
Treball de Fi de Grau

GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES 
INDUSTRIALS 

Millora del Programa d’Inscripcions de l’Aula Lliure

MEMÒRIA 

Autor:  Eloi Sabata Coromina 
Director: Lluís Solano Albajes 
Convocatòria:  Setembre 2017 

Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona 







Projecte de Millora del Programa d’Inscripcions de l’Aula Lliure Pág. 1 

Resum

L’objectiu d’aquest projecte és realitzar un programa que permeti agilitzar i facilitar les tasques 

administratives en relació a les assignacions dels grups al mentors de l’Aula Lliure. Aquest
projecte consisteix en que uns alumnes de la nostre escola (ETSEIB), de cursos avançats,
imparteixen classes de reforç als alumnes de la fase selectiva de l’escola amb la finalitat 

d’ajudar-los amb les diferents matèries, transmetre les seves experiències i a introduir-los a
les diferents associacions i activitats de l’escola. Per tal de poder assistir a aquestes classes, 

els alumnes que cursin alguna assignatura de la fase selectiva han de presentar una sol·licitud
a través d’un formulari al curs d’Aula Lliure d’Atenea.

Prèviament a la realització d’aquest treball, s’havia de fer un llarg tractament de les dades 

abans de poder utilitzar el programa, que hi havia fins el moment, que realitzava les
assignacions, i un cop realitzades hi havia una altre procés també molt laboriós per organitzar
les dades i presentar-les.

Amb aquest treball s’ha creat un nou programa més versàtil i fàcil de comprendre i d’utilitzar, 

que permet eliminar, pràcticament del tot, aquest processos de tractament de dades tant previ
com posterior. A més, s’ha creat un executable per tal de que també pugui funcionar amb 

ordinadors Windows que no tinguin el Python instal·lat, i un entorn virtual de Python  per tal
de que es pugui modificar i utilitzar tenint tant sols el Python instal·lat, senes necessitat de
tenir tots el mòduls i llibreries externs que utilitza.
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1. Glossari 

 

Python: Apart de ser un llenguatge de programació també és un programa informàtic per 
poder executar les funcions escrits amb aquest codi. 

Dins del llenguatge Python existeixen diferents tipus d’elements, d’entre els quals es tractarà 

sobre els segëuents: 

 String: Cadena de caràcters. Són variables indexades, es poden consultar els 
diferents caràcters saben en quina posició es troben. Són editables. 

 Llista: Seqüències d’elements ordenades que poden contenir qualsevol tipus de 
variable. Són variables indexades, es poden consultar els diferents elements saben 
en quina posició es troben. Són editables. 

 Diccionari: Conjunts d’elements no ordenats, on cada element és una parella clau-
valor. Es pot consultar el valor d’un element si se sap la clau a la qual està associada 

aquest valor. El valor pot ser qualsevol tipus de variable. Són editables. 

Es farà referència de forma sovint al formulari d’inscripcions d’Aula Lliure que s’omple pels 

estudiants via Atenea. En aquest formulari els alumnes han d’introduir les seves dades 

personals com: Nom, Cognom, Correu electrònic i DNI; així com 5 opcions de grups als quals 
els agradaria assistir amb un cert ordre de prioritat, a aquest grups se’ls anomenarà prioritats. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte i motivació 

Aula Lliure és un grup d’estudiants que sorgeix a partir de la idea de crear una associació a la 

universitat que permeti als estudiants de cursos superior, transmetre els seus coneixements i 
experiències  a estudiants de la fase selectiva. 

La idea va néixer el 2009, quan un grup d’alumnes de tercer es va posar en contacte amb 

l’Escola per posar en marxa un nou projecte. La idea era crear una entitat sense ànim de lucre 

que donés suport als estudiants de primer de forma gratuïta, per ajudar-los a superar les 
dificultats en els seus inicis, i per a combatre els preus abusius de certes entitats privades que 
oferien aquest servei, tot oferint-hi una alternativa gratuïta. 

La idea va ser molt ben rebuda per l’Escola, i va coincidir amb l’aparició de  les beques 
EnginyCat, de manera que els mentors rebrien una remuneració a canvi de la seva feina. Així 
naixia l’Aula Lliure. 

Des de l’Aula Lliure s’entén que per als estudiants que venen del Batxillerat és difícil adaptar-
se al ritme que exigeix la nostra escola. L’objectiu dels mentors és, doncs, ajudar als 

estudiants a assolir-lo, i per tant es pretén que els alumnes aprenguin una sèrie d’hàbits 

d’estudi imprescindibles per a superar el primer curs, així com la resta de la carrera en el futur. 
Més concretament es vol impulsar l’estudi i el treball en grup, i la capacitat per superar-se, a 
través de les sessions setmanals que cada mentor tindrà amb els seus alumnes, en les quals 
no només els proposarà nous exercicis sobre les matèries i en resoldrà dubtes, sinó que 
també els transmetrà la seva experiència com a alumne de l’escola, punt especialment 

important dins la seva tasca. 

Així, doncs, els mentors són els encarregats d’orientar als seus alumnes enfront moltes de les 

decisions que hagin de prendre durant el seu primer curs, així com resoldre qualsevol dubte 
sobre temes relatius a la vida universitària, com ara donar consells sobre de quines 
assignatures s’haurien de matricular, quin és el procediment a seguir per inscriure’s a la lliga 

de futbol, o qualsevol altre tema relacionat amb l’escola. 
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Més endavant, el febrer del 2016 em vaig unir a aquesta associació. Aquell quadrimestre va 
ser una quadrimestre de molts canvis a l’Aula Lliure. Fins aquell moment Aula Lliure 

funcionava amb els mentors, els encarregats de impartir les classes, i un coordinador, que 
gestionava tots els processos administratius d’Aula Lliure, com serien les inscripcions, la 

reserva d’aules, fer de via de comunicació entre mentors i universitat... A partir d’aquell 

quadrimestre s’eliminava la figura del coordinador i es passava a repartir les seves tasques 

entre tots els mentors de l’Aula Lliure, d’aquesta manera es pretenia agilitzar els processos 

administratius, ja que es prescindia d’un intermediari entre Aula Lliure i Universitat. 

Tots aquests canvis van provocar que els mentors d’aquell moment agaféssim més 

responsabilitats dins d’Aula Lliure i haguéssim d’aprendre a realitzar tots aquest processos, 
en el més cas, el procés d’inscripcions. En aquesta treball es pretén obtenir un nou programa 
d’inscripcions per l’Aula Lliure, degut a que l’antic està amb un llenguatge python antic, que ja 
no s’explica a l’escola, i que és difícil d’entendre el seu funcionament i poder realitzar canviïs 

en aquest. 

La idea d’aquest treball va sorgir a mitjans del 2016 ja que en aquells moments hi tornaven a 

haver les inscripcions d’Aula Lliure per el nou curs escolar. Degut a que jo era l’únic que sabia 

gestionar el procés d’inscripcions, era necessari facilitar el procés per qualsevol futur mentor 
que fos l’encarregat un cop jo deixes Aula Lliure. A més, era necessari documentar-ho tot per 
tal de que aquests nous mentors poguessin aprendre fàcilment el seu funcionament. 

Inicialment, només es volia actualitzar el llenguatge del programa, de python2 a python3, 
degut a que python2 ja no s’explicava a l’escola. Com que el canvi entre python2 i python3 

havia estat molt recent a l’escola es va decidir de contactar amb en Lluís Solano, ja que  
el departament d’Informàtica havia hagut d’actualitzar els seus programes, per si tenien alguna 

manera ràpida o automatitzada de fer-ho. Davant la impossibilitat de fer un canvi de llenguatge 
ràpid del programa, el mateix Lluis va se qui em va proposar de que es podria fer un TFG 
reescrivint un programa de zero i documentar-lo degudament. 

No va ser fins a principis del 2017 que em vaig acabar decidint per realitzar aquest TFG, degut 
a que inicialment la meva intenció era de fer pràctiques curriculars i TFG a una empresa. Al 
no trobar pràctiques amb facilitat i davant el problema de que la meva possible sortida d’Aula 

Lliure implicava que un nou mentor hagués d’aprendre tot el funcionament, vaig decidir de 

posar-me en contacte amb en Lluís per realitzar aquest TFG. 

Vist com ha funcionat aquest treball és possible que més membre de l’Aula Lliure facin el seu 

TFG sobre les diferents facetes d’aquest projecte, ja sigui afegint noves funcionalitats al 

projecte, millorant les que ja hi ha fent-les més eficients o arreglant parts del projecte que 
deixin de funcionar, ja que al esta basat en tecnologies molt canviants, aquestes acabin essent 
obsoletes. 
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En d’altres, possibles continuïtats d’aquest treball podrien ser: 

 Creació d’una interfície entre el programa i l’usuari 
 Creació d’un servidor web que s’executi periòdicament i vagi actualitzant les 

inscripcions periòdicament 
 Enllaçar amb un adreça electrònica per enviar correus amb els resultats de les 

assignacions particularment a cada alumne 

 

2.2. Requeriments previs 

Els requisits imposats a la realització d’aquest treball és la necessitat de realitzar el software 

en Python ja que és el llenguatge que s’ensenya a la nostra escola i això permet que tots els 

estudiants d’ella el sàpiguen utilitzar, requisit indispensable per que en el futur nous estudiants 
puguin donar continuïtat al projecte i sàpiguen com utilitzar el programa d’inscripcions creat 

en aquest TFG. 
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3. Introducció 

Aula Lliure és una associació en la que alumnes de cursos superiors de l’escola, imparteixen 

classes de repàs a alumnes de la fase selectiva, amb la finalitat de donar suport a les classes 
de teoria dels professors, transmetre les seves experiències a la universitat i introduir-los a les 
diferents activitats i associacions de l’escola. 

Des del punt de vista de l’alumne que vol assistir a aquestes classes, el procés és el següent: 

1. Accedir al formulari dels curs d’Aula Lliure d’Atenea. Al omplir el formulari les seves 

dades queden guardades i quan es tanqui el període d’inscripcions seran tractades. 

Durant aquest període l’alumne pot modificar la seva sol·licitud, però en cap cas pot 
realitzar més d’una sol·licitud 

2. Un cop acabat el període d’inscripcions, el mentor responsable, extreu totes les 

sol·licituds i les processa mitjançant el programa d’inscripcions. Posteriorment es 

penja un fitxer al mateix curs d’Aula Lliure d’Atena amb el resultat de totes les 

assignacions que han tingut els alumnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des del punt de vista del mentor encarregat de gestionar les inscripcions el procés és el 
següent: 

1. Extreure totes les sol·licituds del formulari d’Atenea 
2. Tractar el fitxer de sol·licituds per tal de que el programa el pugui llegir 

correctament. 
3. Executar el programa. 

Accedir curs Atenea 

Omplir Formulari 

Comprovar assignacions  

Figura 3.1: Diagrama del procés seguit per l’alumne d’Aula Lliure 
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4. Preparar fitxers amb els resultat de les assignacions i presentar-los. 

Des del punt de vista administratiu d’Aula Lliure es realitzen més tasques com reunions, 

preparar el formulari d’inscripcions d’Atenea... però aquestes queden fora de l’abast del treball. 

El que es vol millorar són els passos 2 ,3 i 4, degut a que internament porten molta més feina 
de la que pot semblar inicialment ja que s’han de fer moltes modificacions en els fitxers. 

 

3.1. Objectius del projecte 

L'objectiu final del projecte és facilitar la tasca de l'assignació dels grups de l'Aula Lliure a les 
futures generacions de mentors, per fer-ho, es crearà un nou programa d'inscripcions. Aquest 
programa es diferenciarà de l'antic en el següent: 

 S'actualitzarà el llenguatge de Python 2 a Python 3: La decisió d'actualitzar el 
llenguatge ve donat sobretot perquè a l'escola ja no s'explica més el llenguatge de 
Python 2, des de fa un anys ja es treballa en Python 3, això implica que si hi haguès 
algun tipus de problema amb l'execució d'aquest tindrien majors dificultats per 
solucionar-lo, apart de cada vegada menys alumnes tenen el Python 2 instal·lat als 
seus ordinadors particulars, i per tant, tampoc el podrien executar. A més, el nou 
llenguatge de Python permet l'utilització de caràcters especials, com són els accents, 
quan l'antic no permetia l'ús d'aquests. 

 Millora de l'algoritme: Davant la impossibilitat de desxifrar l'algoritme del programa que 
es tenia fins ara, s'intentarà dissenyar un nou algoritme d'assignació de grups en funció 
de les prioritats que hagin indicat els alumnes. 

 Organització del programa en subfuncions separades: El programa original esta 
compost per tota una sola funció seguida, cosa que fa que a l'hora de voler introduir 
alguna modificació d'aquest s'hagin de canviar moltes línies de programa. S'intentarà 
dividir el nou programa en les diferents subfuncions que necessiti, per tal de que si en 
algun moment es decideix canviar l'algoritme sigui més fàcil i ràpid. 

 Documentació del programa: Degut a que abans la persona encarregada de les 
inscripcions de l'Aula Lliure ja tenia una dilatada experiència en utilitzar el programa, 
aquesta havia descuidat una mica la possibilitat de que en el futur algú altre tindria que 
fer ús d'aquest i necessitaria saber com funciona. Per tal d'evitar això, una de les parts 
més importants d'aquest projecte serà deixar ben documentat tot el funcionament del 
programa, per tal de que les futures generacions tinguin més facilitats a l'hora 
d'utilitzar-lo. 
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 Creació d’un programa executable “.exe” per tal de facilitar el seu ús en dispositiu 
Windows que no tinguin el Python instal·lat. 

 

3.2. Abast del Projecte 

L'idea base del projecte és la creació del nou programa d'inscripcions de l'Aula Lliure, que 
consistiria en escriure les noves línies de programa. Un cop acabat el programa base, 
s'intentarà afegir-li certs extres per la comoditat de l'usuari com poden ser: 

 Facilitats d'execució: S'intentarà crear un executable .exe per tal de que es pugui 
utilitzar en el màxim nombres d'ordinadors possibles, sense haver de tenir instal·lat el 
Python. Així com un programa llançador per facilitar també l'execució d'aquest des del 
terminal de comandes. 

 Millora de la presentació de resultat: El programa original extreia un conjunt de fitxers 
en format .txt que mostraven els resultats obtinguts, així com les llistes dels alumnes 
assignats a cada grup. Amb el nou programa s'intentarà presentar els resultats d'una 
manera més elegant i pràctica tant els resultats finals com les llistes dels diferents 
grups. 
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4. Descripció del Problema 

En aquest capítol es parlarà del procés administratiu d’Aula Lliure per a realitzar les 

inscripcions. Es comentaran al detall totes les peculiaritats del seu funcionament i es 
descriuran les necessitats que s’han de cobrir per poder facilitar el procés. 

 

4.1. Funcionament del procés administratiu 

En aquest apartat s’explicarà en profunditat el procés seguit per l’administrador de les 

inscripcions de l’Aula Lliure, prèviament a la creació del programa que sorgeix d’aquest TFG. 

Per poder du a terme el procés administratiu que es descriurà a continuació és important que 
hagi finalitzat el període d’inscripcions a l’Aula Lliure i hi hagi alumnes que hagin presentat la 

sol·licitud. En cas que no sigui així, no té sentit du a terme el procés, per tant suposarem que 
sí que es dona el cas. 

 

4.1.1. Descarrega de dades 

El primer pas és descarregar les sol·licituds de tots alumnes que s’han realitzat a través del 

formulari d’Atenea. Per fer-ho és necessari que el mentor en qüestió tingui drets 
d’administració del curs d’Aula Lliure d’Atenea. S’entra al formulari d’inscripcions i es va a la 

pestanya “Exporta”, en aquesta pestanya es poden seleccionar tots els camps del formulari 

que es desitgen exportar, així com en quin format es desitja exportar-los. 

En aquest cas, s’exporten tots els camps del formulari en format “.csv”. S’obté un fitxer amb 

un format similar al següent: 
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Un cop exportades totes les dades ja es podrien eliminar de la base de dades. 

 

4.1.2. Tractar el fitxer de sol·licituds 

Un dels problemes principals que apareixen des de bon principi és l’odre de  les columnes. 

En funció del sistema operatiu i del navegador que s’utilitzi el fitxer que s’extreu pot variar el 

seu ordre de les columnes, per tant, és necessari obrir el fitxer amb algun programa com 
podria ser l’Excel per ordenar les columnes de la següent manera, a requisit del programa: 

Nom, Cognoms, Correu Electrònic, DNI, Primera Prioritat, Segona Prioritat, Tercera Prioritat, 
Quarta Prioritat i Cinquena Prioritat. 

El principal problema per fer això és que l’Excel té com a separador per defecte dels fitxers 

“.csv” el punt i coma (;) i no la coma (,), que és el separador amb el que s’extreu d’Atenea, per 

tant, previ a tot això s’ha d’obrir el fitxer amb un editor de text bàsic, en el nostre cas “Notepad 

2” i canviar totes les comes per punts i comes. També es pot aprofitar que s’obre el fitxer amb 

l’editor de text per eliminar tots els caràcters especial que no admet python 2, com són els 
accents. Aquest pas tant es pot fer abans com després de canviar l’ordre de les columnes 

amb l’Excel. 

 

 

Figura 4.1: Primeres 11 línies del fitxer de sol·licituds que s’extreu del formulari d’Atenea. 

Figura 4.2: Substitució de totes les comes separadores de columnes per punts i comes. 
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4.1.3. Executar el Programa 

Per tal d’executar el programa és important tenir en compte que és necessari tenir el Python 

2 instal·lat a l’ordinador en qüestió, per tant aquí apareix un nou problema. Com que a la 
universitat ja no es treballa amb Python 2¸ és poc probable que els futurs mentors tinguin el 
Python 2 instal·lat als seus ordinadors particulars, si bé és cert que, de moment, segueix 
instal·lat als ordinadors de l’escola existeix la possibilitat que s’acabi desinstal·lant degut a que 

ja no s’utilitza. 

Abans d’executar el programa s’ha de fer una modificació en el seu codi intern.  El programa 
necessita de l’horari de cadascun dels grups per tal de poder realitzar les assignacions 

corresponents. Aquest horaris s’han d’especificar en format diccionari en el propi codi del 

programa, de la següent manera: 

 Clau: Nom de la Assignatura Especificant el Grup, en format string. 
 Valor: Horari del grup representat amb el següent codi de dues xifres, en format int: 

o El primer dígit correspon al dia de la setmana: Dilluns: 1, Dimarts: 2, Dimecres: 
3, Dijous: 4  i Divendres: 5 

o El segon dígit correspon a l’hora: Matí: 1 i Tarda: 2 

És molt important en aquest pas que el nom de les assignatures amb el grup sigui exactament 
igual al nom que se’ls hi ha donat a aquestes mateixes en el formulari d’Atenea, recordant que 
python 2 no accepta caràcters especials com poden ser els accents. 

Per últim, abans d’executar el programa s’ha de tenir guardats a la mateixa carpeta tant el 

fitxer “sol·licituds.csv” com el fitxer python amb el programa. 

Un cop esta tot apunt ja es pot procedir a l’execució com a tal del programa, mitjançant el 
terminal de comandes s’accedeix a la carpeta on hi ha el fitxer guardats i s’executa el 

programa utilitzant la següent comanda: python inscripcions.py. 

En cas de que no doni cap error en el terminal apareix un petit resum de com han anat les 
assignacions com el que hi ha a continuació: 
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En cas de que el procés donés algun error ja és cosa del mentor encarregat de solucionar el 
problema en qüestió, actualment no hi ha cap tipus de guia que expliqui el funcionament del 
programa, així que s’ha d’improvisar sobre la marxa. 

 

4.1.4. Preparar fitxers amb els resultats i presentar-los 

Un cop s’ha finalitzat el procés d’execució del programa, sense que aparegui cap error, aquest 

crea un conjunt de fitxers en format “.txt” que es desen al mateix directori on es treballa. 

Hi ha 2 grups principal de fitxers: 

 Fitxers que per nom tenen l’assignatura i el grup en qüestió amb les dades personals 
dels alumnes que han estat assignats a aquell grup 

 Fitxers que resumeixen certs aspectes del procés d’assignació, a destacar un fitxer 
amb el llistat de tots els alumnes indicant quins grups se’ls hi ha assignat. 

 

Figura 4.3: Resum del resultats amb el programa que s’utilitza actualment. 

Figura 4.4: Primeres 11 línies del fitxer amb els resultats de les inscripcions amb el programa actual. 
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Tal i com es pot veure a la figura anterior (Figura 4.4), la presentació del fitxer amb el resultat 
de les assignacions no és massa elegant, així que s’ha de arreglar el fitxer per tal de que tingui 
un format acceptable per poder-se penjar a Atenea i els alumnes pugui comprovar a quins 
grups han estat assignats. 

Pel que fa als fitxers amb els alumnes assignats a cada grup, s’han de passar a una plantilla 
que hi ha fet en Excel, com es tracte de fitxers en format “.txt” s’han de pasar totes les dades 

manualment a l’Excel ja que no pot obrir fitxers de text. D’aquesta tasca se’n pot acopar tant 

el mentor encarregat de les inscripcions com cada mentor particularment dels seus grups. 

 

4.2. Objectius de la millora 

En aquest apartat s’explicarà en quins aspectes es milloraran del procés administratiu. Es 

seguirà la mateixa estructura de l’apartat anterior. 

 

4.2.1. Descarrega de dades 

En aquest apartat hi ha poc a millorar, ja que consisteix en un procés molt definit i breu, al 
utilitzar la base de dades que s’obté a través d’Atenea. En aquest punt no es realitzarà cap 

millora i es continuarà treballant amb el mateix tipo de fitxer “.csv”. 

 

4.2.2. Tractar el fitxer de sol·licituds 

Degut a que s’ha de realitzar tantes modificacions al fitxer de sol·licituds abans de poder 

executar el programa aquest és dels punts que més s’intentarà millorar. 

Es farà que el programa pugui funcionar amb el mateix fitxer que s’obté d’Atenea, sense cap 

modificació extra. Per fer-ho el programa ha de ser capaç de detectar en quin ordre estan 
guardades les columnes i s’ha de fer de tal manera que es puguin tractar els caràcters 

especials, o bé, eliminar-los de forma automàtica. 

Introduint aquest canvis es pot aconseguir, no haver de realitzar cop modificació al fitxer de 
sol·licituds inicial, amb la qual cosa es pot estalviar, com a mínim, cinc minuts de feina al 
responsable de d’administració de les inscripcions cada vegada que les ha de realitzar. 
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4.2.3. Executar el programa 

Canviant el llenguatge del programa implica que es necessita un altre software per utilitzar-lo, 
es necessita tenir el Python 3 instal·lat, degut a que és el que s’explica a la universitat 

augmenta la possibilitat de que els futurs mentors el tinguin instal·lat en els seus ordinadors 
particulars, en tot cas, als ordinadors de la universitat també està instal·lat, amb moltes menys 
possibilitats de ser desinstal·lat en el futur més immediat. 

També es vol solucionar el tema de que cada vegada que s’hagi d’utilitzar el programa s’hagi 

d’entrar en el seu codi i modificar-lo, tal i com s’ha de fer per indicar els horaris dels diferents 

grups.  

 

4.2.4. Preparar fitxer amb els resultats i presentar-los. 

El procés de preparar els fitxers amb els resultats per tal de presentar-los és un procés llarg i 
laboriós, per tant, és un altre del passos que s’intentaran automatitzar. 

Se seguirà el mateix criteri de creació de fitxers, uns que per nom tindran l’assignatura i el 

grup i a dins contindran les dades personals dels estudiants; i uns altres com a fitxers resums 
dels resultats. 

Primer de tot, s’intentarà ordenar una mica aquest fitxers. Fins ara es creaven tots al mateix 

directori de treball on s’executava el programa. Tenint en compte que hi ha un mentors per 

quadrimestre amb 2 grups per cada mentor, més els fitxers resums que crea el programa, es 
creen un total de 40 fitxers al mateix directori, cosa que pot ser incòmode de treballar. En el 
nou programa s’intentarà agrupar els fitxers per temes. En el directori de treball es crearà un 
directori automàticament amb el nom de resultats, on es desaran tots els fitxers, a més, dins 
d’aquesta carpeta de resultats, es crearà una carpeta per cada assignatura on hi haurà els 

fitxers amb les dades personals dels alumnes que han estat assignats a cada grup. 

A l’Aula Lliure cada dia s’intenta portar un mica de control de quins alumnes venen a cada 
classe, perquè després es puguin analitzar els resultats dels seus alumnes, és per això que 
hi ha creada una plantilla en Excel amb un format estàndard per tots els mentors. 

Anteriorment, el fitxer que contenia les dades dels alumnes assignats a cada grup estaven en 
format “.txt”, format amb el qual no es podia obrir amb l’Excel i provocava que el mentor 

hagués de transcriure manualment aquestes dades. En el nou programa es vol donar aquest 
resultats de tal manera que els mentors tinguin més fàcil i ràpid aquest procés de transcripció 
de dades. 
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Pel que fa a l’altre grup de fitxers, els fitxers resum, es crearan els següents: 

- Resum.txt: fitxer que explica el total d’alumnes amb “x”  assignacions, és a dir, quan 
alumnes han tingut 3, 2, 1 i 0 assignacions. 

- Assignacions.pdf: fitxer que cada fila contindrà el DNI de l’alumne amb els grups que 

se l’hi ha assignat separat en 4 columnes clarament diferenciades, per tal de que pugui 
ser penjat directament a Atenea. 

- Assignacions.txt: fitxer de suport per a la creació de assignacions.pdf. 
- Alumnes no matriculats.txt: fitxer que contindrà les dades personals dels alumnes que 

no hagin tingut cap assignació per tal de que els mentors es puguin ficar en contacte 
directament amb ells. 

4.3. Interfície gràfica 

És necessària la creació d’una interfície gràfica per administrar el programa perquè així sigui 

fàcil d’utilitzar. Això és de primordial importància ja que al ser d’un projecte administratiu 

exclusivament per estudiants de la nostra escola, els administradors canvien sovint, poden 
canviar completament d’un quadrimestre a l’altre. És per això que és necessari que la corba 

d’aprenentatge sigui la menor possible perquè el projecte pugui seguir funcionant. 

D’entre tota la gamma de de llibreries per crear interfícies gràfiques que hi ha, s’ha escollit 

PyQt. Aquesta elecció ha estat escollida ja que es tracta de programari lliure i, per tant, és 
completament gratuït i de fàcil accés per a tothom. 

4.4. Conclusió 

El procés administratiu que se seguia abans de la realització d’aquest TFG és el que es pot 

veure  a la figura següent (Figura 4.5). 
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Un cop realitzat el TFG, és pretén, que l’esquema del procés administratiu sigui el de la figura 
següent (Figura 4.6). Amb això s’intenta estalviar molta feina i temps a l’administrador. 

 
  

Descàrrega de dades 

Canviar “,” per “;” 
 i 

eliminar caràcters especials 

Obrir arxiu amb editor de text 

Obrir arxiu amb Excel 

Reordenar columnes Executar Programa 

Preparar arxiu a penjar Penjar Resultats a Atenea 

Figura 4.5: Esquema del procés que es segueix fins ara per a realitzar les assignacions. 

Descàrrega de dades 

Executar Programa 

Penjar Resultats a Atenea 

Figura 4.6: Esquema del procés que es vol aconseguir amb el nou programa. 
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4.4.1. Descripció global de la solució 

En l’esquema que hi ha a continuació (Figura 4.7) es pot veure tot el procés d’inscripcions des 

de que l’alumne omple el formulari d’inscripcions a Atenea fins que pot consultar els resultats 

a la mateixa Atenea. També es pot veure, posat en context, de quines funcions s’ocupa 

exactament el programa que es dissenyarà al llarg d’aquest treball. 

 
Figura 4.7: Descripció Global de la Solució 
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5. Desenvolupament del treball 

5.1. Formulari d’Atenea 

Les dades que es tracten en aquest programa provenen en la seva totalitat del formulari que 
omplen els estudiants a Atenea. El formulari (Figura 5.1) recull totes les dades dels alumnes 
que sol·liciten plaça als grups d’Aula Lliure. 

 

És en el formulari d’Atenea on es fa ja el primer filtratge. S’evita que l’estudiant pugui deixar 

algun espai sense omplir per tal de que no hi hagi futurs problemes, i el nom dels grups és 
d’una llista tancada el qual s’ha de seleccionar, així s’assegura de que cada alumne no fiqui 

el nom del grup de la forma que vulgui i, posteriorment, es pugui identificar clarament el grup 
el qual l’alumne desitja. 

Un cop s’ha acabat el període d’inscripcions totes les dades són descarregades en forma de 

fitxer per al seu posterior tractament.  

 

5.2. Interfície gràfica 

Perquè l’aplicació sigui fàcil d’utilitzar és necessari implementar una interfície gràfica intuïtiva. 

Figura 5.1: Formulari d’Inscripció a Aula Lliure d’Atenea. 
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Per a la realització de la interfície gràfica s’ha escollir PyQt. 

5.2.1. PyQt 

PyQt és una llibreria de codi obert per Python. Esta destinada a la creació d’aplicacions amb 

interfície gràfica. És compatible amb Windows, Linux i Mac. 

De cara a aquest projecte, PyQt  presenta com a principal avantatge el fet de incorporar 
QtDesigner, una aplicació que permet la creació de la interfície gràfica d’una forma molt visual, 

ja que es pot muntar la interfície dissenyant-la gràficament i posteriorment transformar-ho a 
llenguatge Python utilitzant la funció pyuic.py, a més de tenir una gran documentació[1]. 

5.3. Funcionalitats del Programa 

Quan s’executa el programa s’obre el menú principal com el que es mostra a la figura següent 

(Figura 5.2): 

 

 

Figura 5.2: Menú principal del programa. 
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A continuació s’explicaran les diferents opcions i el seu funcionament que es poden establir 
abans d’executar el programa. 

5.3.1. Fitxer Sol·licituds  

Per a poder realitzar correctament la distribució de grups de l’Aula Lliure s’han de definir una 

sèrie de paràmetres en relació al fitxer que conté les sol·licituds dels estudiants.  

Nom del fitxer: s’ha de definir tant el nom com l’extensió del fitxer que s’ha descarregat 

d’Atenea, per exemple: sol·licituds.csv. No és necessari ficar el nom entre cometes per indicar 

que es tracta d’un string.  

Separador de columnes: s’ha d’indicar l’element separador de columnes que s’hagi escollit 
a l’hora de descarregar el fitxer d’Atenea, si es tracta d’un fitxer “.csv” el separador per defecte 

és la coma “,”.  

Títol de les columnes: degut a que en funció del navegador i del sistema operatiu utilitzat els 
fitxers que es descarreguen a Atenea poden variar en el seu ordre de columnes és importat 
anomenar el títol de cadascuna de les columnes per tal de que el programa sàpiga en quin 
ordre estan guardades. Per  fer-ho es disposen de dues opcions:  

- Predeterminat: Els títols de les columnes són els següents:  

Nom, Cognom, DNI, Correu electrònic, Primera Prioritat, Segona Prioritat, Tercera Prioritat, 
Quarta Prioritat i Cinquena Prioritat  

- Personalitzat: S’obrirà una finestra (Figura 5.3) on es podrà indicar el títol 
corresponent a cadascuna de les columnes. 
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5.3.2. Nombre màxim d’Assignacions per Alumne 

Fa referència al nombre total de grups diferents als quals es poden assignar a un alumne, 
sempre respectant les restriccions de que cap alumne pot tenir més d’un grup assignat de la 

mateixa assignatura ni més d’un grup amb el matex horari. 

S’ha de tenir en compte que els alumnes, com a màxim, poden aplicar a cinc prioritats 

diferents, per tant no té cap sentit ficar un nombre màxim d’assignacions superior a cinc, si es 
desitja una bona presentació del fitxer que conté les assignacions de cadascuna dels alumnes 
es recomana ficar com a màxima 4. Per qüestions obvies tampoc pot ser zero o negatiu. 

5.3.3. Nombre màxim d’Alumnes per Grup 

Fa referència al nombre total d’alumnes que hi poden haver en un mateix grup. Quan un grup 

arriba a aquest màxim, cap alumne pot ser assignat al grup. 

El nombre màxim d’Alumne per grup és el mateix per tots els grups, no es pot discretitzar en 

funció de l’assignatura. 

5.3.4. Horaris 

Per introduir els horaris dels grups es disposa de dues opcions:  

- Fitxer: Prèviament crear un fitxer amb els horaris seguint la codificació que s’explica 

Figura 5.3: Finestra columnes. 
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a continuació, i indicar el nom i l’extensió del fitxer, per exemple: grups.txt. No és necessari 

ficar el nom entre cometes per indicar que es tracta d’un string.  

- Manual: S’obrirà una finestra (Figura 5.4) on aniran apareixent els noms dels grups 
i s’haurà d’anar indicant l’horari d’aquest seguint la codificació que s'explica a continuació. A 

la mateixa finestra es podran veure els horaris a mesura que es vagin establint. En cas de que 
es cometi algun error sempre es pot cancel·lar per tornar a començar de zero i, en cas de que 
finalment es desitgi utilitzar el fitxer extern, en tancar la finestra és suficient per aturar el procés 
i poder escollir de nou les opcions desitjades.  

Codificació d’horaris:  

En cas d’escollir la introducció per Fitxer:  

- Cada grup ha d’estar en una línia per separat del fitxer  
- El format de la línia ha de ser: Nom Grup:Horari  
- És molt important que el nom de cada grup sigui exactament igual al nom que s’ha 

posat al formulari d’inscripcions d’Atenea.  
- L’horari és una codi de dos dígits que funciona de la següent manera:  

o El primer dígit correspon al dia de la setmana: Dilluns: 1, Dimarts: 2, 
Dimecres: 3, Dijous: 4  i Divendres: 5  

o El segon dígit correspon a l’hora: Matí: 1 i Tarda: 2  

En cas d’escollir la introducció Manual:  

- S’ha d’introduir el codi de dos dígits explicat anteriorment:  
o El primer dígit correspon al dia de la setmana: Dilluns: 1, Dimarts: 2, 

Dimecres: 3, Dijous: 4  i Divendres: 5  
o El segon dígit correspon a l’hora: Matí: 1 i Tarda: 2 

 

Figura 5.4: Finestra horaris. 
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5.3.5. Ordre Assignacions 

Serveix per indicar el criteri amb el qual es començarà a assignar els alumnes, quins seran 
els primers. Hi ha dues opcions:  

First In First Out: (FIFO) Als alumnes se’ls hi assignaran els grups en funció de l’ordre en el 

qual s’han apuntat al formulari d’Atenea, els primers ens apuntar-se seran els primers en rebre 
assignacions.  

Personalitzat: S’ha d’introduir el nom del fitxer que contingui l’odre desitjat, és molt important 
tenir en compte que només es pot introduir un alumnes per línia i que l’alumne s’ha d’indicar 

el DNI. Els alumnes que hagin presentat sol·licitud i no estiguin al fitxer seran assignats seguint 
l’ordre pel qual s’hagin apuntat al formulari per darrera de tots aquells alumnes que si estigui 
al fitxer. 

5.3.6. Tipus d’Assignacions 

Fa referència a la forma en que es canvia d’alumne tant bon punt aquest ha rebut una 

assignació.  

Assignació Seqüencial: cada vegada que un alumne tingui una assignació a un grup, aquest 
torna al final de la cua i es passa a intentar assignar un grup al següent alumne.  

Assignació Total: assignar el màxim nombre de grups a cada alumne abans de començar 
amb el següent. 

5.4. Estructura d’arxius de l’aplicació 

L’aplicació s’ha creat de tal forma que se separa la interfície gràfica de les pròpies finalitats 

del programa amb l’objectiu de que si en el futur és necessari es pugui canviar la interfície 
gràfica sense tenir que modificar la resta de codi. 

5.4.1. Arxius principal 

L’estructura de fitxers utilitzada és la següent: 

 interficie.py: En aquest fitxer es troben totes les funcions que s’encarreguen de 

generar la interfície gràfica del programa. 
 assignacions.py: En aquest fitxer estan escrites totes les funcions lògiques del 
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programa, és a dir, les d’executar les tasques, així com les que uneixen amb la 

interfície gràfica. 
 txt2pdf.py:  En aquest fitxer hi ha les funciones necessàries per crear un arxiu .pdf a 

partir d’un fitxer .txt. 

5.4.2. Arxius secundaris 

Per el correcte funcionament de l’aplicació són necessaris els següents fitxers:  

 sol·licituds.csv: Fitxer que es descarrega d’Atenea i conté les dades i prioritats dels 

estudiants que han omplert el formulari d’Atenea. El nom del fitxer i el format són lliures 

degut a que el programa permet escollir-los. 
 grups.txt: Fitxer que conté el nom dels grups i el seu codi d’horari. El nom del fitxer i 

el format són lliures, degut a que el programa permet escollir-los, la creació del fitxer 
també és opcional degut a que es poden introduir els horaris manualment. 

Els fitxers auxiliars que s’han utilitzat per a la creació del programa són els següents: 

 pyuic.py: Fitxer que permet convertir els fitxers de la interfície gràfica de format “gui” 

a “.py”. Només és necessari utilitzar-lo després de crear/modificar la interfície gràfica. 
 setup.py: Fitxer que permet crear un executable per a Windows. Només és necessari 

utilitzar-lo en el moment de crear l’executable. 
 menu.ui: Fitxer en format “gui” que es pot editar amb el QtDesigner i conté la interfície 

del menú principal del programa. 
 menu.py: Fitxer en format “py” que conté en codi Python la interfície del menú principal 

de l’aplicació. S’obté després d’utilitzar pyuic.py per convertir els fitxers de la interfície 
de “gui” a “py”. 

 ajuda.ui: Fitxer en format “gui” que es pot editar amb el QtDesigner i conté la interfície 
de la finestra ajuda del programa. 

 ajuda.py: Fitxer en format “py” que conté en codi Python la interfície de la finestra 
ajuda de l’aplicació. S’obté després d’utilitzar pyuic.py per convertir els fitxers de la 
interfície de “gui” a “py”. 

 resum.ui: Fitxer en format “gui” que es pot editar amb el QtDesigner i conté la interfície 
de la finestra resum del programa. 

 resum.py: Fitxer en format “py” que conté en codi Python la interfície de la finestra 
resum de l’aplicació. S’obté després d’utilitzar pyuic.py per convertir els fitxers de la 
interfície de “gui” a “py”. 

 error.ui: Fitxer en format “gui” que es pot editar amb el QtDesigner i conté la interfície 
de la finestra error del programa. 

 error.py: Fitxer en format “py” que conté en codi Python la interfície de la finestra error 
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de l’aplicació. S’obté després d’utilitzar pyuic.py per convertir els fitxers de la interfície 
de “gui” a “py”. 

 horaris.ui: Fitxer en format “gui” que es pot editar amb el QtDesigner i conté la 
interfície de la finestra horaris del programa. 

 horaris.py: Fitxer en format “py” que conté en codi Python la interfície de la finestra 
horaris de l’aplicació. S’obté després d’utilitzar pyuic.py per convertir els fitxers de la 
interfície de “gui” a “py”. 

 columnes.ui: Fitxer en format “gui” que es pot editar amb el QtDesigner i conté la 
interfície de la finestra columnes del programa. 

 columnes.py: Fitxer en format “py” que conté en codi Python la interfície de la finestra 
columnes de l’aplicació. S’obté després d’utilitzar pyuic.py per convertir els fitxers de 
la interfície de “gui” a “py”. 

5.5. Estructura de l’aplicació 

En aquest apartat es pretén descriure l’estructura del funcionament de l’aplicació. 

Per començar s’obre l’arxiu assignacions.py que carrega l’arxiu interfície.py i llança la classe 
Ui_menu. En aquest mateix fitxer també es troben definides totes les altres finestres de 
l’aplicació. 

Un cop en el menú principal, si s’intenta executar la inscripció, però hi ha algun error, s’obrirà 

la finestra error (Figura 5.5) que mostrarà quin és el problema en qüestió, en cas contrari, si 
no necessita de més dades, es realitzaran les assignacions i obrirà la finestra resum (Figura 

5.6), que ens dirà el resultat general de les assignacions. 

 

 

Figura 5.5: Finestra error. 
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Les finestres, columnes  i horaris, tant sols s’obren en cas de que les condicions de les 

assignacions ho requereixin i, la finestra ajuda (Figura 5.7) només en cas de que es polsi el 
botó d’ajuda. 

 

Totes les funcions estan explicades a l’Annex II. 

Figura 5.6: Finestra resum. 

Figura 5.7: Finestra ajuda. 
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6. Costos i Planificació 

Al tractar-se d’un projecte informàtic ha tingut uns costos molt reduïts, sense tenir la necessitat 

de gastar-se diners directament en el projecte. 

Les úniques despeses que es poden comptabilitzar són el temps de treball i l’energia gastada 

degut a l’ús de l’ordinador i altre possible suport elèctric auxiliar, com poden ser els llums de 

l’escriptori. 

 

6.1. Cost Personal 

El treball de fi de grau té una carrega lectiva de 12 crèdits ECTS, que segons la normativa[1] 
de la UPC cada crèdit correspon a 25 hores de feina, i excepcionalment fins a 30 hores en 
cas de tractar-se de pràctiques a empresa o a treball de fi de grau. Per el nostres càlculs 
utilitzarem les 30 hores per crèdit ECTS. 

Per tant, 12 crèdits ECTS multiplicat per les 30 hores per crèdits ECTS, dona un total de 360 
hores. Aquestes 360 hores comptabilitzen tant tasques administratives de gestió del projecte 
i tasques de realització del projecte. En total es poden considerar 30 hores per a tasques de 
gestió del projecte, realitzades per un enginyer sènior, i les 330 hores restants en la realització 
del projecte, per un enginyer junior. 

Assumint que el salari d’un enginyer sènior pot ser de 45 euros per hora i que en cas d’un 

enginyer junior siguin de 25 euros per hora, s’obté una inversió en temps d’enginyeria de fins 

a 9.600 euros. 

 

6.2. Cost Energètic 

Pel que fa al cos energètic s’ha de considerar tant el consum de l’ordinador utilitzat com el de 

la resta de suport elèctric que es pugui haver utilitzat. 

El gest elèctric és difícil de calcular, ja que s’ha treballat amb un ordinador portàtil i, per tant, 

hi ha hagut molts ambients de treball diferents. Per a la realització del càlcul s’utilitzarà el més 
freqüent, l’escriptori de treball de casa. La potència de l’ordinador s’aproximarà utilitzant les 
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característiques de la bateria: 19,5 V amb 6,15 A, això dona una potència de 0,12kW. Pel que 
fa a la resta de suports elèctrics es tindrà en compte el llum de sobre taula de l’escriptori, 13W. 

Això fa un total de 0,133kW, que per considerar termes de rendiment dels transformador de 
l’ordinador, així com d’altres possibles consums s’utilitzarà aquesta potència corregida i 

diferències entre els ambients de treball, es corregirà amb un factor de 1,1, així doncs s’acaba 

una potència consumida de 0,146kW. Multiplicant aquest consum per les 360 hores s’obté 

una energia consumida de 52,26kWh. Considerant que el preu del kWh a Espanya és de 0,13 
euros per kWh1, s’obté un cost total aproximat de 6,79euros. 

Paral·lelament al cost energètic de l’ordinador, també es pot considerar un cost d’amortització 

d’aquest. L’ordinador en el seu moment va costa 1.000 euros. Suposant que la vida útil d’un 

ordinador actualment és de, com a màxim, 8 anys, s’obté una amortització de 10,42 euros per 
mes. 

Degut a que el portàtil s’ha utilitzat durant els 8 mesos que ha durat la realització d’aquest 

projecte, el cost total d’amortització de l’ordinador és de 83,36 euros. 

 

6.3. Cost Total 

El costat total del projecte es pot considerar de 9.700 euros.  Atribuint el pes del cost del 
projecte, a les hores invertides pel personal encarregat de realitzar-lo. A continuació es pot 
veure una taula resum amb els diferents costos desglossats (Taula 6.1). 

 

Taula 6.1: Taula Resum dels costos del treball. 

                                                 

1 Preu calculat realitzant la mitjana de les principals companyies que operen a Espanya 
segons les dades de tarifaluzhora.es[3] 

Cost Quantitat Preu Unitàri Total (€)

Hores Enginyer Senior 30 45 1350

Hores Enginyer Junior 330 25 8250

9600

Energia Consumida (kWh) 52,26 0,13 6,79

Amortització PC (mesos) 8 10,42 83,36

90,15

9690,15

Total Cost Personal 

Total Cost Energètic

COST TOTAL
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6.4. Planificació 

La planificació del treball s’ha realitzant mitjançant un diagrama de Gantt (Figura 6.2), en el 
qual s’han definit tant les tasques a realitzar com els terminis de les diferents tasques. 

 

 

El temps de treball s’ha distribuït tenint en compte les restriccions que m’afectaven. Des del 

13 de febrer que he estat realitzant pràctiques a una empresa a temps complet, amb la qual 
cosa només disposava d’unes 3 hores el dia per a la realització del TFG. 

S’ha decidit repartir uniformement el temps de dedicació al TFG durant els temps de les 

pràctiques curriculars, deixant el mes de gener més descarregat per poder dedicar la major 
part del temps a l’estudi pels exàmens finals del quadrimestre anterior, però donant una gran 

carrega de treball a les dues primeres setmanes de febrer, ja que estava de vacances. 

En total el primer més s’han invertit unes 10 de treball, i durant les dues primeres setmanes 
de febrer, al donar-hi dedicació completa 60 hores més. Això en deixa amb 290 hores restants 
a repartir entre 20 setmanes, amb la qual cosa queda a pràcticament 15 hores per setmana. 

 
  

G

Definició del Treball

Recopilació d'informació

Creació de l'Algoritme

Redacció del Programa

Redacció de la Memòria

Juny AgostJuliolFebrer Març Abril Maig

Figura 6.2: Diagrama de Gantt amb la planificació del projecte. 
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7. Impacte ambiental 

Degut a que es tracte d’un projecte informàtic no s’ha produït un gran impacte ambiental, 

únicament el causat per la l’electricitat consumida. 

Al consum d’electricitat s’hi pot associar unes emissions de CO2 degut a la producció 
d’aquesta electricitat. Segons la NOTA INFORMATIVA SOBRE LA METODOLOGIA 

D’ESTIMACIÓ DEL MIX ELÈCTRIC PER PART DE L’OFICINA CATALANA DEL CANVI 

CLIMÀTIC (OCCC)[4] aquestes emissions de CO2 al 2016 corresponien a 308 grams de CO2 
per kWh d’electricitat. Per els nostres càlculs utilitzarem aquests 308g CO2/kWh. Donat el 
consum elèctric, calculat a l’apartat anterior, de 52,26 kWh, es pot dir que s’han produït unes 

emissions de 16,09 kg CO2. 

D’altre banda, s’ha de tenir un compte que amb la implementació del nou programa 
d’inscripcions per l’Aula Lliure es podrà aconseguir reduir el temps necessari per a dur-les a 
terme, amb la qual cosa es pot considerar que aquest TFG és beneficiós pel medi ambient.  
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Conclusions 

Per la implementació d’aquest TFG s’han desenvolupat 13 funcions en python separades en 
2 mòduls. El primer mòdul consta de 12 funcions i és l’encarregat de dur a terme la pròpia 

assignació dels grups. El segon mòdul consta d’una única funció que és l’encarregada de 

crear l’executable. 

Amb aquest treball s’ha aconseguit implementar un nou programa per a la realització de les 

inscripcions a l’Aula Lliure, facilitant així els procés a les futures generacions de mentors. 

S’han complert tots els objectius establerts a l’inici d’aquest treball, el programa és versàtil, 

fàcil d’utilitzar i fàcil de comprendre. 

La versatilitat i el fàcil ús del programa, permet reduir dràsticament el temps necessari per a 
la realització de les inscripcions. Anteriorment es necessitàvem 45 minuts aproximadament, 
des de que es descarregava el fitxer amb les sol·licituds fins que es penjava el fitxer amb les 
resolucions. Actualment es pot realitzar tot el procés amb un temps de entre 5 i 10 minuts. A 
més, tot el temps que invertia cada mentor particularment a transcriure les seves llistes 
d’alumnes també ha estat dràsticament reduït. 

En el futur es pot plantejar una continuació a aquest TFG amb la creació d’una interfície gràfica 

entre el programa i l’usuari que permeti certa interacció, per exemple, poder canviar els criteris 
d’assignació, o bé, enllaçar el programa amb una adreça de correu electrònic per enviar per 
correu a cada alumne els resultats de les seves assignacions. 

Aquestes i moltes altres continuïtats podria tenir aquest TFG, que no s’han pogut realitzar per 

falta de temps, que ajudin a millorar el projecte de l’Aula Lliure. També serà necessari en un 

futur anar actualitzant el programa ja que és molt probable que tot aquest funcionament vagi 
canviant amb el temps, com pot ser la utilització d’un nou llenguatge de programació a l’escola 

o canvis a l’Atenea. 
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Annex I 

Manual d’usuari 

Aquest annex es pretén que serveixi com a manual pels mentors d’Aula Lliure que en el futur 
s’encarreguin de les assignacions dels grups. Es pretén cobrir tot el que fa el programa, de 
manera que l’usuari pugui saber què fa exactament cadascuna de les opcions que dona el 
programa. 

Descàrrega del programa 

El primer pas per poder utilitzar el programa és descarregar-lo. Es pot trobar tant a l’Atenea 
com al Google Drive d’Aula Lliure, consisteix en un arxiu “.rar” anomenat 
“InscripcionsAulaLliure”. 

Al descarregar el fitxer “rar” i extreure’l a la carpeta desitjada es crearà una carpeta 
anomenada InscripcionsAulaLliure que conté tot lo necessari per poder executar el programa. 

Execució del programa 

Per executar el programa hi ha diferents opcions segons el sistema operatiu que s’utilitzi. 

Windows 

En cas de que s’estigui utilitzant Windows es pot executar tant mitjançant l’executable creat, 
amb el qual no requereix de cap software específic instal·lat, ni python, o bé, mitjançant el 
terminal de comandes, amb el qual ja si es necessari tenir el python3 instal·lat. 

Si es desitja treballar amb l’executable, s’ha d’entrar dins de la carpeta dist que es troba dins 
de la carpeta InscripcionsAulaLliure i fer doble clic a l’executable assignacions.py i el programa 
s’executarà automàticament. 

En cas de que es vulgui utilitzar el terminal de comandes, primer de tot s’ha d’accedir a la 
carpeta InscripcionsAulaLliure mitjançant la comanda: cd. Un cop dins de la carpeta s’ha 
d’activar l’entorn virtual que hi ha, això permet poder utilitzar el programa sense la necessitat 
d’instal·lar les llibreries i mòduls externs que utilitza, per fer-ho s’ha d’introduir la comanda: 
Scripts\activate, se sap que s’ha accedit correctament a l’entorn virtual perquè al principi de 
línia del terminal de comandes, entre parèntesi, apareixerà el nom de l’entorn virtual, en aquest 
cas InscripcionsAulaLliure. Un cop estem treballant amb el nostre entorn virtual, ja es pot 
executar el programa mitjançant la comanda: python assignacions.py. 
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Linux 

En cas d’utilitzar Linux, tant sols es pot executar el programa mitjançant el terminal de 
comandes. Primer de tot s’ha d’accedir a la carpeta InscripcionsAulaLliure mitjançant la 
comanda: cd. Un cop dins de la carpeta s’ha d’activar l’entorn virtual que hi ha, això permet 
poder utilitzar el programa sense la necessitat d’instal·lar les llibreries i mòduls externs que 
utilitza, per fer-ho s’ha d’introduir la comanda: Scripts\activate.bat, se sap que s’ha accedit 
correctament a l’entorn virtual perquè al principi de línia del terminal de comandes, entre 
parèntesi, apareixerà el nom de l’entorn virtual, en aquest cas InscripcionsAulaLliure. Un cop 
estem treballant amb el nostre entorn virtual, ja es pot executar el programa mitjançant la 
comanda: python assignacions.py. 

 

Funcionament del programa 

Un cop executat el programa, independentment del mètode escollit, s’obrirà el programa per 
el menú principal (Figura I.1) on apareixen totes les opcions que es podes escollir per a la 
realització de les inscripcions. 

 

 

Figura I.1: Menú principal del programa. 
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Un cop introduïdes les diferents dades i escollides les diferents opcions que permet el 
programa, que s’expliquen a continuació, s’ha de polsar el botó Executa per tal de que realitzi 
les assignacions. 

Si tot ha funcionat correctament s’obrirà la finestra Resum amb els resultats generals de 
l’assignació, veure apartat Resultats per a més informació. En cas contrari, apareixerà una 
finestra explicant l’error en qüestió o bé no retornarà res en absolut, veure l’apartat Errors per 
a més informació. 

És molt important tenir en compte de que els fitxers que requereix el programa han d’estar a 
la mateixa carpeta que aquest. En cas d’utilitzar-se l’executable, els fitxers han d’estar a la 
mateix carpeta que assignacions.exe (carpeta dist), si pel contrari es fa mitjançant el terminal 
de comandes, han d’estar a la mateixa carpeta que assignacions.py (carpeta 
InscripcionsAulaLliure). 

Les diferents opcions, i el seu funcionament, són les següents: 

Fitxer Sol·licituds  

Per a poder realitzar correctament la distribució de grups de l’Aula Lliure s’han de definir una 
sèrie de paràmetres en relació al fitxer que conté les sol·licituds dels estudiants.  

Nom del fitxer: s’ha de definir tant el nom com l’extensió del fitxer que s’ha descarregat 
d’Atenea, per exemple: sol·licituds.csv. No és necessari ficar el nom entre cometes per indicar 
que es tracta d’un string.  

Separador de columnes: s’ha d’indicar l’element separador de columnes que s’hagi escollit 
a l’hora de descarregar el fitxer d’Atenea, si es tracta d’un fitxer “.csv” el separador per defecte 
és la coma “,”.  

Títol de les columnes: degut a que en funció del navegador i del sistema operatiu utilitzat els 
fitxers que es descarreguen a Atenea poden variar en el seu ordre de columnes és importat 
anomenar el títol de cadascuna de les columnes per tal de que el programa sàpiga en quin 
ordre estan guardades. Per  fer-ho es disposen de dues opcions:  

- Predeterminat: Els títols de les columnes són els següents:  

Nom, Cognom, DNI, Correu electrònic, Primera Prioritat, Segona Prioritat, Tercera Prioritat, 
Quarta Prioritat i Cinquena Prioritat  

- Personalitzat: S’obrirà una finestra (Figura I.2) on es podrà indicar el títol 
corresponent a cadascuna de les columnes. 
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Nombre màxim d’Assignacions per Alumne 

Fa referència al nombre total de grups diferents als quals es poden assignar a un alumne, 
sempre respectant les restriccions de que cap alumne pot tenir més d’un grup assignat de la 
mateixa assignatura ni més d’un grup amb el mateix horari. 

S’ha de tenir en compte que els alumnes, com a màxim, poden aplicar a cinc prioritats 
diferents, per tant no té cap sentit ficar un nombre màxim d’assignacions superior a cinc, si es 
desitja una bona presentació del fitxer que conté les assignacions de cadascuna dels alumnes 
es recomana ficar com a màxima 4. Per qüestions obvies tampoc pot ser zero o negatiu. 

Nombre màxim d’Alumnes per Grup 

Fa referència al nombre total d’alumnes que hi poden haver en un mateix grup. Quan un grup 
arriba a aquest màxim, cap alumne pot ser assignat al grup.  

El nombre màxim d’Alumne per grup és el mateix per tots els grups, no es pot discretitzar en 
funció de l’assignatura.  

Horaris 

Per introduir els horaris dels grups es disposa de dues opcions:  

- Fitxer: Prèviament crear un fitxer amb els horaris seguint la codificació que s’explica 
a continuació, i indicar el nom i l’extensió del fitxer, per exemple: grups.txt. No és necessari 
ficar el nom entre cometes per indicar que es tracta d’un string.  

Figura I.2: Finestra columnes. 
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- Manual: S’obrirà una finestra (Figura I.3) on aniran apareixent els noms dels grups i 
s’haurà d’anar indicant l’horari d’aquest seguint la codificació que s'explica a continuació. A la 
mateixa finestra es podran veure els horaris a mesura que es vagin establint. En cas de que 
es cometi algun error sempre es pot cancel·lar per tornar a començar de zero i, en cas de que 
finalment es desitgi utilitzar el fitxer extern, en tancar la finestra és suficient per aturar el procés 
i poder escollir de nou les opcions desitjades.  

Codificació d’horaris:  

En cas d’escollir la introducció per Fitxer:  

- Cada grup ha d’estar en una línia per separat del fitxer  
- El format de la línia ha de ser: Nom Grup:Horari  
- És molt important que el nom de cada grup sigui exactament igual al nom que s’ha 

posat al formulari d’inscripcions d’Atenea.  
- L’horari és una codi de dos dígits que funciona de la següent manera:  

o El primer dígit correspon al dia de la setmana: Dilluns: 1, Dimarts: 2, 
Dimecres: 3, Dijous: 4  i Divendres: 5  

o El segon dígit correspon a l’hora: Matí: 1 i Tarda: 2  

En cas d’escollir la introducció Manual:  

- S’ha d’introduir el codi de dos dígits explicat anteriorment: 
o El primer dígit correspon al dia de la setmana: Dilluns: 1, Dimarts: 2, 

Dimecres: 3, Dijous: 4  i Divendres: 5  
o El segon dígit correspon a l’hora: Matí: 1 i Tarda: 2 

 

Ordre Assignacions 

Serveix per indicar el criteri amb el qual es començarà a assignar els alumnes, quins seran 
els primers. Hi ha dues opcions:  

Figura I.3: Finestra horaris. 
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First In First Out: (FIFO) Als alumnes se’ls hi assignaran els grups en funció de l’ordre en el 
qual s’han apuntat al formulari d’Atenea, els primers ens apuntar-se seran els primers en rebre 
assignacions.  

Personalitzat: S’ha d’introduir el nom del fitxer que contingui l’odre desitjat, és molt important 
tenir en compte que només es pot introduir un alumnes per línia i que l’alumne s’ha d’indicar 
el DNI. Els alumnes que hagin presentat sol·licitud i no estiguin al fitxer seran assignats seguint 
l’ordre pel qual s’hagin apuntat al formulari per darrera de tots aquells alumnes que si estigui 
al fitxer. 

Tipus d’Assignacions 

Fa referència a la forma en que es canvia d’alumne tant bon punt aquest ha rebut una 
assignació.  

Assignació Seqüencial: cada vegada que un alumne tingui una assignació a un grup, aquest 
torna al final de la cua i es passa a intentar assignar un grup al següent alumne.  

Assignació Total: assignar el màxim nombre de grups a cada alumne abans de començar 
amb el següent. 

Resultats 

En cas de que tot hagi funcionat correctament, apareixerà una finestra Resum amb un resum 
general de com han anat les assignacions (Figura I.4). 

 

També s’haurà creat una carpeta anomenada resultats en el mateix directori de treball en el 
que s’hagi executat el programa. En questa carpeta resultats s’hi poden trobar els fitxers que 
contenen les dades personals dels alumnes que han estat assignats a cadascun dels grups, 
aquest fitxers com a nom tenen el nom del grup, tal i com s’hagi indicat en el formulari 

Figura I.4: Finestra resum. 
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d’inscripcions d’Atenea, ordenats per carpetes en funció de l’assignatura en qüestió. Dins de 
la carpeta resultats, apart de les subcarpetes de les assignatures, també s’hi troben 4 fitxer 
més: 

- resum.txt: Fitxer en format “txt” que conté el resum general de com han anat les 
assignacions, és el mateix text que apareix a la finestra Resum. Serveix com a 
recordatori del resum de l’assignació per poder-ho consultar en el futur. 

- alumnes no matriculats.txt: Fitxer en format “txt” que conté les dades personals dels 
alumnes que no hagin tingut cap assignació. Serveix perquè els mentors en qüestió 
es puguin posar en contacte amb els alumnes en qüestió i tractar el seu cas 
particularment. 

- assignacions.txt: Fitxer en format “txt” que conté, per columnes, el dni dels alumnes i 
els diferents grups que els hi han estat assignats, els alumnes que no tinguin cap 
assignació ja no apareixen en aquest fitxer. Serveix per posteriorment crear un fitxer 
en format “pdf”. 

- assignacions.pdf: Fitxer en format “pdf” que s’obté de transformar el fitxer 
“assignacions.txt” a “pdf”. Serveix per poder-lo directament a Atenea i que els alumne 
puguin consultar els grups que els hi han estat assignats. 

És important tenir en compte de que en cas de que ja existeixi prèviament alguna de les 
carpetes o fitxers comentats en aquest apartat, el programa substituirà els ja existents per els 
nous fitxers, en cas contrari els crearà de zero. 

Fora de la carpeta resultats tant bon punt s’executa el programa, es crea un fitxer anomenat 
sol·licituds definitiu.csv¸ aquest fitxer conté exactament les mateixes dades que el fitxer 
sol·licituds, però eliminant les comes que fica Atenea en l’exportació del fitxer amb les 
sol·licituds, per tal de poder-lo processar correctament. 

Errors 

El programa ha estat dissenyat per tal de que filtri els possibles errors humans que es pugui 
donar quan s’intenta realitzar l’assignació de grups i mostrà un missatge pop-up explicant 
l’error. 

Els erros que filtre el programa i amb la qual cosa retornarà un missatge d’error són els 
següents: 

- Error en el nom del fitxer: Si s’intenta realitzar l’assignació sense haver introduït el nom 
d’algun dels fitxers que requereix, ja sigui el de les sol·licituds o, si és el cas, el dels 
horaris o el de l’ordre, el programa mostrarà un missatge demanant que s’introdueixi 
el nom del fitxer. En cas de que el nom introduït no correspongui amb cap fitxer del 
directori de treball del programa mostrarà un missatge informant de que no es troba el 
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fitxer en qüestió. 
- Error en l’element separador: El programa té en  compte que el fitxer amb les 

sol·licituds s’ha de separar en les 9 columnes corresponent als 9 espais del formulari 
d’Atenea, per tant, retornar error amb l’element separador si al comprovar el número 
de columnes del fitxer amb les sol·licituds utilitzant l’element indicat és diferent a 9. 

- Error amb el títol de columnes: Un cop establert l’element separador, si s’ha escollit 
l’elecció del títol de les columnes manual, el programa donarà error si falta introduir 
algun dels títols, o bé si algun dels títol introduïts no correspon amb els 9 títols que 
s’obtenen el consultar la primera línia del fitxer amb les sol·licituds. 

- Error amb el codi de l’horari: Només apareixerà aquest error en el cas de que s’hagi 
escollit la introducció manual dels horaris. El programa retornarà error si en el moment 
de polsar continua no detecta cap codi d’horari escrit, o bé hi ha un codi erroni. 

- Error amb el nombre màxim d’assignacions per alumne: El programa retorna error si 
el nombre màxim d’assignacions per alumne no és un nombre positiu, i diferent de 
zero. 

- Error amb el nombre màxim d’alumnes per grup: El programa retorna error si el 
nombre màxim d’alumnes per grup no és un nombre positiu, i diferent de zero. 

En cas de que hi hagi algun altre error, el programa no funcionarà, es pot saber ja que no 
obrirà la finestra Resum ni mostrarà cap dels errors comentats anteriorment. Per saber quin 
és l’error en qüestió es pot consultar el terminal de comandes, si s’ha executat el programa 
mitjançant aquest, o en cas d’estar utilitzant l’executable es pot consultar el fitxer 
assignacions.log que s’haurà creat dins de la carpeta dist automàticament. És per això que es 
recomana treballar dins de la carpeta dist si es desitja utilitzar l’executable, ja que d’aquesta 
manera es pot crear aquest fitxer assignacions.log en cas de que hi hagi algun error inesperat. 

Ajuda 

En cas de tenir qualsevol dubte respecte a les diferents funcions del programa mentre s’està 
utilitzant, es disposa d’un botó anomenat Ajuda que obrirà un menú de pestanyes en el qual 
estan explicades les diferents funcionalitats del programa. 
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Annex II 

Manual del programador 

En aquest manual es pretén descriure el funcionament de les principals funcions i arxius del 
programa. Pel que fa a les funcions es pretén descriure el que fan, així com els entrades i 
sortides d’aquestes, en cas de que en tinguin. 

Abans de realitzar qualsevol modificació al programa és molt recomanable haver-se 
familiaritzat amb el funcionament del programa, haver-se llegit el manual d’usuari i el del 
programador, així com haver utilitzat algun cop el programa per saber com funciona la part 
que es desitja modificar. 

L’aplicació s’ha creat de tal forma que se separa la interfície gràfica de les pròpies finalitats 
del programa amb l’objectiu de que si en el futur és necessari es pugui canviar la interfície 
gràfica sense tenir que modificar la resta de codi. 

Arxius principal 

L’estructura de fitxers utilitzada és la següent: 

• interficie.py: En aquest fitxer es troben totes les funcions que s’encarreguen de 
generar la interfície gràfica del programa. 

• assignacions.py: En aquest fitxer estan escrites totes les funcions lògiques del 
programa, és a dir, les d’executar les tasques, així com les que uneixen amb la 
interfície gràfica. 

• txt2pdf.py:  En aquest fitxer hi ha les funciones necessàries per crear un arxiu .pdf a 
partir d’un fitxer .txt. 

Arxius secundaris 

Per el correcte funcionament de l’aplicació són necessaris els següents fitxers:  

• sol·licituds.csv: Fitxer que es descarrega d’Atenea i conté les dades i prioritats dels 
estudiants que han omplert el formulari d’Atenea. El nom del fitxer i el format són lliures 
degut a que el programa permet escollir-los. 

• grups.txt: Fitxer que conté el nom dels grups i el seu codi d’horari. El nom del fitxer i 
el format són lliures, degut a que el programa permet escollir-los, la creació del fitxer 
també és opcional degut a que es poden introduir els horaris manualment. 
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Els fitxers auxiliars que s’han utilitzat per a la creació del programa són els següents: 

• pyuic.py: Fitxer que permet convertir els fitxers de la interfície gràfica de format “gui” 
a “.py”. Només és necessari utilitzar-lo després de crear/modificar la interfície gràfica. 

• setup.py: Fitxer que permet crear un executable per a Windows. Només és necessari 
utilitzar-lo en el moment de crear l’executable. 

• menu.ui: Fitxer en format “gui” que es pot editar amb el QtDesigner i conté la interfície 
del menú principal del programa. 

• menu.py: Fitxer en format “py” que conté en codi Python la interfície del menú principal 
de l’aplicació. S’obté després d’utilitzar pyuic.py per convertir els fitxers de la interfície 
de “gui” a “py”. 

• ajuda.ui: Fitxer en format “gui” que es pot editar amb el QtDesigner i conté la interfície 
de la finestra ajuda del programa. 

• ajuda.py: Fitxer en format “py” que conté en codi Python la interfície de la finestra 
ajuda de l’aplicació. S’obté després d’utilitzar pyuic.py per convertir els fitxers de la 
interfície de “gui” a “py”. 

• resum.ui: Fitxer en format “gui” que es pot editar amb el QtDesigner i conté la interfície 
de la finestra resum del programa. 

• resum.py: Fitxer en format “py” que conté en codi Python la interfície de la finestra 
resum de l’aplicació. S’obté després d’utilitzar pyuic.py per convertir els fitxers de la 
interfície de “gui” a “py”. 

• error.ui: Fitxer en format “gui” que es pot editar amb el QtDesigner i conté la interfície 
de la finestra error del programa. 

• error.py: Fitxer en format “py” que conté en codi Python la interfície de la finestra error 
de l’aplicació. S’obté després d’utilitzar pyuic.py per convertir els fitxers de la interfície 
de “gui” a “py”. 

• horaris.ui: Fitxer en format “gui” que es pot editar amb el QtDesigner i conté la 
interfície de la finestra horaris del programa. 

• horaris.py: Fitxer en format “py” que conté en codi Python la interfície de la finestra 
horaris de l’aplicació. S’obté després d’utilitzar pyuic.py per convertir els fitxers de la 
interfície de “gui” a “py”. 

• columnes.ui: Fitxer en format “gui” que es pot editar amb el QtDesigner i conté la 
interfície de la finestra columnes del programa. 

• columnes.py: Fitxer en format “py” que conté en codi Python la interfície de la finestra 
columnes de l’aplicació. S’obté després d’utilitzar pyuic.py per convertir els fitxers de 
la interfície de “gui” a “py”. 
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Descripció de les funcions 

Fitxer: assignacions.py: 

Classe interface_resum 

La classe interface_resum és la que s’encarrega de mostrar la finestra Resum. No té cap 
funció associada tret de la funció d’auto definició. 

Classe interface_columnes 

La classe interface_columnes és l’encarregada de mostrar la finestra Columnes. Les funcions 
que conté són les que fan referència a la finestra Columnes  un cop polsat el botó Continua. 

noms_columnes(self): 

Funció que s’encarrega de processar els títols de les columnes en cas de que s’hagi decidit 
introduir els títols personalitzats. No té entrades ni sortides específiques, modifica directament 
variables internes del programa. Crida la funció error() en cas de que es detecti algun error 
amb els títols de les columnes. 

errors(self): 

Funció que s’encarrega de modificar el text de la finestra Error i de cridar la classe 
interface_error per tal de mostrar-la. No té entrades ni sortides específiques, modifica 
directament variables internes del programa. 

Classe interface_horaris 

La classe interface_horaris és l’encarregada de mostrar la finestra Horaris. Les funcions que 
conté són les que fan referència als diferents botons de la finestra un cop es polsen. 

crea_horaris(self): 

Funció que s’encarrega d’anar construint el diccionari (interface.d_horaris) que com a clau 
conté el nom d’un grup i com a valor els codi de l’horari d’aquest, cada vegada que l’usuari 
prem el botó Continua, també va modificant la llista dels grups anteriors ja preguntats. També 
crea el diccionari (interface.d_grups) que com a clau conté el nom del grup i com a valor el 
nombre total d’alumnes assignats al grup, al principi s’inicialitza amb zero. En cas de que hi 
hagi algun error amb el codi crida la funció error(). No té entrades ni sortides específiques, 
modifica directament variables internes del programa. 
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reinicia(self): 

Funció que s’ocupa de reiniciar el text dels grups preguntats anteriorment i a inicialitzar des 
de zero la funció crea_horaris() cada vegada que es prem el botó Cancel·la. No té entrades 
ni sortides específiques, modifica directament variables internes del programa. 

error(self): 

Funció que s’encarrega de modificar el text de la finestra Error i de cridar la classe 
interface_error per tal de mostrar-la. No té entrades ni sortides específiques, modifica 
directament variables internes del programa. 

Classe interface_error 

La classe interface_error és la que s’encarrega de mostrar la finestra Error. No té cap funció 
associada tret de la funció d’auto definició. 

Classe interface_ajuda 

La classe interface_ajuda és la que s’encarrega de mostrar la finestra ajuda. No té cap funció 
associada tret de la funció d’auto definició. 

Classe interface 

fitxer_inscripcions(self): 

Funció encarregada de tractar el fitxer amb les sol·licituds. La funció crea dos diccionaris i una 
llista. Els dos diccionaris tenen com a clau el DNI de l’estudiant, self.d_alumnes té per valor 
una llista amb les dades personals d’aquest (Nom, Cognom i Correu) i l’altre, self.d_solicituds, 
conté una llista amb les cinc prioritats de l’alumne, la llista self.ordre conté els DNI dels 
estudiants per ordre en el qual s’han apuntat, i, per tant, en l’odre que se’ls anirà assignant. 
Aquesta funció no té entrades ni sortides, modifica variables internes a la classe interface. 

fitxer_grups(self): 

Funció encarregada de crear els diccionaris self.d_horaris i self.d_grups en cas de que s’hagi 
escollit una introducció dels horaris mitjançant un fitxer extern. 

grup_complet(self, opcio): 

 Funció encarregada de comprovar si el grup de l’opció que s’està intentant assignar a un 
alumne està complert o no. Com a entrada té la variable opcio que correspon a un string amb 
el nom del grup, i com a sortida té una booleà, True si el grup està complet, False en cas 
contrari. 
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compativilitat_assignatura(self, alumne, opcio): 

Funció encarregada de comprovar si l’alumne ja ha tingut l’assignatura del grup que s’està 
intentant assignar, assignada prèviament o no. Com a entrades té la variable alumne que és 
una string amb el DNI de l’alumne i la variable opció que és un string amb el nom del grup en 
qüestió. Com a sortida té un booleà¸ True si les assignatures són compatibles i False en cas 
contrari. 

compativilitat_horaris(self, alumne, opcio): 

Funció encarrega de comprovar si l’alumne ja ha tingut algun grup assignat en el mateix horari 
que el del grup que s’està intentant assignar. Com a entrades té la variable alumne que és 
una string amb el DNI de l’alumne i la variable opció que és un string amb el nom del grup en 
qüestió. Com a sortida té un booleà¸ True si els horaris són compatibles i False en cas contrari. 

interació(self, ordre_assignacions): 

Funció que conté el main loop de tot el procés d’assignació de grups. És l’encarregada de 
realitzar com a tal l’assignació dels grups. Com entrada té la variable ordre_assignacions que 
és una llista que conté l’ordre amb el qual s’aniran assignant els grups als alumnes, com a 
sortida té la variable nou_ordre que és una llista amb els alumnes que encara poden tenir 
alguna assignació. La funció és iterativa, així que la variable de sortida es converteix en 
l’entrada sempre que no sigui una llista buida. 

directori(self, assig): 

Funció encarregada de crear les carpetes amb el nom de les assignatures que hi ha i ordena 
els diferents fitxers dels grups dins de la carpeta corresponent. Com a variable d’entrada té el 
nom del grup en qüestió, i no té cap sortida. 

creació_fitxers(self, assig): 

Funció encarregada de crear el fitxers dels alumnes assignats a cadascun dels grups. Utilitza 
la funció directori per guardar-los a la carpeta corresponent. Com a variable d’entrada té el 
nom del grup en qüestió, i no té cap sortida. 

resum(self): 

Funció encarregada de crear els fitxers alumne no matriculats.txt i resum.txt. No té variables 
d’entrada ni de sortida. 
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fitxer_penjar(self): 

Funció encarregada de crear el fitxer assignacions.txt. No té variables d’entrada ni de sortida. 

filtre_errors_fitxers(self): 

Funció encarregada de fer el filtratge dels errors relacionats amb els noms del fitxers. No té 
variables d’entrada ni de sortida. 

filtre_errors_continuació(self): 

Funció encarregada de fer el filtratge de la resta d’errors. No té variables d’entrada ni de 
sortida. 

columnes_solicituds(self): 

Funció encarregada de designar els títols de les columnes del fitxer amb les sol·licituds, en 
cas d’escollir la introducció personalitzada dels títols crida la funció columnes. No té variables 
d’entrada ni de sortida, modifica variables internes. 

programa(self): 

Funció que conté l’ordre amb el qual s’han d’executar les principals funcions del programa. 
No té variables d’entrada ni de sortida, modifica variables internes. 

horaris(self): 

Funció que s’encarrega de cridar la classe interface_horaris per tal de mostrar la finestra 
Horaris i poder utilitzar les seves funcions. 

columnes(self): 

Funció que s’encarrega de cridar la classe interface_columnes per tal de mostrar la finestra 
Columnes i poder utilitzar les seves funcions. 

error(self): 

Funció que s’encarrega de modificar el text de la finestra Error i de cridar la classe 
interface_error per tal de mostrar-la. No té entrades ni sortides específiques, modifica 
directament variables internes del programa. 

ajuda(self): 

Funció encarregada de cridar la classe interface_ajuda per tal de mostrar la finestra Ajuda. 
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Fitxer: interfície.py 

En aquest fitxer hi ha recopilades totes les classes que creen cadascuna de les finestres que 
componen el programa. Cadascuna d’aquestes classes són les que es creen al transformat 
els fitxers .ui  a .py, mitjançant la comanda: Python pyuic.py -o nom_fitxer.py nom_fitxer.ui. 

Cadascuna de les classes que hi ha contenen dues funcions: 

- setupUi(self, Dialog): Funció que defineix l’estructura de la interfície. 
- retranslateUi(self, Dialog): Funció que defineix el valor que conté cadascun dels 

element de la interfície. 

Fitxer: txt2pdf.py 

En aquest fitxer hi ha totes les classes i funcions necessàries per transformar una arxiu .txt  
a .pdf. 

Classe Margins 

Classe que crea cadascun dels marges del paper, té una funció per cadascun dels marges i 
una cinquena funció per ajustar en el marge esquerra del paper. 

Classe PDFCreator 

Classe que conté les funcions necessàries per crear l’arxiu pdf. Es recomana no editar cap de 
les funcions que hi ha, tant sols modificar les variables que s’expliquen a continuació que 
permeten modificar les característiques del pdf. 

self.author 

Permet canviar el nom de l’autor de l’arxiu pdf. 

self.title 

Permet canviar el títol de l’arxiu pdf. 

self.output 

Permet canviar el nom del fitxer pdf de sortida. 

self.fontSize 

Permet canviar la mida de la lletra de l’arxiu pdf. 

 



Pág. 16  Annex 

 

self.kerning 

Permet canviar l’espai horitzontal entre els caràcters. 

self.lineNumbering 

Pel valor True s’escriurà el número de línia del fitxer, pel valor False no. 

self.extra_vertical_sapce 

Permet canviar l’espai vertical entre les línies de l’arxiu pdf. 

Self.filename 

Permet modificar el nom del fitxer txt d’entrada. 

self.breakOnBlanks 

Pel valor True s’activa l’opció de canviar de pàgina només en línies blanques, pel valor False 
es canvia de pàgina en qualsevol moment. 

self.encoding 

Permet canviar la codificació de l’arxiu d’entrada txt. 

self.pageNumbering 

Pel valor True s’escriurà el número de pàgina corresponent, pel valor False no. 
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Annex III 

Arxius entregats amb el treball 

Amb aquest treball s’entrega un zip que conté tots els arxius que s’han explicat anteriorment, 
així com totes les carpetes i arxius que componen l’executable i l’entorn virtual. El programa 
que s’entrega és completament funcional ja que també s’adjunta el fitxer sol·licituds.csv que 
conté les sol·licituds dels alumnes de primavera 2017 i l’arxiu grups.txt que conté la codificació 
d’horaris d’aquest mateix quadrimestre. 

En cas de que es desitgi provar l’aplicació es pot fer mitjançant qualsevol dels mètodes 
explicats en el manual d’usuari, utilitzant els fitxers exemple que s’han proporcionat de 
sol·licituds.csv  i grups.txt. 
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