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ABSTRACT 

This study has been developed to apply ICT systems at Montblanc retirement home 

located in Manresa. The aim was to improve the offered services and the safety of 

elderly residents. 

First of all, the present situation was analysed to know how the workers of each 

department work and also the present retirement home ICT systems was reviewed. 

Then, the process to carry out the solutions was started. These solutions were divided in 

three branches: 

 Research present systems in the market to solve problems of the laundry 

department, the retirement home internal communications system and the 

Internet network. 

 Implement a prototype web page to manage kitchen. 

 Design a system to detect the elderly falls with wireless communications.  
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1. CONTEXT 

La Residència Montblanc de Manresa forma part de la Fundació IBAM (Institució 

Benèfica Assistencial de Manresa). 

La fundació IBAM es va fundar l’abril del 1984. El mes de maig del mateix any van 

comprar la finca i van convertir l’antic edifici en l’actual Residència. 

Al ser una fundació, el patronat d’aquesta actua com a consell executiu de la 

Residència, i per tant, prenen les grans decisions. La única diferència amb les altres és 

que treballen sense cap ànim de lucre, fet que permet que tots els beneficis econòmics es 

quedin pels propis fons de la Residència. 

Tenen el seu propi codi ètic i busquen un tracte en l’atenció a les persones amb el qual 

s’obtingui el màxim benefici terapèutic, la màxima independència i control de vida 

quotidiana possible des de l’atenció integral i de la qualitat de la vida de les persones. 
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2. INTRODUCCIÓ 

Des de la residència Montblanc de Manresa van detectar que molts dels sistemes que 

utilitzaven estaven obsolets o bé no funcionaven correctament. A més, es sumava  

l’agreujant que els tècnics de cada sistema que passaven per la residència no eren 

capaços d’arreglar els problemes. 

Per aquest motiu, la direcció de la residència va decidir fer un replantejament de tots els 

sistemes actuals i d’aquesta manera fer una aposta total per les noves tecnologies amb 

col·laboració directe amb el departament de Disseny i Programació de Sistemes 

Electrònics de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa, ja que veien 

moltes possibilitats d’innovar a partir de les TIC. 

El document que es presenta a continuació té l’objectiu de mostrar diverses solucions 

basades en nous sistemes i tecnologies de la informació i la comunicació per tal de 

resoldre la problemàtica que es deriva del funcionament actual. Aconseguint d’aquesta 

manera un valor afegit als serveis que ofereixen i guanyant en seguretat i benestar pels 

propis residents. 

En primer lloc, es farà un anàlisis de la situació actual per conèixer els sistemes ja 

existents i per veure els mètodes de treball que segueixen els treballadors de cada 

departament de la residència. 

S’exposaran els problemes que puguin tenir amb la utilització d’aquests sistemes i 

també es farà incís en tots aquells sistemes que en aquests moments no estan implantats 

i són necessaris. 

Es buscaran sistemes existents del mercat per millorar els sistemes que es troben 

obsolets. Es demanaran els respectius pressupostos i es realitzaran taules comparatives 

per veure quina és la millor opció. 

Es dissenyaran els sistemes necessaris per cobrir aquelles necessitats que els sistemes 

existents del mercat no ofereixen o bé no existeixen. Aquests nous dissenys es 

realitzaran a mida tenint en compte sempre la opinió dels treballadors, seran de fàcil 

gestió i es trobaran el màxim de integrats als mètodes de treball de la residència. 
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Es presentaran unes conclusions analitzant la feina feta durant el projecte així com 

també valorant si els objectius marcats inicialment s’han portat a terme a la seva 

totalitat. 

Finalment, s’afegiran els annexos que es creguin necessaris per tal d’acabar de 

completar tot el document. 
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3. SITUACIÓ ACTUAL 

S’ha analitzat la situació actual de la Residència Montblanc de Manresa després de 

realitzar una visita guiada amb la Directora i d’haver parlat amb treballadores de 

diferents sectors de la Residència. 

Aquest anàlisi s’ha distribuït per diferents sectors de la residència. S’ha analitzat la 

bugaderia, les habitacions, la sala d’activitats, la cuina, el programa de gestió integral de 

pacients i finalment la xarxa d’Internet i telefonia. 

 

3.1 Sala d’activitats 

La sala d’activitats de la residència és una sala que serveix de lleure per a tots els 

residents. En aquesta sala normalment no hi ha cap treballador de la residència ni cap 

timbre per alertar de qualsevol problema. Si que podem trobar una càmera de seguretat 

la qual es controla des de secretaria. 

 

3.2 Programa de gestió integral de pacients 

Actualment tenen un programa molt complert per a la gestió de cada pacient. Aquest 

programa s’anomena AEGERUS – Sistema de gestió de Centres d’Atenció a la 

Dependència. Disposa de diferents funcionalitats com la gestió dels residents indicant 

els ingressos i les sortides, l’estat de salut, i també es poden realitzar gestions 

administratives i de facturació. Funcionalitats dissenyades per millorar l’atenció als 

residents i usuaris per observar la rendibilitat en la pràctica assistencial. 

Com que és un sistema que funciona molt bé i els treballadors de la residència hi estan a 

gust, es mantindrà aquesta eina de treball. 
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3.3 Xarxa Internet 

En la residència actualment tenen contractades dues línies de diferents companyies: un 

de Movistar i l’altre de Jazztel. 

Pel que fa a la de Movistar trobem el router que dóna sortida cap a Internet i connectat 

en aquest un switch a administració. En aquest switch s’uneixen dos ordinadors i dos 

switch més. El primer d’aquest serveix per donar connectivitat a tres ordinadors entre 

ells el de secretaria. El segon es troba al departament d’infermeria i connecta tant 

l’ordinador de l’auxiliar d’infermeria com el de infermeria. 

Pel que fa a la línia de Jazztel trobem el router el qual també se li connecta un switch. 

Aquest dóna connectivitat als ordinadors de la cuina i de manteniment i a part també té 

connectat un altre switch que es troba a la sala d’estar i que connecta amb tes ordinadors 

més. 

 

3.4 Bugaderia 

El procés que es segueix a la bugaderia des de que entra la roba bruta fins que surt neta 

es divideix en tres parts. 

La primera part és quan arriba la roba bruta. Els treballadors corresponents en aquest 

departament, col·loquen totes les peces al terra en forma de muntanya i a partir d’aquí 

decideixen si la peça en qüestió s’ha de rentar en negre, blanc o color. 

La segona part del procés és quan es planxa la roba i s’identifica de quin pacient és 

observant l’etiqueta que porta cada peça on es llegeix el nom del resident escrit en 

retolador. 

La tercera part és quan el treballador de la bugaderia es disposa a col·locar cada peça de 

roba a unes prestatgeries. Cada prestatgeria està dividida en quatre parts, les quals cada 

una d’elles correspon a un avi resident i així ho indica una etiqueta enganxada a la 

cantonada externa de cada part de la prestatgeria. 
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3.5 Sistema de comunicació intern 

A cada llit de totes les habitacions de la residència hi ha un dispositiu amb un botó el 

qual cada resident el pot prémer en cas de voler cridar a les treballadores que es tan de 

servei. En el lavabo de la mateixa hi ha un tirador que també té la mateixa funció. 

Un cop s’ha premut aquest botó o el tirador, la gerocultora rep en el dispositiu que porta 

a sobre un avís acústic. Aquest aparell també disposa d’una pantalla on es veu el nom i 

el número d’habitació del pacient que ha premut el botó del seu llit. 

 

3.6 Cuina 

La residència disposa d’una cuina bastant gran i que es divideix en quatre sales. 

La primera d’aquestes sales és per on entren els aliments de l’exterior. En aquesta hi ha 

un ordinador des de el qual es controla l’entrada dels aliments, la temperatura en la que 

han d’estar i també tot un control de tasques.  

Tot aquest control que es realitza, es fa mitjançant diferents fulls de Microsoft Office 

Excel. 

Aquesta primera sala està aïllada per motius de seguretat alimentària respecte les altres 

sales. 

La segona sala és la part on es cuina. 

La tercera sala és on es realitzen les neteges de tots els instruments de la cuina així com 

també safates, plats, gots i coberts que els residents han fet servir durant l’àpat. 

La quarta sala també es troba aïllada de les altres. Aquesta és una sala freda on es 

guarden tots aquells aliments que requereixen estar en temperatures més baixes com 

poden ser iogurts o vegetals. En aquesta sala també és on s’elaboren els plats que 

contenen aquests tipus d’aliments. 
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3.6.1 Sistema de gestió actual de la cuina 

Com s’ha comentat, la gestió de la cuina es realitza mitjançant uns fulls Microsoft 

Office Excel que es troben guardats a l’Escriptori de l’ordinador de la primera sala. 

Trobem cinc fulls diferents els quals controlen diferents aspectes: Estoc de la cuina, 

control de tasques, control de temperatura d’aparells i cambres, temperatures de sortida 

del dinar i temperatures de sortida del sopar. 

Estoc de cuina 

Aquest fitxer té a veure amb tot el relacionat amb els productes i aliments que es 

gestionen a la cuina. De tal manera que existeixen diferents opcions per interaccionar-

hi. 

La primera opció correspon en donar d’alta els aliments que entren per primer cop a la 

cuina i que per tant encara no estan registrats. 

La segona opció fa referència a les entrades dels aliments que arriben després de 

realitzar una comanda. En aquest cas, de cada producte és registrarà la data de caducitat, 

les unitats que arriben, la data d’entrega, la hora i la temperatura en què ha d’estar. El 

responsable que firmi l’entrada també ha de completar unes caselles indicant si el 

producte és troba “correcte, “dubtós” o “malament” i ha d’indicar si l’accepta o no. 

La tercera opció és per donar de baixa un aliment de l’estoc actual. Segueix el mateix 

model que la segona opció,  s’ha d’introduir el producte, la data de caducitat, les unitats 

i la data de sortida. 

La quarta opció correspon a l’estoc actual que té la cuina. En aquesta és pot observar 

l’estoc actualitzat després de cada entrada i sortida. 

La cinquena i sisena opció fa referència al registres d’entrada i sortida respectivament. 

Tots els registres que es realitzin quedaran guardats en aquests fulls per tal de poder fer 

consultes posteriorment. 
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Control de tasques 

Aquest fitxer serveix perquè la responsable en aquell moment signi sota la seva 

responsabilitat que s’han dut a terme totes les tasques programades segons el pla que 

està a l’abast de totes les professionals de la cuina. 

La signatura es realitza anotant el dia i si és responsable de matí o tarda. 

 

Control de temperatures 

Aquest fitxer serveix perquè la responsable en aquell moment signi sota la seva 

responsabilitat la temperatura en que es troba la cambra de la fruita, les altres cambres i 

el congelador. També ha d’indicar l’hora en que signa. 

 

Temperatures de sortida del dinar 

Aquest fitxer serveix perquè la responsable en aquell moment signi sota la seva 

responsabilitat les temperatures en que surt el dinar de la cuina. S’ha de registrar la 

temperatura del caldo o triturat, del primer plat i el segon plat. 

 

Temperatures de sortida del dinar 

Aquest fitxer serveix perquè la responsable en aquell moment signi sota la seva 

responsabilitat les temperatures en que surt el sopar de la cuina. S’ha de registrar la 

temperatura del caldo o triturat, del primer plat i el segon plat. 

 

3.7 Detecció de caigudes 

Com s’ha explicat anteriorment la residència disposa de diverses maneres d’avisar a 

l’auxiliar en cas d’emergència o necessitat. Com per exemple amb el tirador del lavabo 

o el dispositiu del llit. Per altre banda no disposen d’un sistema que pugui alertar d’una 

caiguda d’un resident fora d’aquests llocs on arriba el sistema o bé en un lloc que sigui 

poc transitat. 
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4. PROBLEMES I NECESSITATS 

Un cop analitzada la situació actual, s’ha pogut observar que a la residència Montblanc 

treballen amb alguna eina que funciona molt bé i que és important que segueixin 

utilitzant, però també s’han trobat moltes carències a molts dels sistemes actuals.  

A continuació s’exposaran els motius per demostrar que existeixen aquests sistemes 

envellits i amb carències, amb l’objectiu de fer visibles els problemes que poden 

comportar continuar treballant amb ells. També s’exposaran els motius per mostrar les 

necessitats d’implantar nous sistemes que actualment la residència no disposa. 

 

4.1 Xarxa Internet 

Actualment la connectivitat d’Internet a la residència és molt dolenta. Una part de la 

residència és connecta mitjançant una companyia i l’altre part amb una altre.  

Dels 20MB contractats no n’arriben ni la meitat fet que dificulta la feina dels 

treballadors. 

S’ha de tenir en compte que treballen amb una web per tal de fer una gestió integral de 

la residència això implica que molts dels ordinadors sempre estan connectats amb 

aquesta pàgina. Per tant els menys de 10MB que arriben són innecessaris amb el volum 

de feina que es realitza des de tots els punts de treball. 

Un altre problema és el Wifi públic que ofereixen als familiars dels residents quan fan 

una visita. No poden oferir un bon servei en aquest sentit ja que la velocitat és molt 

baixa degut a tots els dispositius que hi ha connectats. 

 

4.2 Bugaderia 

En l’actual sistema de bugaderia la possibilitat d’extraviar peces de roba és alta. Com 

que a les etiquetes i trobem el nom de cada resident escrit en retolador, després de 

diverses rentades els noms s’esborren, fet que provoca que aquella peça de roba quedi 
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inutilitzada ja que els treballadors d’aquest departament no coneixen de memòria cada 

peça de roba de cada resident. 

En la mateixa zona de bugaderia hi ha una part que està destinada exclusivament a 

peces de roba extraviades. 

 

4.3 Sistema de comunicació intern 

L’actual sistema d’avís que existeix a la residència permet alertar des de el lavabo o bé 

des de el llit a l’auxiliar. Aquest avís es fa mitjançant un avís acústic que rep l’auxiliar 

al dispositiu que porta a sobre.  

L’auxiliar no pot interaccionar amb veu amb el resident, fet que impedeix detectar si 

l’avís correspon a alguna necessitat en concret, a alguna emergència o bé és un simple 

error.  

Si l’auxiliar rep més d’una notificació no podrà prioritzar aquella alerta que sigui més 

urgent ja que no ho pot detectar de cap manera. 

 

4.4 Gestió de cuina 

Avui en dia el control integral de tots els factors que intervenen a la cuina d’una 

Residència d’avis és obligatòria. Aquesta gestió actualment es realitza mitjançant 

diferents fulls d’Excel. Opció no gaire fiable quan es manipulen dades importants i 

queden guardades en el fitxer. 

Aquests fitxers si són manipulats per persones que no estiguin acostumades a aquest 

entorn ens podem trobar que: no el sàpiguen fer funcionar, que canviïn la configuració 

d’algun camp fet que provocaria possibles canvis en tot el fitxer i finalment també s’ha 

de tenir en compte el factor d’esborrat, ja sigui de la plantilla interior o bé de tot el 

fitxer. 
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4.5 Detecció de caigudes 

Actualment, a la residència, un resident només es pot alertar a l’auxiliar si es troba al llit 

de l’habitació o al lavabo. Si aquest pateix una caiguda fora d’aquests dos llocs 

esmentats no té cap manera d’avisar. 

Una de les grans necessitats de la residència és poder implantar un sistema per controlar 

aquestes caigudes que queden fora de l’abast dels avisadors.  

És una residència molt gran, disposa de quatre plantes i un gran pati fet que encara 

engrandeix el problema de una possible caiguda. 
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5. SOLUCIONS 

Un cop analitzada la situació actual i haver exposat els problemes i necessitats de la 

residència, a continuació es detallaran les solucions que es proposen a cada un d’ells. 

Les solucions es presenten en tres blocs diferenciats:  

El primer fa referència a les solucions que s’han buscat dels sistemes que ja existeixen 

al mercat i que es poden implementar a la residència. Es demanaran els pressupostos 

adients i s’arribarà a una decisió. 

El segon bloc de solucions fa referència a un prototip de servei web que s’ha elaborat 

per tal de fer una gestió correctament dels treballs que es realitzen a la cuina i de les 

dades que es manipulen. 

El tercer bloc és el disseny d’un sistema d’alertes de caigudes, innovador i que ha de 

servir per millorar els serveis que es presten als residents. 

Cal comentar que el nom de les empreses amb les que s’ha treballat no surt esmentat al 

projecte per motius de confidencialitat.  

 

5.1 Xarxa Internet 

Un cop analitzada la situació actual i vist els problemes que causa una mala connexió a 

Internet per la residència, impedint així poder realitzar una feina més fluida, s’ha decidit 

buscar una solució adequada als seus problemes. 

La millor solució que es pot implantar és fer arribar la fibra òptica a la residència. 

El primer pas ha estat posar-se en contacte amb l’empresa distribuïdora de fibra a 

Manresa. Aquesta és una empresa local que es dedica a l’àmbit de les comunicacions.  

El següent pas ha estat omplir una autorització per tal d’indicar que la residència permet 

passar el cablejat de la fibra per la seva façana. 
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Un cop s’ha revisat tota la informació i ja s’ha firmat l’autorització es realitza una 

reunió amb el director tècnic d’aquesta empresa per tal de poder tirar endavant el 

projecte. 

El projecte consisteix en implantar fibra òptica a tota la residència. En aquesta arribarà 

la fibra per cable i per poder-la distribuir per tot el recinte es col·locaran diverses 

antenes connectades per cable que estaran repartides per tots els pisos de la residència i 

així poder arribar a tots els punts. 

Es contractarà la tarifa de 500Mbps de velocitat de descàrrega i 200Mbps de velocitat 

de càrrega. 

Es preveu que a finals de juny finalitzi tot el procés d’instal·lació. 

 

5.2 Bugaderia 

Un cop analitzada la situació actual del departament de bugaderia de la residència i 

exposats els problemes del mètode de funcionament actual, s’ha fet una cerca 

d’informació per tal de trobar sistemes existents al mercat que puguin resoldre la 

problemàtica de la identificació de les peces de roba. 

Els sistemes que es troben són molt semblants entre ells és per això que el següent pas 

és demanar pressupost a diferents empreses que ofereixen sistemes complets. 

S’ha tingut contacte amb tres empreses del sector però per temes de confidencialitat no 

és pot anomenar el seu nom. En aquest document les anomenarem empresa 1, empresa 2 

i empresa 3. 

 

5.2.1 Sistema RFID 

Abans de començar a explicar el sistema de cada empresa és important conèixer que és 

la tecnologia RFID, ja que en els següents punts sortirà diverses vegades. 
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RFID
[1]

 és un sistema de radio freqüència que serveix per emmagatzemar dades o fer 

lectura de dades de manera remota en dispositius com etiquetes, targetes o tags. 

Aquests dispositius són molt petits, similars a una adhesiu que normalment es situen en 

persones, animals o targetes d’accés per tal de fer la identificació. 

L’avantatge d’aquests sistemes RFID és que no necessiten està posicionats d’una 

manera en concret per tal de realitzar la lectura de l’etiqueta. Els lectors RFIF poden 

llegir fins a 15cm de distància. 

 

5.2.2 Empresa 1 

L’empresa 1 és una empresa especialitzada en oferir solucions de gestió i marcatge de 

roba en residències de gent gran, hospitals, col·legis, bugaderies i tintoreries. Tenen el 

seu propi software per tal d’enregistrar els diferents processos de totes les peces de roba 

que controlin dintre del seu sistema. 

5.2.2.1 El seu sistema 

En el sistema de l’empresa 1 les peces de roba van marcades mitjançant codi de barres o 

bé amb tags RFID. Per tal de fer la lectura d’aquests, s’utilitza un lector apropiat a la 

tecnologia que s’utilitzi. 

Per col·locar les etiquetes o tags RFID a la roba s’utilitza una planxa termofixadora.  

Quan la roba bruta arriba a la bugaderia es troba una primera estació que serveix per 

detectar quin comportament se li ha de donar a cada peça de roba a l’hora de ser 

rentada, és a dir, si s’ha de rentar amb roba de color, blanc o negre. 

Seguidament, amb la roba neta i planxada, una segona estació serveix per identificar 

cada peça de roba a quin resident pertany. 

Quan es parla d’estació fa referència a un ordinador amb pantalla tàctil amb el seu propi 

software instal·lat per tal de fer la gestió correctament. 

                                                 
[1]

 Radio Frequency IDentification 
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Finalment trobem un sistema de classificació de la roba neta. Es fa mitjançant 3 armaris 

amb 30 calaixos per tal de gestionar un total de 90 residents. A cada calaix s’hi troba un 

display per tal d’indicar el nom de cada resident. 

 

5.2.3 Empresa 2 

L’empresa 2 és un centre especial de treball els quals tenen l’objectiu d’aconseguir la 

inserció laboral de persones amb greus discapacitats. És un centre singular ja sigui pels 

productes que ofereixen com per les persones que hi treballen.  

Alguns dels productes en que treballen són carrets de la compra, cadires especials, 

vehicles autoguiats i un control de bugaderies entre d’altres. Tots ells per tal de facilitar 

a la vida diària un ajut a les persones amb discapacitat. 

5.2.3.1 El seu sistema 

S’anomena “Sistema de control de bugaderia”.  

El marcatge de cada peça de roba es fa mitjançant tags RFID. Aquests és col·loquen a la 

roba mitjançant una planxa termofixadora amb un pedaç tèrmic per tal de que quedin 

ben agafats. 

Des de un ordinador amb pantalla tàctil amb el software de control de bugaderies propi 

instal·lat és des de on es fa la gestió. 

Un cop la roba entra a la bugaderia i és rentada i planxada, és fa la lectura de cada 

etiqueta a partir d’un lector RFID per tal d’identificar de quin resident és cada peça de 

roba. 

Opcionalment també ofereixen uns calaixos amb un sistema de leds a l’exterior. La seva 

funcionalitat és per indicar si el treballador que col·loca cada peça de roba en els 

diferents calaixos s’equivoca o no. 

També es pot afegir al sistema una taula de treball. 
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5.2.4 Empresa 3 

L’empresa 3 és una empresa d’enginyeria internacional especialista en el disseny, 

desenvolupament i fabricació de sistemes de comunicació i software per a l’atenció 

sanitària i el sector de la seguretat.  

Entre d’altres sistemes que ofereixen en el món de l’atenció primària, un d’ells és un 

sistema de control de bugaderies. 

5.2.4.1 El seu sistema 

En aquests sistema s’utilitzen tags RFID per tal de fer la identificació. Aquests van 

cosits a cada peça de roba de cada resident. 

Quan aquestes peces han passat el procés de rentat, assecat i planxat es procedeix a fer 

la identificació passant aquella peça pel lector RFID que es troba situat sota de la taula. 

Finalment també ofereixen un sistema de calaixos per tal d’anar col·locant cada peça 

que ha estat identificada. 

 

5.2.5 Comparativa 

Un cop estudiats els tres sistemes anteriors podem observar que són sistemes molt 

semblants i que s’adeqüen perfectament a les necessitats de la residència. 

Els tres sistemes tenen tres passos ben diferenciats: El rentat, la identificació i la 

classificació. 

La identificació en tots tres sistemes es realitza mitjançant tags RFID i el seu 

corresponent lector. 

Pel que fa l’empresa 1 també ofereix un nou pas que és el de la recepció de la roba. 

Tant la part de recepció com la part de classificació, són parts opcionals en el projecte. 

Fet que pot provocar una disminució del preu final del sistema.  
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5.2.6 Pressupostos 

Un cop revisats els tres projectes es decideix tenir un primer contacte amb aquestes 

empreses. Es demanen uns pressupostos del sistema complert per poder comparar quins 

preus es mouen en aquest mercat. 

Pel que fa la primera empresa, empresa 1, ens informen que actualment no tenen el 

Software disponible a Espanya. En aquests moments queden descartats. 

Pel que fa a les altres dues empreses, empresa 2 i empresa 3, ens envien un primer 

pressupost. 

A continuació és poden veure unes taules comparatives dels dos sistemes. 

 

Taula 1: Comparativa pressupostos 

 

En aquesta primera taula comparativa dels primers pressupostos rebuts per aquestes 

empreses, observem que els tags RFID que ofereixen no es corresponen a les necessitats 

reals de la residència. La residència té 90 residents i s’ha estimat una mitjana de 60 

peces per resident. Per tant han de sortir un total de 5400 tags. Una de les empreses és 

passa en quantitat i l’altre no arriba als necessaris. 

 Empresa 2 

 

Empresa 3 

Ordinador  +  Software 

sistema bugaderia 

5.095€ 1.950€ 

Lector RFID Inclòs al preu anterior 750€ 

Configuració i formació Inclòs al preu anterior 950€ 

Tags RFID 26.000 tags a 1,30€ unitat: 

33.800€ 

2.400 tags a 1,10€ unitat: 

2.640€ 

Pedaç tèrmic 26.000 pedaços 0,25€ 

unitat: 6500€ 

No 

Premsa termofixadora 1818€ No 

   

Suma imports 47.213€ 6.290€ 

Import 21% IVA 9.914,73€ 1.320€ 

IMPORT TOTAL 57.127,73€ 7.610€ 
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Es demana un segon pressupost adequat a les característiques de la residència i amb les 

parts essencials del projecte, ja que juntament amb la residència es decideix que la part 

de classificació utilitzant calaixos amb sistemes de led no es vol implementar. 

A continuació s’observa una taula amb les noves dades dels pressupostos. El pressupost 

nou de l’empresa 3 encara no s’ha rebut és per això que es fa una estimació amb les 

quantitats necessàries i mantenint els mateix preus que el pressupost anterior. 

 

Taula 2: Comparativa pressupostos 2 

 

5.2.7 Conclusions 

Després d’analitzar la taula comparativa anterior, s’ha valorat la relació que hi ha entre 

les parts tècniques del projecte amb la part econòmica de cada una d’elles. 

Com es pot observar, l’import total de l’empresa 2 és una mica més elevat que 

l’empresa 3. Tenint en compte que els imports de l’empresa 3 són estimats. 

La gran diferència entre els dos sistemes és que en l’empresa 2, els tags RFID 

s’insereixen a la roba mitjançant una premsa. Pel que fa a l’empresa 3, aquests van 

 Empresa 2 

 

Empresa 3 (estimació) 

Ordinador  +  Software 

sistema bugaderia 

5.350€ 1.950€ 

Lector RFID Inclòs al preu anterior 750€ 

Configuració i formació Inclòs al preu anterior 950€ 

Tags RFID 5.400 tags a 0.90€ unitat: 

4.860€ 

5.400 tags a 1,10€ unitat: 

5.940€ 

Pedaç tèrmic 5.500 pedaços 0,025€ 

unitat: 137,5€ 

No 

Premsa termofixadora 1818€ No 

   

Suma imports 12.165,5€ 9.590€ 

Import 21% IVA 2.554,8€ 2.013,9€ 

IMPORT TOTAL 14.720,3€ 11.603,9€ (estimats) 
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cosits. És en aquest punt on s’estableix la major part de la diferència entre els dos 

pressupostos. 

Sabent que la última decisió al respecte la té la residència, es recomana implantar el 

sistema de l’empresa 2. 

Els motius d’aquesta recomanació són els següents: 

 És un bon sistema a nivell tècnic. 

 Facilita la feina als treballadors del departament de bugaderia. Ja sigui en la 

inserció del tag a la roba com també en la identificació de la mateixa un cop 

rentada. 

 Es troba implantat a residències properes. Els treballadors d’aquestes estan molt 

contents amb la manera de funcionar. 

 El tracte amb l’empresa 2 és molt proper, fet que facilita les coses al demanar 

informació o en cas d’una possible averia. 
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5.3 Sistema de comunicació intern i control d’errants 

Una vegada analitzat el sistema d’avís resident/auxiliar s’ha arribat a la conclusió que és 

un sistema que necessita ser actualitzat. En aquests moments el fabricant que 

proporciona els dispositius necessaris ja no els desenvolupen, fet que perjudica 

totalment a la residència ja que en cas d’averia d’un d’ells, no es tindria recanvi. 

Per altre banda, implantant un nou sistema es milloraria en eficiència el tracte de 

l’auxiliar cap el pacient. 

Actualment en el mercat existeixen poques empreses que es dediquin al 

desenvolupament i distribució de sistemes per a residències. Les que hi ha es 

reparteixen el mercat i totes elles ofereixen uns serveis molt semblants. 

En el cas que ens pertoca s’ha tingut contacte amb tres empreses del sector per tal 

d’obtenir informació i pressupostos de sistemes de comunicació amb veu així com 

també control d’errants. Aquestes empreses les anomenarem empresa 1, empresa 2 i 

empresa 3 per motius de confidencialitat. 

 

5.3.1 Empresa 1 

L’empresa 1 és una empresa distribuïdora de diferents sistemes de comunicacions i 

relacionats amb la seguretat de les persones. Entre els productes que ofereixen trobem el 

sistema de buscar persones, el control d’errants i el de trucades a infermeres entre 

d’altres. 

El sistema de comunicació que ofereix aquesta empresa és d’un fabricant anglès.  

5.3.1.1 El seu sistema de comunicació 

El sistema permet una comunicació de veu i amb mans lliures entre l’auxiliar i el 

resident.  

Per cada habitació hi ha uns dispositius imprescindibles. En primer lloc hi ha el sistema 

que es col·loca a la paret. Aquest serveix per poder interaccionar via veu entre l’auxiliar 

i el resident. 
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El segon dispositiu s’anomena la “pera” per la seva forma que té. És un comandament 

amb diferents botons per tal de poder trucar a l’auxiliar. Aquest que va connectat al 

dispositiu de la paret. 

El tercer és un tirador de bany. Aquest fa la mateixa funció que la “pera” però només al 

tibar-lo ja estableix la connexió. 

Pel que fa a la part de l’auxiliar, cada treballador en aquest sistema ha de portar un 

telèfon DECT
[2]

 on rebrà tots els avisos.  

El sistema té el seu propi software que permet registrar totes les dades i interaccions en 

una base de dades i on a partir d’un programa informàtic poder-ho veure. 

5.3.1.2 Control d’errants 

També disposen d’un sistema de control d’errants. Es col·loquen uns detectors a les 

portes i el resident porta un braçalet que en cas de detectar que s’està passant per aquella 

porta envia un avís. 

En aquest cas els avisos també es rebran al mateix telèfon explicat anteriorment. 

 

5.3.2 Empresa 2 

L’empresa 2 és una empresa d’enginyeria internacional especialista en el disseny, 

desenvolupament i fabricació de sistemes de comunicació i software per a l’atenció 

sanitària i el sector de la seguretat. Tenen solucions completes per la sanitat, la seguretat 

i la teleassistència. En el bloc de sanitat trobem el sistema de trucades. 

5.3.2.1 El seu sistema de comunicació 

Pel que fa als dispositius que es poden instal·lar a la residència són diversos. Instal·lat a 

la paret un dispositiu per aconseguir una comunicació directe entre resident i auxiliar 

per veu. També inclou una pantalla tàctil per habitació on es pot fer el control de cada 

pacient a més del tirador de bany a cadascun d’ells. 

                                                 
[2]

 Digital Enhanced Cordless Telecommunications. Estàndar per a telèfons digitals sense fils. 
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En el sistema de control de la residència també s’instal·la una pantalla amb el software 

adient per tal de consultar els diversos informes que es vagin generant. 

L’auxiliar pot rebre els avisos en un telèfon mòbil o bé en un braçalet intel·ligent. 

Aquesta comunicació es fa mitjançant comunicació sense fils DECT. 

5.3.2.2 Control d’errants 

L’empresa 3 també disposa de control d’errants. Els usuaris són controlats mitjançant 

un xip que es col·loca en un braçalet.  

Cada sortida està equipada amb un dispositiu, i pot estar instal·lat ja sigui en portes 

interiors com exteriors. Quan el dispositiu de la porta detecta que un dels braçalets a 

l’ha sobrepassat avisa generant una alarma en tota la residència. 

 

5.3.3 Empresa 3 

L’empresa 3 és una empresa dedicada a les comunicacions que apart d’oferir productes 

com sistemes sociosanitàris, sistemes de vigilància entre d’altres, també ofereixen 

diferents serveis com ara instal·lacions, manteniment i reparació d’equips informàtics, 

instal·lació i manteniment de centraletes telefòniques i també disseny web. 

5.3.3.1 El seu sistema de comunicació 

El sistema de l’empresa 3 també disposa de diferents sistemes per instal·lar a 

l’habitació. 

En primer lloc s’ha d’instal·lar el terminal de veu a la paret de cada habitació. Aquest 

terminal és de comunicació amb mans lliure i disposa d’uns botons que al moment que 

es premen s’efectuarà la trucada entre el resident i l’auxiliar. 

Un altre dispositiu que hi pot haver es el que es connecta la “pera”. Aquest disposa de 

tres botons per tal de fer una configuració de l’habitació. El botó groc per mesurar 

temps d’assistència, el verd per controlar altres tipus de tasques com canvis de postures, 

i el vermell per avisar d’emergències. 
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5.3.4 Comparativa 

Com es pot observar en els sistemes explicats anteriorment tots tres sistemes són molt 

semblants. 

Els sistemes d’alertes tots disposen d’uns aparells imprescindibles a l’habitació per tal 

de poder establir la comunicació. 

Ofereixen tiradors de bany per tal de poder alertar d’una possible caiguda en aquesta 

zona. 

Els avisos els rep l’auxiliar en un telèfon mòbil a partir de telefonia sense fils. 

Tots tres disposen del seu propi software per tal de tenir un control de totes les accions 

realitzades. 

 

5.3.5 Pressupostos 

A continuació s’ha elaborat una taula on es comparen els tres pressupostos obtinguts pel 

que fa al sistema de comunicació amb veu i control d’errants. 

 

 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

Sistema complert 

d’avís 

40.048€ 53.828,48€ 31.933,37€ 

Control errant 3150€ No 1067,81€ 

Central telefònica No 9469€ 9912€ 

Altres despeses 2800€ 3750€ 4050€ 

    

Suma imports 45.998€ 67.047,48€ 46.963,18€ 

Descomptes 9.199,60€ No 12.274,66€ 

Import 21% IVA 7.727,66€ 14.079,97€ Ja inclòs al preu 

anterior 

IMPORT TOTAL 44.526,06€ 81.127,45€ 34.688,52€ 

Taula 3: Comparativa pressupostos sistema de comunicació 
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5.3.6 Conclusions 

Com es pot observar a la taula, de les tres empreses aspirants una ofereix un preu 

desorbitat respecte les altres. Es per això que ha estat la primera en ser descartada. 

Pel que fa a l’elecció entre el pressupost de l’empresa 2 i l’empresa 3 s’han tingut en 

compte dos factors: 

En primer lloc s’ha valorat positivament el fet de que l’empresa 3 ofereixi una central 

telefònica. La que hi ha actualment a la residència és molt vella i era d’interès per part 

de la residència poder-la renovar. 

En segon lloc s’ha valorat el bon tracte rebut per part de l’empresa 3 i la facilitat alhora 

de fer el pagament, ja que ofereix la possibilitat de realitzar un rènting a 5 anys. Un cop 

pagat el sistema passa a ser propietat de la residència. 

Finalment l’empresa escollida per implantar el sistema de comunicació intern de la 

residència així com també el control d’errants ha estat l’empresa 3. 

Es preveu començar la implantació del sistema a finals de juny i que a finals de juliol ja 

estigui funcionant al 100%. 

 

5.4 Cuina 

Un cop analitzat el sistema actual de gestió de la cuina s’ha arribat a la conclusió que es 

poden obtenir millores substancials en la seguretat de les dades registrades, en la 

interfície d’usuari i també en la manera de navegar en el sistema. 

Per tal de que el nou sistema de gestió de la cuina s’adapti en el funcionament normal 

de la Residència, sense cap inconvenient i sense causar estranys als propis treballadors, 

s’ha decidit elaborar un prototip de servei web per poder observar com es faria la gestió. 

S’ha escollit aquest model ja que els treballadors de la Residència ja treballen amb una 

altre web per a la gestió d’altres àmbits de la mateixa. 

Per fer una web el màxim d’integrada possible es mantindrà el mateix vocabulari que 

trobem als fitxers Excel. 
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Es passarà de tenir cinc fitxers a poder navegar en una sola web i de manera senzilla per 

totes les parts a gestionar descrites anteriorment. 

 

5.4.1 Configuració RaspberryPi i servidor web 

Per tal de tenir la web operativa a Internet s’ha muntat l’estructura necessària en una 

RaspberryPi. Aquesta es troba al meu domicili i connectada al meu router. 

 

Preparació del servidor 

En primer lloc s’ha assignat una IP estàtica a la Raspberry.  Per fer l’assignació s’ha de 

modificar el següent fitxer: 

 

En aquest cas l’ “address” és la direcció IP de la RaspberryPi, la “netmask” serà la 

màscara de la nostra red i el “gateway” la IP del router de casa.  

Les direccions d’inici i de fi que assigna el meu router automàticament per DHCP van 

de la 192.168.1.33 a la 192.168.1.199. És per això que la IP que se li ha donat a la 

Raspberry Pi està per sota d’aquest rang, per poder evitar problemes. En aquest cas 

192.168.1.21. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1: Comanda per obrir el fitxer “interfaces” 

Imatge 2: Fitxer “interfaces” 
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Seguidament es procedeix a instal·lar el servidor web. En aquest cas Apache2. 

 

S’instal·la també PHP5 per tal de poder  crear contingut dinàmic a la web i MySQL per 

interaccionar amb base de dades. 

 

 

 

 

Adquirim domini i creació del VirtualHost del domini 

Un cop fetes les instal·lacions anteriors s’ha registrat un domini per la web. En aquest 

cas un de gratuït a la pàgina dot.tk. S’ha anomenat www.serveigestiocuina.tk. 

 

A continuació creem el Virtualhost del domini. Quan hem instal·lat Apache2 a la 

Raspberry Pi ens ha creat una configuració per defecte en el fitxer default.conf. Com 

que aquesta configuració s’haurà de manipular s’ha decidit fer una còpia d’aquest fitxer 

que s’anomenarà servei_cuina.conf. 

 

 

 

Imatge 3: Comanda per instal·lar apache2 

Imatge 4: Comanda per instal·lar PHP5 

Imatge 5: Comanda per instal·lar MySQL 

Imatge 6: Visió del domini .tk des de la seva web de configuració 
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En el nou fitxer servei_cuina.conf deixarem les línies que ja venien predefinides i també 

afegirem les següents: 

 

 

 

 

Tot seguit crearem la carpeta que hem definit al virtualhost. Carpeta que contindrà tots 

els fitxers corresponents a la web. Aquesta carpeta és /var/www/servei_gestio_cuina.  

 

 

 

En el virtualhost s’ha definit el fitxer login.php com el primer fitxer que es carregarà al 

fer les peticions. 

 

Configuració ddns 

Com que en aquest servidor és on penjaran els fitxers de la web, per tal de poder-hi 

accedir remotament i fora de la xarxa local en la que estiguem treballant, necessitem un 

DDNS (Sistema dinàmic de noms i dominis) el qual es fa servir quan el nostre 

proveïdor d’accés a Internet ens assigna una IP dinàmica aleatòria. 

Aquesta eina ens permet configurar el router per associar-lo, mitjançant un domini, a 

una direcció IP. 

Per fer-ho possible ens hem de donar d’alta a un servidor de DNS dinàmic. En aquest 

cas s’ha utilitzat un de gratuït anomenat www.noip.com. 

Quan el router es connecta a Internet obté una direcció IP, en aquest moment el router 

envia la informació de la seva IP i el nom del domini el qual hem donat d’alta al 

Imatge 7: Fitxer servei_cuina.conf 

Imatge 8: Carpeta que contindrà tots els fitxers web 



 
Treball Final de Grau – Jaume Marsinyach Domínguez 

 

 

38 

 

servidor (www.noip.com) mitjançant el compte registrat. A partir d’aquest moment, el 

nom de domini que s’ha donat d’alta (en aquest cas: jaumeraspi.ddns.net) queda 

associat a la direcció IP del nostre router i és en aquest moment quan el router ja es 

troba localitzat a Internet. 

En aquesta imatge, que correspon a la web www.noip.com, observem com el nom 

jaumeraspi.ddns.net agafa automàticament la IP dinàmica del router en aquell 

moment: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 9: Relació nom i la corresponent IP dinàmica 
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Configuració del ddclient 

A continuació s’instal·la una aplicació anomenada “ddclient” que s’encarregarà 

d’actualitzar la nostra IP ens els serveis de www.noip.com. 

Per tenir-ho ben instal·lat es seguiran els següents passos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 10: Proveïdor del servei de DNS dinàmic 

Imatge 11: Servidor de DNS dinàmic 
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Imatge 12: Protocol d’actualització del DNS dinàmic 

Imatge 13: Nom d’usuari del servei de DNS dinàmic 

Imatge 14: Contrasenya del servei de DNS dinàmic 
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Imatge 15: Interfície de xarxa utilitzada per al servei de DNS dinàmic 

Imatge 17: Com complet del domini ddns 

Imatge 16: Executar ddclient amb connexió PPP 
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Finalment revisem el fitxer /etc/ddclient.conf per comprovar que els passos anteriors els 

hem fet correctament. 

  

Imatge 18: Executar el ddclient com a dimoni 

Imatge 19: Interval entre les execucions del ddclient 

Imatge 20: Fitxer de configuración ddclient.conf 
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5.4.2 Procés de construcció de la web 

La nova web s’elabora mitjançant els següents llenguatges de programació HTML5, 

PHP i CSS3. També s’utilitza un framework existent com és el Bootstrap. Totes les 

dades que es registrin a la web es guardaran a una base de dades realitzada en MySQL. 

 

HTML5 

HTML (Hyper Text Markup Language) és un llenguatge el qual s’utilitza per la creació 

de pàgines web. És un estàndard que serveix de referència per a l’elaboració de pàgines 

en les seves diferents versions. Defineix una estructura i un codi per tal de crear 

contingut com text, imatges o vídeos. 

Exemple bàsic d’estructura del llenguatge HTML: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 <head> 

  <title>Page Title</title> 

 </head> 

 

 <body> 

  <h1>This is a Heading</h1> 

  <p>This is a paragraph.</p> 

 </body> 

 

</html> 
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PHP 

El PHP (Hypertext Preprocessor) és un llenguatge de programació que està dissenyat 

per tal de crear contingut dinàmic a les pàgines web. 

Exemple bàsic d’estructura en el llenguatge PHP: 

 

 

 

 

 

 

CSS 

El CSS (Cascading Style Sheets) és un llenguatge que s’utilitza per definir i crear estils 

en un document HTML. 

Exemple bàsic d’estructura en el llenguatge CSS: 

 

  

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 <body> 

  <?php 

  echo "My first PHP script!"; 

  ?> 

 </body> 

</html> 

 

body { 

    background-color: #d0e4fe; 

} 

 

h1 { 

    color: orange; 

    text-align: center; 

} 

 

p { 

    font-family: "Times New Roman"; 

    font-size: 20px; 

} 
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Bootstrap 

Bootstrap és el framework més popular per HTML, CSS i Javascript per dissenyar 

pàgines web responsives, és a dir, que la web sigui adaptable als diferents dispositius 

mòbils. 

Exemple bàsic d’estructura utilitzant Bootstrap: 

 

 

 

 

 

 

 

 

MySQL 

MySQL és un sistema de gestió de base de dades que utilitza el llenguatge SQL 

(Structured Query Language). Es caracteritza per la seva velocitat en executar consultes 

així com la excel·lent combinació amb el llenguatge PHP. 

Exemple bàsic d’una consulta en llenguatge SQL: 

 

 

  

<div class="container"> 

 <div class="jumbotron"> 

  <h1>My First Bootstrap Page</h1> 

  <p>Resize this responsive page to see the effect!</p>  

 </div> 

 <div class="row"> 

  <div class="col-sm-4"> 

   <h3>Column 1</h3> 

   <p>This is the first paragraph.</p> 

   <p>This is the second paragraph.</p> 

  </div> 

 </div> 

</div> 

 

SELECT * FROM Customers; 
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5.4.3 Base de dades del prototip web 

El prototip web que s’ha creat s’ha fet dinàmic, és a dir, que la pàgina tingui 

funcionalitats com per exemple interacció amb la base dades per tal de guardar 

informació. 

Aquesta base de dades s’ha anomenat db_sgcuina. I les seves taules són: usuaris, 

productes, stock_actual, control_tasques, control_temperatura, sortida_dinar i 

sortida_sopar. 

A continuació es poden observar unes imatges amb dades introduïdes a cada una d’elles.  

Taula “usuaris” 

 

Taula “productes” 

 

 

 

 

 

 Taula “stock_actual” 

Imatge 21: Taula “usuaris” de la base de dades 

Imatge 22: Taula “productes” de la base de dades 

Imatge 23: Taula “stock_actual” de la base de dades 
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Taula “control_tasques” 

 

 Taula “control_temperatura” 

 

Taula “sortida_dinar” 

 

Taula “sortida_sopar” 

 

 

   

Imatge 24: Taula “control_tasques” de la base de dades 

Imatge 25: Taula “control_temperatura” de la base de dades 

Imatge 26: Taula “sortida_dinar” de la base de dades 

Imatge 27: Taula “sortida_sopar” de la base de dades 
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5.4.4 Navegació per la web 

A continuació es mostra un recorregut a partir d’imatges on es pot observar la 

funcionalitat de cada una de les pantalles que trobem. 

L’enllaç de la següent web és: www.serveigestiocuina.tk i actualment es pot accedir 

introduint com a nom d’usuari, “usuari” i com a contrasenya “1234”. 

Per tal d’observar totes les funcionalitats de la web, s’ha d’utilitzar el navegador Google 

chrome, ja que s’han utilitzat etiquetes noves d’HTML5 i de moment només aquest 

navegador les té disponibles. 

 

 

Un cop s’ha iniciat sessió accedim a l’índex principal de la web on podem escollir 

l’opció d’entrar a stock cuina, control tasques, control temperatura, sortida dinar, sortida 

sopar i a l’ajuda. 

Com es pot observar, a cada pantalla a la part posterior dreta i trobem el nom de 

l’aplicació, “Servei gestió cuina” i a la part esquerra el nom de l’usuari el qual ha iniciat 

sessió i un botó per tancar sessió. 

 

 

 

Imatge 28: Iniciar sessió 
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En les següents imatges s’observa el contingut de l’índex mostrat en la imatge anterior. 

A partir d’ara a la part posterior sempre apareixerà la barra de navegació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pantalla “alta/baixa” serveix com així ens indica el nom, per donar d’alta o de baixa 

un producte a la base de dades. Un producte que mai abans havia estat registrat. 

  

Imatge 29: Índex servei gestió cuina 

Imatge 30: Stock cuina 
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Imatge 32: Formulari entrada 

producte 

 

En la pantalla d’ “Entrada” hi trobem un formulari per tal de registrar quan arriben 

productes dels proveïdors a la cuina. 

  

Imatge 31: Donar alta i baixa un producte 
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En la pantalla de “Registre d’entrades” queden guardades totes les entrades que s’han 

anotat mitjançant el formulari. 

 

En la pantalla de “Sortida” i trobem un formulari per tal d’indicar tots aquells aliments 

que s’utilitzen en cada àpat. Al costat s’observa una taula amb l’stock actual per tal de 

poder veure les quantitats que queden de cada producte així com també la seva data de 

caducitat. Fet que ajuda a identificar si hi ha dos productes iguals però amb data de 

caducitat diferent. D’aquesta manera el treballador podrà agafar el producte amb data de 

caducitat més propera. 

 

  

Imatge 33: Registre d’entrades 

Imatge 34: Formulari de sortida d’un producte 
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En la pantalla de “Registre de sortides” queden guardades totes les sortides que s’han 

anotat mitjançant el formulari. 

 

 

 

 

 

 

 

En la pantalla d’ “Ajuda” hi ha la descripció de que fa cada una de les diferents 

pantalles de la web. 

 

 

  

Imatge 35: Registre de sortides 

Imatge 36: Ajuda 
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L’opció “Control tasques” serveix per comprovar que tots els treballadors de la cuina 

facin les tasques que pertoquen. En aquest cas tenim l’apartat de “signar” on s’hi troba 

un formulari per anotar que s’han realitzat les tasques i també un apartat d’historial. 

Aquest serveix per detectar si algun dia no se n’ha realitzat cap. En aquest historial es 

guardaran automàticament i a l’instant totes les tasques signades en el formulari de 

signar. 

 

Formulari per signar les tasques: 

 

 

Imatge 37: Control tasques 

Imatge 38: Signar tasques 



 
Treball Final de Grau – Jaume Marsinyach Domínguez 

 

 

54 

 

Historial per comprovar tasques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opció “Control temperatures” conté les opcions de “signar” i “historial”. Mitjançant el 

formulari que es troba a “signar” cada treballador a d’indicar la temperatura que es 

troben les diferents cambres de la cuina. L’historial serveix per comprovar que les 

anotacions de temperatures es fan correctament. 

 

Imatge 39: Historial tasques 

Imatge 40: Control temperatures 
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Formulari per signar les temperatures de cada cambra: 

 

 

Historial per comprovar temperatures: 

 

 

  

Imatge 41: Signar temperatures 

Imatge 42: Historial temperatures 
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L’opció de “Sortida dinar” serveix per indicar la temperatura que s’ha escalfat el dinar. 

Com en els casos anteriors, es disposa d’un formulari per anotar aquestes temperatures i 

també d’un historial. 

 

 

Formulari per anotar temperatures del dinar: 

 

 

Imatge 43: Temperatura sortida dinar 

Imatge 44: Signar la temperatura de sortida del dinar 
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Historial de temperatures del dinar: 

 

 

L’opció de “Sortida sopar” serveix per indicar la temperatura que s’ha escalfat el sopar. 

Com en els casos anteriors, es disposa d’un formulari per anotar aquestes temperatures i 

també d’un historial. 

 

 

Imatge 45: Historial temperatures sortida del dinar 

Imatge 46: Temperatura sortida sopar 
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Formulari signar temperatura del sopar: 

 

 

Historial de temperatures del sopar: 

  

  

Imatge 47: Signar la temperatura del sopar 

Imatge 48: Histotrial temperatura sortida del sopar 
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5.4.5 Web adaptable a diferents pantalles 

Com s’ha comentat anteriorment, aquest prototip de web s’ha elaborat mitjançant el 

framework Bootstrap, que serveix perquè la web s’adapti a diferents pantalles. 

 

A continuació es mostren unes imatges realitzades mitjançant una captura de pantalla 

des de un mòbil. 

  

Imatge 49: Inici de sessió vist des del mòbil 
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  Imatge 53: Historial amb  

vista mòbil 

Imatge 52: Part d’un formulari amb 

vista mòbil 

Imatge 51: Barra navegació amb 

versió mòbil 
Imatge 50: Part de l’índex amb 

versió mòbil 
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5.5 Detecció de caigudes 

Un cop s’ha analitzat la situació actual s’ha observat que el sistema actual d’avís entre 

auxiliar i resident només es pot fer des de on es troben els dispositius per realitzar la 

trucada. 

Després d’haver investigat, s’ha arribat a la conclusió que els sistemes per detectar 

caigudes que es troben al mercat tots es basen en el model de la teleassistència. 

No n’hi ha cap que automàticament després de detectar la caiguda avisi instantàniament 

a l’auxiliar.  

Per aquests motiu s’ha decidit dissenyar un sistema que detecti caigudes i que no 

depengui del propi resident avisar, sinó que es faci automàticament. D’aquesta manera 

en una caiguda que la persona queda inconscient l’avís es realitzarà igualment. 

 

5.5.1 Estudis recopilats 

 S’ha fet una recerca d’estudis en que desenvolupessin la idea de la detecció de caigudes 

i finalment se n’han tingut en compte dos molt interessants. 

5.5.1.1 “Fall detection and prevention for the elderly: A review of trends and 

challenges.” 

Aquest és el primer estudi que s’anomena “Fall detection and prevention for the 

elderly: A review of trends and challenges.” Estudi que va ser publicat el juny de 2013 a 

una revista especialitzada en l’àrea de sistemes intel·ligents com és “International 

Journal On Smart Sensing and Intelligent  Systems” i que es basa en quatre punts 

fonamentals: la detecció de la caiguda, la prevenció, la monitoratge de la gent gran i la 

detecció de moviment. 

El punt que ens interessa a nosaltres, la detecció de caigudes, el document mostra 

diverses solucions que han estat desenvolupades a altres projectes però no les 

desenvolupa explícitament. 
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5.5.1.2 “Adaptative body posture analysis using collaborative multi-sensors for 

elderly falling detection” 

El segon document que s’anomena “Adaptative body posture analysis using 

collaborative multi-sensors for elderly falling detection” va ser publicat a la revista 

“IEEE Intelligent Systems Magazine”. 

Aquest estudi examina i analitza els comportaments corporals com per exemple una 

caiguda mitjançant sensors col·laboratius. Aquesta informació la proporcionen els 

sensors que es troben distribuïts en el cos. 

L’arquitectura del sistema és de quatre fases. La primera els sensors acceleròmetres 

distribuïts en sis punts del cos: el coll, la cintura, els dos canells i les dues cuixes. La 

segona fase és el anàlisis de les postures del cos, la tercera l’ajustament del model i la 

quarta la detecció de la caiguda. 

En la primera fase podem observar quin és el funcionament dels acceleròmetres de tres 

eixos. A continuació es veu en una imatge il·lustrativa: 

 

 

 

 

 

 

També trobem una imatge on es pot veure la distribució dels sis sensors: 

 

 

 

Imatge 54: Moviment accelerometre 
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En la segona fase fa un anàlisis del comportament que agafa cada sensor en les 

posicions següents: dret, estirat, assegut i caminant. Per detectar aquestes posicions 

s’utilitza el següent mètode: 

Quan una persona està dreta, el cos està perpendicular al terra. Això fa que el sensors N, 

W, FL, FR es trobin amb uns angles de 90º amb el terra. 

Quan una persona està estirada, la part superior del cos es troba paral·lela amb el terra 

obtenint així uns valors dels sensors N i W de 0º. 

Quan una persona està asseguda, la part superior del cos es troba perpendicular al terra 

obtenint d’aquesta manera uns valors dels sensors N i W de 90º. Per altre banda els 

sensors de les dues cuixes es troben paral·lels al terra, i per tant, dels sensors FL i FR 

obtenim un valor de 0º. 

Quan una persona camina la part superior del cos es troba perpendicular amb el terra. A 

mesura que avances o retrocedeixes els eixos X i Z dels sensors FL i FR produeixen una 

acceleració. A partir de la freqüència al caminar i l’acceleració obtinguda d’aquests 

sensors es determina el model que té cada persona al caminar. 

 

En la tercera fase és on es tracten totes les dades obtingudes de la fase dos. D’aquesta 

manera es pot arribar a ajustar el model de cada persona en les diferents posicions. 

Imatge 55: Distribució dels sis sensors pel cos 
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La quarta fase és aquella on es poden veure els resultats de tots els testos realitzats. 

El document ens proporciona una taula amb els resultats: 

 

 

 

 

 

 

En el cas que ens pertoca podem observar que s’han realitzat 64 proves de caigudes. El 

resultat de detectar les caigudes amb els sis sensors és del 100%. 

Per altre banda també es pot veure que amb un sol sensor també es pot detectar caigudes 

al 100%. Tot i això, en el llarg del document no especifiquen amb quin únic sensor es 

pot fer. 

 

5.5.2 Detectar caiguda en el nostre sistema 

Després d’analitzar l’anterior estudi, s’ha arribat a la conclusió que el mètode per 

detectar la caiguda està molt bé. Tot i això, en el nostre cas, no podem col·locar sis 

sensors al cos dels residents de la residència ja que seria molest per a tots ells. Per 

aquest motiu s’ha decidit dissenyar el sistema mitjançant un sol sensor. 

Per guanyar comoditat al portar-lo s’ha decidit que es portarà a sobre el turmell. 

D’aquesta manera quan el resident estigui caminant o assegut, idealment el sensor es 

trobarà perpendicular al terra obtenint doncs 90º respecte el mateix. 

Taula 4: Resultats dels testos 
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5.5.3 Comunicar la caiguda en el nostre sistema 

Com s’ha explicat anteriorment, en el mercat no existeix un sistema que detecti 

caigudes i al moment s’enviï una alerta a l’auxiliar de la residència. Algun sistema 

existent, o bé prototips que s’han fet es basen en la idea de la teleassistència. 

El sistema que es vol dissenyar, quan es detecti la caiguda aquesta informació s’enviarà 

de manera sense fils a un terminal mòbil i també quedarà registrada a una base de dades 

la qual es podrà visitar mitjançant un servei web. 

Utilitzant tecnologia sense fils s’evita augmentar el cost econòmic del projecte en fer un 

desplegament de cablejat per a tota la residència. 

 

5.5.4 Esquema del sistema 

 

Imatge 56: Esquema del sistema 

 

A continuació es descriu cada part del sistema a nivell de components i també amb la 

funcionalitat que tindran cadascun. 
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5.5.5 Sensor acceleròmetre 

L’ADXL345 és un acceleròmetre de tres eixos amb alta resolució, petit, prim i de baixa 

potència. Aquest mesura l’acceleració estàtica de la gravetat en les aplicacions de 

detecció d’inclinació així com també l’acceleració dinàmica resultant de moviments o 

xocs. Gràcies a la seva alta resolució permet mesurar inclinacions amb canvis de menys 

de 1º. 

Modula automàticament el consum d’energia en proporció a la freqüència de dades de 

sortida. També té disponible comunicacions a partir de I2C
[3]

 i SPI
[4]

. 

L’acceleròmetre en el nostre sistema serà l’encarregat de calcular els graus en que es 

troba. 

 

 

 

 

 

 

5.5.6 Arduino Uno 

L’Arduino Uno és una placa electrònica basada en el microprocessador Atmega328. Té 

14 pins digitals que es poden fer servir tant d’entrada com de sortida, 6 entrades 

analògiques, un rellotge de 16MHz, i un reset.  

Té moltes facilitats per connectar-se a un ordinador respecte un altre tipus d’arduino. 

Proporciona la UART que treballa a 5V i és una comunicació sèrie. Aquest també 

proporciona una comunicació I2C i SPI. 

                                                 
[3]

 Inter-Integrate Circuit: Bus que permet que es puguin comunicar fàcilment components que es trobin a 

la mateixa placa de circuit imprès. 
[4]

 Serial Peripheral Interface: Bus que permet la comunicació en distàncies petites. 

Imatge 57: Acceleròmetre ADXL345 de tres eixos  
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És el cervell del nostre sistema. La seva funcionalitat es agafar les dades que registra 

l’acceleròmetre i processar-les correctament. 

 

 

 

 

 

 

5.5.7 Comunicació del sistema 

Per tal de fer la comunicació sense fils, s’ha decidit que la millor manera en aquest 

context és utilitzar el protocol Zigbee. 

Zigbee és un conjunt de protocols d’alt nivell de comunicació sense fils que està basat 

en l’estàndard IEEE.802.15.4 i que té com a objectiu ser utilitzat en els projectes que 

necessiten comunicacions segures, que tinguin poca càrrega d’informació i també per 

maximitzar la vida útil de les bateries que i intervenen. 

Com que ZigBee pot ser activat en 15ms o menys, la latència pot ser molt baixa. Per 

tant, pot estar desactivat la major part del temps, fet que provoca un consum mitjà 

d’energia molt baix i una llarga vida útil de la bateria del dispositiu.  

Si comparem aquesta tecnologia amb altres xarxes sense fils d’àrea personal, WPAN
[5]

 

com ara el bluetooth, podem destacar-ne que el temps d’activació es troba al voltant 

dels 10 segons en la majoria dels casos.  

ZigBee també se’n diferencia per la seva gran simplicitat i el seu baix cost. 

Existeixen diferents tipus de dispositius Zigbee: 

                                                 
[5]

 Wireless Personal Area Network 

Imatge 58: Arduino UNO 
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- Zigbee Coordinator (ZC): És el dispositiu més complert. N’ha d’existir un per 

red i la seva funció és encarregar-se de controlar la red i els camins que han de 

seguir els dispositius per connectar-se entre ells. 

 

- Zigbee router (ZR): Serveix per engrandir la red en la que es trobi i així poder 

comunicar diferents dispositius que queden més separats del normal. Com més 

dispositius ZR hi hagin en un sistema més gran es pot fer la seva pròpia red. 

 

- Zigbee End Divice (ZED): Conté la funcionalitat necessària per comunicar-se 

amb el node pare que pot ser el coordinador o un router. No pot transmetre 

informació destinada a altres dispositius. Cal destacar que aquest node pot està 

en un estat “dormint” la gran part del temps aconseguint amb això l’augment de 

vida útil de les bateries que i intervenen. 

 

Els protocols Zigbee estan dissenyats per a utilitzar-se en aplicacions que requereixen 

velocitats de dades baixes. L’enfocament actual de ZigBee és definir una xarxa de malla 

de propòsit general, de baix cost i d’autoorganització, i és precisament amb aquest 

esquema sobre el qual construirem el nostre sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

En el nostre sistema els dispositius “End device” són aquells que aniran col·locats al 

turmell de cada resident. A partir de les dades que rebi del acceleròmetre, en primer lloc 

Imatge 59: Esquema Zigbee 
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les ha de tractar i crear la trama corresponent d’informació. Posteriorment ha de fer la 

transmissió cap al coordinador. 

El “coordinador”, en el nostre sistema, té la funcionalitat de rebre les trames enviades 

per tots els nodes, interpretar-les i guardar-les a una base de dades que es crearà per la 

ocasió. Per tal de poder fer el bolcat de dades a la base de dades el coordinador ha 

d’estar connectat amb la Raspberry Pi. 

Finalment, els dispositius que fan de “routers”, són els encarregats de poder mantenir 

connectada tota la xarxa al llarg de la residència. 

 

5.5.7.1 Mòduls XBEE 

Els mòduls XBee són solucions integrades que ofereixen un medi sense fils per la 

interconnexió i comunicació entre dispositius. Aquests mòduls utilitzen el protocol de 

xarxa anomenat IEEE.802.15.4 per crear xarxes “punt a multipunt” o per xarxes “punt a 

punt”. 

 

Per tal de recollir les dades obtingudes de l’acceleròmetre i transferir-les al coordinador 

s’utilitzaran els mòduls XBee sèrie 2. S’ha escollit el model sèrie 2 ja que en el sistema 

hi ha d’haver-hi Xbee en funció de router, i el sèrie 1 no permet aquesta acció. 

 

Com que aquesta placa és l’encarregada de fer la comunicació, s’adhereix a la placa 

Arduino. En aquesta última, s’ha de desenvolupar el software adient per tal de poder dur 

a terme la comunicació de manera eficaç. 

 

 

 

 

Imatge 60: Mòdul Xbee 
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5.5.7.2 Estàndard 802.15.4 

L’IEEE.802.15.4 és un estàndard que defineix el nivell físic i el control d’accés al medi 

de xarxes sense fils d’àrea personal amb una comunicació de poca càrrega d’informació 

(low-rate wireless personal area network, LR-WPAN). 

El propòsit de l’estàndard és definir els nivells de red bàsics per poder donar un servei a 

un tipus específic de red sense fils d’àrea personal (WPAN). 

Es caracteritza per la seva flexibilitat de red així com el seu baix cost en la comunicació 

amb nodes propers i el seu baix consum d’energia. 

 

5.5.8 Raspberry Pi 

La Raspberry Pi és un ordinador que va ser creat al Regne Unit per la Fundació 

Raspberry Pi. És un dispositiu que segueix la filosofia del programari lliure. És per 

aquest motiu que s’obté una manipulació fàcil respecte altres dispositius. 

En el nostre sistema la Raspberry Pi l’utilitzarem com a servidor web i també s’hi 

instal·larà MySQL per tal de poder treballar amb la base de dades. 

 

 

 

 

 

5.5.9 Base de dades 

Per fer el bolcat de dades cap a la base de dades, s’ha de crear un mòdul de software per 

tal de que estableixi comunicació amb la Raspberry Pi, on es troba instal·lat el MySQL. 

Imatge 61: Raspberry Pi 
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Quan el “coordinador” rep la informació dels “end devices” s’introdueix la trama que 

s’havia creat anteriorment als camps i taules corresponents de la base de dades. 

 

5.5.10 Servei web 

Per tal de tenir un control de tots els dispositius i tenir constància de la informació que 

envien cadascun, es realitzarà una pàgina web.  

Es farà mitjançant web en primer lloc perquè actualment tenen el programa de gestió 

integral de tota la residència el qual funciona d’aquesta manera i als propis treballadors 

de la residència els i va molt bé.  

I en segon lloc perquè el desplegament de fibra òptica que actualment s’està implantant 

a la residència farà que sigui una eina ràpida d’utilitzar. 

 

5.5.11 Google Cloud Messaging 

En el sistema de detecció de caigudes, l’auxiliar té un paper important. És per això que 

quan el sistema detecti una caiguda s’enviarà al mòbil que porti l’auxiliar l’avís. Això es 

farà mitjançant un servei de missatgeria de Google. 

El servei de missatgeria de Google és un servidor gratuït que permet enviar missatges 

en diferents plataformes com Android, iOS i Chrome. Un servidor pot enviar missatges 

directament a un únic dispositiu i a un grup de dispositius. 

 

 

 

 

 

Imatge 62: Google Cloud Messaging 
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5.5.12 Preu estimat d’un prototip de laboratori 

A continuació és mostra una taula amb una estimació dels preus de cada component. 

 

Dispositius Preu/unitat (€) Quantitat Preu total (€) 

Arduino UNO 25 1 25 

Acceleròmetre ADXL345 18 1 18 

XBee sèrie 2 28 3 84 

Kit Raspberry Pi 2 Model B 70 1 70 

Altres despeses de laboratori   20 

    

IMPORT TOTAL   217 € 
Taula 5: Preu estimat d’un prototip de laboratori  

 

5.5.13 Temps d’elaboració del prototip 

A continuació, es farà una estimació de les hores que es necessiten per tal d’elaborar el 

primer prototip de laboratori del sistema de detecció de caigudes. 

Per fer aquesta estimació s’ha tingut en compte: la documentació prèvia necessària, la 

programació de cada un dels dispositius, la integració dels dispositius, la comunicació 

entre els dispositius, la comunicació cap a telèfon mòbil i l’elaboració de tota la 

documentació del projecte. 

Les hores estimades per realitzar el sistema de caigudes és de 400 hores. 
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6. PRIORITATS I PASSOS A SEGUIR 

Un cop exposades les solucions que es poden implementar a la residència, es passa a 

anomenar les prioritats i passos a seguir a partir d’ara de cadascuna d’elles. 

 

6.1 Xarxa Internet i Telefonia 

Actualment la implantació de fibra òptica a la residència ja és una realitzat. Es preveu 

que a finals de juny finalitzi tot el procés d’instal·lació. 

És per aquest motiu que un cop es tingui la fibra òptica implementada a la residència 

s’ha de replantejar les línies que es tenen contractades actualment.  

Com que inicialment des de la residència no es vol implementar el sistema de telefonia 

per veu IP s’haurà de decidir si es donen de baixa les dues línies actuals i se’n busca 

alguna altre que ofereixi més avantatges en telefonia o bé quedar-se amb una de les 

actuals. 

 

6.2 Bugaderia 

Després d’analitzar els sistemes ja existents al mercat que resolen la problemàtica del 

departament de bugaderia s’han demanat uns pressupostos a diferents empreses per 

decidir quin es pot implementar millor a la residència. 

Un cop rebuts s’han realitzat unes taules comparatives amb els preus de cada sistema. 

En una de les empreses com es pot observar el preu és una estimació ja que encara no 

han enviat el pressupost. 

A partir d’ara s’ha d’esperar a rebre el pressupost de l’empresa que falta per enviar-lo i 

la direcció de la residència haurà de decidir quin prefereix. 
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6.3 Gestió de cuina 

El prototip de web que s’ha realitzat per tal de fer visible com seria el disseny final i 

com seria la seva funcionalitat es dóna per acabat. 

Si la direcció de la residència decideix que vol implantar aquest servei web en el 

funcionament de treball de la residència el prototip actual s’ha de millorar i s’han 

d’afegir funcionalitats. 

En primer lloc s’hauria d’implementar una connexió segura mitjançant HTTPS
[6]

, i 

aplicar un xifratge de les contrasenyes que es trobin a la base de dades. 

S’hauria de millorar la base de dades per tal de que quan estigui en ple funcionament no 

pugui donar problemes de funcionalitats. 

S’hauria d’elaborar una pàgina d’administració d’usuaris per tal que la direcció de la 

residència puguin donar d’alta o de baixa treballadors. 

S’hauria de gestionar les dades que s’introdueixen cada dia a la web. Un exemple seria 

cada final de mes guardar totes les dades en un fitxer PDF per tal de tenir un registre 

guardat de cada mes. 

S’hauria d’acabar de decidir juntament amb els treballadors de la cuina si és necessari 

afegir noves funcionalitats a la interfície. 

 

6.4 Detecció de caigudes 

Si la residència decideix de continuar amb el projecte de detecció de caigudes, el primer 

pas seria fer el disseny d’un prototip i fer els testos corresponents.  

Un cop fet el prototip final s’hauria de buscar una empresa perquè fes la fabricació. 

  

                                                 
[6]

 Hypertext Transfer Protocol sobre Secure Socket Layer. Capçalera utilitzada per indicar una connexió 

segura HTTP 
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6.5 Calendari de prioritats 

En la següent gràfica es pot observar quines són les prioritats a partir d’ara. Màxima 

prioritat correspon al número 5, i la mínima prioritat al 1. 

 

 

Imatge 63: Gràfica de prioritats 

 

A continuació s’ha elaborat un diagrama de Gantt per tal de tenir present quins són els 

terminis adients per tal de realitzar cadascun dels projectes. 

 

 

 

Imatge 64: Prioritats amb diagrama de Gantt 
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7. CONCLUSIONS 

Un cop analitzat els diferents departaments de la residència i sistemes que tenien 

implantats, es va decidir buscar solucions en diferents àrees com són: la xarxa 

d’Internet, la bugaderia, el sistema de comunicació intern, la gestió de la cuina i el 

sistema de detecció de caigudes.  

En primer lloc, la xarxa d’Internet de la residència era molt dolenta, per aquest motiu es 

va establir un contacte amb l’empresa distribuïdora de fibra òptica a Manresa per tal de 

fer-la arribar a la residència. Actualment es pot dir que la fibra òptica a la residència ja 

és una realitat. A finals de juny es preveu que estigui en funcionament. 

Pel que fa al departament de bugaderia, al mercat existeixen sistemes que resolen la 

problemàtica actual. És per això que s’han demanat pressupostos per una possible 

implantació. Actualment s’està pendent de rebre un altre pressupost i a partir d’aquí la 

direcció haurà de decidir quin vol acabar implantant. 

El sistema de comunicació intern havia quedat obsolet es per això que es va tenir 

contacte amb tres empreses del sector per tal de demanar informació i pressupostos. Un 

cop analitzat els tres, se’n va escollir un i a finals de juny començarà el desplegament 

del sistema per tota la residència. 

S’ha elaborat un prototip web per realitzar una gestió integral de la cuina. Com que és 

un prototip, el servei web està inacabat a nivell tècnic i funcional. Si la residència 

decideix implantar aquest servei per gestionar tota la cuina s’haurà d’acabar la feina 

iniciada en aquest projecte. 

Es va detectar que no hi havia cap sistema que controlés les caigudes dels residents. En 

aquest document es presenta una solució al respecte mostrant els dispositius  que es 

necessitaran per obtenir un primer prototip de laboratori. També es fa una estimació del 

cost de cada un d’ells. 
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Finalment, cal comentar que la interacció amb la direcció de la residència i també amb 

els seus treballadors ha estat molt fàcil, fet que ha facilitat les coses durant el 

desenvolupament del projecte. Aquest desenvolupament ha seguit el seu curs i els 

objectius inicials han estat realitzats amb èxit. 
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A. ANNEX – CODI FONT DEL PROTOTIP WEB 

A.1 Fitxers generals 

connection.php: Fa la connexió a la base de dades. 

 

<?php 

$mysqli = new mysqli("localhost", "usr_sgcuina", "1234", "db_sgcuina"); 

    if ($mysqli->connect_errno) { 

    echo "Fallo al contenctar a MySQL: (" . $mysqli->connect_errno . ") " . $mysqli->connect_error; 

    } 

?> 

 

formularis.php: Relaciona els formularies de la web amb la base de dades 

 

<?php 

 

//CONNEXIO A LA BASE DE DADES 

 

$mysqli = new mysqli("localhost", "usr_sgcuina", "1234", "db_sgcuina"); 

    if ($mysqli->connect_errno) { 

    echo "Fallo al contenctar a MySQL: (" . $mysqli->connect_errno . ") " . $mysqli->connect_error; 

    } 

    //echo $mysqli->host_info . "\n"; 

 

    $formulari = $_POST["formulari"]; 

 

 

//FORMULARI INICI DE SESSIO 

 

if ($formulari == "login"){ 

    $nom = $_POST["nom_usuari"]; 

    $contrasenya = $_POST["contrasenya"]; 

 

    if ($result = $mysqli->query("SELECT contrasenya, nom_usuari FROM usuaris WHERE 

nom_usuari='$nom'")) { 

        //printf("Select returned %d rows.\n", $result->num_rows); 

 

        $row = $result->fetch_array(MYSQLI_NUM); 

        //printf ("- %s", $row[0]); 

 

        if ($contrasenya == $row[0]){ 

            session_start(); 

            $_SESSION['nom'] = $nom; 

            $_SESSION['autentica'] = "SI"; 

             

        echo $_SESSION['nom']; 

        header("location:index.php"); 

    } 

    else{ 

        header("location:login.php"); 

    }  
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   /* free result set */ 

    $result->close(); 

    } 

} 

 

// TANCAR SESSIO 

if ($formulari == "logout"){ 

    session_start(); 

    session_unset(); //eliminna totes les variables 

    session_destroy(); //elimina la sessio 

    header("location:login.php"); 

} 

 

//DONAR ALTA PRODUCTE 

 

if ($formulari == "donar_alta"){ 

    $producte = $_POST["descripcio_prod"]; 

 

    $mysqli->query("INSERT INTO productes VALUES (NULL, '$producte')"); 

    //printf("El producte $producte ha estat donat d'alta."); 

     

    header("location:/Stock_cuina/alta_baixa.php"); 

} 

 

 

//DONAR DE BAIXA PRODUCTE 

 

if ($formulari == "donar_baixa"){ 

    $producte = $_POST["prod_baixa"]; 

 

    $mysqli->query("DELETE FROM productes WHERE producte = '$producte'"); 

    //printf("El producte $producte s'ha donat de baixa correctament."); 

    header("location:/Stock_cuina/alta_baixa.php"); 

} 

 

 

//ENTRADA PRODUCTE 

 

if ($formulari == "entrada"){ 

    $producte = $_POST["tots_productes"]; 

    $caducitat = $_POST["caducitat"]; 

    $unitats = $_POST["unitats"]; 

    $data_entrada = $_POST["data_entrada"]; 

    $comentaris = $_POST["comentaris"]; 

    $hora = $_POST["hora"]; 

    $temperatura = $_POST["temperatura"]; 

    $control_validacio = $_POST["control_validacio"]; 

    $acceptat = $_POST["acceptat"]; 

    $signatura = $_POST["signatura"]; 

     

    $mysqli->query("INSERT INTO stock_actual VALUES (NULL, '$producte', '$caducitat', '$unitats', 

'$data_entrada', NULL, '$comentaris', '$hora', '$temperatura', '$control_validacio', '$acceptat', 

'$signatura')"); 

 

    //printf("S'ha registrat l'entrada del seguent producte: $producte, $caducitat, $unitats, $data_entrada, 

$comentaris, $hora, $temperatura, $control_validacio, $acceptat, $signatura"); 

     

    header("location:/Stock_cuina/entrada.php"); 
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} 

//SORTIDA PRODUCTE 

 

if ($formulari == "sortida"){ 

    $producte = $_POST["tots_productes"]; 

    $caducitat = $_POST["caducitat"]; 

    $unitats = $_POST["unitats"]; 

    $data_sortida = $_POST["data_sortida"]; 

    $comentaris = $_POST["comentaris"]; 

     

    $mysqli->query("UPDATE stock_actual SET unitats = unitats-$unitats WHERE productes = 

'$producte' AND data_caducitat = '$caducitat' "); 

    echo "UPDATE stock_actual SET unitats = unitats-$unitats WHERE productes = '$producte'"; 

         

    //printf("S'ha registrat la sortida del seguent producte: $producte, $caducitat, $unitats, $data_sortida, 

$comentaris"); 

 

    header("location:/Stock_cuina/sortida.php"); 

} 

 

 

// CONTROL TASQUES 

 

if ($formulari == "signar_tasques"){ 

    $data = $_POST["data"]; 

    $torns = $_POST["torns"]; 

    $responsable = $_POST["responsable"]; 

     

    $mysqli->query("INSERT INTO control_tasques VALUES (NULL, '$data', '$torns', 

'$responsable')"); 

     

    //printf("Tasca signada correctament. $data, $torns, $responsable"); 

    header("location:/Control_tasques/signar_tasques.php"); 

     

} 

 

 

//CONTROL TEMPERATURES 

 

if ($formulari == "signar_temperatura"){ 

    $data = $_POST["data"]; 

    $hora = $_POST["hora"]; 

    $cambra_fruita = $_POST["cambra_fruita"]; 

    $cambra = $_POST["cambra"]; 

    $congelador = $_POST["congelador"]; 

    $aigua = $_POST["aigua"]; 

    $responsable = $_POST["responsable"]; 

     

    $mysqli->query("INSERT INTO control_temperatura VALUES (NULL, '$data', '$hora', 

'$cambra_fruita', '$cambra', '$congelador', '$aigua', '$responsable')"); 

     

    //printf("Temperatura signada correctament. $data, $hora, $cambra_fruita, $cambra, $congelador, 

$aigua, $responsable"); 

    header("location:/Control_temperatura/signar_temperatura.php"); 

 

} 
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//SORTIDA DINAR 

 

if ($formulari == "sortida_dinar"){ 

    $data = $_POST["data"]; 

    $caldo_triturat = $_POST["caldo_triturat"]; 

    $primer_plat = $_POST["primer_plat"]; 

    $segon_plat = $_POST["segon_plat"]; 

    $responsable = $_POST["responsable"]; 

     

    $mysqli->query("INSERT INTO sortida_dinar VALUES (NULL, '$data', '$caldo_triturat', 

'$primer_plat', '$segon_plat', '$responsable')"); 

     

    //printf("Sortida dinar signada correctament. $data, $caldo_triturat, $primer_plat, $segon_plat, 

$responsable"); 

    header("location:/Sortida_dinar/sig_temp_sortida_dinar.php"); 

} 

 

 

//SORTIDA SOPAR 

 

if ($formulari == "sortida_sopar"){ 

    $data = $_POST["data"]; 

    $caldo_triturat = $_POST["caldo_triturat"]; 

    $primer_plat = $_POST["primer_plat"]; 

    $segon_plat = $_POST["segon_plat"]; 

    $responsable = $_POST["responsable"]; 

     

    $mysqli->query("INSERT INTO sortida_sopar VALUES (NULL, '$data', '$caldo_triturat', 

'$primer_plat', '$segon_plat', '$responsable')"); 

     

    //printf("Sortida sopar signada correctament. $data, $caldo_triturat, $primer_plat, $segon_plat, 

$responsable"); 

    header("location:/Sortida_sopar/sig_temp_sortida_sopar.php"); 

} 

 

?> 

 

header_menu.php: Header i barra de navegació de la web. Tenint aquest fitxer evitem 

anar repetint totes les línies de codi als altres fitxers. 

 

<header> 

    <div class="container-fluid"> 

        <h1 class="a_la_esquerra">Servei de gestió de cuina</h1> 

        <h3 class="a_la_dreta"> 

            <table> 

                <tr> 

                    <td style="border:0px"> 

                        <?php  

                        session_start(); 

                        echo $_SESSION['nom']; ?> 

                    </td> 

                    <td style="border:0px"> 

                        <form class="a_la_dreta" id="FORMULARI" action="/formularis.php" 

method="POST"> 
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                            <input type="hidden" value="logout" name="formulari"/> 

                            <button type="submit" class="btn btn-default btn-md">Tancar sessió</button>     

                        </form> 

                    </td> 

                </tr> 

            </table> 

        </h3> 

    </div> 

</header> 

 

<nav class="navbar navbar-default" style="margin-bottom:0px"> 

    <div class="container-fluid"> 

        <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display --> 

        <div class="navbar-header"> 

          <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-

target="#barra_navegacio"> 

            <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 

            <span class="icon-bar"></span> 

            <span class="icon-bar"></span> 

            <span class="icon-bar"></span> 

          </button> 

        </div> 

        <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling --> 

        <div class="collapse navbar-collapse lletra_menu" id="barra_navegacio">  

            <ul class="nav navbar-nav navbar-default"> 

                <li><a href="http://serveigestiocuina.tk/index.php"><span class="glyphicon glyphicon-

home" aria-hidden="true"></span> <b>Inici</b></a></li> 

            </ul> 

           

            <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> 

                <li class="dropdown"> 

                    <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-

expanded="false"><b>Stock cuina</b><span class="caret"></span></a> 

                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 

                        <li><a href="/Stock_cuina/alta_baixa.php">Alta/Baixa</a></li> 

                        <li><a href="/Stock_cuina/entrada.php">Entrada</a></li> 

                        <li><a href="/Stock_cuina/sortida.php">Sortida</a></li> 

                        <li><a href="/Stock_cuina/stock_actual.php">Stock actual</a></li> 

                        <li><a href="/Stock_cuina/registre_entrada.php">Registre entrades</a></li> 

                        <li><a href="/Stock_cuina/registre_sortida.php">Registre sortides</a></li> 

                    </ul> 

                </li> 

                 

                <li class="dropdown"> 

                    <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-

expanded="false"><b>Control tasques</b><span class="caret"></span></a> 

                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 

                        <li><a href="/Control_tasques/signar_tasques.php">Signar tasques</a></li> 

                        <li><a href="/Control_tasques/historial_tasques.php">Historial</a></li> 

                    </ul> 

                </li> 

                 

                <li class="dropdown"> 

                    <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-

expanded="false"><b>Control temperatures</b><span class="caret"></span></a> 

                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 

                        <li><a href="/Control_temperatura/signar_temperatura.php">Signar 

temperatures</a></li> 
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                        <li><a href="/Control_temperatura/historial_temperatura.php">Historial</a></li> 

                    </ul> 

                </li> 

                 

                <li class="dropdown"> 

                    <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-

expanded="false"><b>Sortida dinar</b><span class="caret"></span></a> 

                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 

                        <li><a href="/Sortida_dinar/sig_temp_sortida_dinar.php">Signar temperatures 

dinar</a></li> 

                        <li><a href="/Sortida_dinar/historial_temp_sortida_dinar.php">Historial</a></li> 

                    </ul> 

                </li> 

                 

                <li class="dropdown"> 

                    <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-

expanded="false"><b>Sortida sopar</b><span class="caret"></span></a> 

                    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 

                        <li><a href="/Sortida_sopar/sig_temp_sortida_sopar.php">Signar temperatures 

sopar</a></li> 

                        <li><a href="/Sortida_sopar/historial_temp_sortida_sopar.php">Historial</a></li> 

                    </ul> 

                </li> 

            </ul> 

        </div><!-- /.navbar-collapse --> 

    </div><!-- /.container-fluid --> 

</nav> 

 

login.php: Pàgina d’inici que et trobes al navegador per accedir a la web. 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

   

    <head> 

        <meta charset="UTF-8"> 

        <title>Servei de gestió de cuina</title> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> 

        <!-- Latest compiled and minified CSS --> 

        <link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.min.css"> 

        <link rel="stylesheet" href="css/estils.css"> 

    </head> 

   

   

    <body> 

        <header> 

            <div class="container-fluid"> 

                <h1 class="a_la_esquerra">Servei de gestió de cuina</h1> 

                <h2 class="a_la_dreta">Residència Montblanc Manresa</h2> 

            </div> 

        </header> 

     

        <div class="container-fluid"> 

            <div class="main row"> 
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                <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-4 col-md-offset-4"> 

                    <br><br><br> 

                    <h1 align="center">Iniciar sessió</h1> 

                    <br><br> 

                    <form id="FORMULARI" action="formularis.php" method="POST" align="center"> 

                        <input type="hidden" value="login" name="formulari"/> 

                         

                        <div class="form-group"> 

                            <label for="nom_usuari">NOM D'USUARI:</label> 

                            <input type="text" class="form-control" name="nom_usuari" id="nom_usuari"> 

                        </div> 

                         

                        <div class="form-group"> 

                            <label for="contrasenya">CONTRASENYA:</label> 

                            <input type="password" class="form-control" name="contrasenya" 

id="contrasenya"> 

                        </div> 

                         

                        <br> 

                         

                        <div class="form-group" align="center"> 

                            <button type="submit" class="btn btn-default">Iniciar sessió</button> 

                        </div> 

                    </form> 

                    <br><br> 

                </div> 

            </div> 

        </div>   

  </body> 

</html> 

   

 

index.php: Índex principal de la web. 

<?php 

    session_start(); 

     

    if(!isset($_SESSION["autentica"]) || $_SESSION["autentica"]!= "SI"){ /*Comprovem que la variable 

existeix i dsprés que el valor és el que toca*/ 

        header("location:login.php"); 

        return; 

    }  

 

?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <title>Servei de gestió de cuina</title> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> 

    <!-- Latest compiled and minified CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="../bootstrap-3.3.4-dist/css/bootstrap.min.css"> 
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    <link rel="stylesheet" href="css/estils.css"> 

</head>  

 

<body> 

    <header> 

        <div class="container-fluid"> 

            <h1 class="a_la_esquerra">Servei de gestió de cuina</h1> 

            <h3 class="a_la_dreta"> 

                <table> 

                    <tr> 

                        <td style="border:0px"> 

                            <?php  

                            session_start(); 

                            echo $_SESSION['nom']; ?> 

                        </td> 

                        <td style="border:0px"> 

                            <form class="a_la_dreta" id="FORMULARI" action="/formularis.php" 

method="POST"> 

                                <input type="hidden" value="logout" name="formulari"/> 

                                <button type="submit" class="btn btn-default btn-md">Tancar sessió</button>     

                            </form> 

                        </td> 

                    </tr> 

                </table> 

            </h3> 

        </div> 

    </header> 

     

    <div class="container-fluid"> 

        <section class="main row"> 

            <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"> 

                <a target="_top" href="Stock_cuina/stock_cuina.php"> 

                <img id="img_stock_cuina" src="/imatges/stock_cuina.png"> 

            </div> 

            <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"> 

                <a target="_top" href="Control_tasques/control_tasques.php"> 

                <img id="img_control_tasques" src="/imatges/control_tasques.png"> 

            </div> 

            <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"> 

                <a target="_top" href="Control_temperatura/control_temperatura.php"> 

                <img id="img_control_temperatures" src="/imatges/control_temperatura.png"> 

            </div> 

        </section> 

         

                 

        <div class="main row"> 

            <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"> 

                <a target="_top" href="Sortida_dinar/sortida_dinar.php"> 

                <img id="img_sortida_dinar" src="/imatges/sortida_dinar.png"> 

                <br><br><br><br> 

            </div> 

             

            <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"> 

                <a target="_top" href="Sortida_sopar/sortida_sopar.php"> 

                <img id="img_sortida_sopar" src="/imatges/sortida_sopar.png"> 

                <br><br><br><br> 

            </div> 

            <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"> 
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                <a target="_top" href="ajuda.php"> 

                <img id="img_ajuda" src="/imatges/ajuda.png"> 

                <br><br><br><br> 

            </div> 

        </div> 

    </div>   

     

    <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/jquery.js"></script>  

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

</body> 

</html> 

 

A.2 Stock de la cuina 

stock_cuina.php: Índex de Stock cuina 

<?php 

    session_start(); 

     

    if(!isset($_SESSION["autentica"]) || $_SESSION["autentica"]!= "SI"){ /*Comprovem que la variable 

existeix i dsprés que el valor és el que toca*/ 

        header("location:/login.php"); 

        return; 

    } 

?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <title>Servei de gestió de cuina</title> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> 

    <!-- Latest compiled and minified CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="../bootstrap-3.3.4-dist/css/bootstrap.min.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../css/estils.css"> 

 

</head>  

 

<body> 

     

     

    <!--  MENU --> 

    <?php include("../header_menu.php");?> 

    <!--  FI MENU --> 

     

     

    <div class="container-fluid"> 

        <section class="main row"> 

            <h2 class="titol1" align="center"><b>Stock cuina</b></h2> 

                <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4" align="center"> 

                    <a target="_top" href="alta_baixa.php"> 

                    <img class="espai_sota" id="img1" src="/imatges/alta_baixa.png"> 
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                </div> 

                <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4" align="center"> 

                    <a target="_top" href="entrada.php"> 

                    <img id="img2" src="/imatges/entrada.png"> 

                </div> 

                <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4" align="center"> 

                    <a target="_top" href="sortida.php"> 

                    <img id="img2" src="/imatges/sortida.png"> 

                </div> 

        </section> 

         

        <div class="main row"> 

            <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4" align="center"> 

                <a target="_top" href="stock_actual.php"> 

                <img class="espai_sota" id="img1" src="/imatges/stock_actual.png"> 

            </div> 

            <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4" align="center"> 

                <a target="_top" href="registre_entrada.php"> 

                <img id="img2" src="/imatges/registre_entrada.png"> 

            </div> 

            <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4" align="center"> 

                <a target="_top" href="registre_sortida.php"> 

                <img id="img2" src="/imatges/registre_sortides.png"> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

     

     

    <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/jquery.js"></script>  

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

</body> 

</html> 

 

 

alta_baixa.php: Donar d’alta o de baixa un producte de la base de dades. 

<?php 

    session_start(); 

     

    if(!isset($_SESSION["autentica"]) || $_SESSION["autentica"]!= "SI"){ /*Comprovem que la variable 

existeix i dsprés que el valor és el que toca*/ 

        header("location:login.php"); 

        return; 

    } 

?> 

 

 

<?php include("../connection.php");?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 

  <head> 

    <meta charset="UTF-8"> 
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    <title>Servei de gestió de cuina</title> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> 

    <!-- Latest compiled and minified CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="../bootstrap-3.3.4-dist/css/bootstrap.min.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../css/estils.css"> 

  </head>    

   

  <body>     

     

    <!--  MENU --> 

    <?php include("../header_menu.php");?> 

    <!--  FI MENU --> 

     

     

    <div class="container"> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-md-4"> 

                <br> 

                <h2 class="titol2" align="center">Alta</h2> 

                <br> 

                <form id="FORMULARI" action="/formularis.php" method="POST"> 

                    <input type="hidden" value="donar_alta" name="formulari"/> 

                     

                    <div class="form-group"> 

                        <label for="descripcio_prod">Descripció producte:</label> 

                        <input type="textarea" class="form-control" name="descripcio_prod" 

id="descripcio_prod"> 

                    </div> 

                     

                    <div class="form-group" align="center"> 

                        <button type="submit" class="btn btn-default">Donar d'alta</button> 

                    </div> 

              </form> 

            </div> 

     

     

            <div class="col-md-4 col-md-offset-3"> 

                <br> 

                <h2 align="center">Baixa</h2> 

                <br> 

                <form id="FORMULARI" action="/formularis.php" method="POST"> 

                    <input type="hidden" value="donar_baixa" name="formulari"/> 

                 

                    <div class="form-group"> 

                        <label for="descripcio_prod">Descripció producte:</label> 

                        <select class="form-control" type="textarea" name="prod_baixa" id="prod_baixa"> 

                            <?php  

                            $result = $mysqli->query("SELECT * FROM productes"); 

                            while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                            printf ("<option>%s</option>",$row['producte']); 

                            } 

                            ?> 

                        </select> 

                    </div> 

                     

                    <div class="form-group" align="center"> 

                      <button type="submit" class="btn btn-default">Donar de baixa</button> 
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                    </div> 

              </form> 

            </div> 

        </section> 

    </div> 

     

 

    <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/jquery.js"></script>  

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

  </body> 

</html> 

 

 

entrada.php: Registra quan arriba una nova comanda. 

<?php 

    session_start(); 

     

    if(!isset($_SESSION["autentica"]) || $_SESSION["autentica"]!= "SI"){ /*Comprovem que la variable 

existeix i dsprés que el valor és el que toca*/ 

        header("location:/login.php"); 

        return; 

    } 

?> 

 

<?php include("../connection.php");?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

   

  <head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <title>Servei de gestió de cuina</title> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> 

    <!-- Latest compiled and minified CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="../bootstrap-3.3.4-dist/css/bootstrap.min.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../css/estils.css"> 

  </head>    

   

  <body> 

 

    <!--  MENU --> 

    <?php include("../header_menu.php");?> 

    <!--  FI MENU --> 

     

     

    <div class="container"> 

        <h2 class="titol2" align="center">Entrades</h2> 

        <br> 

 

        <form id="FORMULARI" action="/formularis.php" method="POST"> 

            <input type="hidden" value="entrada" name="formulari"/> 

            <div class="col-md-4 col-md-offset-4"> 
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                <div class="form-group"> 

                    <label for="producte">Producte:</label> 

                    <!-- <input type="textarea" class="form-control" name="tots_productes" 

id="tots_productes"> --> 

                    <select class="form-control" type="textarea" name="tots_productes" 

id="tots_productes"> 

                        <?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT * FROM productes"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['producte']); 

                        } 

                        ?>   

                    </select> 

                </div> 

               

                <div class="form-group"> 

                    <label for="caducitat">Data caducitat:</label> 

                    <input type="date" class="form-control" name="caducitat" id="caducitat" step="1" 

min="2015-01-01" max="2050-12-31" required> 

                </div> 

               

                  <div class="form-group"> 

                    <label for="unitats">Unitats:</label> 

                    <input type="number" step="any" class="form-control" name="unitats" id="unitats" 

required> 

                  </div> 

               

                  <div class="form-group"> 

                    <label for="d_entrada">Data entrada:</label> 

                    <input type="date" class="form-control" name="data_entrada" id="d_entrada" 

step="1" min="2015-01-01" max="2050-12-31" required> 

                  </div> 

               

                  <div class="form-group"> 

                    <label for="comentaris">Comentaris:</label> 

                    <input type="textarea" class="form-control" name="comentaris" id="comentaris"> 

                  </div> 

               

                  <div class="form-group"> 

                    <label for="hora">Hora:</label> 

                    <input type="time" name="hora" class="form-control" name="hora"  id="hora" 

required> 

                  </div> 

               

                  <div class="form-group"> 

                    <label for="temperatura">Temperatura:</label> 

                    <input type="number" class="form-control" name="temperatura" id="temperatura" 

required> 

                  </div> 

               

                  <div class="form-group"> 

                    <label for="control_v">Control validació:</label> 

                    <!-- <input type="textarea" class="form-control" name="control_validacio" 

id="control_validacio"> --> 

                    <select class="form-control" type="textarea" name="control_validacio" 

id="control_validacio">    

                        <option>Correcte</option> 
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                        <option>Dubtós</option> 

                        <option>Malament</option> 

                    </select> 

                  </div> 

               

                  <div class="form-group"> 

                    <label for="acceptat">Acceptat:</label> 

                    <!-- <input type="textarea" class="form-control" name="acceptat" id="acceptat"> --> 

                    <select class="form-control" type="textarea" name="acceptat" id="acceptat">  

                        <option>Si</option> 

                        <option>No</option> 

                    </select> 

                  </div> 

               

                <div class="form-group"> 

                    <label for="signatura">Signatura:</label> 

                    <!-- <input type="textarea" class="form-control" name="signatura" id="signatura"> --> 

                    <select class="form-control" type="textarea" class="form-control" name="signatura" 

id="signatura"> 

                        <?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT * FROM usuaris"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['nom_usuari']); 

                        } 

                        ?> 

                    </select> 

                </div> 

               

                <div class="form-group" align="center"> 

                    <button type="submit" class="btn btn-default">Anotar entrada</button> 

                </div> 

            </div> 

        </form> 

    </div> 

     

     

    <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/jquery.js"></script>  

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

     

  </body> 

</html> 

 

 

sortida.php: Per registrar que un producte es farà servir. 

<?php 

    session_start(); 

     

    if(!isset($_SESSION["autentica"]) || $_SESSION["autentica"]!= "SI"){ /*Comprovem que la variable 

existeix i dsprés que el valor és el que toca*/ 

        header("location:/login.php"); 

        return; 

    } 

?> 



 

A. ANNEX – CODI FONT DEL PROTOTIP WEB 

95 

 

 

<?php include("../connection.php");?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

   

    <head> 

        <meta charset="UTF-8"> 

        <title>Servei de gestió de cuina</title> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> 

        <!-- Latest compiled and minified CSS --> 

        <link rel="stylesheet" href="../bootstrap-3.3.4-dist/css/bootstrap.min.css"> 

        <link rel="stylesheet" href="../css/estils.css"> 

    </head>  

   

    <body> 

     

    <!--  MENU --> 

    <?php include("../header_menu.php");?> 

    <!--  FI MENU --> 

     

     

    <div class="container"> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-md-6"> 

                <h2 class="titol2">Sortides</h2> 

                <br> 

                <form id="FORMULARI" action="/formularis.php" method="POST"> 

                    <input type="hidden" value="sortida" name="formulari"/> 

                     

                    <div class="col-md-6" style="width:80%"> 

                        <div class="form-group"> 

                            <label for="producte">Producte:</label> 

                            <!-- <input type="textarea" class="form-control" name="tots_productes" 

id="tots_productes"> --> 

                            <select class="form-control" type="textarea" name="tots_productes" 

id="tots_productes"> 

                                <?php  

                                $result = $mysqli->query("SELECT * FROM productes"); 

                                //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                                while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                                printf ("<option>%s</option>",$row['producte']); 

                                } 

                                ?> 

                            </select> 

                        </div> 

                           

                        <div class="form-group"> 

                            <label for="caducitat">Data caducitat:</label> 

                            <input type="date" class="form-control" name="caducitat" id="caducitat" 

step="1" min="2015-01-01" max="2050-12-31"> 

                        </div> 

                           

                        <div class="form-group"> 

                            <label for="unitats">Unitats:</label> 

                            <input type="number" class="form-control" name="unitats" id="unitats"> 

                        </div> 



 
Treball Final de Grau – Jaume Marsinyach Domínguez 

 

 

96 

 

                           

                        <div class="form-group"> 

                            <label for="d_sortida">Data sortida:</label> 

                            <input type="date" class="form-control" name="data_sortida" id="data_sortida" 

step="1" min="2015-01-01" max="2050-12-31"> 

                        </div> 

                           

                        <div class="form-group"> 

                            <label for="comentaris">Comentaris:</label> 

                            <input type="textarea" class="form-control" name="comentaris" 

id="comentaris"> 

                        </div> 

                          

                        <div class="form-group"> 

                            <label for="signatura">Signatura:</label> 

                            <!-- <input type="textarea" class="form-control" name="signatura" id="signatura"> --> 

                            <select class="form-control" type="textarea" class="form-control" 

name="signatura" id="signatura"> 

                                <?php  

                                $result = $mysqli->query("SELECT * FROM usuaris"); 

                                //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                                while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                                printf ("<option>%s</option>",$row['nom_usuari']); 

                                } 

                                ?> 

                            </select> 

                        </div> 

                         

                        <div class="form-group" align="center"> 

                            <button type="submit" class="btn btn-default">Anotar sortida</button> 

                        </div> 

                    </div> 

                </form> 

            </div> 

             

             

            <div class="col-md-6 "> 

                <h2 class="titol2" align="center">Stock</h2> 

                <br> 

                 

                <table align="center" style="width:100%"> 

                    <tr> 

                        <th>PRODUCTE</th> 

                        <th>DATA CADUCITAT</th> 

                        <th>UNITATS</th> 

                    </tr> 

                     

                    <tr> 

                        <td><?php  

                            $result = $mysqli->query("SELECT productes FROM stock_actual"); 

                            //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                            while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                            printf ("<option>%s</option>",$row['productes']); 

                            } 

                            ?></td> 

                         

                        <td><?php  

                            $result = $mysqli->query("SELECT data_caducitat FROM stock_actual"); 
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                            //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                            while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                            printf ("<option>%s</option>",$row['data_caducitat']); 

                            } 

                            ?></td> 

                         

                        <td><?php  

                            $result = $mysqli->query("SELECT unitats FROM stock_actual"); 

                            //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                            while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                            printf ("<option>%s</option>",$row['unitats']); 

                            } 

                            ?></td> 

                             

                    </tr> 

                </table> 

            </div> 

             

        </section> 

    </div> 

 

    <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/jquery.js"></script>  

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

 

</body> 

</html> 

 

 

registre_entrada.php: Historial on queden guardades les dades que s’han entrat al 

formulari entrada.php 

<?php 

    session_start(); 

     

    if(!isset($_SESSION["autentica"]) || $_SESSION["autentica"]!= "SI"){ /*Comprovem que la variable 

existeix i dsprés que el valor és el que toca*/ 

        header("location:/login.php"); 

        return; 

    } 

?> 

<?php include("../connection.php");?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <title>Servei de gestió de cuina</title> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> 

    <!-- Latest compiled and minified CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="../bootstrap-3.3.4-dist/css/bootstrap.min.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../css/estils.css"> 

</head>  
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<body> 

     

    <!--  MENU --> 

    <?php include("../header_menu.php");?> 

    <!--  FI MENU --> 

     

    <div class="container"> 

        <h1 class="titol2" align="center">Registre d'entrades</h1> 

        <br> 

        <table align="center" style="width:100%"> 

            <tr> 

                <th>PRODUCTE</th> 

                <th>DATA CADUCITAT</th> 

                <th>UNITATS</th> 

                <th>DATA ENTRADA</th> 

                <th>HORA</th> 

                <th>TEMPERATURA</th> 

                <th>CONTROL VALIDACIÓ</th> 

                <th>ACCEPTAT</th> 

                <th>SIGNATURA</th> 

            </tr> 

         

            <tr> 

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT productes FROM stock_actual"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['productes']); 

                        } 

                        ?></td> 

                 

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT data_caducitat FROM stock_actual"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['data_caducitat']); 

                        } 

                        ?></td> 

 

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT unitats FROM stock_actual"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['unitats']); 

                        } 

                        ?></td> 

                 

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT data_entrada FROM stock_actual"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['data_entrada']); 

                        } 

                        ?></td> 

 

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT hora FROM stock_actual"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 
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                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['hora']); 

                        } 

                        ?></td> 

                         

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT temperatura FROM stock_actual"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['temperatura']); 

                        } 

                        ?></td> 

                         

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT control_validacio FROM stock_actual"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['control_validacio']); 

                        } 

                        ?></td> 

                         

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT acceptat FROM stock_actual"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['acceptat']); 

                        } 

                        ?></td> 

                         

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT signatura FROM stock_actual"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['signatura']); 

                        } 

                        ?></td> 

            </tr> 

        </table> 

    </div> 

     

     

    <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/jquery.js"></script>  

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

</body> 

</html> 

 

 

 

  



 
Treball Final de Grau – Jaume Marsinyach Domínguez 

 

 

100 

 

registre_sortida.php: Historial on queden guardades les dades que s’han entrat al 

formulari de sortida.php 

<?php 

    session_start(); 

     

    if(!isset($_SESSION["autentica"]) || $_SESSION["autentica"]!= "SI"){ /*Comprovem que la variable 

existeix i dsprés que el valor és el que toca*/ 

        header("location:/login.php"); 

        return; 

    } 

?> 

 

<?php include("../connection.php");?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <title>Servei de gestió de cuina</title> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> 

    <!-- Latest compiled and minified CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="../bootstrap-3.3.4-dist/css/bootstrap.min.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../css/estils.css"> 

</head>  

 

<body> 

     

    <!--  MENU --> 

    <?php include("../header_menu.php");?> 

    <!--  FI MENU --> 

     

    <div class="container"> 

        <h1 class="titol2" align="center">Registre de sortides</h1> 

        <br> 

        <table align="center" style="width:100%"> 

            <tr> 

                <th>PRODUCTE</th> 

                <th>DATA CADUCITAT</th> 

                <th>UNITATS</th> 

                <th>SIGNATURA</th> 

            </tr> 

         

            <tr> 

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT productes FROM stock_actual"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['productes']); 

                        } 

                        ?></td> 

                 

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT data_caducitat FROM stock_actual"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 
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                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['data_caducitat']); 

                        } 

                        ?></td> 

 

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT unitats FROM stock_actual"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['unitats']); 

                        } 

                        ?></td> 

                 

                         

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT signatura FROM stock_actual"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['signatura']); 

                        } 

                        ?></td> 

            </tr> 

        </table> 

    </div> 

 

     

     

    <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/jquery.js"></script>  

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

</body> 

</html> 

 

 

stock_actual.php: Mostra l’estoc que hi ha en cada moment a la base de dades. 

<?php 

    session_start(); 

     

    if(!isset($_SESSION["autentica"]) || $_SESSION["autentica"]!= "SI"){ /*Comprovem que la variable 

existeix i dsprés que el valor és el que toca*/ 

        header("location:/login.php"); 

        return; 

    } 

?> 

 

<?php include("../connection.php");?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <title>Servei de gestió de cuina</title> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> 
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    <!-- Latest compiled and minified CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="../bootstrap-3.3.4-dist/css/bootstrap.min.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../css/estils.css"> 

</head>  

 

<body> 

     

    <!--  MENU --> 

    <?php include("../header_menu.php");?> 

    <!--  FI MENU --> 

     

    <div class="container"> 

        <h1 class="titol2" align="center">Stock actual</h1> 

        <br> 

        <table align="center" style="width:80%"> 

            <tr> 

                <th>PRODUCTE</th> 

                <th>DATA CADUCITAT</th> 

                <th>UNITATS</th> 

            </tr> 

         

            <tr> 

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT productes FROM stock_actual"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['productes']); 

                        } 

                        ?></td> 

                 

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT data_caducitat FROM stock_actual"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['data_caducitat']); 

                        } 

                        ?></td> 

 

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT unitats FROM stock_actual"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['unitats']); 

                        } 

                        ?></td> 

            </tr> 

        </table> 

    </div> 

     

     

    <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/jquery.js"></script>  

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

</body> 

</html> 
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A.3 Control de tasques 

control_tasques.php: Índex del control de tasques 

<?php 

    session_start(); 

     

    if(!isset($_SESSION["autentica"]) || $_SESSION["autentica"]!= "SI"){ /*Comprovem que la variable 

existeix i dsprés que el valor és el que toca*/ 

        header("location:/login.php"); 

        return; 

    }  

 

?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <title>Servei de gestió de cuina</title> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> 

    <!-- Latest compiled and minified CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="../bootstrap-3.3.4-dist/css/bootstrap.min.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../css/estils.css"> 

</head>  

 

<body> 

 

    <!--  MENU --> 

    <?php include("../header_menu.php");?> 

    <!--  FI MENU --> 

     

     

    <div class="container-fluid"> 

        <section class="main row"> 

        <h2 class="titol" align="center"><b>Control tasques</b></h2> 

            <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6" align="center"> 

                <a target="_top" href="signar_tasques.php"> 

                <img class="espai_sota" id="img1" src="/imatges/signar.png"> 

            </div> 

            <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6" align="center"> 

                <a target="_top" href="historial_tasques.php"> 

                <img id="img2" src="/imatges/historial.png"> 

            </div> 

        </section> 

    </div> 

     

     

    <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/jquery.js"></script>  

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

</body> 

</html> 
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signar_tasques.php: Deixar constància que s’han realitzat les tasques corresponents. 

<?php 

    session_start(); 

     

    if(!isset($_SESSION["autentica"]) || $_SESSION["autentica"]!= "SI"){ /*Comprovem que la variable 

existeix i dsprés que el valor és el que toca*/ 

        header("location:/login.php"); 

        return; 

    }  

 

?> 

 

<?php include("../connection.php");?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <title>Servei de gestió de cuina</title> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> 

    <!-- Latest compiled and minified CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="../bootstrap-3.3.4-dist/css/bootstrap.min.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../css/estils.css"> 

</head>  

 

<body> 

     

    <!--  MENU --> 

    <?php include("../header_menu.php");?> 

    <!--  FI MENU --> 

     

         

    <div class="container"> 

        <h2 class="titol2" align="center">Signatura control tasques</h2> 

        <br> 

        <form id="FORMULARI" action="/formularis.php" method="POST"> 

            <input type="hidden" value="signar_tasques" name="formulari"/> 

             

                <div class="col-md-4 col-md-offset-4"> 

                    <div class="form-group"> 

                        <label for="data">Data:</label> 

                        <input type="date" class="form-control" name="data" id="data" step="1" 

min="2015-01-01" max="2050-12-31" required> 

                    </div> 

                     

                     

                    <div class="form-group"> 

                        <label for="mati_tarda">Matí/Tarda:</label> 

                            <select class="form-control" type="textarea" name="torns" id="torns"> 

                              <option></option>  

                              <option>Matí</option> 

                              <option>Tarda</option> 

                            </select> 

                    </div> 
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                    <div class="form-group"> 

                        <label for="responsable">Responsable:</label> 

                            <select class="form-control" type="textarea" name="responsable" 

id="responsable"> 

                                <?php  

                                $result = $mysqli->query("SELECT * FROM usuaris"); 

                                //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                                while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                                printf ("<option>%s</option>",$row['nom_usuari']); 

                                } 

                                ?> 

                            </select> 

                    </div> 

                     

                    <div class="form-group" align="center"> 

                        <button type="submit" class="btn btn-default">Signar</button> 

                    </div> 

                </div> 

        </form> 

    </div> 

     

</div> 

 

 

<!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/jquery.js"></script>  

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

</body> 

</html> 

 

 

historial.php: Historial del control de tasques 

<?php 

    session_start(); 

     

    if(!isset($_SESSION["autentica"]) || $_SESSION["autentica"]!= "SI"){ /*Comprovem que la variable 

existeix i dsprés que el valor és el que toca*/ 

        header("location:/login.php"); 

        return; 

    }  

 

?> 

 

<?php include("../connection.php");?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <title>Servei de gestió de cuina</title> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> 

    <!-- Latest compiled and minified CSS --> 
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    <link rel="stylesheet" href="../bootstrap-3.3.4-dist/css/bootstrap.min.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../css/estils.css"> 

</head>  

 

<body> 

 

    <!--  MENU --> 

    <?php include("../header_menu.php");?> 

    <!--  FI MENU --> 

     

     

    <div class="container"> 

        <h2 class="titol2" align="center">Historial de tasques</h2> 

        <br> 

        <table align="center" style="width:50%"> 

            <tr> 

                <th>DATA</th> 

                <th>TORNS</th> 

                <th>RESPONSABLE</th> 

            </tr> 

         

            <tr> 

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT data FROM control_tasques"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['data']); 

                        } 

                        ?></td> 

                 

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT torns FROM control_tasques"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['torns']); 

                        } 

                        ?></td> 

 

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT responsable FROM control_tasques"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['responsable']); 

                        } 

                        ?></td> 

            </tr> 

        </table> 

    </div> 

         

     

    <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/jquery.js"></script>  

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

</body> 

</html> 
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A.4 Control de temperatures 

 

control_temperatura.php: Índex de control de temperatures a les diferents cambres de 

la cuina. 

<?php 

    session_start(); 

     

    if(!isset($_SESSION["autentica"]) || $_SESSION["autentica"]!= "SI"){ /*Comprovem que la variable 

existeix i dsprés que el valor és el que toca*/ 

        header("location:/login.php"); 

        return; 

    } 

?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <title>Servei de gestió de cuina</title> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> 

    <!-- Latest compiled and minified CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="../bootstrap-3.3.4-dist/css/bootstrap.min.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../css/estils.css"> 

</head>  

 

<body> 

     

    <!--  MENU --> 

    <?php include("../header_menu.php");?> 

    <!--  FI MENU --> 

         

    <div class="container-fluid"> 

        <section class="main row"> 

        <h2 class="titol" align="center"><b>Control temperatures</b></h2> 

            <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6" align="center"> 

                <a target="_top" href="signar_temperatura.php"> 

                <img class="espai_sota" id="img1" src="/imatges/signar.png"> 

            </div> 

            <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6" align="center"> 

                <a target="_top" href="historial_temperatura.php"> 

                <img id="img2" src="/imatges/historial.png"> 

            </div> 

        </section> 

    </div> 

     

     

    <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/jquery.js"></script>  

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

     

</html> 
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signar_temperatura.php: Deixar constància de la signatura de les temperatures. 

<?php 

    session_start(); 

     

    if(!isset($_SESSION["autentica"]) || $_SESSION["autentica"]!= "SI"){ /*Comprovem que la variable 

existeix i dsprés que el valor és el que toca*/ 

        header("location:/login.php"); 

        return; 

    } 

?> 

 

<?php include("../connection.php");?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <title>Servei de gestió de cuina</title> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> 

    <!-- Latest compiled and minified CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="../bootstrap-3.3.4-dist/css/bootstrap.min.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../css/estils.css"> 

</head>  

 

<body> 

 

    <!--  MENU --> 

    <?php include("../header_menu.php");?> 

    <!--  FI MENU --> 

         

    <div class="container"> 

        <h2 class="titol2" align="center">Signar control temperatures</h2> 

        <br> 

        <form id="FORMULARI" action="/formularis.php" method="POST"> 

        <input type="hidden" value="signar_temperatura" name="formulari"/> 

            <div class="col-md-4 col-md-offset-4"> 

                <div class="form-group"> 

                    <label for="data">Data:</label> 

                    <input type="date" class="form-control" name="data" id="data" step="1" min="2015-

01-01" max="2050-12-31" required> 

                </div> 

                 

                <div class="form-group"> 

                    <label for="hora">Hora:</label> 

                    <input type="time" name="hora" class="form-control" id="hora" required> 

                </div> 

                 

                <div class="form-group"> 

                    <label for="cambra_fruita">Cambra fruita:</label> 

                    <input type="number" class="form-control" name="cambra_fruita" 

id="cambra_fruita" required> 

                </div> 

                 

                <div class="form-group"> 
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                    <label for="cambra">Cambra:</label> 

                    <input type="number" class="form-control" name="cambra" id="cambra" required> 

                </div> 

             

                <div class="form-group"> 

                    <label for="congelador">Congelador:</label> 

                    <input type="number" class="form-control" name="congelador" id="congelador" 

required> 

                </div> 

                 

                <div class="form-group"> 

                    <label for="escal_aigua">Escal.+ CANVI aigua:</label> 

                    <input type="number" class="form-control" name ="aigua" id="escal_aigua" required> 

                </div> 

                 

                <div class="form-group"> 

                    <label for="responsable">Responsable:</label> 

                        <select class="form-control" type="textarea" name="responsable" 

id="responsable"> 

                            <?php  

                                $result = $mysqli->query("SELECT * FROM usuaris"); 

                                //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                                while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                                printf ("<option>%s</option>",$row['nom_usuari']); 

                                } 

                                ?> 

                        </select> 

                </div> 

                 

                <div class="form-group" align="center"> 

                    <button type="submit" class="btn btn-default">Signar</button> 

                </div> 

 

            </div> 

        </form> 

    </div> 

     

     

     

    <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/jquery.js"></script>  

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

     

</html> 

 

 

historial.php: Historial de les temperatures 

<?php 

    session_start(); 

     

    if(!isset($_SESSION["autentica"]) || $_SESSION["autentica"]!= "SI"){ /*Comprovem que la variable 

existeix i dsprés que el valor és el que toca*/ 

        header("location:/login.php"); 

        return; 

    } 
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?> 

<?php include("../connection.php");?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <title>Servei de gestió de cuina</title> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> 

    <!-- Latest compiled and minified CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="../bootstrap-3.3.4-dist/css/bootstrap.min.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../css/estils.css"> 

</head>  

 

<body> 

     

    <!--  MENU --> 

    <?php include("../header_menu.php");?> 

    <!--  FI MENU --> 

     

        <div class="container"> 

        <h1 class="titol2" align="center">Historial de temperatures</h1> 

        <br> 

        <table align="center" style="width:80%"> 

            <tr> 

                <th>DATA</th> 

                <th>HORA</th> 

                <th>CAMBRA FRUITA</th> 

                <th>CAMBRA</th> 

                <th>CONGELADOR</th> 

                <th>ESCAL.+CANVI AIGUA</th> 

                <th>RESPONSABLE</th> 

            </tr> 

         

            <tr> 

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT data FROM control_temperatura"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['data']); 

                        } 

                        ?></td> 

                 

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT hora FROM control_temperatura"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['hora']); 

                        } 

                        ?></td> 

 

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT cambra_fruita FROM control_temperatura"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['cambra_fruita']); 
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                        } 

                        ?></td> 

                         

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT cambra FROM control_temperatura"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['cambra']); 

                        } 

                        ?></td> 

                         

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT congelador FROM control_temperatura"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['congelador']); 

                        } 

                        ?></td> 

                         

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT aigua FROM control_temperatura"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['aigua']); 

                        } 

                        ?></td> 

                         

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT responsable FROM control_temperatura"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['responsable']); 

                        } 

                        ?></td> 

            </tr> 

        </table> 

    </div> 

     

     

    <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/jquery.js"></script>  

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

</body> 

</html> 

 

  



 
Treball Final de Grau – Jaume Marsinyach Domínguez 

 

 

112 

 

A.5 Temperatura de sortida del dinar 

 

sortida_dinar.php: Índex de la pantalla de temperatura de sortida del dinar. 

<?php 

    session_start(); 

     

    if(!isset($_SESSION["autentica"]) || $_SESSION["autentica"]!= "SI"){ /*Comprovem que la variable 

existeix i dsprés que el valor és el que toca*/ 

        header("location:/login.php"); 

        return; 

    } 

?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <title>Servei de gestió de cuina</title> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> 

    <!-- Latest compiled and minified CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="../bootstrap-3.3.4-dist/css/bootstrap.min.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../css/estils.css"> 

</head>  

 

<body> 

     

    <!--  MENU --> 

    <?php include("../header_menu.php");?> 

    <!--  FI MENU --> 

     

     

    <div class="container-fluid"> 

        <section class="main row"> 

        <h2 class="titol" align="center"><b>Temperatura sortida dinar</b></h2> 

            <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6" align="center"> 

                <a target="_top" href="sig_temp_sortida_dinar.php"> 

                <img class="espai_sota" id="img1" src="/imatges/signar.png"> 

            </div> 

            <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6" align="center"> 

                <a target="_top" href="historial_temp_sortida_dinar.php"> 

                <img id="img2" src="/imatges/historial.png"> 

            </div> 

        </section> 

    </div> 

 

     

     

    <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/jquery.js"></script>  

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

     

</html> 
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 sig_temp_sortida_dinar.php: Signar la temperatura en que s’escalfa el dinar. 

<?php 

    session_start(); 

     

    if(!isset($_SESSION["autentica"]) || $_SESSION["autentica"]!= "SI"){ /*Comprovem que la variable 

existeix i dsprés que el valor és el que toca*/ 

        header("location:/login.php"); 

        return; 

    } 

?> 

 

<?php include("../connection.php");?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <title>Servei de gestió de cuina</title> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> 

    <!-- Latest compiled and minified CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="../bootstrap-3.3.4-dist/css/bootstrap.min.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../css/estils.css"> 

</head>  

 

<body> 

 

    <!--  MENU --> 

    <?php include("../header_menu.php");?> 

    <!--  FI MENU --> 

     

         

    <div class="container"> 

        <h2 class="titol2" align="center">Signar temperatura sortida del dinar</h2> 

        <br> 

        <form id="FORMULARI" action="/formularis.php" method="POST"> 

        <input type="hidden" value="sortida_dinar" name="formulari"/> 

            <div class="col-md-4 col-md-offset-4"> 

                <div class="form-group"> 

                    <label for="data">Data:</label> 

                    <input type="date" class="form-control" name="data" id="data" step="1" min="2015-

01-01" max="2050-12-31" required> 

                </div> 

                 

                <div class="form-group"> 

                    <label for="caldo-triturat">Caldo - Triturat:</label> 

                    <input type="number" class="form-control" name="caldo_triturat" id="caldo-

triturat" required> 

                </div> 

                 

                <div class="form-group"> 

                    <label for="primer_plat">Primer plat:</label> 

                    <input type="number" class="form-control" name="primer_plat" id="primer_plat" 

required> 

                </div> 
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                <div class="form-group"> 

                    <label for="segon_plat">Segon plat:</label> 

                    <input type="number" class="form-control" name="segon_plat" id="segon_plat" 

required> 

                </div> 

                 

                <div class="form-group"> 

                    <label for="responsable">Responsable:</label> 

                        <select class="form-control" type="textarea" name="responsable" 

id="responsable"> 

                        <?php  

                            $result = $mysqli->query("SELECT * FROM usuaris"); 

                            //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                            while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                            printf ("<option>%s</option>",$row['nom_usuari']); 

                            } 

                            ?> 

                        </select> 

                </div> 

                 

                <div class="form-group" align="center"> 

                    <button type="submit" class="btn btn-default">Signar</button> 

                </div> 

 

            </div> 

        </form> 

        

    </div>  

     

    <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/jquery.js"></script>  

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

     

</html> 

 

 

historial_temp_sortida_dinar.php: Historial de les temperatures del dinar. 

<?php 

    session_start(); 

     

    if(!isset($_SESSION["autentica"]) || $_SESSION["autentica"]!= "SI"){ /*Comprovem que la variable 

existeix i dsprés que el valor és el que toca*/ 

        header("location:/login.php"); 

        return; 

    } 

?> 

 

<?php include("../connection.php");?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <title>Servei de gestió de cuina</title> 
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    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> 

    <!-- Latest compiled and minified CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="../bootstrap-3.3.4-dist/css/bootstrap.min.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../css/estils.css"> 

</head>  

 

<body> 

     

    <!--  MENU --> 

    <?php include("../header_menu.php");?> 

    <!--  FI MENU --> 

     

    <div class="container"> 

        <h1 class="titol2" align="center">Historial temperatura sortida dinar</h1> 

        <br> 

        <table align="center" style="width:70%"> 

            <tr> 

                <th>DATA</th> 

                <th>CALDO/TRITURAT</th> 

                <th>PRIMER PLAT</th> 

                <th>SEGON PLAT</th> 

                <th>RESPONSABLE</th> 

            </tr> 

         

            <tr> 

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT data FROM sortida_dinar"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['data']); 

                        } 

                        ?></td> 

                 

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT caldo_triturat FROM sortida_dinar"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['caldo_triturat']); 

                        } 

                        ?></td> 

                         

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT primer_plat FROM sortida_dinar"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['primer_plat']); 

                        } 

                        ?></td> 

                         

                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT segon_plat FROM sortida_dinar"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['segon_plat']); 

                        } 

                        ?></td> 
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                <td><?php  

                        $result = $mysqli->query("SELECT responsable FROM sortida_dinar"); 

                        //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                        printf ("<option>%s</option>",$row['responsable']); 

                        } 

                        ?></td> 

            </tr> 

        </table> 

    </div> 

     

     

     

    <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/jquery.js"></script>  

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

</body> 

</html> 

 

 

A.6 Temperatura de sortida del sopar 

 

sortida_sopar.php: Índex de la pantalla de temperatura de sortida del sopar. 

<?php 

    session_start(); 

     

    if(!isset($_SESSION["autentica"]) || $_SESSION["autentica"]!= "SI"){ /*Comprovem que la variable 

existeix i dsprés que el valor és el que toca*/ 

        header("location:/login.php"); 

        return; 

    } 

?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <title>Servei de gestió de cuina</title> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> 

    <!-- Latest compiled and minified CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="../bootstrap-3.3.4-dist/css/bootstrap.min.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../css/estils.css"> 

</head>  

 

<body> 

     

    <!--  MENU --> 

    <?php include("../header_menu.php");?> 

    <!--  FI MENU --> 
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    <div class="container-fluid"> 

        <section class="main row"> 

        <h2 class="titol" align="center"><b>Temperatura sortida sopar</b></h2> 

            <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6" align="center"> 

                <a target="_top" href="sig_temp_sortida_sopar.php"> 

                <img class="espai_sota" id="img1" src="/imatges/signar.png"> 

            </div> 

            <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6" align="center"> 

                <a target="_top" href="historial_temp_sortida_sopar.php"> 

                <img id="img2" src="/imatges/historial.png"> 

            </div> 

        </section> 

    </div>   

 

    <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/jquery.js"></script>  

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

     

</html> 

  

 

sig_temp_sortida_sopar.php: Signar les temperatures del sopar. 

<?php 

    session_start(); 

     

    if(!isset($_SESSION["autentica"]) || $_SESSION["autentica"]!= "SI"){ /*Comprovem que la variable 

existeix i dsprés que el valor és el que toca*/ 

        header("location:/login.php"); 

        return; 

    } 

?> 

 

<?php include("../connection.php");?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <title>Servei de gestió de cuina</title> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> 

    <!-- Latest compiled and minified CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="../bootstrap-3.3.4-dist/css/bootstrap.min.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../css/estils.css"> 

</head>  

 

<body> 

     

    <!--  MENU --> 

    <?php include("../header_menu.php");?> 

    <!--  FI MENU --> 
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    <div class="container"> 

        <h2 class="titol2" align="center">Signar temperatura sortida del sopar</h2> 

        <br> 

        <form id="FORMULARI" action="/formularis.php" method="POST"> 

        <input type="hidden" value="sortida_sopar" name="formulari"/> 

            <div class="col-md-4 col-md-offset-4"> 

                <div class="form-group"> 

                    <label for="data">Data:</label> 

                    <input type="date" class="form-control" name="data" id="data" step="1" min="2015-

01-01" max="2050-12-31" required> 

                </div> 

                 

                <div class="form-group"> 

                    <label for="caldo-triturat">Caldo - Triturat:</label> 

                    <input type="number" class="form-control" name="caldo_triturat" id="caldo-

triturat" required> 

                </div> 

                 

                <div class="form-group"> 

                    <label for="primer_plat">Primer plat:</label> 

                    <input type="number" class="form-control" name="primer_plat" id="primer_plat" 

required> 

                </div> 

             

                <div class="form-group"> 

                    <label for="segon_plat">Segon plat:</label> 

                    <input type="number" class="form-control" name="segon_plat" id="segon_plat" 

required> 

                </div> 

                 

                <div class="form-group"> 

                    <label for="responsable">Responsable:</label> 

                        <select class="form-control" type="textarea" name="responsable" 

id="responsable"> 

                        <?php  

                            $result = $mysqli->query("SELECT * FROM usuaris"); 

                            //while ($row = $result->fetch_assoc()) { 

                            while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                            printf ("<option>%s</option>",$row['nom_usuari']); 

                            } 

                            ?> 

                        </select> 

                </div> 

                 

                <div class="form-group" align="center"> 

                    <button type="submit" class="btn btn-default">Signar</button> 

                </div> 

 

            </div> 

        </form>    

    </div> 

    <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/jquery.js"></script>  

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/bootstrap.min.js"></script>     

</body> 

</html> 
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A.7 Ajuda 

ajuda.php: Pretén ajudar al treballador si no entèn alguna de les pantalles de la web. 

<?php 

    session_start(); 

     

    if(!isset($_SESSION["autentica"]) || $_SESSION["autentica"]!= "SI"){ /*Comprovem que la variable 

existeix i dsprés que el valor és el que toca*/ 

        header("location:login.php"); 

        return; 

    } 

?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 

  <head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <title>Servei de gestió de cuina</title> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"> 

    <!-- Latest compiled and minified CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="../bootstrap-3.3.4-dist/css/bootstrap.min.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../css/estils.css"> 

  </head>    

   

  <body> 

     

    <!--  MENU --> 

    <?php include("header_menu.php");?> 

    <!--  FI MENU --> 

     

    <div class="container"> 

    <br><br><br> 

        <h4>Alta i baixa</h4> 

        <p>L'opció d'alta serveix per donar d'alta un producte a la base de dades que mai abans 

s'havia tingut.</p> 

        <p>L'opció de baixa serveix per eliminar un producte del sistema.</p> 

         

        <br> 

         

        <h4>Pàgina entrada</h4> 

        <p>Serveix per donar d'alta un producte que arriba al magatzem.</p> 

         

        <br> 

         

        <h4>Pàgina sortida</h4> 

        <p>És el mateix disseny que la pàgina d'entrada, però en aquest cas serveix per donar de baixa 

un producte del magatzem.</p> 

         

        <br> 

         

        <h4>Pàgina stock actual</h4> 

        <p>Es tan sols una pàgina informativa per tal de poder observar quin és l'estoc actual del 

magatzem.</p> 
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        <br> 

         

        <h4>Pàgines registres</h4> 

        <p>En aquestes pàgines es poden observar tots els moviments que s'han realitzat de cada 

producte.</p> 

         

    </div> 

     

    <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/jquery.js"></script>  

    <script src="../bootstrap-3.3.4-dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

  </body> 

</html> 
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A.8 CSS 

estils.css: Fitxer d’estils propis. 

header{ 

    background: #2c3e50; 

    color:#fff; 

} 
 

th{ 

    text-align: center; 

    border: 1px solid black; 

    padding: 10px; 

} 
 

td{ 

    text-align: center; 

    border: 1px solid black; 

    padding: 10px; 

} 
 

 

#img1{ 

    margin-top:17%; 

    margin-left:0%; 

} 
 

#img2{ 

    margin-top:17%; 

    margin-left:0%; 

} 
 

#img_stock_cuina{ 

    margin-top:23%; 

    margin-left:15%; 

} 
 

#img_control_tasques{ 

    margin-top:20%; 

    margin-left:15%; 

} 
 

#img_control_temperatures{ 

    margin-top:23%; 

    margin-left:15%; 

} 
 

#img_sortida_dinar{ 

    margin-top:41%; 

    margin-left:15%; 

} 
 

#img_sortida_sopar{ 

    margin-top:41%; 

    margin-left:15%; 

} 
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#img_ajuda{ 

    margin-top:41%; 

    margin-left:15%; 

} 
 

.posicio_login{ 

    margin-top:10%; 

} 
 

.titol{ 

    margin-top:7%; 

} 
 

.titol1{ 

    margin-top:3%; 

} 
 

.titol2{ 

    margin-top:5%; 

} 
 

.espai_sota{ 

    margin-bottom:20%; 

} 
 

.main{ 

    background:#f2f2f2; 

} 
 

.a_la_esquerra{ 

    float:left; 

    margin-left:3%; 

} 
 

.lletra_menu{ 

    font-size: 1.2em; 

} 
 

.a_la_dreta{ 

    float:right; 

} 
 

.no_efectes_enllaç a{ 

    color:#fff; 

    text-decoration: none; 

} 
 

/* Mida lletra menu */ 

.mida_lletra{ 

    font-size:1.35em; 

} 
 

.fons_menu{ 

    background: #2c3e50; 

} 
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