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1. Introducció 

1.1. Objectiu del projecte 

 

L’objectiu principal del projecte és la creació d’un sistema d’informació per a un centre 

excursionista que faciliti les gestions diàries de l’entitat. 

La solució tecnològica està enfocada per poder-se implantar a la Secció Excursionista de 

l’Ateneu Santjustenc (SEAS), però és exportable a qualsevol centre excursionista perquè 

cobreix les necessitats principals de qualsevol entitat d’aquest àmbit. 

 

1.2. Què és la SEAS? 

 

La Secció Excursionista de l’Ateneu Santjustenc (SEAS) és una secció de l’Ateneu de Sant Just 

Desvern. Fou fundada l’any 1934 per un grup de joves amb interès per la muntanya i 

ràpidament tingué molt bona acollida al poble. 

 

Figura 1. Logo de la SEAS 

 

Després de la Guerra Civil van cessar les activitats de l’entitat fins que es van reprendre l’any 

1964 amb una nova fornada de socis joves. 
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Actualment sobrepassa els 300 socis i al llarg de tots aquests anys n’han estat membres més de 

1.200 persones. 

Forma part de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i està englobada a la 

Vegueria del Baix Llobregat. 

 

1.3. Motivació 

 

Des de ben petit he estat vinculat al món de la muntanya practicant diverses modalitats i tinc 

estudis oficials de Tècnic d’Esports de Muntanya. Així doncs, tenia clar que el meu PFC havia 

de girar entorn a aquesta temàtica, però no tenia cap idea clara. 

Però des de fa anys també he estat vinculat a la gestió d’entitats, essent membre de la junta de la 

SEAS i organitzant-hi diverses activitats. A més he participat en dues candidatures a la 

presidència de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i el treball de 

preparació del programa m’ha permès conèixer la realitat d’altres clubs. 

El fet de conèixer diverses entitats des de dins m’ha fet veure que habitualment totes les feines 

són estrictament de voluntariat i suposen moltes hores de dedicació i que la gran majoria de 

clubs no disposen de cap eina de gestió. 

Per tant el sistema d’informació que plantejo vol aportar solucions a aquestes mancances i 

facilitar totes aquestes tasques, especialment a les entitats petites i mitjanes. 

 

1.4. Estructuració de la memòria 

 

Aquesta memòria està estructurada seguint l’ordre de desenvolupament d’un projecte. 

Hem començat amb aquesta introducció on hem descrit l’objectiu principal del projecte, què és 

la SEAS i la motivació de fer aquest projecte. 
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El capítol de la descripció del projecte ens permet detectar les oportunitats del projecte i definir-

ne l’abast. 

El següent capítol és l’anàlisi, on es descriu la situació actual de la SEAS, tant a nivell funcional 

com tecnològic, es recullen els requeriments, s’especifica el model conceptual i es descriuen els 

casos d’ús. 

A continuació es descriu el disseny del sistema a diversos nivells: arquitectònic i de tecnologies, 

de les funcionalitats, de les interfícies d’usuari, el diagrama de classes, un mapa de components, 

el disseny de la interacció del sistema i el de la capa de gestió de dades, de la seguretat, la 

traçabilitat i de la migració o inicialització de dades. 

Seguidament en el capítol de la construcció i la implementació expliquem la metodologia i 

l’entorn de desenvolupament, els principals riscos del projecte i l’explicació de la formació 

prevista. 

El testeig de l’aplicació conforma el següent capítol, incloent-hi el pla i el joc de proves, la 

matriu de traçabilitat i una explicació de les principals problemàtiques sorgides. 

El següent capítol és el de la planificació, on s’explica la planificació inicial, la situació actual i 

el cost del projecte. 

Les conclusions del projecte i el possible treball futur clouen la memòria, just abans dels 

capítols del glossari, els apèndixs i la bibliografia. 
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2. Descripció del projecte 

2.1. Detecció d’oportunitats 

 

Un centre excursionista té una sèrie de necessitats diàries que difícilment estan gestionades 

automàticament. Habitualment aquestes entitats no són gaire grans, no tenen un gran volum de 

gestió ni un gran pressupost i per tant difícilment es veu la necessitat d’automatitzar els 

processos diaris que s’hi executen o el retorn d’una inversió econòmica en aquest àmbit. 

En el mercat hi ha software específic per a gestió d’entitats (socis, factures, material, ...), 

software específic per a la gestió de continguts, software específic per a la gestió de 

biblioteques, ... però es desconeix l’existència de cap software específicament orientat a 

gestionar el dia a dia d’una entitat excursionista. 

No es pretén fer un sistema enorme que permeti gestionar fins l’últim detall i permetre moltes 

funcionalitats que pràcticament no s’utilitzaran, sinó que es vol crear un sistema a mida 

d’aquestes entitats, però que sigui atractiu per als seus responsables i faciliti realment el seu dia 

a dia. 

 

2.2. Abast del projecte 

 

Com hem comentat, l’objectiu principal del projecte és la creació d’un sistema d’informació per 

a un centre excursionista que faciliti les gestions diàries de l’entitat. Les necessitats principals 

que s’han considerat són: 

 Gestió de socis: alta, baixa, modificació i consulta de socis, autenticació d’usuaris, 

accés per rols, ... 

 Gestió d’activitats: alta, baixa, modificació i consulta d’activitats, llistats d’activitats, 

apuntar-se i desapuntar-se d’una activitat, ... 
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 Gestió de material: alta, baixa, modificació i consulta de material, reserva i anul·lació 

de reserva de material, ... 

 Gestió de publicacions: alta, baixa, modificació i consulta de publicacions, reserva i 

anul·lació de reserva de publicacions, ... 

 Gestió de sales: reserva i anul·lació de reserva de sales, ... 

 Gestió de notícies: alta, baixa, modificació i consulta de notícies, ... 

I tot mantenint una política de rols d’usuaris que limiti l’accés i la visibilitat de certes operatives 

segons el perfil de cada usuari. 
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3. Anàlisi 

3.1. Situació actual 

 

Amb l’anàlisi de la situació es pretén comprendre les necessitats del client, en aquest cas de la 

SEAS, per fer un catàleg de requeriments que reflecteixi el que realment és necessari perquè el 

projecte sigui exitós. 

 

3.1.1. Estructuració 

 

En aquest apartat explicarem com està estructurada la Secció Excursionista de l’Ateneu 

Santjustenc (SEAS). 

 

3.1.1.1. Socis 

 

La SEAS té dos tipus de socis: 

 Soci Protector: soci que només ho és de la SEAS i no és soci de l’Ateneu. 

 Soci de l’Ateneu: soci que a part de la SEAS també ho és de l’Ateneu. 

I tots dos tipus es divideixen en quatre trams, segons l’edat del soci: 

 Menors de 9 anys 

 De 9 a 20 anys 

 De 21 a 30 anys 

 A partir de 31 anys 

A part d’aquestes categories, n’hi ha una altra d’històrica, la dels Socis Protectors Jubilats, on fa 

anys que es va aprovar no permetre-hi nous socis, però que es manté com una categoria pròpia. 

Per tant hi ha 9 categories diferents de socis: 
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Soci Protector 

Menors de 9 anys 

De 9 a 20 anys 

De 21 a 30 anys 

A partir de 31 

anys 

Jubilats 

Soci de l'Ateneu 

Menors de 9 anys 

De 9 a 20 anys 

De 21 a 30 anys 

A partir de 31 

anys 

 

Cadascuna d’aquestes categories té una quota anual diferent, però a nivell funcional, per la part 

que interessa pel desenvolupament del projecte, tenen els mateixos drets i deures. 

Actualment la SEAS té més de 350 socis, una xifra que va augmentant lleugerament any rere 

any: 

 

Figura 2. Evolució de socis de la SEAS 

 

Independentment d’aquestes categories, qualsevol soci pot sol·licitar la llicència de federat, 

disponible per a les persones membres de les entitats que formen part de la FEEC. Aquesta 

llicència és anual, té diverses modalitats (A, B, C, D i E el 2016) i a més pot ser habilitada per la 

FEDME o no, tot i que a nivell de funcionament de la SEAS les modalitats i l’habilitació no 

tenen cap efecte. 

Això obre una nova categorització de socis: 

 Soci no federat: soci que només ho és de la SEAS. 
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 Soci federat: soci amb la llicència de federat. 

Per assistir a les excursions de la SEAS és obligatori que totes les persones que hi participen 

tingui la llicència, perquè és una assegurança mèdica i de rescat en cas d’accident. Les persones 

que no disposen de la llicència, poden fer-se una llicència temporal. 

Si una persona es vol fer sòcia de la SEAS, només cal que passi pel local social i ompli el 

formulari corresponent. 

Les dades dels socis s’insereixen en una Base de Dades Microsoft Access desada a l’ordinador 

del local i protegida amb contrasenya. Està inscrita en el registre de LOPD. Les dades les 

gestiona el secretari i les poden consultar els membres de l’òrgan directiu. Com que per diversos 

motius es pot requerir saber si una persona és sòcia o no de l’entitat, per exemple perquè el preu 

d’inscripció a una activitat pot ser diferent pels socis que pels no-socis, cada vegada que es 

donen d’alta o de baixa socis de l’entitat, es genera un full de càlcul amb les dades bàsiques de 

les persones que actualment són sòcies: número de soci i nom i cognoms. 

Una de les dades que dóna una persona al fer-se sòcia és el número de compte. La persona 

responsable de la secretaria dóna aquesta informació a la responsable de la tresoreria que 

l’introdueix al programari específic de l’entitat bancària amb la que es treballa i des d’on es 

gestiona el cobrament de les quotes. 

Per qualsevol modificació de les dades de soci, la persona afectada ho comunica a l’entitat i la 

secretaria actualitza les dades a la base de dades i la tresoreria les modifica al programari de 

l’entitat bancària. 

Si el nou soci ja era soci de l’Ateneu, la secretaria comunica a la secretaria de l’Ateneu l’alta 

d’aquella persona com a sòcia de la SEAS, ja que l’Ateneu és qui gestiona el cobrament de 

quotes de les persones que en són sòcies. 
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3.1.1.2. Assemblees 

 

Anualment la SEAS celebra una assemblea ordinària, que és l’òrgan de màxima decisió de 

l’entitat. 

En cas necessari, també es pot convocar una assemblea extraordinària. 

La secretaria de la junta redacta l’acta de l’assemblea i posteriorment la copia a l’ordinador del 

local i l’envia a tots els socis i sòcies per correu electrònic. 

 

3.1.1.3. L’òrgan directiu 

 

De les assemblees de la SEAS emana el seu òrgan directiu, que és el responsable del 

funcionament ordinari de l’entitat. 

L’òrgan directiu de la SEAS el conformen els següents càrrecs: 

 Presidència 

 Vicepresidència 

 Secretaria 

 Tresoreria 

Per optar a ser membre de l’òrgan directiu és necessari ser soci de l’Ateneu. 

 

3.1.1.4. La Junta 

 

La Junta de la SEAS és escollida a les assemblees conjuntament amb l’òrgan directiu i de fet és 

una extensió d’aquest. Per tant els 4 membres de l’òrgan directiu formen part de manera natural 

de la Junta. 
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Juntament amb ells, es poden escollir un nombre indeterminat de socis, que en aquest cas no cal 

que siguin socis de l’Ateneu, que poden o no tenir una tasca específica. Actualment aquests 

altres càrrecs de la junta estan organitzats de la següent manera: 

 Vocal del Butlletí 

 Vocal d’Activitats 

 Vocal de Material 

 Vocal de Publicacions 

 Vocal de Federació 

 Vocal de Biblioteca i Cartoteca 

 Vocal de Vegueria 

 Vocal de Local 

 Vocal de Relacions Externes 

 Vocal de Web 

La Junta es reuneix mensualment i la secretaria de la Junta redacta l’acta de la reunió que 

posteriorment copia a l’ordinador del local i envia a tots els membres per correu electrònic. 

 

3.1.2. Activitats 

 

Dins de l’àmbit de la SEAS es realitzen diverses activitats al llarg de l’any, tant estrictament 

sortides a la muntanya com activitats relacionades amb l’excursionisme però sense activitat 

física. En tots dos casos trobem activitats que s’agrupen dins d’un cicle o calendari específic i 

d’altres que són puntuals, un únic cop l’any. 

Dins de les activitats muntanyenques periòdiques trobem: 

 Cicle temàtic: d'octubre a juny s’organitzen uns cicles de sortides sobre temàtiques 

diverses com han estat: història, vegetació, geologia, art romànic, castells, agricultura, 
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ecologia, clima, masia, etc. Aquestes sortides es complementen amb una conferència el 

divendres. 

 Matinals: mensualment es fan una o dues excursions matinals que permeten fer un 

itinerari a algun indret del país podent tornar a migdia al poble. 

 Grup Veterà: cicle de sortides adreçades a persones amb coneixements més tècnics. 

 Excursions en família: cicle d’excursions pensades per participar-hi amb els més 

menuts per iniciar-los en la muntanya. 

 Trailrunning: sortides de trailrunning per conèixer la muntanya tot corrent. 

Les activitats muntanyenques puntuals són: 

 Caminada Popular: el primer diumenge d'octubre se celebra l'anual Caminada Popular 

de la SEAS per la serra de Collserola amb una gran participació. La primera edició data 

de l'any 1996 i no és estrany que s’assoleixi la xifra de 300 caminants inscrits. 

 Marxa de Regularitat: anualment se celebra la Marxa de Regularitat en la que els equips 

participants han d'aconseguir apropar-se al màxim al ritme proposat per l’organització 

per a guanyar. La primera edició data del 1965. 

 Sortida de Veterans: el primer cap de setmana de juliol es fa l'excursió de veterans a un 

indret dels Pirineus per a tots aquells qui volen retrobar-se amb antics companys. 

 Pessebre: cada hivern es col·loca el pessebre de la SEAS a un cim del nostre país. 

 Sopar de Lluna Plena: durant l'estiu se celebra el Sopar de Lluna Plena en el que 

s’acompanya una excursió nocturna amb un sopar de la Secció. 

I de les activitats sense activitat física periòdiques trobem: 

 Butlletí: bimensualment s’edita el Butlletí que reflecteix les activitats dels socis així 

com interessants treballs monogràfics. 

 Conferències del cicle temàtic: d'octubre a juny s’organitzen uns cicles de conferències 

sobre temàtiques diverses com han estat: història, vegetació, geologia, art romànic, 

castells, agricultura, ecologia, clima, masia, etc. Aquestes conferències les imparteixen 
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persones expertes en la temàtica tractada, habitualment gent que no té res a veure amb 

la SEAS. Aquestes conferències es complementen amb una excursió el diumenge. 

 Cicle d’audiovisuals: cicle de 4 o 5 projeccions audiovisuals de muntanya de diverses 

temàtiques. Aquestes projeccions les realitzen persones rellevants dins del món 

muntanyenc, ja siguin sòcies de la SEAS com gent que no té res a veure amb la SEAS, 

però també hi ha projeccions sense cap presentador. 

Les activitats sense activitat física puntuals són: 

 Concurs Fotogràfic: anualment se celebra el Concurs Fotogràfic sobre temes de 

muntanya i natura obert a tothom qui vulgui participar-hi amb premis econòmics per als 

guanyadors. Posteriorment s’exposen totes les obres a l’Ateneu durant un temps 

determinat. 

 Sopar de motxilla: sopar d’inici de curs on es presenten les activitats del curs, es fa el 

reconeixement dels socis que compleixen 25 o 50 anys de socis de l’entitat i s’entreguen 

els premis del Concurs Fotogràfic. 

 Publicacions pròpies: s’han editat diversos llibres: Història de Catalunya en excursions, 

Geologia de Catalunya en excursions, Història de l'agricultura a Catalunya, 

Conferències i excursions 1975-2000, Climatologia, La Masia i Indrets d’una guerra 

(1936-1939), tots ells a partir dels esmentats cicles de conferències, o referits a la 

història de l’entitat com SEAS, 75 anys de muntanya i cultura i I tu què feies el 1964? 

per celebrar el 75è aniversari de l’entitat i el 50è aniversari de la represa d’activitats 

respectivament. 

Sigui quina sigui l’activitat, sempre ha de tenir un responsable que és la persona encarregada de 

vetllar pel seu bon funcionament i la Vocalia d’Activitats de la Junta és qui coordina totes 

aquestes persones responsables. 

Totes les activitats de muntanya requereixen una inscripció prèvia que, segons cada activitat, 

s’obre més d’hora o més tard. A més, moltes de les activitats tenen un nombre de places limitat i 
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per tant només és possible apuntar-s’hi si queden llocs lliures. Per apuntar-se a les activitats, els 

socis i les sòcies ho han de fer posant-se en contacte amb la persona responsable de cada 

activitat, ja sigui telefònicament o bé presencialment al local de la SEAS un dia a una hora 

determinada. El mateix procediment han de seguir si volen desapuntar-se d’una activitat on 

s’han inscrit prèviament. Si en el moment d’apuntar-se a una activitat ja estan ocupades totes les 

places disponibles, el soci es queda sense poder realitzar l’activitat encara que hi hagi posteriors 

anul·lacions, ja que no existeix cap llista d’espera. 

El llistat de persones inscrites el gestiona cada responsable com vol i el manté en el format que 

creu més adequat, per tant aquesta informació no està centralitzada enlloc i no hi ha cap manera 

de poder saber a quines activitats ha participat una persona. 

Segons el tipus d’activitat que sigui, aquesta pot requerir prèviament a la seva celebració la 

preparació d’un material específic: programa, cartell, mapa, gràfic de desnivell, informació 

pràctica del lloc visitat, mapa per GPS, track de GPS, ... Aquesta informació la recull el 

responsable d’activitats que la introdueix a l’ordinador del local. 

Per cadascuna de les activitats es crea un àlbum fotogràfic amb les fotos que han fet les 

persones participants en la sortida. Una de les persones participants s’encarrega de fer un àlbum 

de fotografies digital i públic, i un cop creat ho comunica al responsable de la web que penja un 

enllaç a l’àlbum a la web de la SEAS. Aquests àlbums es mantenen durant un any a la web, tot i 

que al ser una activitat manual, aquest és un temps aproximat. Paral·lelament a l’àlbum digital, a 

l’ordinador del local s’emmagatzemen les fotografies de les activitats que hi porten les persones 

que hi hagin participat. 

Finalment cada activitat té una part econòmica, on destaquen el pressupost i la liquidació final 

amb els seus detalls corresponents. La persona responsable de cada activitat notifica aquestes 

dades a la Vocalia d’Activitats, que s’encarrega de passar la informació a la tresoreria. 
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3.1.3. Material 

 

Per fer certes sortides de la SEAS o sortides particulars fora de l’àmbit de l’entitat, és habitual 

que s’hagi de menester cert material tècnic del qual sovint no es disposa a casa. Per aquests 

casos, la SEAS disposa de cert material a disposició dels socis. Aquest material no està 

catalogat formalment enlloc. Òbviament, el material és limitat i per tant només se’n pot disposar 

si ningú l’ha reservat abans. 

Quan un soci o sòcia vol emportar-se alguna cosa del material, ho comunica a la persona 

responsable del material, que és qui s’encarrega d’entregar-lo i apunta en un llistat en paper 

quina persona s’ha emportat quin material. A no ser que es vulgui el material per un període 

més llarg, en principi el material que hom s’ha endut l’ha de retornar la setmana següent. 

El llistat de material reservat en paper no es guarda enlloc i per tant no hi ha cap manera de 

poder saber quin material ha reservat una persona. 

 

3.1.4. Publicacions 

 

De la mateixa manera que hem comentat anteriorment amb el material, la SEAS disposa de 

llibres, revistes i mapes a disposició dels socis. 

D’entre totes aquestes publicacions podem diferenciar dues categories, segons la seva autoria: 

 Edicions pròpies: aquelles editades per la SEAS. Inclou tant el Butlletí com altres 

publicacions pròpies puntuals. 

 Altres publicacions: inclou les publicacions que es poden trobar a la biblioteca i a la 

cartoteca. 

El catàleg d’aquest material s’emmagatzema en una Base de Dades Microsoft Access desada a 

l’ordinador del local i el responsable de la biblioteca és l’encarregat d’actualitzar-la. La Base de 

dades conté tres taules: Biblioteca, Classificació i Comarca i un formulari per introduir nous 
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registres. Actualment només hi ha registrats els llibres i els mapes, però les revistes no estan 

introduïdes en aquesta base de dades. Tota aquesta informació està guardada seguint criteris 

propis, sense haver fet cap estudi ni disseny de biblioteconomia. 

Tot aquest material es pot consultar directament al local, però també es pot agafar en préstec i 

tornar-lo a posteriori. Òbviament, el material és limitat i per tant només es pot agafar un llibre, 

revista o mapa en préstec si ningú l’ha reservat abans. Cal dir que, per motius de conservació, 

no tots els llibres, revistes ni mapes es poden agafar en préstec. 

Quan un soci o una sòcia vol emportar-se una publicació, la persona responsable de la biblioteca 

apunta en un registre escrit la data, el títol, el nom del soci i el seu telèfon. Quan es retorna la 

publicació, afegeix en el mateix registre la data de retorn. 

El llistat de publicacions reservades en paper no es guarda enlloc i per tant no hi ha cap manera 

de poder saber quines publicacions ha reservat una persona. 

 

3.1.4.1. Butlletí 

 

Bimensualment s’edita el Butlletí, la revista de l’entitat que reflecteix les activitats de l’entitat i 

dels seus membre i que també incorpora interessants treballs monogràfics. Actualment s’han 

sobrepassat els 320 números i de cadascun se n’editen més de 300 exemplars que es reparteixen 

entre els socis i entitats i comerços col·laboradors. 

Tots els butlletins estan digitalitzats i es poden consultar a través de la web. 

La taula de redacció del butlletí s’encarrega de mantenir un llistat en Excel de tots els butlletins 

i dels articles que inclouen. Aquest llistat també està a l’ordinador del local i també n’hi ha una 

còpia en PDF a la web de la SEAS. 

 

3.1.4.2. Publicacions pròpies 
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Al llarg dels anys s’han anat editant diversos llibres, bàsicament de dues temàtiques: 

 Llibres a partir de les conferències dels cicles temàtics: Hi trobem Història de 

Catalunya en excursions, Geologia de Catalunya en excursions, Història de 

l'agricultura a Catalunya, Conferències i excursions 1975-2000, Climatologia, La 

Masia i Indrets d’una guerra (1936-1939). 

 Llibres commemoratius d’aniversaris de l’entitat: Hi trobem SEAS, 75 anys de 

muntanya i cultura i I tu què feies el 1964? per celebrar el 75è aniversari de l’entitat i el 

50è aniversari de la represa d’activitats respectivament. 

Així com el butlletí sí que té una freqüència determinada, l’edició de llibres propis només es fa 

puntualment. 

 

3.1.4.3. Biblioteca 

 

La biblioteca de la SEAS disposa de més de 500 llibres, de centenars de revistes i vora un 

centenar de mapes, un nombre que va augmentant any rere any. Aquest material arriba tant 

gràcies a compres com a donacions de particulars, de la FEEC o d’editorials. 

 

3.1.5. Sala 

 

El local de la SEAS disposa d’una única sala de reunions. Tenint en compte l’alt volum de 

reunions que s’hi fan per preparar activitats, en cas de voler-ne disposar s’ha de fer la reserva, 

que es podrà fer sempre i quan ningú l’hagi reservada abans.  

Quan un responsable d’una activitat vol reservar la sala, ho comunica a la Vocalia del Local, 

que és qui gestiona l’ús de la sala amb un llistat en paper. 

Aquest llistat no es guarda enlloc i per tant no hi ha cap manera de poder saber quines sala ha 

reservat una persona. 
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3.1.6. Difusió 

 

A part del Butlletí, la SEAS es comunica amb els seus socis i sòcies i amb el públic en general a 

través de tres mitjans: 

 Correu electrònic 

 Web 

 Xarxes socials 

Segons quin sigui l’abast de la notícia, s’escull un o més d’aquests mitjans on fer-ne difusió. 

 

Figura 3. Diagrama de mitjans de difusió 

 

Quan s’ha d’enviar una notificació mitjançant correu electrònic ho fa la secretaria de l’entitat, 

mentre que si s’ha de publicar una notícia a la web o a les xarxes socials, ho fa la Vocalia de 

Web. 

En cas que un soci no tingui correu electrònic, s’envia la notificació via correu postal. 

 

3.1.6.1. Correu electrònic 

 

El correu electrònic de la SEAS és una adreça de correu de Gmail. Habitualment es gestiona des 

de la presidència i la secretaria, tot i que diverses persones amb responsabilitats en fan ús 

puntualment. 
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A part de disposar d’aquesta informació al propi Gmail durant un temps indeterminat, fins que 

un dia algú decideix fer neteja, no es guarda enlloc l’històric de notificacions realitzades a través 

d’aquesta via. 

 

3.1.6.2. Web 

 

La web de la SEAS és senzilla, feta amb HTML i fulls d’estil CSS i amb algun dinamisme amb 

javascript. La manté la persona responsable de la web, que treballa amb el programa 

Macromedia Dreamweaver i posteriorment trasllada les modificacions al servidor mitjançant un 

client de FTP. 

La web està penjada en el domini santjust.org, propietat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 

Els subdominis i usuaris de les webs d’aquest servidor els gestiona l’empresa local Enantena, 

però el servidor el gestiona una empresa de hosting. Aquest domini corre sobre un servidor 

Apache Tomcat 6.0  i té un sistema de gestió de base de dades MySql que està disponible per 

l’entitat, tot i que actualment no està sent utilitzat. Cal destacar que totes les entitats locals 

poden sol·licitar allotjar la seva web al servidor santjust.org i que cadascuna té el seu propi 

usuari i contrasenya de l’espai web. Pel que fa referència a la base de dades és compartida entre 

totes les entitats, tot i que cadascuna disposa del seu propi usuari i contrasenya. 

Quan una notícia es considera que ja no és d’actualitat, s’elimina de la web i no es guarda enlloc 

l’històric de notícies comunicades a través d’aquesta via. 

 

3.1.6.3. Xarxes socials 

 

Actualment la SEAS només està present a la xarxa social Twitter, tot i que s’està estudiant la 

presència en alguna xarxa social més. La persona responsable de la web és qui gestiona les 

publicacions a la xarxa. Habitualment aquestes publicacions es gestionen directament a través 
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de Twitter o mitjançant l’aplicació Hootsuite que permet programar les publicacions de les 

notícies. 

Aquesta informació roman al propi Twitter, però no es guarda enlloc l’històric de notícies 

comunicades a través d’aquesta via. 

 

3.1.7. Equips informàtics 

 

La SEAS disposa de dos ordinadors propis: un PC de sobretaula i un portàtil. 

El PC de sobretaula està a disposició de tots els socis, disposa de connexió a Internet, i s’hi 

guarden els següents documents: 

 Ressenyes i mapes de les activitats 

 Fotografies de les activitats 

 Altres informacions de les activitats: tracks de GPS, informació pràctica del lloc visitat, 

... 

 Actes de les reunions de la junta 

 Documentació annexa de les reunions de junta: actes de reunions externes on s’ha 

participat, situació econòmica, ... 

 Actes de les assemblees 

 Documentació annexa de les assemblees: memòria d’activitats, propostes per l’any 

següent, ... 

 Catàleg de la Biblioteca 

 Catàleg d’escrits del Butlletí 

 Dades dels socis 

 Històric de totes les activitats realitzades 

 Històric de resultats de la Marxa de Regularitat 

 Històric de resultats del Concurs Fotogràfic 
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L’ordinador portàtil només està a disposició de la Junta i puntualment de les persones 

responsables d’activitats. Serveix de còpia de seguretat de tota la documentació 

emmagatzemada a l’ordinador de sobretaula. 

Anualment també es fa una còpia de seguretat de tota la documentació en DVD. 

A part d’aquests dos equips, hi ha informació que es troba en altres equips, fora del local de la 

SEAS: 

 Informació bancària dels socis protectors: s’emmagatzema directament en el programa 

de l’entitat bancària amb la qual treballa la SEAS. 

 Informació bancària dels socis que també ho són de l’Ateneu: la gestiona directament 

l’Ateneu. 

 Correus electrònics: s’ubiquen directament en els servidors de gmail. 

 Informació publicada a la Web: s’ubica directament en el servidor de santjust.org. 

 Informació publicada a Twitter: s’ubica directament en els servidors d’aquesta xarxa 

social. 

 

3.2. Model conceptual 

 

El model conceptual explica quins són i com es relacionen els conceptes rellevants en la 

descripció de la problemàtica que es vol resoldre amb aquest projecte. No vol dir que tot s’acabi 

implementant en el sistema, per exemple la gestió de les actes de reunions o la informació 

econòmica d’una activitat n’han quedat fora, però aprofitant que s’ha fet la feina d’anàlisi de la 

situació actual de la SEAS, val la pena reflectir la seva realitat de cara a possibles ampliacions 

futures del sistema. El model conceptual resultant de l’anàlisi de la situació actual de la SEAS 

és el següent: 
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Com que un cop elaborat el model conceptual es veu que la part de Publicacions no compleix 

les normes de biblioteconomia, es contacta amb una sòcia experta en el tema i que hi aporta una 

visió professional. La part resultant del model conceptual  pel que fa a les publicacions acaba 

sent la següent: 

 

Figura 4. Model conceptual de la part de Publicacions 

 

3.3. Requeriments 

 

Quan es fa un desenvolupament nou, la llista de requeriments acostuma a ser el més similar a 

una carta als reis i s’acostumen a demanar moltes més coses de les que realment es necessiten. 
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S’han celebrat diverses reunions amb la SEAS per analitzar la seva situació actual, saber què 

voldrien que abastés el nou sistema i fer-los propostes basades en la meva experiència personal. 

Un cop fetes les reunions s’han detectat els requeriments que s’enumeren a continuació: 

 

3.3.1. Llistat de requeriments 

 

A continuació s’enumeren els requeriments detectats, s’identifica si és un requeriment funcional 

o tècnic i se’ls assigna un valor de prioritat, significant un 5 els requeriments imprescindibles i 

un 1 els requeriments secundaris. Finalment s’inclou una columna indicant si el requeriment ha 

estat inclòs dins d’aquest projecte o s’ha descartat de manera consensuada amb la SEAS. 

Núm Descripció Tipus 
Prioritat 

(1-5) 

Inclòs 

1.  Ha de ser una aplicació per la web Tècnic 5 Sí 

2.  Ha de ser una aplicació per mòbil Tècnic 1 No 

3.  Ha d’estar en català Funcional 5 Sí 

4.  S’ha de poder visualitzar correctament en els 

navegadors d’ús més comú 

Tècnic 5 Sí 

5.  Ha de compartir parts estàtiques i dinàmiques Tècnic 3 Sí 

6.  La part estàtica s’ha de poder mantenir amb el 

programa Dreamweaver 

Tècnic 2 Sí 

7.  Ha de ser fàcil d’utilitzar Tècnic 5 Sí 

8.  Ha de facilitar la lectura als usuaris Tècnic 5 Sí 

9.  S’han de visualitzar diferents opcions segons el tipus 

d’usuari 

Funcional 5 Sí 

10.  L’usuari pot ser un visitant temporal Funcional 5 Sí 

11.  Ha d’haver-hi un usuari amb rol administrador que 

tingui accés a totes les funcionalitats 

Funcional 5 Sí 

12.  Totes les imatges les subministrarà l’entitat Tècnic 5 Sí 

13.  S’han de facilitar les càrregues de dades a la Base de 

Dades 

Tècnic 5 Sí 

14.  Tots els fitxers estàtics els subministrarà l’entitat Tècnic 5 Sí 
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15.  Ha de permetre la impressió de la web Funcional 3 No 

16.  Ha de córrer sobre un servidor Tomcat Tècnic 5 Sí 

17.  Ha d’utilitzar una Base de Dades MySql Tècnic 5 Sí 

18.  Ha de permetre la gestió d’usuaris Funcional 5 Sí 

19.  Ha de permetre la gestió de notícies Funcional 5 Sí 

20.  Ha de permetre la gestió de les activitats Funcional 5 Sí 

21.  Ha de permetre la gestió d’activitats externes al centre Funcional 3 Sí 

22.  Ha de permetre la gestió del material Funcional 4 Sí 

23.  Ha de permetre la gestió de les publicacions Funcional 4 Sí 

24.  Ha de permetre la gestió del contingut de les revistes 

pròpies 

Funcional 3 Sí 

25.  Ha de permetre la gestió de missatges pendents de 

visualitzar 

Funcional 2 No 

26.  Ha de permetre la gestió d’apuntar-se a les activitats Funcional 4 Sí 

27.  Ha de permetre visualitzar les activitats on ha participat 

un soci 

Funcional 3 Sí 

28.  Ha de permetre la gestió de la reserva de material Funcional 3 Sí 

29.  Ha de permetre visualitzar el material reservat per un 

soci 

Funcional 3 Sí 

30.  Ha de permetre la gestió de la reserva de publicacions Funcional 3 Sí 

31.  Ha de permetre visualitzar les publicacions reservades 

per un soci 

Funcional 3 Sí 

32.  Ha de permetre la gestió de la reserva de sales Funcional 3 Sí 

33.  Ha de permetre veure les sales reservades per un soci Funcional 3 Sí 

34.  Ha de permetre la visualització d’estadístiques de les 

activitats 

Funcional 1 No 

35.  Ha de permetre la visualització d’estadístiques de les 

publicacions 

Funcional 1 No 

36.  Ha de permetre la visualització d’estadístiques del 

material 

Funcional 1 No 

37.  Ha de permetre la visualització de les actes de la junta Funcional 1 No 

38.  Ha de permetre la visualització de les actes de 

l’assemblea 

Funcional 1 No 
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39.  Ha de permetre gestionar els documents de la junta Funcional 1 No 

40.  Ha de permetre la visualització de missatges pendents 

d’un soci 

Funcional 1 No 

41.  Ha de contenir un calendari visual de les activitats Funcional 1 No 

42.  Ha de permetre la impressió de les activitats del curs 

actual 

Funcional 2 No 

43.  A la pàgina d’inici es mostraran les notícies més 

actuals 

Funcional 2 Sí 

44.  Ha de permetre consultar l’última revista pròpia Funcional 2 Sí 

45.  Ha de permetre consultar el detall de les publicacions 

pròpies 

Funcional 2 Sí 

46.  Ha de permetre la impressió d’un llistat de totes les 

publicacions 

Funcional 2 No 

47.  Ha de permetre la impressió en PDF dels llistats de 

l’aplicació 

Funcional 2 No 

48.  Ha de permetre l’exportació a Excel dels llistats de 

l’aplicació 

Funcional 2 No 

49.  Si els llistats sobrepassen un cert nombre de registres, 

mostraran la paginació 

Funcional 3 Sí 

 

3.3.2. Descripció dels requeriments 

 

1. Ha de ser una aplicació per la web 

Ha de ser una aplicació via web per poder-hi accedir des de qualsevol dispositiu amb 

connexió a Internet. 

 

2. Ha de ser una aplicació per mòbil 

Addicionalment es planteja la proposta de que una app per a smartphones permeti 

accedir a totes les funcionalitats plantejades. Requeriment descartat dins de l’abast 

d’aquest projecte. 

 

3. Ha d’estar en català 

L’aplicació ha d’estar en català. 
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4. S’ha de poder visualitzar correctament en els navegadors d’ús més comú 

Donat que els navegadors més utilitzats són Google Chrome i Firefox (incloent-hi les 

diverses versions), la web s’ha de poder visualitzar correctament en aquests dos 

navegadors 
1
. 

 

5. Ha de compartir parts estàtiques i dinàmiques 

Ja que algunes de les pantalles contindran informació que no variarà gairebé mai, la web 

ha de permetre compartir parts estàtiques i dinàmiques. 

 

6. La part estàtica s’ha de poder mantenir amb el programa Dreamweaver 

Donat que l’administrador de la web actual utilitza el programa Dreamweaver de 

disseny web per poder actualitzar-la, la part estàtica de la nova aplicació s’ha de poder 

visualitzar i modificar correctament amb aquest programa. Revisat l’ús d’aquest 

programa, es veu que si la part estàtica compleix els estàndards de programació HTML, 

ja és suficient per poder-la mantenir amb Dreamweaver. 

 

7. Ha de ser fàcil d’utilitzar 

Donat que molts dels socis i sòcies no estan avesats a treballar amb entorns web, 

l’aplicació ha de ser intuïtiva i fàcil d’utilitzar. 

 

8. Ha de facilitar la lectura als usuaris 

Donat que alguns socis i sòcies poden tenir problemes visuals, l’aplicació ha de 

permetre facilitar-los la lectura de la pàgina. 

 

 

                                       
1 Les estadístiques varien segons la font. Algunes de les webs on es poden trobar aquestes 

estadístiques són: 

http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp 

http://www.w3counter.com/globalstats.php 

http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp
http://www.w3counter.com/globalstats.php
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9. S’han de visualitzar diferents opcions segons el tipus d’usuari 

Hi haurà diversos rols d’usuari i segons amb quin s’accedeixi, l’aplicació haurà de tenir 

un comportament diferent. Aquests rols i comportaments quedaran definits en el 

moment d’identificar els casos d’ús. 

 

10. L’usuari pot ser un visitant temporal 

Un visitant ocasional de l’aplicació ha de poder visualitzar una sèrie de funcionalitats, 

que quedaran definides en el moment d’identificar els casos d’ús. 

 

11. Ha d’haver-hi un usuari amb rol administrador que tingui accés a totes les 

funcionalitats 

Es necessita que hi hagi un usuari amb visió de totes les funcionalitats que tingui accés a 

qualsevol operativa. 

 

12. Totes les imatges les subministrarà l’entitat 

La SEAS s’encarregarà de subministrar totes les imatges necessàries pel correcte 

funcionament de l’aplicació. 

 

13. S’han de facilitar les càrregues de dades a la Base de Dades 

S’haurà de facilitar un mecanisme per poder realitzar càrregues de dades (socis, 

activitats, ...) a la Base de Dades. 

 

14. Tots els fitxers estàtics els subministrarà l’entitat 

L’entitat s’encarregarà de subministrar tots els fitxers estàtics (per exemple: revistes 

pròpies en PDF) necessaris pel correcte funcionament de l’aplicació. 
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15. Ha de permetre la impressió de la web 

Donat que l’entitat pot mantenir un historial en paper de les webs històriques, la nova 

aplicació ha de permetre imprimir correctament totes les pàgines mitjançant l’eina 

d’impressió del navegador. Requeriment descartat dins de l’abast d’aquest projecte, tot i 

que el resultat final és possible que el compleixi. 

 

16. Ha de córrer sobre un servidor Tomcat 

Donat que el servidor que utilitza la web de la SEAS és Apache Tomcat, és 

imprescindible que l’aplicació funcioni correctament en aquest entorn en la seva versió 

6.0. 

 

17. Ha d’utilitzar una Base de Dades MySql 

Donat que el sistema de gestió de base de dades que utilitza la web de la SEAS és 

MySql, és imprescindible que l’aplicació funcioni correctament amb aquest sistema de 

gestió de base de dades en la seva versió 5.7. 

 

18. Ha de permetre la gestió d’usuaris 

Un dels rols creats ha de poder gestionar (alta, baixa, modificació i consulta) els usuaris 

sense necessitat de que intervingui el desenvolupador web. 

 

19. Ha de permetre la gestió de notícies 

Un dels rols creats ha de poder gestionar (alta, baixa, modificació i consulta) les notícies 

que hi apareixeran sense necessitat de que intervingui el desenvolupador web. 

 

20. Ha de permetre la gestió de les activitats 

Un dels rols creats ha de poder gestionar (alta, baixa, modificació i consulta) les 

activitats sense necessitat de que intervingui el desenvolupador web. 
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21. Ha de permetre la gestió d’activitats externes al centre 

Un dels rols creats ha de poder gestionar (alta, baixa, modificació i consulta) les 

activitats externes al centre que es considerin importants sense necessitat de que 

intervingui el desenvolupador web. 

 

22. Ha de permetre la gestió del material 

Un dels rols creats ha de poder gestionar (alta, baixa, modificació i consulta) el material 

sense necessitat de que intervingui el desenvolupador web. 

 

23. Ha de permetre la gestió de les publicacions 

Un dels rols creats ha de poder gestionar (alta, baixa, modificació i consulta) les 

publicacions i tots els seus complements sense necessitat de que intervingui el 

desenvolupador web. 

 

24. Ha de permetre la gestió del contingut de les revistes pròpies 

Un dels rols creats ha de poder gestionar el contingut de les revistes pròpies. 

 

25. Ha de permetre la gestió de missatges pendents de visualitzar 

Un dels rols creats ha de poder gestionar (alta, baixa, modificació i consulta) els 

missatges pendents de visualitzar pels socis sense necessitat de que intervingui el 

desenvolupador web. Requeriment descartat dins de l’abast d’aquest projecte. 

 

26. Ha de permetre la gestió d’apuntar-se a les activitats 

Els socis i les sòcies han de poder apuntar-se i desapuntar-se a les activitats previstes 

pels propers mesos. També podran apuntar a un altre soci tant les persones responsables 

de les activitats com la persona administradora de la web. 
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27. Ha de permetre visualitzar les activitats on ha participat un soci 

Els socis i les sòcies han de poder visualitzar un llistat de totes les activitats on han 

participat i el detall de cadascuna d’elles. 

 

28. Ha de permetre la gestió de la reserva del material 

Els socis i les sòcies han de poder consultar el material disponible, reservar-lo i anul·lar 

una reserva. També podran reservar material per a un altre soci tant les persones 

responsables del material com la persona administradora de la web. 

 

29. Ha de permetre visualitzar el material reservat per un soci 

Els socis i les sòcies han de poder visualitzar un llistat de tot el material que han 

reservat i el detall de cadascun d’ells. 

 

30. Ha de permetre la gestió de la reserva de publicacions 

Els socis i les sòcies han de poder consultar les publicacions disponibles, reservar-les i 

anul·lar una reserva. També podran reservar publicacions per a un altre soci tant les 

persones responsables de les publicacions com la persona administradora de la web. 

 

31. Ha de permetre visualitzar les publicacions reservades per un soci 

Els socis i les sòcies han de poder visualitzar un llistat de totes les publicacions que han 

reservat i el detall de cadascuna d’elles. 

 

32. Ha de permetre la gestió de la reserva de sales 

Els socis i les sòcies han de poder consultar la disponibilitat de les sales, reservar-les i 

anul·lar una reserva. 
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33. Ha de permetre veure les sales reservades per un soci 

Els socis i les sòcies han de poder visualitzar un llistat de totes les reserves de sala que 

han efectuat i el detall de cadascuna d’elles. 

34. Ha de permetre la visualització d’estadístiques de les activitats 

Els i les membres de la junta i les persones responsables de les activitats han de poder 

consultar estadístiques de les activitats ja realitzades. També podrà veure-les la persona 

administradora de la web. Requeriment descartat dins de l’abast d’aquest projecte. 

 

35. Ha de permetre la visualització d’estadístiques de les publicacions 

Els i les membres de la junta i les persones responsables de les publicacions han de 

poder consultar estadístiques de les publicacions reservades. També podrà veure-les la 

persona administradora de la web. Requeriment descartat dins de l’abast d’aquest 

projecte. 

 

36. Ha de permetre la visualització d’estadístiques del material 

Els i les membres de la junta i les persones responsables del material han de poder 

consultar estadístiques del material reservat. També podrà veure-les la persona 

administradora de la web. Requeriment descartat dins de l’abast d’aquest projecte. 

 

37. Ha de permetre la visualització de les actes de la junta 

Els i les membres de la junta han de poder consultar les actes de les reunions de la junta 

realitzades. També podrà veure-les la persona administradora de la web. Requeriment 

descartat dins de l’abast d’aquest projecte. 

 

38. Ha de permetre la visualització de les actes de l’assemblea 

Els socis i les sòcies han de poder consultar les actes de les assemblees realitzades. 

Requeriment descartat dins de l’abast d’aquest projecte. 
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39. Ha de permetre gestionar els documents de la junta 

La secretaria de la junta ha de poder gestionar (alta, baixa, consulta) els documents de 

les reunions de la junta realitzades. També podrà gestionar-los la persona 

administradora de la web. Requeriment descartat dins de l’abast d’aquest projecte. 

 

40. Ha de permetre la visualització de missatges pendents d’un soci 

A l’accedir a l’aplicació, els socis i les sòcies han de poder visualitzar els missatges que 

tenen pendents de veure. Requeriment descartat dins de l’abast d’aquest projecte. 

 

41. Ha de contenir un calendari visual de les activitats 

Els usuaris de la web han de poder consultar les activitats previstes en un calendari 

visual (no un llistat d’activitats). Requeriment descartat dins de l’abast d’aquest 

projecte. 

 

42. Ha de permetre la impressió de les activitats del curs actual 

Els usuaris de la web han de poder imprimir un llistat en PDF de les activitats previstes 

pel curs actual. Requeriment descartat dins de l’abast d’aquest projecte. 

 

43. A la pàgina d’inici es mostraran les notícies més actuals 

Els usuaris han de poder consultar les notícies vigents més actuals. 

 

44. Ha de permetre consultar l’última revista pròpia 

Els usuaris de la web han de poder consultar el detall de l’última revista pròpia 

publicada. 

 

45. Ha de permetre consultar el detall de les publicacions pròpies 
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Els usuaris de la web han de poder consultar el detall de totes les publicacions pròpies 

editades. 

 

46. Ha de permetre la impressió d’un llistat de totes les publicacions 

Els usuaris de la web han de poder imprimir un llistat en PDF de totes les publicacions 

disponibles. 

 

47. Ha de permetre la impressió en PDF dels llistats de l’aplicació 

Tots els llistats que apareguin a la web, han d’anar acompanyats d’un botó que generi 

un PDF amb la mateixa informació que mostra la pantalla del llistat. 

 

48. Ha de permetre l’exportació a Excel dels llistats de l’aplicació 

Tots els llistats que apareguin a la web, han d’anar acompanyats d’un botó que generi 

un Excel amb la informació del llistat, incloent-hi totes les pàgines, si aquest té 

paginació. 

 

49. Si els llistats sobrepassen un cert nombre  de registres, mostraran la paginació 

Si els llistats que es mostrin per pantalla tenen més d’un cert nombre de registres, no es 

mostraran en una única pàgina, sinó que apareixeran uns botons per poder-se moure per 

les diferents pàgines de resultats. Per l’entorn web, s’estableix el límit en 20 registres. 

 

3.4. Casos d’ús 

 

Per especificar els casos d’ús ens basem en la informació subministrada per la SEAS durant la 

presa de requeriments, i que queda reflectida en el catàleg de requeriments elaborat amb 

anterioritat i en l’anàlisi de la situació prèvia. 
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Abans de la descripció dels casos d’ús, s’inclou un bloc explicant els rols d’usuari detectats en 

la presa de requeriments.  

Aquest document descriu, per cadascun dels casos d’ús, el seu curs típic dels esdeveniments i 

per a cada flux, principal o alternatiu, el seu corresponent diagrama d’interacció actor-sistema. 

 

3.4.1. Actors 

 

Durant la presa de requeriments s’ha detectat l’existència de diversos rols d’usuaris que tenen 

accés a funcionalitats diferents, segons el cas. 

S’han identificat set rols, que són els següents: 

 Tots els públics 

 Soci 

 Junta 

 Responsable d’Activitats 

 Responsable de Material 

 Responsable de Publicacions 

 Administrador 
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Figura 5. Diagrama d’actors 

 

A l’anàlisi de la situació actual s’han explicat altres responsabilitats que podrien correspondre a 

possibles rols, però que s’han descartat per no ser prou rellevants o perquè podien quedar 

incloses dins d’un altre rol. Per exemple s’ha parlat del Responsable del Butlletí. Com que el 

butlletí no deixa de ser un cas especial de publicació, s’ha acordat amb la SEAS que el rol 

Responsable Publicacions permetrà també gestionar la informació del butlletí i que tant les 

persona responsables de les publicacions com les persones responsables del butlletí compartiran 

aquest mateix rol en el sistema. 

 

Tots els públics: 

 Nivell més bàsic d’usuari 

 Només té accés a funcionalitats en mode consulta 

 Accés sense autenticació (no cal que siguin socis de l’entitat) 
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Soci: 

 Accés amb autenticació 

 Només accessible pels socis i sòcies de l’entitat 

 Té accés a les funcionalitats del bloc ‘Tots els públics’ més funcionalitats restringides 

als socis 

Junta: 

 Accés amb autenticació 

 Només accessible pels membres de la junta 

 Té accés a les funcionalitats dels blocs ‘Tots els públics’ i ‘Soci’ més funcionalitats 

restringides als membres de la junta 

Responsable d’activitats, de material i de publicacions: 

 Accés amb autenticació 

 Només accessible pels responsables d’activitats, de material i de publicacions 

respectivament 

 Té accés a les funcionalitats dels blocs ‘Tots els públics’ i ‘Soci’ més funcionalitats 

restringides als responsables, segons l’àmbit del que siguin responsables 

 Un usuari pot ser alhora responsable de diversos àmbits 

Administrador: 

 Accés amb autenticació 

 Només accessible pels administradors 

 Té accés a totes les funcionalitats 

 Bàsicament és un rol que permet comprovar que tot funciona correctament i ajudar a 

solucionar problemes d’altres usuaris 
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Gràficament quedarien repartits de la següent manera, ordenats de majors a menors privilegis: 

 

Figura 6. Diagrama de rols 

 

3.4.2. Diagrama de Casos d’ús 

 

Per introduir els casos d’ús es presenta en una primera instància el diagrama de tots els Casos 

d’Ús identificats per poder tenir una visió genèrica del que es tractarà a continuació. Com que hi 

ha molts casos d’ús i seria inintel·ligible visualitzar-ho tot junt, es presenta separat per cadascun 

dels actors. En el cas que un mateix Cas d’Ús el pugui iniciar més d’un actor, s’inclourà en el 

diagrama del rol d’usuari més genèric. 

El diagrama de Casos d’Ús resultant és el següent: 
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Figura 7. Casos d’ús de Tots els Públics 

 

 

Figura 8. Casos d’ús de Soci – primera part 
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Figura 9. Casos d’ús de Soci – segona part 

 

 

Figura 10. Casos d’ús de Junta 

 

 

Figura 11. Casos d’ús de Responsable Activitats 
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Figura 12. Casos d’ús de Responsable Material 

 

 

Figura 13. Casos d’ús de Responsable Publicacions 
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Figura 14. Casos d’ús d’Administrador 

 

3.4.3. Descripció dels Casos d’ús 

 

Les descripcions dels casos d’ús ens permeten especificar el comportament esperat per cadascun 

dels casos detectats. 

Per cada cas d’ús, s’inclou una breu descripció, els actors que poden iniciar-lo o participar-hi i 

el curs típic d’esdeveniments amb les seves precondicions i postcondicions. 

Per facilitar la lectura, s’ha seguit la mateixa estructura que en el Diagrama de Casos d’Ús, 

separant-los per rols d’usuari. En el cas que un mateix Cas d’Ús el pugui iniciar més d’un actor, 

la descripció d’aquest cas d’ús s’inclourà en el rol d’usuari més genèric, però s’especificaran els 

actors que poden iniciar-lo. 

 

3.4.3.1. Tots els públics 

 

A continuació es descriuen els casos d’ús referents al rol Tots els públics. Són els següents: 

 LlistarCalendariActivitats 

 ConsultarActivitat 
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 LlistarPublicacions 

 LlistarPublicacionsPròpies 

 LlistarNúmerosRevista 

 LlistarExemplars 

 ConsultarPublicació 

 ConsultarNúmeroRevista 

 ConsultarArticle 

 ConsultarÚltimButlletí 

 LlistarÚltimesNotícies 

 Autenticar-se 

 

LlistarCalendariActivitats 

 

Nom LlistarCalendariActivitats 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’obté el llistat de les activitats del que queda del 

curs actual 

Actors Tots els públics 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix al llistat de les activitats del curs actual 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recuperar les activitats del que queda del curs actual 

(d’1 de setembre a 31 d’agost de l’any següent) 

{Generar informació} 

 El sistema mostra un llistat de totes les activitats ordenades per 

data ascendent de l’activitat 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  

 

ConsultarActivitat 

 

Nom ConsultarActivitat 

Descripció Cas d’ús que descriu com es consulta una activitat 

Actors Tots els públics 

Precondicions L’activitat existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a la consulta de l’activitat 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les dades de l’activitat 

{Generar informació} 
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 El sistema mostra les dades de l’activitat 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  

 

LlistarPublicacions 

 

Nom LlistarPublicacions 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’obté el llistat de publicacions 

Actors Tots els públics 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix al llistat de les publicacions 

 L’usuari selecciona els camps pels quals vol filtrar, d’entre 

Tipus de publicació, Títol, Autor, Paraula Clau 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les publicacions 

{Generar informació} 

 El sistema mostra el llistat amb paginació de les publicacions 

filtrades, ordenades per títol 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  

 

LlistarPublicacionsPròpies 

 

Nom LlistarPublicacionsPròpies 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’obté el llistat de llibres propis de l’entitat 

Actors Tots els públics 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix al llistat de publicacions pròpies de l’entitat 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera els llibres propis de l’entitat 

{Generar informació} 

 El sistema mostra el llistat amb paginació de les publicacions 

filtrades, ordenades per títol. 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  

 

LlistarNúmerosRevista 

 

Nom LlistarNúmerosRevista 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’obté el llistat de números d’una revista 

Actors Tots els públics 

Precondicions La revista existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix al llistat de números d’una revista 

 L’usuari selecciona els camps pels quals vol filtrar, d’entre 

Número, Títol, Paraula Clau 
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{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera els números de la revista 

{Generar informació} 

 El sistema mostra el llistat amb paginació dels números de la 

revista filtrats, ordenats per número 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  

 

LlistarExemplars 

 

Nom LlistarExemplars 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’obté el llistat d’exemplars d’una publicació 

Actors Tots els públics 

Precondicions La publicació existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix al llistat d’exemplars d’una publicació 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera els exemplars de la publicació 

{Generar informació} 

 El sistema mostra el llistat amb paginació dels exemplars de la 

publicació filtrats, ordenats per codi d’exemplar. 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  

 

ConsultarPublicació 

 

Nom ConsultarPublicació 

Descripció Cas d’ús que descriu com es consulta una publicació 

Actors Tots els públics 

Precondicions La publicació existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a la consulta de la publicació 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les dades de la publicació 

{Generar informació} 

 El sistema mostra les dades de la publicació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  

 

ConsultarNúmeroRevista 

 

Nom ConsultarNúmeroRevista 

Descripció Cas d’ús que descriu com es consulta un número d’una revista 

Actors Tots els públics 

Precondicions El número de la revista existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a la consulta del número de la revista 

{Filtrar resultats} 
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 El sistema recupera les dades del número de la revista 

{Generar informació} 

 El sistema mostra les dades del número de la revista 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  

 

ConsultarArticle 

 

Nom ConsultarArticle 

Descripció Cas d’ús que descriu com es consulta un article d’un número d’una revista 

Actors Tots els públics 

Precondicions L’article existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a la consulta de l’article 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les dades de l’article 

{Generar informació} 

 El sistema mostra les dades de l’article 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  

 

ConsultarÚltimButlletí 

 

Nom ConsultarÚltimButlletí 

Descripció Cas d’ús que descriu com es consulta l’últim butlletí publicat 

Actors Tots els públics 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús}  

 L’usuari accedeix a la consulta de l’últim butlletí 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera l’últim butlletí segons la seva data de 

publicació 

{Generar informació} 

 El sistema mostra la informació del butlletí recuperat 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  

 

LlistarÚltimesNotícies 

 

Nom LlistarÚltimesNotícies 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’obtenen les últimes notícies vigents per la web 

Actors Tots els públics 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús}  

 L’usuari accedeix al llistat de les últimes notícies 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les notícies de visualització vigent per la 

web ordenades per data descendent d’inici de visualització 
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{Generar informació} 

 El sistema mostra el llistat de les notícies filtrades 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  

 

Autenticar-se 

 

Nom Autenticar-se 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’obté el rol de l’usuari. 

Actors Tots els públics 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari intenta accedir a una operativa restringida 

{Informar dades} 

 Es mostra l’opció d’introduir el nom d’usuari i la contrasenya 

 L’usuari introdueix el seu nom d’usuari i la seva contrasenya. 

{Validar informació} 

 El sistema valida que el nom d’usuari i la contrasenya són vàlids 

 El sistema obté el rol que correspon a l’usuari 

{Generar informació} 

 El sistema permet l’accés a l’operativa restringida 

{Fi cas d’ús} 

Flux Alternatiu 1 Seguint el Flux Normal, enlloc de {Validar informació}: 

 

{Validar informació} 

 El sistema detecta que el nom d’usuari o la contrasenya no són 

vàlids 

{Generar informació} 

 Es torna a mostrar l’opció d’introduir el nom d’usuari i la 

contrasenya 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions En el curs típic: 

 L’usuari passa a ser un usuari dels rols obtinguts 

 

 

3.4.3.2. Soci 

 

A continuació es descriuen els casos d’ús referents al rol Soci. Són els següents: 

 ConsultarDadesPersonals 

 ModificarClauAccés 

 ModificarDadesPersonals 

 LlistarMaterial 

 ConsultarMaterial 
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 ReservarMaterial 

 Anul·larReservaMaterial 

 LlistarLesMevesReservesMaterial 

 ReservarSala 

 Anul·larReservaSala 

 LlistarLesMevesReservesSaka 

 LlistarTotesReservesSala 

 LlistarActivitats 

 InscripcióActivitat 

 Anul·larInscripcióActivitat 

 LlistarLesMevesInscripcionsActivitats 

 ReservarPublicació 

 Anul·larReservaPublicació 

 LlistarLesMevesReservesPublicacions 

 Desconnectar-se 

 ValidarRols 

 

ConsultarDadesPersonals 

 

Nom ConsultarDadesPersonals 

Descripció Cas d’ús que descriu com es consulten les dades personals del soci 

Actors Soci 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a la consulta de les dades personals 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les dades personals de l’usuari 

{Generar informació} 

 El sistema mostra les dades personals de l’usuari 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  
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ModificarClauAccés 

 

Nom ModificarClauAccés 

Descripció Cas d’ús que descriu com es modifica la clau d’accés de l’usuari 

Actors Soci 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a la modificació de la clau d’accés 

{Informar dades} 

 L’usuari informa la nova clau d’accés 

{Processar dades} 

 El sistema actualitza la clau d’accés de l’usuari 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de la modificació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions L’usuari passa a tenir la nova clau d’accés 

 

ModificarDadesPersonals 

 

Nom ModificarDadesPersonals 

Descripció Cas d’ús que descriu com es modifiquen les dades personals del soci 

Actors Soci 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a la modificació de les seves dades personals 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les dades personals actuals del soci 

{Generar informació} 

 El sistema mostra les dades personals actuals del soci 

{Informar dades} 

 L’usuari modifica les seves dades personals 

{Processar dades} 

 El sistema actualitza les dades personals del soci 

 El sistema envia un correu a les persones amb rol 

d’administrador per comunicar-los la modificació de les dades 

personals del soci 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de la modificació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions L’usuari passa a tenir les noves dades personals 

 

LlistarMaterial 

 

Nom LlistarMaterial 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’obté el llistat de material 

Actors Soci 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix al llistat de material 

 L’usuari selecciona els camps pels quals vol filtrar, d’entre 
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Tipus de material, Marca, Model 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera el material 

{Generar informació} 

 El sistema mostra el llistat amb paginació del material filtrat, 

ordenat per tipus de material, marca i model. 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  

 

ConsultarMaterial 

 

Nom ConsultarMaterial 

Descripció Cas d’ús que descriu com es consulta un material 

Actors Soci 

Precondicions El material existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a la consulta del material 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les dades del material 

{Generar informació} 

 El sistema mostra les dades del material 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  

 

ReservarMaterial 

 

Nom ReservarMaterial 

Descripció Cas d’ús que descriu com es reserva un material 

Actors Soci 

Precondicions El material existeix i es pot reservar 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a la reserva del material 

{Informar dades} 

 L’usuari informa les dades de la reserva 

{Validar informació} 

 El sistema valida que el material no estigui ja ocupat en les dates 

de la reserva 

{Processar dades} 

 El sistema desa la reserva 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de la reserva 

{Fi cas d’ús} 

Flux Alternatiu 1 Seguint el Flux Normal, enlloc de {Validar informació}: 

 

{Validar informació} 

 El sistema detecta que el material ja està ocupat en les dates de 

la reserva 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de la reserva 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions En el curs típic: 

 El material passar a estar reservat per l’usuari en les dates de la 
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reserva 

 

Anul·larReservaMaterial 

 

Nom Anul·larReservaMaterial 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’anul·la una reserva de material 

Actors Soci 

Precondicions La reserva de material existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a l’anul·lació de la reserva de material 

{Informar dades} 

 L’usuari confirma l’anul·lació de la reserva de material 

{Processar dades} 

 El sistema anul·la la reserva de material 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de l’anul·lació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions El material passar a estar disponible per reservar en les dates en que hi havia 

la reserva 

 

LlistarLesMevesReservesMaterial 

 

Nom LlistarLesMevesReservesMaterial 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’obté el llistat de les reserves de material d’un 

usuari 

Actors Soci 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix al llistat de les seves reserves de material 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les reserves de material de l’usuari 

{Generar informació} 

 El sistema mostra el llistat amb paginació de les reserves de 

material de l’usuari, ordenades per data d’inici i de fi de la 

reserva 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  

 

ReservarSala 

 

Nom ReservarSala 

Descripció Cas d’ús que descriu com es reserva una sala 

Actors Soci 

Precondicions La sala existeix i és pròpia de l’entitat 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a la reserva de la sala 

{Informar dades} 

 L’usuari informa les dades de la reserva 

{Validar informació} 
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 El sistema valida que la sala no estigui ja ocupada en les dates 

de la reserva 

{Processar dades} 

 El sistema desa la reserva 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de la reserva 

{Fi cas d’ús} 

Flux Alternatiu 1 Seguint el Flux Normal, enlloc de {Validar informació}: 

 

{Validar informació} 

 El sistema detecta que la sala ja està ocupada en les dates de la 

reserva 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de la reserva 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions En el curs típic: 

 La sala passar a estar reservada per l’usuari en les dates de la 

reserva 

 

Anul·larReservaSala 

 

Nom Anul·larReservaSala 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’anul·la una reserva de sala 

Actors Soci 

Precondicions La reserva de sala existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a l’anul·lació de la reserva de sala 

{Informar dades} 

 L’usuari confirma l’anul·lació de la reserva de sala 

{Processar dades} 

 El sistema anul·la la reserva de sala 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de l’anul·lació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions La sala passar a estar disponible per reservar en les dates en que hi havia la 

reserva 

 

LlistarLesMevesReservesSala 

 

Nom LlistarLesMevesReservesSala 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’obté el llistat de les reserves de sala d’un usuari 

Actors Soci 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix al llistat de les seves reserves de sala 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les reserves de sala de l’usuari 

{Generar informació} 

 El sistema mostra el llistat amb paginació de les reserves de sala 

de l’usuari, ordenades per data d’inici i de fi de la reserva 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  
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LlistarTotesReservesSala 

 

Nom LlistarTotesReservesSala 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’obté el llistat de totes les reserves d’una sala 

Actors Soci 

Precondicions La sala existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix al llistat de totes les reserves d’una sala 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera totes les reserves d’una sala 

{Generar informació} 

 El sistema mostra el llistat amb paginació de les reserves de la 

sala, ordenades per data d’inici i de fi de la reserva 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  

 

LlistarActivitats 

 

Nom LlistarActivitats 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’obté el llistat d’activitats 

Actors Soci 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix al llistat d’activitats 

 L’usuari selecciona els camps pels quals vol filtrar, d’entre 

Tipus d’activitat, Curs, Activitat 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les activitats 

{Generar informació} 

 El sistema mostra el llistat amb paginació de les activitats 

filtrades, ordenades per data d’inici de l’activitat 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  

 

InscripcióActivitat 

 

Nom InscripcióActivitat 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’inscriu a una activitat 

Actors Soci 

Precondicions L’activitat existeix i les inscripcions estan obertes 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a la inscripció a l’activitat 

{Informar dades} 

 L’usuari confirma la inscripció a l’activitat 

{Validar informació} 

 El sistema valida que quedin places disponibles per a l’activitat 

{Processar dades} 

 El sistema desa la inscripció 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de la inscripció 
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{Fi cas d’ús} 

Flux Alternatiu 1 Seguint el Flux Normal, enlloc de {Validar informació}: 

 

{Validar informació} 

 El sistema detecta que no queden places disponibles per a 

l’activitat 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de la inscripció 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions En el curs típic: 

 L’usuari passa a estar inscrit a l’activitat 

 Queda una plaça menys disponible per a l’activitat 

 

Anul·larInscripcióActivitat 

 

Nom Anul·larInscripcióActivitat 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’anul·la una inscripció a una activitat 

Actors Soci 

Precondicions L’activitat existeix i encara no s’ha realitzat 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a l’anul·lació de la inscripció a l’activitat 

{Informar dades} 

 L’usuari confirma l’anul·lació de la inscripció a l’activitat 

{Processar dades} 

 El sistema anul·la la inscripció a l’activitat 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de l’anul·lació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions L’usuari passa a no estar inscrit a l’activitat 

Queda una plaça més disponible per a l’activitat 

 

LlistarLesMevesInscripcionsActivitats 

 

Nom LlistarLesMevesInscripcionsActivitats 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’obté el llistat de les inscripcions a activitats d’un 

usuari 

Actors Soci 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix al llistat de les seves inscripcions a activitats 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les inscripcions a activitats de l’usuari 

{Generar informació} 

 El sistema mostra el llistat amb paginació de les inscripcions a 

activitats de l’usuari, ordenades per data d’inici de l’activitat 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  
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ReservarPublicació 

 

Nom ReservarPublicació 

Descripció Cas d’ús que descriu com es reserva un exemplar d’una publicació 

Actors Soci 

Precondicions L’exemplar de la publicació existeix i es pot reservar 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a la reserva d’un exemplar d’una la publicació 

{Informar dades} 

 L’usuari informa les dades de la reserva 

{Validar informació} 

 El sistema valida que l’exemplar de la publicació no estigui ja 

ocupat en les dates de la reserva 

{Processar dades} 

 El sistema desa la reserva 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de la reserva 

{Fi cas d’ús} 

Flux Alternatiu 1 Seguint el Flux Normal, enlloc de {Validar informació}: 

 

{Validar informació} 

 El sistema detecta que l’exemplar de la publicació ja està ocupat 

en les dates de la reserva 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de la reserva 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions En el curs típic: 

 L’exemplar de la publicació passar a estar reservat per l’usuari 

en les dates de la reserva 

 

Anul·larReservaPublicació 

 

Nom Anul·larReservaPublicació 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’anul·la una reserva d’un exemplar d’una 

publicació 

Actors Soci 

Precondicions La reserva de l’exemplar de la publicació existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a l’anul·lació de la reserva de l’exemplar de la 

publicació 

{Informar dades} 

 L’usuari confirma l’anul·lació de la reserva de l’exemplar de la 

publicació 

{Processar dades} 

 El sistema anul·la la reserva de l’exemplar de la publicació 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de l’anul·lació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions L’exemplar de la publicació passar a estar disponible per reservar en les dates 

en que hi havia la reserva 
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LlistarLesMevesReservesPublicacions 

 

Nom LlistarLesMevesReservesPublicacions 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’obté el llistat de les reserves d’exemplars de 

publicacions d’un usuari 

Actors Soci 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix al llistat de les seves reserves d’exemplars de 

publicacions 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les reserves d’exemplars de publicacions de 

l’usuari 

{Generar informació} 

 El sistema mostra el llistat amb paginació de les reserves 

d’exemplars de publicacions de l’usuari, ordenades per data 

d’inici i de fi de la reserva 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  

 

Desconnectar-se 

 

Nom Desconnectar-se 

Descripció Cas d’ús que descriu com un usuari es desconnecta del sistema 

Actors Soci 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari sol·licita la desconnexió 

{Generar informació} 

 El sistema desconnecta a l’usuari 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions L’usuari passa a no tenir els rols que tenia i es queda només amb el de Tots 

els públics 

 

ValidarRols 

 

Nom ValidarRols 

Descripció Cas d’ús que descriu com es validen els rols de l’usuari 

Actors Soci 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari intenta accedir a una operativa restringida per rol 

{Validar informació} 

 El sistema valida que els rols de l’usuari siguin vàlids per 

aquesta operativa 

{Generar informació} 

 El sistema permet l’accés a l’operativa restringida 

{Fi cas d’ús} 

Flux Alternatiu 1 Seguint el Flux Normal, enlloc de {Validar informació}: 

 

{Validar informació} 
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 El sistema detecta que els rols de l’usuari no són vàlids per 

aquesta operativa 

{Generar informació} 

 El sistema no permet l’accés a l’operativa restringida i mostra un 

error 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  

 

 

3.4.3.3. Junta 

 

A continuació es descriuen els casos d’ús referents al rol Junta. Són els següents: 

 LlistarSocis 

 ConsultarSoci 

 LlistarNotícies 

 ConsultarNotícia 

 LlistarTotesReservesMaterial 

 LlistarTotesReservesPublicació 

 LlistarTotesInscripcionsActivitat 

 

LlistarSocis 

 

Nom LlistarSocis 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’obté el llistat de socis 

Actors Junta, Administrador 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix al llistat de socis 

 L’usuari selecciona els camps pels quals vol filtrar, d’entre Nom, 

Estat, Soci de l’Ateneu, Federat 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera els socis 

{Generar informació} 

 El sistema mostra el llistat amb paginació dels socis filtrats, 

ordenat per primer cognom, segon cognom i nom del soci 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  
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ConsultarSoci 

 

Nom ConsultarSoci 

Descripció Cas d’ús que descriu com es consulta un soci 

Actors Junta, Administrador 

Precondicions El soci existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a la consulta del soci 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les dades del soci 

{Generar informació} 

 El sistema mostra les dades del soci 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  

 

LlistarNotícies 

 

Nom LlistarNotícies 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’obté el llistat de notícies 

Actors Junta, Administrador 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix al llistat de notícies 

 L’usuari selecciona els camps pels quals vol filtrar, d’entre Títol, 

Mitjà 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les notícies 

{Generar informació} 

 El sistema mostra el llistat amb paginació de les notícies 

filtrades, ordenat per data d’inici i data de fi de la notícia 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  

 

ConsultarNotícia 

 

Nom ConsultarNotícia 

Descripció Cas d’ús que descriu com es consulta una notícia 

Actors Junta, Administrador 

Precondicions La notícia existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a la consulta de la notícia 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les dades de la notícia 

{Generar informació} 

 El sistema mostra les dades de la notícia 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  
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LlistarTotesReservesMaterial 

 

Nom LlistarTotesReservesMaterial 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’obté el llistat de totes les reserves d’un material 

Actors Junta, Responsable de Material, Administrador 

Precondicions El material existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix al llistat de totes les reserves d’un material 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera totes les reserves d’un material 

{Generar informació} 

 El sistema mostra el llistat amb paginació de les reserves del 

material, ordenades per data d’inici i de fi de la reserva 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  

 

LlistarTotesReservesPublicació 

 

Nom LlistarTotesReservesPublicació 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’obté el llistat de totes les reserves d’un exemplar 

d’una publicació 

Actors Junta, Responsable de Publicacions, Administrador 

Precondicions L’exemplar de la publicació existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix al llistat de totes les reserves d’un exemplar 

d’una publicació 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera totes les reserves d’un exemplar d’una 

publicació 

{Generar informació} 

 El sistema mostra el llistat amb paginació de les reserves de 

l’exemplar de la publicació, ordenades per data d’inici i de fi de 

la reserva 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  

 

LlistarTotesInscripcionsActivitat 

 

Nom LlistarTotesInscripcionsActivitat 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’obté el llistat de totes les inscripcions d’una 

activitat 

Actors Junta, Responsable d’Activitats, Administrador 

Precondicions L’activitat existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix al llistat de totes les inscripcions d’una 

activitat 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera totes les inscripcions d’una activitat 

{Generar informació} 

 El sistema mostra el llistat amb paginació de les inscripcions a 

una activitat, ordenades per posició d’inscripció 
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{Fi cas d’ús} 

Postcondicions  

 

3.4.3.4. Responsable Activitats 

 

A continuació es descriuen els casos d’ús referents al rol Responsable Activitats. Són els 

següents: 

 AltaActivitat 

 EliminarActivitat 

 ModificarActivitat 

 

AltaActivitat 

 

Nom AltaActivitat 

Descripció Cas d’ús que descriu com es dóna d’alta una nova activitat 

Actors Responsable d’Activitats, Administrador 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a l’alta d’una activitat 

{Informar dades} 

 L’usuari informa les dades de l’activitat 

{Processar dades} 

 El sistema dóna d’alta la nova activitat 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de l’alta 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions S’ha creat una nova activitat amb les dades informades 

 

EliminarActivitat 

 

Nom EliminarActivitat 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’elimina una activitat 

Actors Responsable d’Activitats, Administrador 

Precondicions L’activitat existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a l’eliminació de l’activitat 

{Informar dades} 

 L’usuari confirma l’eliminació de l’activitat 

{Processar dades} 

 El sistema elimina l’activitat 

{Generar informació} 
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 El sistema informa del resultat de l’eliminació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions S’ha eliminat l’activitat 

 

ModificarActivitat 

 

Nom ModificarActivitat 

Descripció Cas d’ús que descriu com es modifica una activitat 

Actors Responsable d’Activitats, Administrador 

Precondicions L’activitat existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a la modificació de l’activitat 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les dades actuals de l’activitat 

{Generar informació} 

 El sistema mostra les dades actuals de l’activitat 

{Informar dades} 

 L’usuari modifica les dades de l’activitat 

{Processar dades} 

 El sistema actualitza les dades de l’activitat 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de la modificació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions L’activitat passa a tenir les noves dades 

 

3.4.3.5. Responsable Material 

 

A continuació es descriuen els casos d’ús referents al rol Responsable Material. Són els 

següents: 

 AltaMaterial 

 EliminarMaterial 

 ModificarMaterial 

 

AltaMaterial 

 

Nom AltaMaterial 

Descripció Cas d’ús que descriu com es dóna d’alta un nou material 

Actors Responsable de Material, Administrador 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a l’alta d’un material 
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{Informar dades} 

 L’usuari informa les dades del material 

{Processar dades} 

 El sistema dóna d’alta el nou material 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de l’alta 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions S’ha creat una nou material amb les dades informades 

 

EliminarMaterial 

 

Nom EliminarMaterial 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’elimina un material 

Actors Responsable de Material, Administrador 

Precondicions El material existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a l’eliminació del material 

{Informar dades} 

 L’usuari confirma l’eliminació del material 

{Processar dades} 

 El sistema elimina el material 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de l’eliminació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions S’ha eliminat el material 

 

ModificarMaterial 

 

Nom ModificarMaterial 

Descripció Cas d’ús que descriu com es modifica un material 

Actors Responsable de Material, Administrador 

Precondicions El material existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a la modificació del material 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les dades actuals del material 

{Generar informació} 

 El sistema mostra les dades actuals del material 

{Informar dades} 

 L’usuari modifica les dades del material 

{Processar dades} 

 El sistema actualitza les dades del material 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de la modificació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions El material passa a tenir les noves dades 
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3.4.3.6. Responsable Publicacions 

 

A continuació es descriuen els casos d’ús referents al rol Responsable Publicacions. Són els 

següents: 

 AltaPublicació 

 EliminarPublicació 

 ModificarPublicació 

 AltaNúmeroRevista 

 EliminarNúmeroRevista 

 ModificarNúmeroRevista 

 AltaArticle 

 EliminarArticle 

 ModificarArticle 

 AltaExemplar 

 EliminarExemplar 

 AltaAutor 

 EliminarAutor 

 

AltaPublicació 

 

Nom AltaPublicació 

Descripció Cas d’ús que descriu com es dóna d’alta una nova publicació 

Actors Responsable de Publicacions, Administrador 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a l’alta d’una publicació 

{Informar dades} 

 L’usuari informa les dades de la publicació 

{Processar dades} 

 El sistema dóna d’alta la nova publicació 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de l’alta 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions S’ha creat una nova publicació amb les dades informades 
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EliminarPublicació 

 

Nom EliminarPublicació 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’elimina una publicació 

Actors Responsable de Publicacions, Administrador 

Precondicions La publicació existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a l’eliminació de la publicació 

{Informar dades} 

 L’usuari confirma l’eliminació de la publicació 

{Processar dades} 

 El sistema elimina la publicació 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de l’eliminació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions S’ha eliminat la publicació 

 

ModificarPublicació 

 

Nom ModificarPublicació 

Descripció Cas d’ús que descriu com es modifica una publicació 

Actors Responsable de Publicacions, Administrador 

Precondicions La publicació existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a la modificació de la publicació 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les dades actuals de la publicació 

{Generar informació} 

 El sistema mostra les dades actuals de la publicació 

{Informar dades} 

 L’usuari modifica les dades de la publicació 

{Processar dades} 

 El sistema actualitza les dades de  la publicació 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de la modificació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions La publicació passa a tenir les noves dades 

 

AltaNúmeroRevista 

 

Nom AltaNúmeroRevista 

Descripció Cas d’ús que descriu com es dóna d’alta un nou número d’una revista 

Actors Responsable de Publicacions, Administrador 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a l’alta d’un número de revista 

{Informar dades} 

 L’usuari informa les dades del número de revista 

{Processar dades} 

 El sistema dóna d’alta el nou número de revista 
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{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de l’alta 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions S’ha creat un nou número de revista amb les dades informades 

 

EliminarNúmeroRevista 

 

Nom EliminarNúmeroRevista 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’elimina un número de revista 

Actors Responsable de Publicacions, Administrador 

Precondicions El número de revista existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a l’eliminació del número de revista 

{Informar dades} 

 L’usuari confirma l’eliminació del número de revista 

{Processar dades} 

 El sistema elimina el número de revista 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de l’eliminació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions S’ha eliminat el número de revista 

 

ModificarNúmeroRevista 

 

Nom ModificarNúmeroRevista 

Descripció Cas d’ús que descriu com es modifica un número de revista 

Actors Responsable de Publicacions, Administrador 

Precondicions El número de revista existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a la modificació del número de revista 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les dades actuals del número de revista 

{Generar informació} 

 El sistema mostra les dades actuals del número de revista 

{Informar dades} 

 L’usuari modifica les dades del número de revista 

{Processar dades} 

 El sistema actualitza les dades del número de revista 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de la modificació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions El número de revista passa a tenir les noves dades 

 

AltaArticle 

 

Nom AltaArticle 

Descripció Cas d’ús que descriu com es dóna d’alta un nou article d’un número d’una 

revista 

Actors Responsable de Publicacions, Administrador 
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Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a l’alta d’un article 

{Informar dades} 

 L’usuari informa les dades de l’article 

{Processar dades} 

 El sistema dóna d’alta el nou article 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de l’alta 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions S’ha creat un nou article amb les dades informades 

 

EliminarArticle 

 

Nom EliminarArticle 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’elimina un article d’un número d’una revista 

Actors Responsable de Publicacions, Administrador 

Precondicions L’article existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a l’eliminació de l’article 

{Informar dades} 

 L’usuari confirma l’eliminació de l’article 

{Processar dades} 

 El sistema elimina l’article 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de l’eliminació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions S’ha eliminat l’article 

 

ModificarArticle 

 

Nom ModificarArticle 

Descripció Cas d’ús que descriu com es modifica un article 

Actors Responsable de Publicacions, Administrador 

Precondicions L’article existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a la modificació de l’article 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les dades actuals de l’article 

{Generar informació} 

 El sistema mostra les dades actuals de l’article 

{Informar dades} 

 L’usuari modifica les dades de l’article 

{Processar dades} 

 El sistema actualitza les dades de l’article 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de la modificació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions L’article passa a tenir les noves dades 
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AltaExemplar 

 

Nom AltaExemplar 

Descripció Cas d’ús que descriu com es dóna d’alta un nou exemplar d’una publicació 

Actors Responsable de Publicacions, Administrador 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a l’alta d’un exemplar 

{Informar dades} 

 L’usuari informa les dades de l’exemplar 

{Processar dades} 

 El sistema dóna d’alta el nou exemplar 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de l’alta 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions S’ha creat un nou exemplar d’una publicació amb les dades informades 

 

EliminarExemplar 

 

Nom EliminarExemplar 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’elimina un exemplar d’una publicació 

Actors Responsable de Publicacions, Administrador 

Precondicions L’exemplar existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a l’eliminació de l’exemplar 

{Informar dades} 

 L’usuari confirma l’eliminació de l’exemplar 

{Processar dades} 

 El sistema elimina l’exemplar 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de l’eliminació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions S’ha eliminat l’exemplar de la publicació 

 

AltaAutor 

 

Nom AltaAutor 

Descripció Cas d’ús que descriu com es dóna d’alta un nou autor d’una publicació 

Actors Responsable de Publicacions, Administrador 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a l’alta d’un autor 

{Informar dades} 

 L’usuari informa les dades de l’autor 

{Processar dades} 

 El sistema dóna d’alta el nou autor 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de l’alta 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions S’ha creat un nou autor d’una publicació amb les dades informades 



Memòria del projecte “Creació d’un sistema d’informació per a un centre excursionista” 

Pàgina 71 de 254 

 

EliminarAutor 

 

Nom EliminarAutor 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’elimina un autor d’una publicació 

Actors Responsable de Publicacions, Administrador 

Precondicions L’autor existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a l’eliminació de l’autor 

{Informar dades} 

 L’usuari confirma l’eliminació de l’autor 

{Processar dades} 

 El sistema elimina l’autor 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de l’eliminació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions S’ha eliminat l’autor de la publicació 

 

3.4.3.7. Administrador 

 

A continuació es descriuen els casos d’ús referents al rol Administrador. Són els següents: 

 AltaNotícia 

 EliminarNotícia 

 ModificarNotícia 

 AltaSoci 

 EliminarSoci 

 ModificarSoci 

 ModificarUsuari 

 ActivarSoci 

 BaixaSoci 

 

AltaNotícia 

 

Nom AltaNotícia 

Descripció Cas d’ús que descriu com es dóna d’alta una nova notícia 

Actors Administrador 

Precondicions  

Curs típic {Inici Cas d’ús} 
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d’esdeveniments  L’usuari accedeix a l’alta d’una notícia 

{Informar dades} 

 L’usuari informa les dades de la notícia 

{Processar dades} 

 El sistema dóna d’alta la nova notícia 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de l’alta 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions S’ha creat una nova notícia amb les dades informades 

 

EliminarNotícia 

 

Nom EliminarNotícia 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’elimina una notícia 

Actors Administrador 

Precondicions La notícia existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a l’eliminació de la notícia 

{Informar dades} 

 L’usuari confirma l’eliminació de la notícia 

{Processar dades} 

 El sistema elimina la notícia 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de l’eliminació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions S’ha eliminat la notícia 

 

ModificarNotícia 

 

Nom ModificarNotícia 

Descripció Cas d’ús que descriu com es modifica una notícia 

Actors Administrador 

Precondicions La notícia existeix i es pot modificar 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a la modificació de la notícia 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les dades actuals de la notícia 

{Generar informació} 

 El sistema mostra les dades actuals de la notícia 

{Informar dades} 

 L’usuari modifica les dades de la notícia 

{Processar dades} 

 El sistema actualitza les dades de la notícia 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de la modificació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions La notícia passa a tenir les noves dades 
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AltaSoci 

 

Nom AltaSoci 

Descripció Cas d’ús que descriu com es dóna d’alta un nou soci 

Actors Administrador 

Precondicions  

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a l’alta d’un soci 

{Informar dades} 

 L’usuari informa les dades del soci 

{Processar dades} 

 El sistema dóna d’alta el nou soci 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de l’alta 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions S’ha creat un nou soci amb les dades informades 

 

EliminarSoci 

 

Nom EliminarSoci 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’elimina un soci 

Actors Administrador 

Precondicions El soci existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a l’eliminació del soci 

{Informar dades} 

 L’usuari confirma l’eliminació del soci 

{Processar dades} 

 El sistema elimina el soci 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de l’eliminació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions S’ha eliminat el soci 

 

ModificarSoci 

 

Nom ModificarSoci 

Descripció Cas d’ús que descriu com es modifica un soci 

Actors Administrador 

Precondicions El soci existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a la modificació del soci 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les dades actuals del soci 

{Generar informació} 

 El sistema mostra les dades actuals del soci 

{Informar dades} 

 L’usuari modifica les dades del soci 

{Processar dades} 

 El sistema actualitza les dades del soci 
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{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de la modificació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions El soci passa a tenir les noves dades 

 

ModificarUsuari 

 

Nom ModificarUsuari 

Descripció Cas d’ús que descriu com es modifiquen les dades d’usuari d’un soci 

Actors Administrador 

Precondicions El soci existeix 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a la modificació de les les dades d’usuari d’un 

soci 

{Filtrar resultats} 

 El sistema recupera les dades actuals de l’usuari d’un soci 

{Generar informació} 

 El sistema mostra les dades actuals de l’usuari d’un soci 

{Informar dades} 

 L’usuari modifica les dades d’usuari d’un soci 

{Processar dades} 

 El sistema actualitza les dades d’usuari d’un soci 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de la modificació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions El soci passa a tenir les noves dades d’usuari 

 

ActivarSoci 

 

Nom ActivarSoci 

Descripció Cas d’ús que descriu com s’activa un soci 

Actors Administrador 

Precondicions El soci existeix i està marcat com a baixa 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a l’activació d’un soci 

{Informar dades} 

 L’usuari confirma l’activació del soci 

{Processar dades} 

 El sistema actualitza l’estat del soci 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de la modificació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions El soci passa a estar actiu 

 

BaixaSoci 

 

Nom BaixaSoci 

Descripció Cas d’ús que descriu com es dóna de baixa un soci 

Actors Administrador 
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Precondicions El soci existeix i està actiu 

Curs típic 

d’esdeveniments 

{Inici Cas d’ús} 

 L’usuari accedeix a donar de baixa un soci 

{Informar dades} 

 L’usuari confirma la baixa del soci 

{Processar dades} 

 El sistema actualitza l’estat del soci 

{Generar informació} 

 El sistema informa del resultat de la modificació 

{Fi cas d’ús} 

Postcondicions El soci passa a estar de baixa 
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4. Disseny 

El capítol del disseny és el més extens de tots. Explica com s’ha dissenyat el sistema a diversos 

nivells: arquitectònic i de tecnologies, de les funcionalitats, de les interfícies d’usuari, el 

diagrama de classes, un mapa de components, el disseny de la interacció del sistema i el de la 

capa de gestió de dades, de la seguretat, la traçabilitat i de la migració o inicialització de dades. 

 

4.1. Disseny del sistema 

 

En aquest apartat explicarem el disseny del sistema: la seva arquitectura, el servidor web, el 

sistema Gestor de Bases de Dades i el llenguatge de programació. 

 

4.1.1. Arquitectura del sistema 

 

Es planteja una arquitectura client-servidor típica on des de qualsevol dispositiu amb connexió a 

Internet es pugui accedir al sistema, que té el següent esquema: 
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Figura 15. Esquema d’arquitectura del sistema 

 

La tria del servidor Tomcat i del sistema de gestió de base de dades MySql formen part dels 

requeriments de la SEAS. La decisió de la resta de tecnologies utilitzades forma part del disseny 

del projecte. 

 

4.1.2. Servidors web 

 

El fet d’haver d’utilitzar un servidor Tomcat comporta una sèrie d’avantatges i d’inconvenients. 

Com que l’ús d’aquest servidor és un requeriment imprescindible, concretament la seva versió 

6.0, no entrem a considerar si és el més convenient o no, però sí que hem de tenir en compte les 

característiques d’aquest servidor que poden afectar al disseny del sistema: 
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Característiques: 

 És un servidor gratuït i per tant es pot descarregar sense cost. Suposa un estalvi tant per 

l’entitat com per l’equip de desenvolupament que pot tenir un servidor web a l’entorn 

local igual que el de l’entorn de Producció. 

 No permet l’ús d’EJB 

 

4.1.3. Arquitectura en 3 capes 

 

S’opta per una arquitectura en capes, separant les capes de presentació, domini i de gestió de 

dades. 

La capa de Presentació és l’encarregada de mostrar les pantalles corresponents i de gestionar les 

navegacions entre elles. Per tant està orientada al tipus de presentació que es vol oferir, que en 

aquest projecte serà un entorn Web. Utilitza tecnologies pròpies d’aquesta capa i entorn com 

JSP per pintar les pantalles, JSTL i JavaScript per permetre petites manipulacions de les dades a 

mostrar a les pantalles i Ajax per oferir agilitat a la pantalla, per exemple per omplir 

dinàmicament alguns desplegables sense haver de recarregar completament la pantalla. 

La capa de Domini és la que gestiona el negoci del sistema i ofereix les diferents funcionalitats 

disponibles per a que les consumeixi la capa de Presentació. En aquest cas només tenim una 

capa de Presentació, però si per exemple es volgués fer una capa de Presentació diferent, per 

exemple una app per Smartphones, la capa de Domini seguiria sent igual de vàlida, aportant 

totes les funcionalitats necessàries pel correcte funcionament del sistema. 

Finalment la capa de Gestió de Dades és l’encarregada de recuperar i emmagatzemar les dades 

de l’aplicació de manera transparent per a les capes que l’invoquen. En aquest cas s’ha optat per 

utilitzar una Base de Dades, concretament el Sistema de Gestor de Bases de Dades MySql. Si es 

volgués canviar per un sistema diferent, per exemple treballar amb fitxers, qualsevol canvi en 

aquesta capa no afectaria a les capes de Domini ni de Presentació. 
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4.1.4. Framework 

 

El framework utilitzat per desenvolupar aquest projecte és Spring. És un framework de codi 

obert orientat al desenvolupament d’aplicacions i a la Inversió de Control presentat com una 

alternativa al model de programació amb EJB. El fet que el servidor web no permeti l’ús d’EJB 

ens enfoca cap a aquesta solució. 

 

Figura 16. Logo de Spring 

 

Dels molts mòduls que ofereix Spring, s’utilitzaran Spring Core, Spring Context, Spring Web, 

Spring Web MVC, Spring DAO, Spring Security o Spring Social. Cal destacar especialment 

Spring Web MVC, que permet estructurar l’aplicació seguint el patró de disseny arquitectònic 

de Model-Vista-Controlador, Spring DAO que permet gestionar fàcilment les connexions a la 

Base de Dades i Spring Security que permet gestionar les autoritzacions d’usuaris. 

 

4.1.5. Sistema Gestor de Bases de Dades 

 

El Sistema Gestor de Bases de Dades també ens ve fixat com a requisit i és MySql, que també té 

avantatges i inconvenients respecte a altres SGBD. Com que l’ús d’aquest SGBD és un 

requeriment imprescindible, no entrem a considerar si és el més convenient o no, però sí que 

hem de tenir en compte les seves característiques que poden afectar al disseny del sistema, 

especialment a la capa de Gestió de Dades: 
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Característiques: 

 És un SGBD gratuït i per tant es pot descarregar sense cost. Suposa un estalvi tant per 

l’entitat com per l’equip de desenvolupament que pot tenir un servidor web a l’entorn 

local igual que el de l’entorn de Producció. 

 No accepta sinònims de taules 

 No es pot modificar la mateixa taula que s’utilitzaen una subconsulta. 

 

4.1.6. Llenguatge de programació 

 

El fet d’utilitzar el framework Spring ens determina l’ús de Java com a llenguatge de 

programació. Concretament la versió instal·lada al servidor de santjust.org és la 1.7. 

 

 Figura 17. Logo de Java

 

4.2. Disseny funcional 

 

El disseny funcional dóna una visió detallada dels processos operatius, així com de les diferents 

activitats que els componen. Per realitzar-lo s’ha pres com a punt de partida la proposta de 

solució i el prototipus elaborat durant la fase d’anàlisi. 

El projecte conté un únic macroprocés, el Centre Excursionista, que engloba tots els processos 

del sistema: 
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Aquest es descompon en 7 processos de negoci, segons l’àrea de negoci de la que 

s’encarreguen: 

 

 

4.2.1. Procés de negoci Socis 

 

El procés de negoci Socis engloba tota l’operativa entorn d’un soci. Es descompon en tres 

subprocessos de negoci: 
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4.2.1.1. Subprocés de negoci Socis - Consulta 

 

El subprocés de negoci Consulta engloba tota l’operativa de consulta d’un soci. Es descompon 

en quatre processos operatius: 

 

 

Procés operatiu “Llistat de socis” 

El procés operatiu “Llistat de socis” permet obtenir una llista de socis i sòcies de l’entitat. Es 

descompon de la següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la llista de socis” i a continuació l’activitat 

“Obtenir la llista de socis” que utilitza el servei “llistarSocis” per recuperar la informació. 

 

Procés operatiu “Consulta de soci” 

El procés operatiu “Consulta de soci” permet consultar les dades d’un soci/a. Es descompon de 

la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la consulta d’un soci” i a continuació l’activitat 

“Obtenir les dades del soci” que utilitza el servei “consultaSoci” per recuperar la informació. 

 

Procés operatiu “Consulta de dades personals” 

El procés operatiu “Consulta de dades personals” permet consultar les dades personals d’un 

soci/a. Es descompon de la següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la consulta de les dades personals” i a 

continuació l’activitat “Obtenir les dades personals” que utilitza el servei 

“consultaDadesPersonals” per recuperar la informació. 

 

Procés operatiu “Obtenir les poblacions” 

El procés operatiu “Obtenir les poblacions” permet recuperar totes les poblacions a partir d’un 

codi postal. Es descompon de la següent manera: 

 

És un procés que no ha emanat dels requeriments funcionals, sinó que ha aparegut un cop 

plantejat el prototipus, com a necessitat de proporcionar valors al desplegable de poblacions. 
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Primer s’executa l’activitat manual “Informar un codi postal” i a continuació l’activitat “Obtenir 

les poblacions” que utilitza el servei “obtenirTotesPoblacionsCodiPostal” per recuperar la 

informació. 

 

4.2.1.2. Subprocés de negoci Socis - Gestió 

 

El subprocés de negoci Gestió engloba tota l’operativa de gestió d’un soci incloent-hi les altes, 

les modificacions i les baixes. Es descompon en vuit processos operatius: 

 

 

Procés operatiu “Alta de soci” 

El procés operatiu “Alta de soci” permet donar d’alta un nou soci/a. Es descompon de la següent 

manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a l’alta de soci”, a continuació l’activitat “Preparar 

l’alta de soci”, seguidament l’activitat manual “Omplir les dades del nou soci” i finalment 

l’activitat “Donar d’alta el nou soci” que utilitza el servei “altaSoci” per donar d’alta el nou 

soci. 

 

Procés operatiu “Eliminació de soci” 

El procés operatiu “Eliminació de soci” permet eliminar un soci/a. Es descompon de la següent 

manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a l’eliminació d’un soci”, a continuació l’activitat 

“Preparar l’eliminació d’un soci”, seguidament l’activitat manual “Confirmar l’eliminació de 
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soci” i finalment l’activitat “Eliminar el soci” que utilitza el servei “eliminarSoci” per eliminar 

definitivament el soci. 

 

Procés operatiu “Activació de soci” 

El procés operatiu “Activació de soci” permet activar un soci/a que estava donat de baixa. El 

Soci és l’única entitat del sistema que té un comportament d’estat una mica especial, perquè tant 

es pot donar de baixa com eliminar, i que es visualitza amb el següent diagrama d’estats: 

 

Figura 18. Diagrama d’estats d’un soci 

 

Així doncs queda clar que no és el mateix donar de baixa un soci que eliminar-lo i que un soci 

només té un usuari quan el soci està actiu. 

El procés operatiu “Activació de soci” es descompon de la següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a l’activació d’un soci”, a continuació l’activitat 

“Preparar l’activació d’un soci”, seguidament l’activitat manual “Confirmar l’activació del soci” 

i finalment l’activitat “Activar el soci” que utilitza el servei “activarSoci” per activar el soci. 

 

Procés operatiu “Baixa de soci” 

El procés operatiu “Baixa de soci” permet donar de baixa un soci. Es descompon de la següent 

manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la baixa d’un soci”, a continuació l’activitat 

“Preparar la baixa d’un soci”, seguidament l’activitat manual “Confirmar la baixa del soci” i 

finalment l’activitat “Donar de baixa el soci” que utilitza el servei “baixaSoci” per donar de 

baixa el soci. 
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Procés operatiu “Modificació de soci” 

El procés operatiu “Modificació de soci” permet modificar les dades s’un soci/a. Es descompon 

de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la modificació d’un soci”, a continuació 

l’activitat “Preparar la modificació d’un soci” que utilitza els serveis “consultaSoci” i 

“obtenirTotesPoblacionsCodiPostal” per recuperar dades, seguidament l’activitat manual 

“Confirmar la modificació del soci” i finalment l’activitat “Modificar el soci” que utilitza el 

servei “modificarSoci” per modificar el soci. 

 

Procés operatiu “Modificació de dades personals” 

El procés operatiu “Modificació de dades personals” permet modificar les dades personals d’un 

soci/a. Es descompon de la següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la modificació de dades personals”, a continuació 

l’activitat “Preparar la modificació de dades personals” que utilitza els serveis “consultaSoci” i 

“obtenirTotesPoblacionsCodiPostal” per recuperar dades, seguidament l’activitat manual 

“Confirmar la modificació de les dades personals” i finalment l’activitat “Modificar les dades 

personals” que utilitza el servei “modificarDadesPersonals” per modificar les dades personals 

del soci/a. 

 

Procés operatiu “Modificació d’usuari” 

El procés operatiu “Modificació d’usuari” permet modificar les dades d’usuari d’un soci/a. Es 

descompon de la següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la modificació d’un usuari”, a continuació 

l’activitat “Preparar la modificació d’un usuari” que utilitza el servei “consultaSoci” per 

recuperar dades, seguidament l’activitat manual “Confirmar la modificació de l’usuari” i 

finalment l’activitat “Modificar l’usuari” que utilitza el servei “modificarSoci” per modificar les 

dades d’usuari del soci/a. 

 

Procés operatiu “Modificació de clau d’accés” 

El procés operatiu “Modificació de clau d’accés” permet modificar la clau d’accés d’un 

usuari/a. Es descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la modificació de la clau d’accés”, a continuació 

l’activitat “Preparar la modificació de la clau d’accés”, seguidament l’activitat manual 

“Confirmar la modificació de la clau d’accés” i finalment l’activitat “Modificar la clau d’accés” 

que utilitza el servei “modificarClauAcces” per modificar la clau d’accés d’un/a usuari/a. A 

diferència dels processos operatius de modificacions anteriors, en aquest cas no es crida a cap 

servei per consultar dades perquè per temes de seguretat es creu més adient que la modificació 

de la clau d’accés es produeixi sense mostrar la clau d’accés actual. 
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4.2.1.3. Subprocés de negoci Socis – Migració de dades 

 

El subprocés de negoci Migració de dades engloba l’operativa de migració de dades de socis des 

del sistema actual al nou sistema. Es descompon en dos processos operatius: 

 

 

Procés operatiu “Generació de fitxer” 

El procés operatiu “Generació de fitxer” permet generar un fitxer amb les dades del sistema 

actual. Es descompon de la següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Executar la generació del fitxer” i finalment l’activitat 

“Generar el fitxer” que genera el fitxer . 

 

Procés operatiu “Càrrega del fitxer” 

El procés operatiu “Càrrega del fitxer” permet carregar al nou sistema les dades d’un fitxer. Es 

descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Executar la càrrega del fitxer” i finalment l’activitat 

“Carregar el fitxer” que realitza la càrrega. 
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4.2.2. Procés de negoci Activitats 

 

El procés de negoci Activitats engloba tota l’operativa entorn d’una activitat. Es descompon en 

quatre subprocessos de negoci: 

 

 

4.2.2.1. Subprocés de negoci Activitats - Consulta 

 

El subprocés de negoci Consulta engloba tota l’operativa de consulta d’una activitat. Es 

descompon en sis processos operatius: 
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Procés operatiu “Llistat d’activitats” 

El procés operatiu “Llistat d’activitats” permet obtenir una llista d’activitats. Es descompon de 

la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la llista d’activitats” i a continuació l’activitat 

“Obtenir la llista d’activitats” que utilitza el servei “llistarActivitats” per recuperar la 

informació. 
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Procés operatiu “Consulta d’activitat” 

El procés operatiu “Consulta d’activitat” permet consultar les dades d’una activitat. Es 

descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la consulta d’una activitat” i a continuació 

l’activitat “Obtenir les dades de l’activitat” que utilitza el servei “consultaActivitat” per 

recuperar la informació. 

 

Procés operatiu “Llistat del calendari d’activitats” 

El procés operatiu “Llistat del calendari d’activitats” permet obtenir una llista d’activitats del 

curs actual. Es descompon de la següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir al calendari d’activitats” i a continuació l’activitat 

“Obtenir la llista d’activitats” que utilitza el servei “llistarActivitats” per recuperar la 

informació. 

 

Procés operatiu “Les meves inscripcions” 

El procés operatiu “Les meves inscripcions” permet obtenir una llista de les meves inscripcions 

a activitats. Es descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la llista de les meves inscripcions” i a 

continuació l’activitat “Obtenir la llista les meves inscripcions” que utilitza el servei 

“lesMevesInscripcionsActivitats” per recuperar la informació. 
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Procés operatiu “Totes les inscripcions” 

El procés operatiu “Totes les inscripcions” permet obtenir una llista de totes les inscripcions a 

una activitat. Es descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la llista de totes les inscripcions d’una activitat” i 

a continuació l’activitat “Obtenir la llista les totes les inscripcions” que utilitza el servei 

“totesInscripcionsActivitats” per recuperar la informació. 

 

Procés operatiu “Obtenir tots els subtipus d’un tipus” 

El procés operatiu “Obtenir tots els subtipus d’un tipus” permet recuperar tots els subtipus 

d’activitat a partir d’un tipus d’activitat. Es descompon de la següent manera: 
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És un procés que no ha emanat dels requeriments funcionals, sinó que ha aparegut un cop 

plantejat el prototipus, com a necessitat de proporcionar valors al desplegable de subtipus 

d’activitat. 

Primer s’executa l’activitat manual “Informar un tipus d’activitat” i a continuació l’activitat 

“Obtenir els subtipus” que utilitza el servei “obtenirTotsSubtipusTipus” per recuperar la 

informació. 

 

4.2.2.2. Subprocés de negoci Activitats - Gestió 

 

El subprocés de negoci Gestió engloba tota l’operativa de gestió d’una activitat incloent-hi les 

altes, les modificacions i les baixes. Es descompon en tres processos operatius: 
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Procés operatiu “Alta d’activitat” 

El procés operatiu “Alta d’activitat” permet donar d’alta una nova activitat. Es descompon de la 

següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a l’alta d’activitat”, a continuació l’activitat 

“Preparar l’alta d’activitat”, seguidament l’activitat manual “Omplir les dades de la nova 

activitat” i finalment l’activitat “Donar d’alta la nova activitat” que utilitza el servei 

“altaActivitat” per donar d’alta la nova activitat. 

 

Procés operatiu “Eliminació d’activitat” 

El procés operatiu “Eliminació d’activitat” permet eliminar una activitat. Es descompon de la 

següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a l’eliminació d’una activitat”, a continuació 

l’activitat “Preparar l’eliminació d’una activitat”, seguidament l’activitat manual “Confirmar 

l’eliminació de l’activitat” i finalment l’activitat “Eliminar l’activitat” que utilitza el servei 

“eliminarActivitat” per eliminar definitivament l’activitat. 

 

Procés operatiu “Modificació d’activitat” 

El procés operatiu “Modificació d’activitat” permet modificar les dades d’una activitat. Es 

descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la modificació d’una activitat”, a continuació 

l’activitat “Preparar la modificació d’una activitat” que utilitza el servei “consultaActivitat” per 

recuperar dades, seguidament l’activitat manual “Confirmar la modificació de l’activitat” i 
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finalment l’activitat “Modificar l’activitat” que utilitza el servei “modificarActivitat” per 

modificar l’activitat. 

 

4.2.2.3. Subprocés de negoci Activitats - Inscripció 

 

El subprocés de negoci Inscripció engloba tota l’operativa d’inscripció i anul·lació d’inscripció 

a una activitat, però en canvi la consulta de les inscripcions s’ha inclòs en el subprocés de 

negoci Consulta tractat prèviament. Es descompon en dos processos operatius: 

 

 

Procés operatiu “Inscripció” 

El procés operatiu “Inscripció” permet inscriure una persona a una activitat. Es descompon de la 

següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la inscripció a una activitat”, a continuació 

l’activitat “Preparar la inscripció a una activitatt”, seguidament l’activitat manual “Omplir les 

dades de la inscripció” i finalment l’activitat “Inscriure’s a l’activitat” que utilitza el servei 

“inscripcioActivitat” per inscriure la persona a l’activitat. 

 

Procés operatiu “Anul·lació d’inscripció” 

El procés operatiu “Anul·lació d’inscripció” permet anul·lar la inscripció d’una persona a una 

activitat. Es descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a l’anul·lació d’una inscripció”, a continuació 

l’activitat “Preparar l’anul·lació d’una inscripció”, seguidament l’activitat manual “Confirmar 
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l’anul·lació de la inscripció” i finalment l’activitat “Anul·lar la inscripció” que utilitza el servei 

“anullarInscripcioActivitat” per anul·lar la inscripció a l’activitat. 

 

4.2.2.4. Subprocés de negoci Activitats – Migració de dades 

 

El subprocés de negoci Migració de dades engloba l’operativa de migració de dades de socis des 

del sistema actual al nou sistema. Es descompon en dos processos operatius: 

 

 

Procés operatiu “Generació de fitxer” 

El procés operatiu “Generació de fitxer” permet generar un fitxer amb les dades del sistema 

actual. Es descompon de la següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Executar la generació del fitxer” i finalment l’activitat 

“Generar el fitxer” que genera el fitxer . 

 

Procés operatiu “Càrrega del fitxer” 

El procés operatiu “Càrrega del fitxer” permet carregar al nou sistema les dades d’un fitxer. Es 

descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Executar la càrrega del fitxer” i finalment l’activitat 

“Carregar el fitxer” que realitza la càrrega. 
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4.2.3. Procés de negoci Material 

 

El procés de negoci Material engloba tota l’operativa entorn del material. Es descompon en tres 

subprocessos de negoci: 

 

 

4.2.3.1. Subprocés de negoci Material - Consulta 

 

El subprocés de negoci Consulta engloba tota l’operativa de consulta d’un material. Es 

descompon en cinc processos operatius: 
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Procés operatiu “Llistat de material” 

El procés operatiu “Llistat d’activitats” permet obtenir una llista d’activitats. Es descompon de 

la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la llista de material”, a continuació l’activitat 

“Obtenir tots els tipus de material” que utilitza el servei “obtenirTotsTipusMaterial” per 
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recuperar dades i finalment l’activitat “Obtenir la llista de material” que utilitza el servei 

“llistarMaterial” per recuperar la informació. 

 

Procés operatiu “Consulta de material” 

El procés operatiu “Consulta de material” permet consultar les dades d’una material. Es 

descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la consulta d’un material” i a continuació 

l’activitat “Obtenir les dades del material” que utilitza el servei “consultaMaterial” per recuperar 

la informació. 

 

Procés operatiu “Les meves reserves” 

El procés operatiu “Les meves reserves” permet obtenir una llista de les meves reserves de 

material. Es descompon de la següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la llista de les meves reserves” i a continuació 

l’activitat “Obtenir la llista les meves reserves” que utilitza el servei 

“lesMevesReservesMaterial” per recuperar la informació. 

 

Procés operatiu “Totes les reserves” 

El procés operatiu “Totes les reserves” permet obtenir una llista de totes les reserves d’un 

material. Es descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la llista de totes les reserves d’un material” i a 

continuació l’activitat “Obtenir la llista les totes les reserves” que utilitza el servei 

“totesReservesMaterial” per recuperar la informació. 
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Procés operatiu “Obtenir tots els materials d’una marca” 

El procés operatiu “Obtenir tots els materials d’una marca” permet recuperar tots els models de 

materials a partir d’una marca. Es descompon de la següent manera: 

 

És un procés que no ha emanat dels requeriments funcionals, sinó que ha aparegut un cop 

plantejat el prototipus, com a necessitat de proporcionar valors al desplegable de models. 

Primer s’executa l’activitat manual “Informar una marca” i a continuació l’activitat “Obtenir els 

materials” que utilitza el servei “obtenirTotsMaterialsMarca” per recuperar la informació. 

 

4.2.3.2. Subprocés de negoci Materials - Gestió 

 

El subprocés de negoci Gestió engloba tota l’operativa de gestió d’un material incloent-hi les 

altes, les modificacions i les baixes. Es descompon en tres processos operatius: 
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Procés operatiu “Alta de material” 

El procés operatiu “Alta de material” permet donar d’alta un nou material. Es descompon de la 

següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a l’alta de material”, a continuació l’activitat 

“Preparar l’alta de material” que utilitza els serveis “obtenirTotsTipusMaterial” i 

“obtenirTotesMarques” per recuperar dades, seguidament l’activitat manual “Omplir les dades 
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dl nou material” i finalment l’activitat “Donar d’alta el nou material” que utilitza el servei 

“altaMaterial” per donar d’alta el nou material. 

 

Procés operatiu “Eliminació de material” 

El procés operatiu “Eliminació de material” permet eliminar un material. Es descompon de la 

següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a l’eliminació d’un material”, a continuació 

l’activitat “Preparar l’eliminació d’un material”, seguidament l’activitat manual “Confirmar 

l’eliminació del material” i finalment l’activitat “Eliminar el material” que utilitza el servei 

“eliminarMaterial” per eliminar definitivament el material. 

 

Procés operatiu “Modificació de material” 

El procés operatiu “Modificació de material” permet modificar les dades d’un material. Es 

descompon de la següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la modificació d’un material”, a continuació 

l’activitat “Preparar la modificació d’un material” que utilitza el servei “consultaMaterial” per 

recuperar dades, seguidament l’activitat manual “Confirmar la modificació del material” i 

finalment l’activitat “Modificar el material” que utilitza el servei “modificarMaterial” per 

modificar el material. 

 

4.2.3.3. Subprocés de negoci Material - Reserva 

 

El subprocés de negoci Reserva engloba tota l’operativa de reserva i anul·lació de reserva de 

material, però en canvi la consulta de les reserves s’ha inclòs en el subprocés de negoci 

Consulta tractat prèviament. Es descompon en dos processos operatius: 
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Procés operatiu “Reserva” 

El procés operatiu “Reserva” permet reservar un material. Es descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la reserva d’un material”, a continuació 

l’activitat “Preparar la reserva d’un material”, seguidament l’activitat manual “Omplir les dades 

de la reserva” i finalment l’activitat “Reservar el material” que utilitza el servei 

“reservaMaterial” per reservar el material. 
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Procés operatiu “Anul·lació de reserva” 

El procés operatiu “Anul·lació de reserva” permet anul·lar la reserva d’un material. Es 

descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a l’anul·lació d’una reserva”, a continuació 

l’activitat “Preparar l’anul·lació d’una reserva”, seguidament l’activitat manual “Confirmar 

l’anul·lació de la reserva” i finalment l’activitat “Anul·lar la reserva” que utilitza el servei 

“anullarReservaMaterial” per anul·lar la reserva del material. 

 

4.2.4. Procés de negoci Publicacions 

 

El procés de negoci Publicacions engloba tota l’operativa entorn de les publicacions. Es 

descompon en tres subprocessos de negoci: 
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4.2.4.1. Subprocés de negoci Publicacions - Consulta 

 

El subprocés de negoci Consulta engloba tota l’operativa de consulta d’una publicació. Es 

descompon en tretze processos operatius: 
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Procés operatiu “Llistat de publicacions” 

El procés operatiu “Llistat de publicacions” permet obtenir una llista de publicacions. Es 

descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la llista de publicacions” i finalment l’activitat 

“Obtenir la llista de publicacions” que utilitza el servei “llistarPublicacions” per recuperar la 

informació. 



Memòria del projecte “Creació d’un sistema d’informació per a un centre excursionista” 

Pàgina 118 de 254 

 

Procés operatiu “Consulta de publicació” 

El procés operatiu “Consulta de publicació” permet consultar les dades d’una publicació. Es 

descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la consulta d’una publicació” i a continuació 

l’activitat “Obtenir les dades de la publicació” que utilitza el servei “consultaPublicacio” per 

recuperar la informació. 

 

Procés operatiu “Les meves reserves” 

El procés operatiu “Les meves reserves” permet obtenir una llista de les meves reserves de 

publicacions. Es descompon de la següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la llista de les meves reserves” i a continuació 

l’activitat “Obtenir la llista les meves reserves” que utilitza el servei 

“lesMevesReservesPublicacions” per recuperar la informació. 

 

Procés operatiu “Totes les reserves” 

El procés operatiu “Totes les reserves” permet obtenir una llista de totes les reserves d’una 

publicació. Es descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la llista de totes les reserves d’una publicació” i a 

continuació l’activitat “Obtenir la llista les totes les reserves” que utilitza el servei 

“totesReservesPublicacio” per recuperar la informació. 

  

Procés operatiu “Llistat de números de revista” 

El procés operatiu “Llistat de números de revista” permet obtenir una llista de números de 

revista. Es descompon de la següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la llista de números de revista” i finalment 

l’activitat “Obtenir la llista de números de revista” que utilitza el servei “llistarNumerosRevista” 

per recuperar la informació. 

 

Procés operatiu “Consulta de número de revista” 

El procés operatiu “Consulta de número de revista” permet consultar les dades d’un número 

d’una revista. Es descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la consulta d’un número de revista” i a 

continuació l’activitat “Obtenir les dades del número de revista” que utilitza el servei 

“consultaNumeroRevista” per recuperar la informació. 
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Procés operatiu “Llistat d’exemplars” 

El procés operatiu “Llistat d’exemplars” permet obtenir una llista d’exemplars d’una publicació. 

Es descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la llista d’exemplars” i finalment l’activitat 

“Obtenir la llista d’exemplars” que utilitza el servei “llistarExemplarsPublicacio” per recuperar 

la informació. 

 

Procés operatiu “Llistat de publicacions pròpies” 

El procés operatiu “Llistat de publicacions pròpies” permet obtenir una llista de les publicacions 

pròpies. Es descompon de la següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la llista de publicacions pròpies” i finalment 

l’activitat “Obtenir la llista de publicacions pròpies” que utilitza el servei “llistarLlibresPropis” 

per recuperar la informació. 

 

Procés operatiu “Consulta d’article” 

El procés operatiu “Consulta d’article” permet consultar les dades d’un article d’un número de 

revista. Es descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la consulta d’article” i a continuació l’activitat 

“Obtenir les dades de l’article” que utilitza el servei “consultaArticle” per recuperar la 

informació. 

 

Procés operatiu “Consulta de l’últim butlletí” 

El procés operatiu “Consulta de l’últim butlletí” permet consultar les dades de l’últim butlletí 

publicat. Es descompon de la següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la consulta de l’últim butlletí” i a continuació 

l’activitat “Obtenir les dades de l’últim butlletí” que utilitza el servei “consultaUltimButlleti” 

per recuperar la informació. 

 

Procés operatiu “Obtenir totes les col·lecions d’una editorial” 

El procés operatiu “Obtenir totes les col·leccions d’una editorial” permet recuperar totes les 

col·leccions a partir d’una editorial. Es descompon de la següent manera: 

 

És un procés que no ha emanat dels requeriments funcionals, sinó que ha aparegut un cop 

plantejat el prototipus, com a necessitat de proporcionar valors al desplegable de col·leccions. 
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Primer s’executa l’activitat manual “Informar una editorial” i a continuació l’activitat “Obtenir 

les col·leccions” que utilitza el servei “obtenirTotesColleccionsEditorial” per recuperar la 

informació. 

 

Procés operatiu “Obtenir totes les subcol·lecions d’una col·lecció” 

El procés operatiu “Obtenir totes les subcol·leccions d’una col·lecció” permet recuperar totes 

les subcol·leccions a partir d’una col·lecció. Es descompon de la següent manera: 

 

És un procés que no ha emanat dels requeriments funcionals, sinó que ha aparegut un cop 

plantejat el prototipus, com a necessitat de proporcionar valors al desplegable de col·leccions. 

Primer s’executa l’activitat manual “Informar una col·lecció” i a continuació l’activitat “Obtenir 

les subcol·leccions” que utilitza el servei “obtenirTotesSubcolleccionsColleccio” per recuperar 

la informació. 

 

Procés operatiu “Obtenir tots els formats d’un suport” 

El procés operatiu “Obtenir tots els formats d’un suport” permet recuperar tots els formats a 

partir d’un suport. Es descompon de la següent manera: 
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És un procés que no ha emanat dels requeriments funcionals, sinó que ha aparegut un cop 

plantejat el prototipus, com a necessitat de proporcionar valors al desplegable de col·leccions. 

Primer s’executa l’activitat manual “Informar un suport” i a continuació l’activitat “Obtenir els 

formats” que utilitza el servei “obtenirTotsFormatsSuport” per recuperar la informació. 

 

4.2.4.2. Subprocés de negoci Publicacions - Gestió 

 

El subprocés de negoci Gestió engloba tota l’operativa de gestió d’una publicació incloent-hi les 

altes, les modificacions i les baixes. Es descompon en tretze processos operatius: 
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Procés operatiu “Alta de publicació” 

El procés operatiu “Alta de publicació” permet donar d’alta una nova publicació. Es descompon 

de la següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a l’alta de publicació”, a continuació l’activitat 

“Preparar l’alta de publicació” que utilitza els serveis “obtenirTotesEditorials” i 

“obtenirTotsSuports” per recuperar dades, seguidament l’activitat manual “Omplir les dades de 

la nova publicació” i finalment l’activitat “Donar d’alta la nova publicació” que utilitza el servei 

“altaPublicacio” per donar d’alta la nova publicació. 

 

Procés operatiu “Eliminació de publicació” 

El procés operatiu “Eliminació de publicació” permet eliminar una publicació. Es descompon de 

la següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a l’eliminació d’una publicació”, a continuació 

l’activitat “Preparar l’eliminació d’una publicació”, seguidament l’activitat manual “Confirmar 

l’eliminació de la publicació” i finalment l’activitat “Eliminar la publicació” que utilitza el 

servei “eliminarPublicacio” per eliminar definitivament la publicació. 

 

Procés operatiu “Modificació de publicació” 

El procés operatiu “Modificació de publicació” permet modificar les dades d’una publicació. Es 

descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la modificació d’una publicació”, a continuació 

l’activitat “Preparar la modificació d’una publicació” que utilitza els serveis 

“consultaPublicacio”, “obtenirTotesEditorials”, “obtenirTotsSuports”, 

“obtenirTotesColleccionsEditorial”, “obtenirTotesSubcolleccionsColleccio” i 

“obtenirTotsFormatsSuport” per recuperar dades, seguidament l’activitat manual “Confirmar la 

modificació de la publicació” i finalment l’activitat “Modificar la publicació” que utilitza el 

servei “modificarPublicacio” per modificar la publicació. 
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Procés operatiu “Alta de número de revista” 

El procés operatiu “Alta de número de revista” permet donar d’alta un nou número de revista. 

Es descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a l’alta de número de revista”, a continuació 

l’activitat “Preparar l’alta de número de revista” que utilitza els serveis “obtenirTotesEditorials” 

i “obtenirTotsSuports” per recuperar dades, seguidament l’activitat manual “Omplir les dades 

del nou número de revista” i finalment l’activitat “Donar d’alta el nou número de revista” que 

utilitza el servei “altaNumeroRevista” per donar d’alta el nou número de revista. 

 

Procés operatiu “Eliminació de número de revista” 

El procés operatiu “Eliminació de número de revista” permet eliminar un número d’una revista. 

Es descompon de la següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a l’eliminació d’un número de revista”, a 

continuació l’activitat “Preparar l’eliminació d’un número de revista”, seguidament l’activitat 

manual “Confirmar l’eliminació del número de revista” i finalment l’activitat “Eliminar el 

número de revista” que utilitza el servei “eliminarNumeroRevista” per eliminar definitivament 

el número de la revista. 

 

Procés operatiu “Modificació de número de revista” 

El procés operatiu “Modificació de número de revista” permet modificar les dades d’un número 

d’una revista. Es descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la modificació d’un número de revista”, a 

continuació l’activitat “Preparar la modificació d’un número de revista” que utilitza els serveis 
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“consultaNumeroRevista”, “obtenirTotesEditorials” i “obtenirTotsSuports” per recuperar dades, 

seguidament l’activitat manual “Confirmar la modificació del número de revista” i finalment 

l’activitat “Modificar el número de revista” que utilitza el servei “modificarNumeroRevista” per 

modificar el número de la revista. 

 

Procés operatiu “Alta d’exemplar” 

El procés operatiu “Alta d’exemplar” permet donar d’alta un nou exemplar d’una publicació. Es 

descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a l’alta d’exemplar”, a continuació l’activitat 

“Preparar l’alta d’exemplar”, seguidament l’activitat manual “Omplir les dades del nou 

exemplar” i finalment l’activitat “Donar d’alta el nou exemplar” que utilitza el servei 

“altaExemplar” per donar d’alta el nou exemplar d’una publicació. 

 

Procés operatiu “Eliminació d’exemplar” 

El procés operatiu “Eliminació d’exemplar” permet eliminar un exemplar d’una publicació. Es 

descompon de la següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a l’eliminació d’un exemplar”, a continuació 

l’activitat “Preparar l’eliminació d’un exemplar”, seguidament l’activitat manual “Confirmar 

l’eliminació de l’exemplar” i finalment l’activitat “Eliminar l’exemplar” que utilitza el servei 

“eliminarExemplar” per eliminar definitivament l’exemplar d’una publicació. 

 

Procés operatiu “Alta d’autor” 

El procés operatiu “Alta d’autor” permet donar d’alta un nou autor d’una publicació. Es 

descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a l’alta d’autor”, a continuació l’activitat “Preparar 

l’alta d’autor” que utilitza el servei “obtenirTotsRolsAutor” per recuperar dades, seguidament 
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l’activitat manual “Omplir les dades del nou autor” i finalment l’activitat “Donar d’alta el nou 

autor” que utilitza el servei “altaAutor” per donar d’alta el nou autor d’una publicació. 

 

Procés operatiu “Eliminació d’autor” 

El procés operatiu “Eliminació d’autor” permet eliminar un autor d’una publicació. Es 

descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a l’eliminació d’un autor”, a continuació l’activitat 

“Preparar l’eliminació d’un autor”, seguidament l’activitat manual “Confirmar l’eliminació de 

l’autor” i finalment l’activitat “Eliminar l’autor” que utilitza el servei “eliminarAutor” per 

eliminar definitivament l’autor d’una publicació. 

 

Procés operatiu “Alta d’article” 

El procés operatiu “Alta d’article” permet donar d’alta un nou article d’un número d’una revista. 

Es descompon de la següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a l’alta d’article”, a continuació l’activitat 

“Preparar l’alta d’article”, seguidament l’activitat manual “Omplir les dades del nou article” i 

finalment l’activitat “Donar d’alta el nou article” que utilitza el servei “altaArticle” per donar 

d’alta el nou article d’un número d’una revista. 

 

Procés operatiu “Eliminació d’article” 

El procés operatiu “Eliminació d’article” permet eliminar un article d’un número d’una revista. 

Es descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a l’eliminació d’un article”, a continuació 

l’activitat “Preparar l’eliminació d’un article”, seguidament l’activitat manual “Confirmar 
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l’eliminació de l’article” i finalment l’activitat “Eliminar l’article” que utilitza el servei 

“eliminarArticle” per eliminar definitivament l’article d’un número d’una revista. 

 

Procés operatiu “Modificació d’article” 

El procés operatiu “Modificació d’article” permet modificar les dades d’un article d’un número 

d’una revista. Es descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la modificació d’un article”, a continuació 

l’activitat “Preparar la modificació d’un article” que utilitza el servei “consultaArticle” per 

recuperar dades, seguidament l’activitat manual “Confirmar la modificació de l’article” i 

finalment l’activitat “Modificar l’article” que utilitza el servei “modificarArticle” per modificar 

l’article d’un número d’una revista. 

 

4.2.4.3. Subprocés de negoci Publicacions - Reserva 

 

El subprocés de negoci Reserva engloba tota l’operativa de reserva i anul·lació de reserva de 

publicacions, però en canvi la consulta de les reserves s’ha inclòs en el subprocés de negoci 

Consulta tractat prèviament. Es descompon en dos processos operatius: 
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Procés operatiu “Reserva” 

El procés operatiu “Reserva” permet reservar una publicació. Es descompon de la següent 

manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la reserva d’una publicació”, a continuació 

l’activitat “Preparar la reserva d’una publicació”, seguidament l’activitat manual “Omplir les 
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dades de la reserva” i finalment l’activitat “Reservar la publicació” que utilitza el servei 

“reservaPublicacio” per reservar la publicació. 

 

Procés operatiu “Anul·lació de reserva” 

El procés operatiu “Anul·lació de reserva” permet anul·lar la reserva d’una publicació. Es 

descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a l’anul·lació d’una reserva”, a continuació 

l’activitat “Preparar l’anul·lació d’una reserva”, seguidament l’activitat manual “Confirmar 

l’anul·lació de la reserva” i finalment l’activitat “Anul·lar la reserva” que utilitza el servei 

“anullarReservaPublicacio” per anul·lar la reserva de la publicació. 

 

4.2.5. Procés de negoci Sala 

 

El procés de negoci Sala engloba tota l’operativa entorn de la sala. Es descompon en dos 

subprocessos de negoci: 
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4.2.5.1. Subprocés de negoci Sala - Consulta 

 

El subprocés de negoci Consulta engloba tota l’operativa de consulta d’una sala. Es descompon 

en dos processos operatius: 
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Procés operatiu “Les meves reserves” 

El procés operatiu “Les meves reserves” permet obtenir una llista de les meves reserves de 

sales. Es descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la llista de les meves reserves” i a continuació 

l’activitat “Obtenir la llista les meves reserves” que utilitza el servei “llistarReservesSala” per 

recuperar la informació. 

 

Procés operatiu “Totes les reserves” 

El procés operatiu “Totes les reserves” permet obtenir una llista de totes les reserves d’una sala. 

Es descompon de la següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la llista de totes les reserves d’una sala” i a 

continuació l’activitat “Obtenir la llista les totes les reserves” que utilitza el servei 

“totesReservesSala” per recuperar la informació. 

  

4.2.5.2. Subprocés de negoci Sala - Reserva 

 

El subprocés de negoci Reserva engloba tota l’operativa de reserva i anul·lació de reserva de 

sala, però en canvi la consulta de les reserves s’ha inclòs en el subprocés de negoci Consulta 

tractat prèviament. Es descompon en dos processos operatius: 

 

 

Procés operatiu “Reserva” 

El procés operatiu “Reserva” permet reservar una sala. Es descompon de la següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la reserva d’una sala”, a continuació l’activitat 

“Preparar la reserva d’una sala”, seguidament l’activitat manual “Omplir les dades de la 

reserva” i finalment l’activitat “Reservar la sala” que utilitza el servei “reservaSala” per reservar 

la sala. 

 

Procés operatiu “Anul·lació de reserva” 

El procés operatiu “Anul·lació de reserva” permet anul·lar la reserva d’una sala. Es descompon 

de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a l’anul·lació d’una reserva”, a continuació 

l’activitat “Preparar l’anul·lació d’una reserva”, seguidament l’activitat manual “Confirmar 
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l’anul·lació de la reserva” i finalment l’activitat “Anul·lar la reserva” que utilitza el servei 

“anullarReservaSala” per anul·lar la reserva de la sala. 

 

4.2.6. Procés de negoci Notícies 

 

El procés de negoci Notícies engloba tota l’operativa entorn de les notícies. Es descompon en 

dos subprocessos de negoci: 

 

 

4.2.6.1. Subprocés de negoci Notícies - Consulta 

 

El subprocés de negoci Consulta engloba tota l’operativa de consulta de notícies. Es descompon 

en tres processos operatius: 
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Procés operatiu “Llistat de notícies” 

El procés operatiu “Llistat de notícies” permet obtenir una llista de notícies. Es descompon de la 

següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la llista de notícies”, a continuació l’activitat 

“Obtenir tots els mitjans” que utilitza el servei “obtenirTotsMitjans” per recuperar dades i 
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finalment l’activitat “Obtenir la llista de notícies” que utilitza el servei “llistarNoticies” per 

recuperar la informació. 

 

Procés operatiu “Consulta de notícia” 

El procés operatiu “Consulta de notícia” permet consultar les dades d’una notícia. Es 

descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la consulta d’una notícia” i a continuació 

l’activitat “Obtenir les dades de la notícia” que utilitza el servei “consultaNoticia” per recuperar 

la informació. 

 

Procés operatiu “Llistat d’últimes notícies” 

El procés operatiu “Llistat d’últimes notícies” permet obtenir una llista de les últimes notícies. 

Es descompon de la següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la llista d’últimes notícies” i finalment l’activitat 

“Obtenir la llista d’últimes notícies” que utilitza el servei “llistarNoticies” per recuperar la 

informació. 

 

4.2.6.2. Subprocés de negoci Notícies - Gestió 

 

El subprocés de negoci Gestió engloba tota l’operativa de gestió de notícies incloent-hi les altes, 

les modificacions i les baixes. Es descompon en tres processos operatius: 
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Procés operatiu “Alta de notícia” 

El procés operatiu “Alta de notícia” permet donar d’alta una nova notícia. Es descompon de la 

següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a l’alta de notícia”, a continuació l’activitat 

“Preparar l’alta de notícia” que utilitza el servei “obtenirTotsMitjans” per recuperar dades, 

seguidament l’activitat manual “Omplir les dades de la nova notícia” i finalment l’activitat 

“Donar d’alta la nova notícia” que utilitza el servei “altaNoticia” per donar d’alta la nova 

notícia. 

 

Procés operatiu “Eliminació de notícia” 

El procés operatiu “Eliminació de notícia” permet eliminar una notícia. Es descompon de la 

següent manera: 
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Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a l’eliminació d’una notícia”, a continuació 

l’activitat “Preparar l’eliminació d’una notícia”, seguidament l’activitat manual “Confirmar 

l’eliminació de la notícia” i finalment l’activitat “Eliminar la notícia” que utilitza el servei 

“eliminarNoticia” per eliminar definitivament la notícia. 

 

Procés operatiu “Modificació de notícia” 

El procés operatiu “Modificació de notícia” permet modificar les dades d’una notícia. Es 

descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la modificació d’una notícia”, a continuació 

l’activitat “Preparar la modificació d’una notícia” que utilitza els serveis “consultaNoticia” i 

“obtenirTotsMitjans” per recuperar dades, seguidament l’activitat manual “Confirmar la 
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modificació de la notícia” i finalment l’activitat “Modificar la notícia” que utilitza el servei 

“modificarNoticia” per modificar la notícia. 

 

4.2.7. Procés de negoci Seguretat 

 

El procés de negoci Seguretat engloba tota l’operativa entorn de l’autenticació i l’autorització 

d’usuaris. Es descompon en dos subprocessos de negoci: 

 

 

4.2.7.1. Subprocés de negoci Seguretat - Autenticació 

 

El subprocés de negoci Autenticació engloba tota l’operativa d’autenticació d’usuaris. Es 

descompon en dos processos operatius: 



Memòria del projecte “Creació d’un sistema d’informació per a un centre excursionista” 

Pàgina 149 de 254 

 

 

 

Procés operatiu “Login” 

El procés operatiu “Login” permet autenticar un usuari. Es descompon de la següent manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir al login”, a continuació l’activitat “Preparar el 

login”, seguidament l’activitat manual “Omplir les dades del login” i finalment l’activitat 

“Validar dades login” que utilitza el servei “validarUsuari” per recuperar la informació. 
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Procés operatiu “Logout” 

El procés operatiu “Logout” permet desconnectar un usuari. Es descompon de la següent 

manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Desconnectar” i a continuació l’activitat “Desconnectar” 

que utilitza el servei “desconnectarUsuari” per desconnectar l’usuari. 

 

4.2.7.2. Subprocés de negoci Seguretat -Autorització 

 

El subprocés de negoci Autorització engloba tota l’operativa d’autorització d’usuaris. Es 

descompon en tres processos operatius: 
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Procés operatiu “Validar rols” 

El procés operatiu “Validar rols” permet autoritzar un usuari. Es descompon de la següent 

manera: 

 

Primer s’executa l’activitat manual “Accedir a la consulta de rols” i finalment l’activitat 

“Validar rols” que utilitza el servei “validarUsuari” per autoritzar l’usuari. 
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4.2.8. Comparativa de Casos d’ús i processos operatius 

 

Un cop desglossat el disseny funcional, comparem els processos operatius obtinguts amb els 

casos d’ús descrits per assegurar que el sistema dissenyat compleix totes les necessitats: 

Rol Cas d'ús Procés operatiu 

Tots els públics Llistar calendari activitats 1.2.1.3 Llistat del calendari d'activitats 

Tots els públics Consultar activitat 1.2.1.2 Consulta d'activitat 

Tots els públics Llistar publicacions 1.4.1.1 Llistat de publicacions 

Tots els públics Llistar publicacions pròpies 1.4.1.8 Llistat de publicacions pròpies 

Tots els públics Llistar números revista 1.4.1.5 Llistat de números de revistes 

Tots els públics Llistar exemplars 1.4.1.7 Llistat d'exemplars 

Tots els públics Consultar publicació 1.4.1.2 Consulta de publicació 

Tots els públics Consultar número revista 1.4.1.6 Consulta de número de revista 

Tots els públics Consultar article 1.4.1.9 Consulta d'article 

Tots els públics Consultar últim butlletí 1.4.1.10 Consulta de l'últim butlletí 

Tots els públics Llistar últimes notícies 1.6.1.3 Pestanya de notícies 

Tots els públics Autenticar-se 1.7.1.1 Login 

Soci Consultar dades personals 1.1.1.3 Consulta de dades personals 

Soci Modificar clau accés 1.1.2.8 Modificació de clau d'accés 

Soci Modificar dades personals 1.1.2.6 Modificació de dades personals 

Soci Llistar material 1.3.1.1 Llistat de material 

Soci Consultar material 1.3.1.2 Consulta de material 

Soci Reservar material 1.3.3.1 Reserva 

Soci Anul·lar reserva material 1.3.3.2 Anul·lació de reserva 

Soci Llistar les meves reserves material 1.3.1.3 Les meves reserves 

Soci Reservar sala 1.5.2.1 Reserva 

Soci Anul·lar reserva sala 1.5.2.2 Anul·lació de reserva 

Soci Llistar les meves reserves sala 1.5.1.1 Les meves reserves 

Soci Llistar totes reserves sala 1.5.1.2 Totes les reserves 

Soci Llistar activitats 1.2.1.1 Llistat d'activitats 

Soci Inscripció activitat 1.2.3.1 Inscripció 

Soci Anul·lar inscripció activitat 1.2.3.2 Anul·lació d'inscripció 

Soci Llistar les meves inscripcions activitats 1.2.1.4 Les meves inscripcions 

Soci Reservar publicació 1.4.3.1 Reserva 

Soci Anul·lar reserva publicació 1.4.3.2 Anul·lació de reserva 

Soci Llistar les meves reserves publicacions 1.4.1.3 Les meves reserves 

Soci Desconnectar-se 1.7.1.2 Logout 

Soci Validar rols 1.7.2.1 Validar rols 

Junta Llistar socis 1.1.1.1 Llistat de socis 

Junta Consultar soci 1.1.1..2 Consulta de soci 

Junta Llistar notícies 1.6.1.1 Llistat de notícies 

Junta Consultar notícia 1.6.1.2 Consulta de notícia 

Junta Llistar totes reserves material 1.3.1.4 Totes les reserves 

Junta Llistar totes reserves publicació 1.4.1.4 Totes les reserves 
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Junta Llistar totes inscripcions activitat 1.2.1.5 Totes les inscripcions 

Resp. Activitats Alta activitat 1.2.2.1 Alta d'activitat 

Resp. Activitats Eliminar activitat 1.2.2.2 Eliminació d'activitat 

Resp. Activitats Modificar activitat 1.2.2.3 Modificació d'activitat 

Resp. Material Alta material 1.3.2.1 Alta de material 

Resp. Material Eliminar material 1.3.2.2 Eliminació de material 

Resp. Material Modificar material 1.3.2.3 Modificació de material 

Resp. Publicacions Alta publicació 1.4.2.1 Alta de publicació 

Resp. Publicacions Eliminar publicació 1.4.2.2 Eliminació de publicació 

Resp. Publicacions Modificar publicació 1.4.2.3 Modificació de publicació 

Resp. Publicacions Alta número revista 1.4.2.4 Alta de número de revista 

Resp. Publicacions Eliminar número revista 1.4.2.5 Eliminació de número de revista 

Resp. Publicacions Modificar número revista 1.4.2.6 Modificació de número de revista 

Resp. Publicacions Alta article 1.4.2.11 Alta d'article 

Resp. Publicacions Eliminar article 1.4.2.12 Eliminació d'article 

Resp. Publicacions Modificar article 1.4.2.13 Modificació d'article 

Resp. Publicacions Alta exemplar 1.4.2.7 Alta d'exemplar 

Resp. Publicacions Eliminar exemplar 1.4.2.8 Eliminació d'exemplar 

Resp. Publicacions Alta autor 1.4.2.9 Alta d'autor 

Resp. Publicacions Eliminar autor 1.4.2.10 Eliminació d'autor 

Administrador Alta notícia 1.6.2.1 Alta de notícia 

Administrador Eliminar noticia 1.6.2.2 Eliminació de notícia 

Administrador Modificar noticia 1.6.2.3 Modificació de notícia 

Administrador Alta soci 1.1.2.1 Alta de soci 

Administrador Eliminar soci 1.1.2.2 Eliminació de soci 

Administrador Modificar soci 1.1.2.5 Modificació de soci 

Administrador Modificar usuari 1.1.2.7 Modificació d'usuari 

Administrador Activar soci 1.1.2.3 Activació de soci 

Administrador Baixa soci 1.1.2.4 Baixa de soci 
 

 

4.3. Disseny de la interfície d’usuari 

 

El disseny de la interfície d’usuari ve marcat pel disseny actual de la web de la SEAS, on es vol 

integrar el nou sistema. La SEAS proporciona les imatges i els fulls d’estil necessaris per la 

correcta visualització de l’aplicació. 

La web actual és molt senzilla i disposa d’un menú superior horitzontal on algunes de les 

opcions són desplegables i apareixen subopcions que permet accedir a les pantalles secundàries. 



Memòria del projecte “Creació d’un sistema d’informació per a un centre excursionista” 

Pàgina 154 de 254 

 

 

Figura 19. Web actual de la SEAS 

 

 

Figura 20. Menú desplegable 
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Per accedir al menú principal de l’aplicació s’habilitarà un accés sota d’aquest menú principal: 

 

Figura 21. Accés a l’aplicació 

 

Centrant-nos el el disseny de la web, comentem quatre aspectes destacats: 

 S’intenta que l’aplicació sigui autoexplicativa. Per exemple al costat de cada icona 

s’hi afegeix un text aclarint el seu significat: 

 

Figura 22. Icona d’accés al menú de Material 

 

O quan es presenta un resultat d’una acció que ha fallat, s’explica el motiu de 

l’error: 

 

Figura 23. Missatge d’error 

 

 Per tornar de la pantalla actual cap a les pantalles anteriors s’habilitarà un fil 

d’Ariadna amb els enllaços necessaris: 
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Figura 24. Fil d’Ariadna 

 

 En tots els llistats s’afegirà, al final del llistat, les opcions de paginació, que només 

es visualitzaran quan sigui necessari: 

 

Figura 25. Paginació d’un llistat 

 

 Per afavorir la correcta visualització, s’afegeix una opció per canviar la mida de la 

lletra, tal com hi ha a la web actual de la SEAS: 

 

Figura 26. Icones de canvi de mida de lletra 

 

I a l’hora d’evitar problemes amb les distincions de colors, a part d’utilitzar un codi 

semafòric al presentar el resultat d’una acció, el codi s’acompanya d’un senyal i un 

text explicatius: 
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Figura 27. Missatge de confirmació 

 

Figura 28. Missatge d’error 

 

Pel que fa a la navegació entre pantalles cal remarcar que totes les pantalles, excepte les que 

mostren el resultat d’una acció, són accessibles directament per URL. Això sumat al fet 

d’utilitzar un fil d’Ariadna per poder navegar comporta que hi hagi centenars de navegacions 

possibles i que un diagrama de navegació complet siguin inintel·ligible. Així doncs farem una 

breu explicació de les navegacions principals. 

Des del menú principal de l’aplicació es pot accedir a menús secundaris i en els casos que no 

existeix el menú secundari, s’accedeix directament a una pantalla de consulta o de llistat, com és 

el cas de les notícies, de les dades personals o de les sales: 
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Figura 29. Diagrama de navegació des del menú principal 

 

Mirant els casos de les pantalles de llistats, consulta, alta, eliminació, modificació o reserva, 

totes segueixen el mateix esquema. L’exemple de la part del material és el següent: 
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Figura 30. Diagrama de navegació de la part de Material 

 

Com es pot observar, els llistats serveixen d’accés a totes les altres funcionalitats i a més es 

poden recarregar en el cas de tenir la paginació activada. 

Des de la pantalla de consulta també es pot accedir a les funcionalitats que gestionen el negoci i 

totes les pantalles de gestió no tenen accés a altres pantalles. La seva única navegació és cap a 

les pantalles on es mostra el resultat de la gestió que s’ha efectuat. 

Pels altres blocs de pantalles, el funcionament és exactament el mateix. 

 

4.4. Diagrama de classes 

 

Com que en el projecte hi ha implicades centenars de classes, no les explicarem totes. Ens 

centrarem en explicar com estan organitzades a partir dels exemples que mostrem i per fer-ho 

ho expliquem separat segons les capes. 
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4.4.1. Capa de Presentació 

 

A la capa de Presentació hi trobem dos tipus de classes: 

 Classes de suport a les pantalles, anomenades *Form.java (per exemple 

AltaMaterialForm.java) 

 Classe de controlador, anomenades *Controller.java (per exemple 

AltaMaterialController.java). Des d’aquestes classes és des d’on s’accedeix a la 

capa del Domini. 

 

4.4.2. Capa de Domini 

 

A la capa de Domini hi trobem les classes que gestionen les funcionalitats del sistema. Hem 

creat una classe abstracta, GenericBoImpl, que és de la que heretaran totes les altres classes que 

gestionin el negoci. 

 

Figura 31. Diagrama de classes de les classes principals de la Capa de Domini 

 

Els mètodes que té aquesta classe són els següents: 
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Figura 32. Classe abstracta GenericBoImpl 

 

Aquests mètodes ens permeten encapsular la el tractament de la sortida, tant si ha acabat bé com 

si ha acabat malament i hem de tractar un error. 

Per sota d’aquesta classe hi ha les nostres classes que contenen el negoci específic d’una 

funcionalitat. Es defineixen interfícies per cadascun dels blocs (Activitat, Material, Soci, ...) i 

classes que les implementen i que hereten de GenericBoImpl per gestionar les funcionalitats. 

En paral·lel, per temes de seguretat tenim la classe SeguretatBoImpl que implementa la 

interfície UserDetailsService de Spring que gestiona la validesa dels usuaris. 

Si mirem qualsevol de les nostres interfícies, hi trobarem tots els mètodes que ens interessen. 

Per exemple, a la interfície MaterialBo hi trobem els mètodes altaMaterial, consultaMaterial, 

llistatMaterial, ... A cadascun d’aquests mètodes li hem definit un únic paràmetre d’entrada, el 

tipus del qual té el mateix nom que el mètode afegint-hi BoToIn, i un resultat, el tipus del qual 

té el mateix nom que el mètode afegint-hi BoToOut. Per exemple: 

 

 

Figura 33. Mètodes de la interfície MaterialBo 
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Si ens fixem en aquestes classes d’entrada i de sortida, veiem que totes hereten d’una classe 

abstracta, o bé de la classe d’entrada o bé de la classe de sortida. A més, si el que volem 

consultar és un llistat, tenim una classe abstracta intermitja: 

 

Figura 34. Classes d’entrada i sortida dels mètodes 

 

Aquestes classes genèriques contenen camps comuns per totes les operacions com poden ser 

l’origen a l’entrada i el resultat, el codi i la descripció d’error a la sortida. I els camps necessaris 

per implementar la paginació a les classes dels llistats. 

 

Figura 35. Classes d’entrada i sortida dels mètodes. Camps de les classes genèriques 

 

4.4.3. Capa de Gestió de dades 

 



Memòria del projecte “Creació d’un sistema d’informació per a un centre excursionista” 

Pàgina 163 de 254 

 

A la capa de Gestió de dades hi trobem les classes que accedeixen a la Base de Dades. Totes les 

classes que ho hagin de fer han d’heretar de la superclasse JdbcDaoSupport, una classe pròpia 

de Spring que s’encarrega de gestionar les connexions i crides a la Base de Dades. Per sota hem 

creat una classe abstracta, GenericDaoImpl, que és la que s’encarrega d’invocar als mètodes de 

JdbcDaoSupport.

 

Figura 36. Diagrama de classes de les classes principals de la Capa de Gestió de dades 

 

Els mètodes que té aquesta classe són els següents: 

 

Figura 37. Classe abstracta GenericDaoImpl 
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Aquests mètodes ens permeten oblidar-nos de les connexions i les crides a la Base de Dades i 

ens podem centrar en preparar les consultes. Si la consulta ha de retornar un enter, simplement 

caldrà cridar a l’especificació més adient del mètode selectForInt. 

Per sota d’aquesta classe hi ha les nostres classes que contenen les sentències SQL a executar. 

Es defineixen interfícies per cadascun dels blocs (Activitat, Material, Soci, ...) i classes que les 

implementen i que hereten de GenericDaoImpl per poder executar les sentències. 

El fet que hi hagi un GenericDaoImpl especial per la seguretat, és simplement una necessitat. 

Com que hem definit un usuari especial per la gestió de la seguretat, pel funcionament d’Spring 

i la gestió que fa dels beans, no podem utilitzar el mateix GenericDaoImpl i hem hagut de crear 

una còpia. 

Si mirem qualsevol de les interfícies, hi trobarem tots els mètodes que ens interessen. Per 

exemple, a la interfície MaterialDao hi trobem els mètodes altaMaterial, consultaMaterial, 

llistatMaterial, ... A cadascun d’aquests mètodes li hem definit un únic paràmetre d’entrada, el 

tipus del qual té el mateix nom que el mètode afegint-hi DaoToIn, i un resultat, el tipus del qual 

té el mateix nom que el mètode afegint-hi DaoToOut. Per exemple: 

 

 

Figura 38. Mètodes de la interfície MaterialDao 

 

Si ens fixem en aquestes classes d’entrada i de sortida, veiem que totes hereten d’una classe 

abstracta, o bé de la classe d’entrada o bé de la classe de sortida. A més, si el que volem 

consultar és un llistat, tenim una classe abstracta intermitja: 
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Figura 39. Classes d’entrada i sortida dels mètodes 

 

Aquestes classes genèriques contenen camps comuns per totes les operacions com poden ser 

l’origen a l’entrada i el resultat i el codi d’error a la sortida. I els camps necessaris per 

implementar la paginació a les classes dels llistats. 

 

Figura 40. Classes d’entrada i sortida dels mètodes. Camps de les classes genèriques 

 

4.5. Mapa de components 

 

Un cop detectats els processos operatius en el disseny funcional i fet el diagrama de les classes, 

elaborem un mapa de components que ens permet especificar el flux entre components tenint 

una visió completa des de que s’inicia el procés fins que finalitza d’aquelles classes i mètodes 

implicats, així com de les taules de la Base de Dades amb les quals s’opera. Cada mapa està 
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numerat seguint la numeració del procés operatiu que descriu i en queden fora els processos 

operatius referents a les migracions de dades. 

Com es pot comprovar, cada classe Controller de la capa de presentació representa un procés 

operatiu identificat a la descomposició funcional, que alhora implementa un cas d’ús. Tenim 

doncs un exemple de Controlador de Cas d’Ús. A més, cada operació de les classes de la capa 

de negoci representa un servei identificat a la descomposició funcional, per tant és fàcil validar 

la correctesa de la solució dissenyada. 

Com a aclariment, els mètodes marcats amb una X sobre fons blanc són mètodes que s’han 

descrit prèviament. 
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4.6. Disseny de la interacció del sistema 

 

El mapa de components descriu de manera prou rellevant la interacció entre les diferents capes, 

però de totes maneres expliquem ràpidament el disseny de la interacció per veure amb una mica 

més de profunditat les crides. 

Totes les operatives segueixen el mateix patró, que expliquem amb l’exemple del diagrama de 

seqüència de  la crida a LlistatSocisController: 

 

Figura 41. Exemple de diagrama de seqüència 

 

Bàsicament es tracta que des del Controlador s’invoca al mètode corresponent de la capa de 

Domini. En aquest mètode s’executa el mètode validacionsGeneric que comprova que totes les 

dades necessàries per seguir endavant estiguin informades. Un cop validat es crida al mètode 

corresponent de la capa de Gestió de Dades, on s’invoca a un dels mètodes específics definits a 

la classe GenericDaoImpl que hem vist en el Diagrama de classes de la capa de Gestió de Dades 

(selectForInt, selectForList, update, ...) per accedir a la Base de Dades. Després d’executar la 
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sentència contra la Base de Dades es va tornant fins a la capa de presentació executant mètodes 

per preparar la sortida. 

 

4.7. Disseny de la capa de gestió de dades 

 

El disseny de la capa de gestió de dades és clau perquè un sistema com aquest funcioni 

correctament. Comencem aquest apartat fent una introducció de la nomenclatura que seguiran 

els objectes de la base de dades, posteriorment explicarem els usuaris que es definiran, veurem 

el model relacional i finalment analitzarem l’ocupació d’espai que es preveu que es necessitarà. 

 

4.7.1. Nomenclatura 

 

Per poder localitzar i treballar fàcilment els elements de la Base de Dades, s’estableixen uns 

criteris de nomenclatura, que són els següents: 

 Tots els elements de la base de dades estaran escrits únicament amb lletres minúscules i 

només contindran lletres, exceptuant guions baixos per separar el tipus d’objecte de la 

seva descripció 

 Taules: els noms de les taules començaran sempre per tau_ (p.ex. tau_activitats) 

 Vistes: els noms de les vistes començaran sempre per vw_ (p.ex. vw_usuaris) 

 Claus foranes: els noms de les claus foranes començaran sempre per fk_ seguit del nom 

de la taula on es crea la clau sense el tau_ i seguit del nom de la taula referenciada sense 

el tau_ (p.ex. fk_activitats_socis) 

 Índexs: els noms dels índes començaran sempre per idx_ seguit del nom de la taula 

sobre la que es crea l’índex sense el tau_ i seguit d’un número identificatiu (p.ex. 

idx_codispostals1) 
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4.7.2. Usuaris 

 

S’estableixen tres usuaris diferents de Base de Dades, cadascun amb unes funcionalitats i 

permisos específics: 

 ISEAS1: usuari propietari dels objectes de la BD. És el que es fa servir per crear les 

taules, vistes, índexs, ... i per assignar permisos als altres usuaris 

 OSEAS1: usuari que accedeix als objectes de la BD des de l’aplicació. Només té els 

permisos que se li hagin assignat específicament per a cada objecte. 

 SSEAS1: usuari que accedeix als objectes de la BD des de l’aplicació per validar 

l’autenticació i autoritzacions de l’usuari de connexió. Només té els permisos que se li 

hagin assignat específicament per a cada objecte, que únicament seran els objectes 

relacionats amb validacions d’usuaris. 

 

4.7.3. Model relacional 

 

El model relacional ens permet visualitzar en un diagrama totes les taules de la Base de dades i 

les relacions existents entre elles. El model dissenyat és el següent: 

 

 

  



 

 
 

  

Figura 42. Model relacional 



 
 

 

4.7.4. Ocupació prevista de la Base de Dades 

 

Un cop tenim les taules definides i sabent aproximadament el nombre de registres que tindrà 

cada taula, podem fer una estimació de l’espai previst que ocuparan aquestes taules a la Base de 

Dades per poder avaluar si és necessari fer alguna acció per poder assumir aquest espai. Hem 

pres com a referència per fer els càlculs les dades que hi hauria a la Base de Dades després d’un 

any de funcionament del sistema. 

  



 

 
 

Espai de taules: 

               

                

Taula 

# Estimat 

de 

Registres 

# Particions 

# Total 

Estimat de 

Registres 
 

# Camps 

DATE 

Sum Mitja N 

camps 

VARCHAR(N) 

Sum Mitja N 

camps 

NUMBER(N,M) 

Mida 

mitjana de 

registre 

 

# files/bloc # blocs #kb #kb + 20% 

 

Total 

Mbytes 

tau_poblacions 950 1 950 

 

0 20 6 26 

 

342 3 24 29 

 

0,1 

tau_codispostals 1.400 1 1.400 

 

0 5 6 11 

 

810 2 16 19 

 

0,1 

tau_dadescontacte 3.000 1 3.000 

 

0 54 15 64 

 

139 22 176 211 

 

0,2 

tau_persones 5.000 1 5.000 

 

0 60 7 66 

 

135 38 304 365 

 

0,4 

tau_socis 3.000 1 3.000 

 

3 7 6 34 

 

262 12 96 115 

 

0,1 

tau_usuaris 350 1 350 

 

0 60 3 64 

 

139 3 24 29 

 

0,1 

tau_rolsusuaris 10 1 10 

 

0 35 1 38 

 

234 1 8 10 

 

0,1 

tau_sales 10 1 10 

 

0 20 4 25 

 

356 1 8 10 

 

0,1 

tau_reservessala 50 1 50 

 

2 30 6 50 

 

178 1 8 10 

 

0,1 

tau_ciclesactivitats 2 1 2 

 

2 150 4 169 

 

52 1 8 10 

 

0,1 

tau_documents 130 1 130 

 

0 80 3 84 

 

106 2 16 19 

 

0,1 

tau_documentscicles 30 1 30 

 

0 0 4 5 

 

1782 1 8 10 

 

0,1 

tau_activitats 70 1 70 

 

3 140 16 172 

 

51 2 16 19 

 

0,1 

tau_documentsactivitats 100 1 100 

 

0 0 5 5 

 

1782 1 8 10 

 

0,1 

tau_subtipusactivitats 15 1 15 

 

0 40 2 44 

 

202 1 8 10 

 

0,1 

tau_conferenciants 20 1 20 

 

0 0 5 5 

 

1782 1 8 10 

 

0,1 

tau_allotjaments 50 1 50 

 

0 20 5 25 

 

356 1 8 10 

 

0,1 

tau_excursions 45 1 45 

 

1 50 12 66 

 

135 1 8 10 

 

0,1 

tau_activitatsinteriors 25 1 25 

 

0 0 5 5 

 

1782 1 8 10 

 

0,1 

tau_inscripcionsactivitats 2.500 1 2.500 

 

2 0 11 22 

 

405 7 56 67 

 

0,1 

tau_mitjans 3 1 3 

 

0 15 6 21 

 

424 1 8 10 

 

0,1 

tau_noticies 200 1 200 

 

2 1.200 6 1.220 

 

7 29 232 278 

 

0,3 

tau_tipusmaterials 15 1 15 

 

0 25 2 29 

 

307 1 8 10 

 

0,1 

tau_marques 20 1 20 

 

0 25 2 29 

 

307 1 8 10 

 

0,1 
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tau_models 20 1 20 

 

0 150 6 156 

 

57 1 8 10 

 

0,1 

tau_materials 50 1 50 

 

1 30 4 42 

 

212 1 8 10 

 

0,1 

tau_reservesmaterial 50 1 50 

 

2 1 7 21 

 

424 1 8 10 

 

0,1 

tau_suports 5 1 5 

 

0 20 1 23 

 

387 1 8 10 

 

0,1 

tau_formats 20 1 20 

 

0 20 3 24 

 

371 1 8 10 

 

0,1 

tau_editorials 50 1 50 

 

0 30 2 34 

 

262 1 8 10 

 

0,1 

tau_colleccions 50 1 50 

 

0 40 4 45 

 

198 1 8 10 

 

0,1 

tau_subcolleccions 50 1 50 

 

0 40 4 45 

 

198 1 8 10 

 

0,1 

tau_publicacions 750 1 750 

 

0 250 5 255 

 

34 23 184 221 

 

0,2 

tau_llibres 600 1 600 

 

0 400 18 412 

 

21 29 232 278 

 

0,3 

tau_mapes 100 1 100 

 

0 100 17 111 

 

80 2 16 19 

 

0,1 

tau_revistes 50 1 50 

 

0 40 11 48 

 

185 1 8 10 

 

0,1 

tau_rolsautors 10 1 10 

 

0 25 1 28 

 

318 1 8 10 

 

0,1 

tau_autorsllibres 1.000 1 1.000 

 

0 0 10 8 

 

1114 1 8 10 

 

0,1 

tau_numerosrevistes 1.000 1 1.000 

 

1 400 10 415 

 

21 48 384 461 

 

0,5 

tau_articlesrevista 2.500 1 2.500 

 

0 150 7 156 

 

57 44 352 422 

 

0,4 

tau_autorsarticles 3.000 1 3.000 

 

0 0 12 9 

 

990 4 32 38 

 

0,1 

tau_exemplarspublicacions 2.000 1 2.000 

 

0 60 10 68 

 

131 16 128 154 

 

0,2 

tau_reservespublicacions 80 1 80 

 

2 1 9 22 

 

405 1 8 10 

 

0,1 

               

4,6 

               

Mbytes 
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Espai d'índexs: 

                

                 

Taula Tipus Índex 

# Estimat 

de 

Registres 

# Particions 

# Total 

Estimat de 

Registres 
 

# Camps 

DATE 

Sum Mitja N 

camps 

VARCHAR(N) 

Sum Mitja N 

camps 

NUMBER(N,M) 

Mida 

mitjana de 

registre 

 

# files/bloc # blocs #kb #kb + 20% 

 

Total 

Mbytes 

tau_poblacions PK 950 1 950 

 

0 0 6 6 

 

1485 1 8 10 

 

0,1 

tau_codispostals PK 1.400 1 1.400 

 

0 5 6 11 

 

810 2 16 19 

 

0,1 

tau_dadescontacte PK 3.000 1 3.000 

 

0 0 3 4 

 

2228 2 16 19 

 

0,1 

tau_persones PK 5.000 1 5.000 

 

0 0 3 4 

 

2228 3 24 29 

 

0,1 

tau_socis PK 3.000 1 3.000 

 

0 0 3 4 

 

2228 2 16 19 

 

0,1 

tau_socis UK 3.000 1 3.000 

 

0 0 3 4 

 

2228 2 16 19 

 

0,1 

tau_usuaris PK 350 1 350 

 

0 20 0 20 

 

445 1 8 10 

 

0,1 

tau_usuaris UK 350 1 350 

 

0 0 3 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

tau_rolsusuaris PK 10 1 10 

 

0 0 1 3 

 

2970 1 8 10 

 

0,1 

tau_sales PK 10 1 10 

 

0 0 1 3 

 

2970 1 8 10 

 

0,1 

tau_reservessala PK 50 1 50 

 

0 0 2 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

tau_ciclesactivitats PK 2 1 2 

 

0 0 1 3 

 

2970 1 8 10 

 

0,1 

tau_documents PK 130 1 130 

 

0 0 3 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

tau_documentscicles PK 30 1 30 

 

0 0 4 5 

 

1782 1 8 10 

 

0,1 

tau_activitats PK 70 1 70 

 

0 0 2 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

tau_documentsactivitats PK 100 1 100 

 

0 0 5 5 

 

1782 1 8 10 

 

0,1 

tau_subtipusactivitats PK 15 1 15 

 

0 0 2 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

tau_conferenciants PK 20 1 20 

 

0 0 5 5 

 

1782 1 8 10 

 

0,1 

tau_allotjaments PK 50 1 50 

 

0 0 2 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

tau_excursions PK 45 1 45 

 

0 0 2 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

tau_activitatsinteriors PK 25 1 25 

 

0 0 2 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 
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tau_inscripcionsactivitats PK 2.500 1 2.500 

 

0 0 4 5 

 

1782 2 16 19 

 

0,1 

tau_inscripcionsactivitats UK 2.500 1 2.500 

 

0 0 5 5 

 

1782 2 16 19 

 

0,1 

tau_mitjans PK 3 1 3 

 

0 0 1 3 

 

2970 1 8 10 

 

0,1 

tau_noticies PK 200 1 200 

 

0 0 3 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

tau_tipusmaterials PK 15 1 15 

 

0 0 2 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

tau_marques PK 20 1 20 

 

0 0 2 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

tau_models PK 20 1 20 

 

0 0 2 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

tau_materials PK 50 1 50 

 

0 0 2 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

tau_reservesmaterial PK 50 1 50 

 

0 0 2 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

tau_suports PK 5 1 5 

 

0 0 1 3 

 

2970 1 8 10 

 

0,1 

tau_formats PK 20 1 20 

 

0 0 2 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

tau_editorials PK 50 1 50 

 

0 0 2 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

tau_editorials UK 50 1 50 

 

0 0 30 18 

 

495 1 8 10 

 

0,1 

tau_colleccions PK 50 1 50 

 

0 0 2 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

tau_colleccions UK 50 1 50 

 

0 40 2 44 

 

202 1 8 10 

 

0,1 

tau_subcolleccions PK 50 1 50 

 

0 0 2 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

tau_subcolleccions UK 50 1 50 

 

0 40 2 44 

 

202 1 8 10 

 

0,1 

tau_publicacions PK 750 1 750 

 

0 0 3 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

tau_llibres PK 600 1 600 

 

0 0 3 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

tau_mapes PK 100 1 100 

 

0 0 3 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

tau_revistes PK 50 1 50 

 

0 0 3 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

tau_rolsautors PK 10 1 10 

 

0 0 1 3 

 

2970 1 8 10 

 

0,1 

tau_autorsllibres PK 1.000 1 1.000 

 

0 0 3 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

tau_numerosrevistes PK 1.000 1 1.000 

 

0 0 3 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

tau_numerosrevistes UK 1.000 1 1.000 

 

0 0 6 6 

 

1485 1 8 10 

 

0,1 

tau_articlesrevista PK 2.500 1 2.500 

 

0 0 4 5 

 

1782 2 16 19 

 

0,1 

tau_autorsarticles PK 3.000 1 3.000 

 

0 0 4 5 

 

1782 2 16 19 

 

0,1 
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tau_exemplarspublicacions PK 2.000 1 2.000 

 

0 0 4 5 

 

1782 2 16 19 

 

0,1 

tau_reservespublicacions PK 80 1 80 

 

0 0 2 4 

 

2228 1 8 10 

 

0,1 

                

3,1 

                

Mbytes 



 
 

 
Com que l’espai previst és pràcticament despreciable (en total 7,7MB) i el creixement anual 

serà mínim, de moment no es veu cap problema pel que fa referència a l’espai que ocupi la Base 

de Dades. 

 

4.8. Seguretat 

 

El fet d’utilitzar el framework Spring i especialment el seu mòdul Spring Security ens permet 

oblidar-nos de gran part dels problemes de seguretat i simplement haver de definir els permisos 

necessaris per cada usuari. 

Concretament el fet d’utilitzar Spring Security ens permet gestionar amb facilitat: 

 Autenticació d’usuaris 

 Autorització d’usuaris 

 Encriptació de contrasenyes 

A més, ens permet aïllar l’aplicació del proveïdor d’autoritzacions. En aquest projecte les 

contrasenyes i rols d’usuari estaran emmagatzemats a la Base de Dades, per la qual cosa 

s’utilitzarà JDBC per obtenir les autoritzacions. Es podria haver optat per un altre tipus, com per 

exemple LDAP o OpenID, o fins i tot l’ús de més d’un tipus alhora, però la gestió de les dades 

és independent d’on s’hagin obtingut. 

 

4.8.1. Autenticació d’usuaris 

 

Com hem comentat, hi ha funcionalitats de l’aplicació que estan disponibles per a qualsevol 

usuari, però n’hi ha altres que només són accessibles per a usuaris registrats. 

Quan un usuari intenta accedir a una d’aquestes funcionalitats i no s’ha autenticat prèviament, li 

apareix la pantalla de login. Un cop introdueix el seu usuari i la seva contrasenya, es valida que 
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siguin correctes. En cas de ser-ho, es recuperen els possibles rols de l’usuari que serviran per 

decidir a quines funcionalitats pot accedir i a quines no. 

 

4.8.2. Encriptació de contrasenyes 

 

L’usuari s’autenticarà mitjançant una contrasenya, però si parlem de seguretat és obvi que 

aquesta clau no la podem desar tal qual a la base de dades. Per això, quan un usuari introdueix la 

seva contrasenya, ja sigui per validar que sigui correcta com per crear-la o modificar-la, la clau 

s’encripta immediatament mitjançant l’algorisme SHA i a partir d’aquest moment es treballa 

sempre amb la clau encriptada, tant per desar-la a la base de dades com per comparar-la amb les 

claus desades en cas d’estar fent el login. Spring Security permet seleccionar fàcilment 

l’algorisme d’encriptació d’entre els que porta carregats (SHA, Md4, Md5, ...). 

El següent nivell de seguretat és que diversos usuaris poden tenir la mateixa contrasenya. Un 

cop encriptada, la contrasenya no serà reconeixible, però seguirem tenint que les contrasenyes 

de tots aquests usuaris seguiran sent la mateixa. Per tant, si algú aconsegueix el llistat de totes 

les claus, si en descobrís una tindria accés als comptes de tots els usuaris amb la mateixa clau. 

Per solucionar-ho s’afegeix un SALT a la contrasenya, de manera que l’algorisme d’encriptació 

quedi personalitzat segons el SALT introduït i que una mateixa clau quedi desada a la base de 

dades de manera diferent per cada usuari. Òbviament si s’utilitza el mateix SALT per tothom, 

seguirem tenint el mateix problema. Per tant necessitem tenir un SALT específic per cada usuari 

i necessitem algun atribut que reconegui unívocament a un usuari i que sempre estigui informat. 

El més fàcil i lògic seria utilitzar el nom d’usuari. 

En l’exemple següent es pot veure l’evolució de la contrasenya de dos usuaris, primer sense 

encriptar, a continuació encriptada amb SHA i finalment encriptada amb SHA i amb SALT: 
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Figura 43. Exemple d’encriptació de contrasenya 

 

4.8.3. Autorització d’usuaris 

 

Un cop l’usuari s’ha autenticat correctament, necessitem saber si està autoritzat a accedir a 

l’operativa que desitja. 

Tenint en compte els perfils identificats a la fase d’anàlisi, es defineixen els següents rols 

aplicatius: 

 Accés per tots els públics (no necessària l’autenticació) 

 SOCI 

 JUNTA 

 ACTIVITATS 

 PUBLICACIONS 

 MATERIAL 

 ADMIN 

//Usuari 1 

altaSoci - clauAcces: 123 

altaSoci – clau encriptada: 40bd001563085fc35165329ea1ff5c5ecbdbbeef 

altaSoci – clauProtegida amb SALT: 05aefb13eb8b46968c9e47de29e610c3cbebaee8 

 

//Usuari 2 

altaSoci - clauAcces: 123 

altaSoci – clau encriptada: 40bd001563085fc35165329ea1ff5c5ecbdbbeef 

altaSoci – clauProtegida amb SALT: 545f529ccd38c0007529980f7d20af43883988d4 
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Spring Security permet indicar una relació jeràrquica entre els diferents rols (p.ex. que el rol 

ACTIVITATS inclogui el rol SOCI), però això limitaria la possibilitat de modificar l’estructura 

de rols en un futur. Per tant si una operativa la poden veure els usuaris amb rol SOCI i un usuari 

només té marcat el rol ACTIVITATS, no hi tindrà accés. Per solucionar aquest contratemps, 

s’assegurarà que tots els socis tinguin marcat el rol SOCI per defecte i que no es tregui si no 

s’elimina el soci. I a més es modificaran les condicions per tenir sempre en compte tots els 

possibles rols que hagin de veure una operativa en concret. 

Un cop recuperats els rols d’un usuari, es valida si té accés a l’operativa a tres nivells diferents: 

 A nivell de pantalla: a les pantalles es mostraran o no opcions segons el rol de l’usuari. 

 A nivell de controlador (URL): si l’usuari no veu, per exemple, un enllaç a nivell de 

pantalla però coneix la URL on vol accedir, podria teclejar-la directament i saltar-se la 

validació anterior. Per evitar-ho, s’estableixen filtres a nivell d’URL que impedeixen 

executar-la si no es té el rol adequat. 

 A nivell de negoci: finalment s’estableix un darrer nivell de seguretat a la capa de 

negoci que no permet executar els mètodes si no es té el rol necessari. Teòricament, si 

estan ben definits els dos nivells anteriors, aquest nivell de bloquejos no faria falta, però 

com que Spring Security facilita la seva implementació, es creu necessari adoptar també 

aquest tercer nivell. 

 

4.9. Traçabilitat 

 

Per poder seguir les traces d’un usuari a l’aplicació s’activaran logs que deixaran empremta de 

les operacions realitzades. Concretament s’utilitzarà la llibreria commons-logging que permet 

una fàcil gestió dels logs. 
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S’afegiran logs a l’inici i a la fi de cada mètode i en altres punts considerats d’importància (per 

veure la sentència SQL a executar, per veure la mida d’una llista, ...). Cada sentència de log 

seguirà el següent model per ser més fàcil de localitzar: 

Cada traça de log seguirà el mateix model per facilitar la seva lectura i comprensió: 

Nom del fitxer + nom del mètode + descripció de l’acció 

Per exemple: 

logger.info("PublicacioDaoImpl.java - consultaPublicacio - inici"); 

S’utilitzarà el nivell info per escriure els logs informatius i el nivell error per escriure els logs 

que formin part de captures d’errors. 

 

4.10. Migració/inicialització de dades 

 

De totes les taules que s’han obtingut del disseny de la capa de dades, n’hi ha que es crearan 

buides, altres on s’hi afegiran files manualment amb uns valors fixats i altres que s’inicialitzaran 

a partir de dades existents en algun sistema actual. Com que en cap cas és una simple extracció 

de dades d’un sistema per carregar-les en un altre, el que ens interessa és generar un fitxer amb 

totes les sentències INSERT que omplin les nostres taules, sigui quin sigui el seu origen 

 

4.10.1. Inicialitzacions manuals 

 

En aquest grup hi trobem totes les taules que es consulten des de l’aplicació però que no tenen 

un manteniment i que per tant no es poden inicialitzar on-line. Concretament hi trobem les 

següents taules: 

 tau_mitjans 

 tau_sales 
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 tau_ciclesactivitats 

 tau_subtipusactivitats 

 tau_suports 

 tau_formats 

 tau_rolsautors 

 tau_rolsusuaris 

 

4.10.2. Dades de la SEAS 

 

En aquest grup hi trobem totes les taules que es poden omplir amb dades que ja existeixen en les 

bases de dades o fulls de càlculs actuals de la SEAS i que per tant és factible per un procés per 

obtenir-ne les sentències de càrrega. 

Tot i que la SEAS disposa d’una base de dades de les publicacions, com que la informació que 

hi ha no segueix els estàndards de biblioteconomia, no es farà la migració d’aquestes taules i la 

SEAS aprofitarà per fer una revisió de la seva biblioteca. 

També queden excloses aquelles dades de les quals disposa la SEAS però que no estan 

digitalitzades, com per exemple les reserves de publicacions. 

Òbviament tampoc s’inicialitzaran aquelles dades de les quals la SEAS no en té cap registre 

(material, ...). 

Com que les bases de dades de la SEAS no estan normalitzades i l’estructura és molt diferent a 

la dissenyada en aquest projecte, per generar els fitxers de càrregues haurem de fer consultes a 

les taules actuals i generar les sentències de càrrega a partir dels resultats obtinguts. 

SELECT 'INSERT INTO tau_persones (nom, cognom1, cognom2, estat, dadescontacte) 

VALUES (''' || nom || ''', ''' || cognom1 || ''', ''' || cognom2 || ''', '''A''',1)' FROM socis WHERE estat 

= 'ALTA'; 
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Això ens generaria una sentència vàlida de càrrega com la següent: 

insert into tau_persones (nom, cognom1, cognom2, estat, dadescontacte) values 

('Bernat','Macià','Molinero','A',1); 

Per les dades que es troben en fulls de càlcul, la tàctica a seguir és la mateixa. En aquest cas es 

crearà una nova columna al full de càlcul corresponent a on es concatenaran els valors 

necessaris per poder muntar la sentència SQL de càrrega. 

 

4.10.3. Dades externes 

 

En aquest grup hi trobem totes les taules que es poden omplir amb dades que existeixen en 

bases de dades o fulls de càlculs aliens a la SEAS. Únicament s’ha localitzat dues taules que 

compleixin aquestes característiques, la tau_codispostals i la tau_poblacions. 

Per omplir la taula tau_codispostals es necessita un llistat de tots els codis postals disponible, 

però tot i que els codis postals són un concepte molt utilitzat, no hi ha cap base de dades 

disponible amb les seves dades. Correus disposa d’un WebService de pagament, però es 

considera que no val la pena pagar per aquesta informació. Com que els codis postals s’utilitzen 

per emmagatzemar dades de contacte de persones o allotjaments, en la pràctica totalitat de casos 

aquestes dades seran de municipis catalans. L’IDESCAT sí que disposa d’una consulta gratuïta 

de codis postals de tots els municipis. Exportant-lo a excel obtenim un full de càlcul on es 

concatenaran els valors necessaris per poder muntar la sentència de càrrega. En els casos que 

s’introdueixin les dades de contacte d’un municipi de fora del Principat de Catalunya, no es 

desarà el seu codi postal. 

Per omplir la taula tau_poblacions es farà a partir del mateix full de càlcul obtingut de 

l’IDESCAT per obtenir les dades de la taula tau_codispostals. 
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5. Construcció i implementació 

En la fase de construcció i implementació del projecte s’implementa el disseny ideat. En aquest 

apartat explicarem la metodologia de desenvolupament emprada, la configuració de l’entorn de 

desenvolupament i els principals riscos identificats. 

 

5.1. Metodologia de desenvolupament 

 

Per desenvolupar aquest projecte es planteja un desenvolupament en cicles, començant per 

aquelles funcionalitat que són el nucli del funcionament d’una entitat excursionista i acabant per 

aquelles menys imprescindibles: 

 Cicle 1: socis, usuaris i rols 

 Cicle 2: activitats 

 Cicle 3: material i publicacions 

 Cicle 4: notícies i sala 

 Cicle 5: migració de dades 

Al desenvolupar cadascun d’aquests cicles, s’anirà actualitzant la documentació del sistema 

perquè reflecteixi la realitat. 

Com que el desenvolupament el realitza una única persona i per tant no es pot fer un repartiment 

de tasques, dins de cada cicle s’anirà alternant la construcció d’una capa o una altra 

indistintament. 

 

5.2. Entorn de desenvolupament 
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Per poder desenvolupar el projecte, es decideix treballar amb Eclipse, concretament amb la 

versió preparada específicament per treballar amb Spring: Spring Tool Suite. I concretament 

amb la versió STS 3.7.3 basada en l’Eclipse Mars 4.5.2. 

 

Figura 44. Logo de Spring Tool Suite 

 

El fet de que totes les tecnologies, frameworks, servidor, ... siguin gratuïts permet configurar 

l’entorn de desenvolupament amb pràcticament les mateixes característiques que l’entorn de 

Producció on s’instal·larà finalment el producte. 

Per tant també es necessita: 

 servidor Tomcat, concretament la versió 6.0 

 MySql, concretament la versió 5.7 

 MySql Workbench 6.3 

I per gestionar totes les llibreries del projecte s’utilitzarà Maven. 

Les versions dels mòduls de spring a utilitzar són les següents: 

 Spring (Spring Core, Spring Context, ...): versió 4.2.4 

 Spring Security: versió 3.0.2 
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5.3. Riscos 

 

El principal risc del projecte és la disponibilitat del servidor on s’ha d’implantar la solució 

desenvolupada. Actualment no està clar que abans de l’estiu el servidor estigui preparat per 

poder instal·lar-hi el sistema desenvolupat. 

Com a solució temporal mentre no es disposi del servidor, es planteja la possibilitat d’habilitar 

un PC com a servidor en el local de la SEAS i que la connexió es faci per IP fixa. Quan es 

disposi dels servidor definitiu, s’hi implantarà el sistema i es farà una migració de totes les 

dades carregades al servidor temporal. Aquesta segona implantació i la migració de les dades 

quedarien fora de l’abast del projecte. 

L’altre gran problema del projecte no és tant un problema del projecte en sí sinó de canvis de 

costums d’uns usuaris que no estan acostumats a fer les gestions amb l’entitat de manera 

electrònica. S’ha intentat fer una aplicació senzilla i fàcil d’utilitzar, però l’entitat haurà de 

gestionar les reticències al canvi. 

 

5.4. Formació 

 

Com que es considera que l’aplicació és prou senzilla, autoexplicativa i intuïtiva de fer servir, 

no es considera necessari elaborar cap manual d’usuari. 

Donades les possibles reticències dels usuaris amb el nou sistema, s’ofereix a la SEAS fer una 

sessió de formació, bàsicament per presentar l’aplicatiu. Es pot ampliar a una segona sessió 

destinada als usuaris que tinguin un rol de gestors (responsables d’activitats, de material o de 

publicacions, membres de la Junta i administradors). 
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6. Testeig 

En aquest capítol explicarem la metodologia seguida per validar que l’aplicació satisfaci les 

necessitats del client i comentarem les principals problemàtiques trobades en el 

desenvolupament del projecte. 

 

6.1. Pla de proves 

 

Per validar que el sistema funciona com s’espera, és indispensable fer el màxim de proves 

possibles. La metodologia prevista és la següent: 

 Durant la construcció d’un cicle es valida cadascuna de les funcionalitats per si sola. Per 

fer-ho s’utilitza el mòdul Spring Test per validar els serveis i també es fan proves de les 

pantalles i d’execucions de les sentències SQL aïlladament. 

 Al finalitzar cada cicle es realitzen proves d’integració de totes les funcionalitats 

implementades en el cicle, incloent validacions de totes les navegacions de les pantalles 

i provant amb tots els rols d’usuari per assegurar que tot sigui correcte. 

 A l’acabar el projecte es realitzen proves integrades de tot el sistema per assegurar que 

tot continua funcionant correctament. 

 Finalment es comparen els requeriments del sistema amb el que s’ha implementat 

realment per validar que satisfaci les necessitats del client. 

 

6.2. Problemàtiques sorgides 

 

Durant el transcurs de tot el projecte, ens hem trobat amb diferents problemàtiques que ens han 

obligat a fer adaptacions del projecte a diferents nivells: 

 Dispersió temporal: aquest projecte el vaig començar aproximadament el 2009. Per 

diverses casuístiques el vaig abandonar i fins ara no l’he reprès. Aquesta prolongació en 
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el temps ha fet que al reprendre’l hagi hagut de repassar tot el que hi havia fet, la qual 

cosa ha suposat un augment d’hores de desenvolupament del projecte. Per sort, el 

projecte el vaig deixar aturat amb tota l’anàlisi feta i amb una simple actualització de 

certes funcionalitats, n’hi ha hagut prou. 

 Modificacions de l’esquema de base de dades: Codis postals. Teníem mal entès que un 

codi postal feia referència a una única població, però al carregar la taula de poblacions 

ens vam trobar la sorpresa de que un codi postal referencia a més d’una població. Per 

exemple el codi postal 08619 serveix per diverses poblacions: Sant Jaume de Frontanyà, 

Borredà, Capolat, ... Per solucionar-ho es va haver d’identificar cada població per un 

codi únic nou, l’identificador que utilitza l’IDESCAT, i afegir la taula de codis postals 

on es vincula el codi postal amb aquest identificador de població. 
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7. Planificació 

En aquest capítol veurem la planificació inicial, la situació actual i el cost del projecte. 

 

7.1. Planificació inicial 

 

La planificació inicial del projecte reflectia la idea inicial de com s’haurien de repartir totes les 

tasques del projecte durant el seu transcurs. És la següent:  

  



 

 
 

 

Figura 45. Planificació inicial del projecte 



 
 

 

7.2. Situació actual 

 

La situació actual del projecte és que de moment segueix sense estar disponible el servidor 

definitiu on s’ha d’implantar el sistema desenvolupat. S’està pendent de saber si finalment 

estarà disponible o no per fer la implantació al servidor definitiu o bé a un ordinador del local de 

la SEAS que faci temporalment la funció de servidor mentre no hi hagi el definitiu. 

Així doncs, la situació actual de consum de les hores planificades és la següent: 

Àmbit Valoració Hores emprades 

Anàlisi 96 hores 96 hores 

Disseny 153 hores 170 hores 

Construcció 236 hores 224 hores 

Proves 88 hores 80 hores 

Implantació 16 hores 0 hores 

Gestió 35 hores 31 hores 

TOTAL 624 hores 601 hores 

 

7.3. Cost 

 

El cost del projecte seria la suma del cost del maquinari i del programari necessaris més el cost 

dels recursos humans utilitzats. En aquest cas el programari és tot de codi obert i per tant no hi 

ha cap despesa de llicències. Pel que fa al maquinari, com que el servidor no és directament de 

la SEAS i es desconeix el cost de la contractació del servei de Hosting, no s’imputa en el cost 

del projecte, però de ser d’una manera diferent, s’hauria de sumar en aquest apartat. 

Per tant el cost final del projecte és el cost dels recursos humans. Si bé és cert que aquest 

projecte l’ha desenvolupat tot una única persona i que es podria haver establert un preu únic per 

hora, es considera que cada tipus de tasca ha de tenir la seva pròpia tarifa, que són les següents: 
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 Hores de programació: 32€/h 

 Hores d’anàlisi i disseny: 38€/h 

 Hores de gestió: 44€/h 

Amb aquests preus, obtenim el cost de cadascuna de les fases: 

Àmbit Valoració Preu/hora Cost 

Anàlisi 96 hores 38 3.648 € 

Disseny 153 hores 38 5.814 € 

Construcció 236 hores 32 7.552 € 

Proves 88 hores 32 2.816 € 

Implantació 16 hores 32 512 € 

Gestió 35 hores 44 1.540 € 

TOTAL 624 hores  21.882 € 

 

I per tant el cost final del projecte és de 21.882 €. 
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8. Conclusions 

En aquest capítol explicarem les conclusions extretes del desenvolupament d’aquest projecte i 

farem un recull de possibles ampliacions de l’aplicació que es podrien fer un futur. 

 

8.1. Conclusions personals 

 

Després d’haver desenvolupat aquest projecte, concloc: 

 He adquirit nous coneixement tecnològics. En especial he desenvolupat per primera 

vegada en Spring i en MySql. Pel que fa a MySql no hi ha gaires canvis respecte a 

SGBD amb els quals he treballat com Oracle o DB2. Pel que fa a Spring sí que m’ha 

suposat un esforç important perquè si bé havia treballat amb tecnologies basades en 

Spring, no havia treballat mai directament amb el framework base i sobretot amb les 

seves configuracions. 

 Crec que el  sistema compleix amb les expectatives de la SEAS i de qualsevol altre 

centre excursionista. A més, tal com està organitzat, és fàcil afegir-hi noves 

funcionalitats i anar augmentant les prestacions. 

 Com que encara no s’ha pogut implementar el projecte, no hem pogut avaluar l’acollida 

dels usuaris i no sabem si aconsegueix superar les seves reticències al canvi. 

 A falta de la implementació definitiva i de les proves finals un cop feta la 

implementació, les hores emprades en el projecte se situen lleugerament per sota de les 

previstes. Per tant es preveu que el nombre d’hores totals gastades pràcticament serà el 

mateix que el d’hores pressupostades. 
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8.2. Treball futur 

 

Un cop finalitzat aquest projecte, es poden ampliar les funcionalitats de l’aplicació en molts 

aspectes. Algunes dels més destacades que es van descartar al definir l’abast d’aquest projecte 

podrien ser: 

 Afegir impressions en PDF i exportacions a Excel dels llistats utilitzant les llibreries 

iText i POI respectivament. 

 Afegir estadístiques de reserves de sala, de publicacions i de material i d’inscripcions a 

activitats. 

 Gestionar els cicles d’activitats 

 Gestionar els documents de les reunions de la Junta i de les assemblees. 

 Permetre la inscripció a activitats de persones que no siguin sòcies de l’entitat 

 Crear una app per accedir al sistema des d’un smartphone o tablet. 

 Fer la tramesa de correus electrònics als socis a través del sistema. 

 Gestionar les fotografies de les activitats 

 Gestionar els històrics de resultats d’activitats competitives (Marxa de Regularitat i 

Concurs Fotogràfic) 

 Gestionar més d’una sala pròpia 

 Fer que l’aplicació sigui multiidioma 

 Fer que l’aplicació sigui multientitat 
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9. Glossari 

Amb aquest glossari es pretenen recollir i centralitzar les explicacions dels acrònims de la 

documentació del projecte que poden ser més difícils de comprendre per una persona no 

avesada al vocabulari muntanyenc o bé al vocabulari informàtic. S’enfoca barrejant tant els 

termes específics de negoci com els tècnics i ordenant-los per ordre alfabètic per una fàcil 

localització. 

 

FEDME: Federación Española de Deportes de Montaña. 

FEEC: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. 

IDESCAT: Institut d’Estadística de Catalunya. 

SEAS: Secció Excursionista de l’Ateneu Santjustenc. 

SHA: Secure Hash Algorithm. Algorisme de criptografia utilitzat per encriptar les 

contrasenyes que naveguen i es desen a l’aplicació 
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