
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Politècnica Superior 

 

Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

Desenvolupament d'una aplicació web per a la 
gestió dels complements retributius del PDI 

 
 

Frederic Pourreau Pons 

 
Grau d’Enginyeria Informàtica 

 

Any acadèmic 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI de l’alumne: 43464392G 
 
Treball tutelat per Antoni Mesquida Calafat 
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica 
 

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori Institucional 
per a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, amb finalitats 
exclusivament acadèmiques i d'investigació 

Autor Tutor 
Sí No Sí No 

X  X  

 
  



Pàgina 2 de 74 

 

Taula de continguts 
 

1. Introducció ................................................................................................................ 6 

1.1. Descripció del projecte docent ........................................................................... 6 

1.2. Objectius ............................................................................................................ 6 

2. Planificació ................................................................................................................ 9 

2.1. Introducció ......................................................................................................... 9 

2.2. Abast .................................................................................................................. 9 

2.3. Cronograma ....................................................................................................... 9 

2.4. Interessats ........................................................................................................... 9 

2.5. Riscs ................................................................................................................... 9 

3. Anàlisi ..................................................................................................................... 25 

3.1. Tècniques de recopilació de requisits .............................................................. 25 

3.2. Requisits ........................................................................................................... 25 

3.3. Requisits funcionals ......................................................................................... 25 

3.4. Requisits no funcionals .................................................................................... 25 

3.5. Casos d’ús ........................................................................................................ 25 

4. Tecnologia i Infraestructura .................................................................................... 31 

4.1. Llenguatges de programació ............................................................................ 31 

4.2. Eines de desenvolupament i gestió utilitzades ................................................. 31 

4.3. Base de dades ................................................................................................... 31 

5. Disseny .................................................................................................................... 37 

5.1. Disseny del model de dades ............................................................................. 37 

5.2. Disseny de la interfície d’usuari ...................................................................... 37 

6. Implementació ......................................................................................................... 43 

6.1. Front-End ......................................................................................................... 43 

6.2. Back-End ......................................................................................................... 43 

6.3. Notificacions per correu ................................................................................... 43 

6.4. Servidor ............................................................................................................ 43 

7. Proves ...................................................................................................................... 59 

7.1. Proves realitzades ............................................................................................ 59 

8. Conclusions ............................................................................................................. 64 

8.1. Tancament del projecte .................................................................................... 64 

8.1.1. Tancament temporal ..................................................................................... 64 

8.1.2. Tancament de l’abast .................................................................................... 64 

8.1.3. Tancament dels interessats ........................................................................... 64 



Pàgina 3 de 74 

 

8.1.4. Tancaments dels riscs ................................................................................... 64 

8.1.5. Checklist de tancament................................................................................. 64 

8.1.6. Lliçons apreses ............................................................................................. 64 

8.1.7. Treball futur.................................................................................................. 64 

8.2. Dificultats ......................................................................................................... 64 

8.3. Opinió Personal ................................................................................................ 64 

9. Bibliografia.............................................................................................................. 73 

9.1. Enllaços d’interès ............................................................................................. 73 

 

  



Pàgina 4 de 74 

 

Taula d’il·lustracions 
 

Il·lustració 1. EDT .......................................................................................................... 11 
Il·lustració 2. Cronograma .............................................................................................. 20 
Il·lustració 3. Requisits de l'aplicació ............................................................................. 26 

Il·lustració 4. Casos d'ús ................................................................................................. 28 
Il·lustració 5. Casos d'ús del perfil Profesor ................................................................... 29 
Il·lustració 6. Casos d'ús del perfil Administrador ......................................................... 30 
Il·lustració 7. Mostra Kanban a GitKraken Glo ............................................................. 35 
Il·lustració 8. Model de Base de dades ........................................................................... 38 

Il·lustració 9. Pop-up actualització vigència .................................................................. 39 
Il·lustració 10. Taula de manteniments .......................................................................... 40 

Il·lustració 11. Vista principal ........................................................................................ 41 
Il·lustració 12. Pantalla inici sessió ................................................................................ 44 
Il·lustració 13. Pantalla registre ...................................................................................... 45 
Il·lustració 14. Pantalla inici ........................................................................................... 46 

Il·lustració 15. Pantalla de complement ......................................................................... 47 
Il·lustració 16. Pantalla de perfil .................................................................................... 48 

Il·lustració 17. Barra de navegació de manteniments..................................................... 48 
Il·lustració 18. Pantalla manteniment complements ...................................................... 49 
Il·lustració 19. Pantalla manteniment mèrits .................................................................. 50 

Il·lustració 20. Pop-up nou complement ........................................................................ 51 
Il·lustració 21. Pop-up nou requeriment ......................................................................... 51 

Il·lustració 22. Pop-up nova categoria ............................................................................ 52 
Il·lustració 23. Pantalla manteniment categories ............................................................ 53 

Il·lustració 24. Exemple Notificació correu electrònic .................................................. 57 
Il·lustració 25. Nova pantalla inici de sessió .................................................................. 62 

Il·lustració 26. Nova capçalera ....................................................................................... 62 
Il·lustració 27. Nou peu de pàgina amb puntuació ......................................................... 62 
Il·lustració 28. Canvi al pop-up d'actualització de vigència ........................................... 63 

Il·lustració 29. Cronograma Real ................................................................................... 67 
Il·lustració 30. Paquets EDT Completats ....................................................................... 68 

 

  

file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487104
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487105
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487106
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487107
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487108
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487109
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487110
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487111
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487112
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487113
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487114
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487115
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487116
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487117
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487118
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487119
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487121
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487122
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487126
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487127
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487128
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487129
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487130
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487131
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487132
file:///C:/Users/fedep/Dropbox/UIB/GEIN/TFG/Memoria/MemoriaTFG(2).docx%23_Toc10487133


Pàgina 5 de 74 

 

 

Taula de taules 
 

Taula 1. Abast del Projecte ............................................................................................. 10 
Taula 2. Paquet EDT: Planificació ................................................................................. 12 
Taula 3. Paquet EDT: Seguiment ................................................................................... 12 
Taula 4. Paquet EDT: Tancament .................................................................................. 12 
Taula 5. Paquet EDT: Tecnologia Front ......................................................................... 13 

Taula 6. Paquet EDT: Tecnologia Back ......................................................................... 13 
Taula 7. Paquet EDT: Tecnologia e-mail ....................................................................... 13 
Taula 8. Paquet EDT: Base de dades .............................................................................. 14 

Taula 9. Paquet EDT: Interfície Gràfica ......................................................................... 14 
Taula 10. Paquet EDT: Implementació Front ................................................................. 14 
Taula 11. Paquet EDT: Implementació Back ................................................................. 15 
Taula 12. Paquet EDT: Implementació Notificació e-mail ............................................ 15 
Taula 13. Paquet EDT: Proves Aplicació Web .............................................................. 15 

Taula 14. Paquet EDT: Proves Manteniment ................................................................. 16 

Taula 15. Paquet EDT: Proves Notificació e-mail ......................................................... 16 
Taula 16. Paquet EDT: Anàlisi Opcions Sevidor ........................................................... 16 

Taula 17. Paquet EDT: Configuració Servidor .............................................................. 17 
Taula 18. Paquet EDT: Document PDF ......................................................................... 17 
Taula 19. Paquet EDT: Presentació PowerPoint ............................................................ 17 

Taula 20. Duracions ........................................................................................................ 18 
Taula 21. Fites ................................................................................................................ 19 

Taula 22. Compromís dels interessats ............................................................................ 22 
Taula 23. Risc: Atac a la base de dades .......................................................................... 23 

Taula 24. Risc: Col·lapse i caiguda del servidor ............................................................ 24 
Taula 25. Risc: Desinterès per part del PDI ................................................................... 24 
Taula 26. Taula BD: Compatibilitat ............................................................................... 55 

Taula 27. Taula BD: Complement .................................................................................. 55 
Taula 28. Taula BD: Compliment .................................................................................. 55 
Taula 29. Taula BD: Requisits ....................................................................................... 56 

Taula 30. Taula BD: Usuaris .......................................................................................... 56 
Taula 31. Taula BD: Vigència ........................................................................................ 56 

Taula 32. Test Tutor ....................................................................................................... 60 
Taula 33. Test Alumne ................................................................................................... 61 
Taula 34. Test Usuari no expert...................................................................................... 62 

Taula 35. Dates Reals de les Fites .................................................................................. 65 
Taula 36. Duració dels paquets de l’EDT: Duració Real ............................................... 66 

Taula 37. Requisits Funcionals Completat ..................................................................... 68 
Taula 38. Requisits No Funcionals Completat ............................................................... 69 

Taula 39. Compromís Real Interessats ........................................................................... 69 
Taula 40. Estat Final dels Riscs ...................................................................................... 70 
Taula 41. Checklist de tancament ................................................................................... 70 
Taula 42. Lliçons apreses ............................................................................................... 71 

Taula 43. Treball futur .................................................................................................... 71 

  



Pàgina 6 de 74 

 

 

 

 

 

1. Introducció 
 

 

 

 

1.1. Descripció del projecte docent 

1.2. Objectius 
 

  



Pàgina 7 de 74 

 

1.1.  Descripció del projecte docent 

 

Allò que es presenta en aquest treball de final de grau consisteix en el desenvolupament d’una 

aplicació web amb la finalitat de què el Personal Desenvolupador i Investigador (PDI) puguin 

controlar els seus complements retributius. Gràcies a aquesta aplicació web s’intenta evitar que 

el PDI perdi el període per sol·licitar un complement i hagi d'esperar un altre any, perdent el 

poder cobrar les 12 mensualitats del complement en qüestió. 

Aquesta aplicació s’ha adaptar a les modificacions que realitzin la UIB, la CAIB i/o el Ministeri 

damunt els complements existents en el moment del desenvolupament. 

Així podem dividir l’aplicació en tres parts: 

• La part de gestió dels complements, a la qual tindran accés tots els professors que 

s’enregistrin a l’aplicació. 

Aquesta part de gestió inclou l’enregistrament de la vigència d’un complement 

retributiu i el poder comptabilitzar la quantitat de mèrits que s'obtenen d'un complement 

per poder realitzar la seva sol·licitud 

• La part de manteniment, aquest mòdul permetrà que es puguin actualitzar, eliminar i 

afegir complements, mèrits i categories professionals per poder adaptar-se als canvis 

que es realitzen per part de la UIB, la CAIB i el Ministeri 

Aquesta part només serà accessible pels usuaris autoritzats per poder actualitzar els 

continguts de la base de dades, aquests seran els usuaris administradors. 

• Finalment, hi ha la part de perfil. Aquí tots els usuaris podran modificar les seves dades 

personals com: nom, e-mail o categoria professional. 

Els usuaris d’aquesta aplicació s’hauran d’enregistrar amb e-mail, contrasenya, nom, llinatges i 

categoria professional. A més, haurà 2 tipus d’usuaris: 

• Professor  

Representa l’usuari que tindrà accés per gestionar els complements que són compatibles 

segons la seva categoria professional. 

• Administrador 

Representa l’usuari que té accés de manteniment: afegir/modificar/eliminar els 

complements, mèrits i categories professionals enregistrats a la base de dades, a més de 

les mateixes possibilitats de l’usuari professor. 
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1.2.  Objectius 

 

L’objectiu principal d’aquest treball és dotar al PDI amb una eina per a la gestió dels 

complements retributius que ofereixen actualment tres organismes: la UIB, la CAIB i el 

Ministeri. 

Com a objectius secundaris cal destacar: 

• Dur a terme la gestió i seguiment d’un projecte durant totes les fases del cicle de vida. 

• Obtenir una aplicació web usable i amb una estètica similar a la resta de serveis que 

ofereix la UIB. 

• Obtenir una aplicació web responsive, es a dir, amb un disseny adaptable a la mida de 

pantalla del dispositiu en el qual s'està utilitzant, ja sigui un mòbil, una tablet o un 

ordinador. 

També s’han marcat objectius personals: 

• Consolidar els coneixements per al desenvolupament d’una aplicació web amb les 

tecnologies HTML5, CSS3 i JavaScript. 

• Introduir per primera vegada a un projecte personal el framework VueJS. 

• Utilització del gestor de versions Git i de la seva interfície visual GitKraken a un 

projecte. 

• Utilització de la tècnica de gestió de projectes àgil Kanban, per gestionar un projecte 

real. 
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2.1. Introducció 

La planificació d’aquest projecte s’ha realitzat seguint la guia del PMBOK (A Guide to the 

Project Management Body of Knowledge)[1]. A més, s’ha tingut en compte l’extensió “Agile 

Practice Guide” [2] a la qual s’inclouen processos per ajudar a les empreses a aplicar mètodes 

Agile.  

En l’àmbit de Agile s’ha aplicat la teoria del Kanban[3] mitjançant l’aplicació GitKraken Glo. 

Kanban es basa en un sistema de targetes que simbolitzen cada una de les tasques que s’han de 

realitzar, amb un sèrie d’estats en els quals es pot trobar cada una de les tasques identificades.  

 

2.2. Abast 

Descripció del producte 

Aplicació web per què el PDI pugui gestionar els seus complements retributius. Back-office 

es realitzarà amb Java i Front-office amb HTML5, CSS3 i JavaScript, a més de la 

incorporació dels frameworks: Bootstrap 4 i VueJS 2.0 

La base de dades per emmagatzemar la informació dels complements i dels usuaris serà 

MySQL. A més, la contrasenya dels usuaris estarà encriptada amb MD5.  

Per alta banda, es construirà un sistema de notificacions mitjançant correu electrònic per 

recordar la renovació dels complements que l’usuari tingui vigents. 

Lliurables Principals • Aplicació web 

Exclusions • Realització d’una tasca que executi 

de forma automàtica el sistema de 

notificacions quan es realitzi el 

desplegament de l’aplicació al 

servidor. S’ha de llançar per separat 

de forma manual. 

Criteris d’acceptació • Possibilitat de manteniment dels 

complements, mèrits i categories 

professionals des del Front-office  

dels complements. 

• Enviament de notificacions de 

renovació mitjançant correu 

electrònic. 

• Aplicació web compatible amb els 

navegadors més utilitzats: Google 

Chrome, Mozilla Firefox i Microsoft 

Edge 

Taula 1. Abast del Projecte 
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2.2.1.Estructura Desglossada de Treball (EDT) 

Aquest projecte s´ha dividit en 7 paquets de feina: 

• Gestió del projecte 

Aquest paquet conté les tasques relacionades amb planificar, controlar i realitzar el 

tancament del projecte. 

• Anàlisi 

Conté l’anàlisi de les tecnologies a utilitzar en el front-office, el back-office i en el 

sistema de notificacions de renovació dels complements. 

• Disseny 

Conté les tasques de disseny: tant de la base de dades com de la interfície gràfica. 

• Implementació 

Conté les tasques de programació dividides en 3 grups: front-office, back-office i la 

notificació per correu electrònic. 

• Proves 

A aquest paquet trobem els conjunts de proves a realitzar sobre l’aplicació, tant per part 

de l’alumne com del tutor, amb la finalitat de validar-ne el funcionament i què es 

compleixen els requisits. 

• Instal·lació al servidor 

Aquí s’engloben dues tasques: l’anàlisi de les opcions disponibles per a configurar 

aquest servidor i la posterior configuració de l’opció seleccionada. 

• Desenvolupament de la Memòria 

A aquest paquet trobem les tasques de redacció de la memòria i la preparació de la 

presentació del TFG. 

 

 

 

 

 

Il·lustració 1. EDT 
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2.2.2.Diccionari EDT 

A continuació (taules 2 - 19) es descriuen cada un dels paquets de feina que es poden veure a la 

il·lustració 1. 

 

Codi 1.1 Nom Planificació 

Descripció 

Planificació del projecte en els àmbits: temporal, abast, interessats i riscs. La planificació 

temporal es realitza amb l’ajuda del software Microsoft Project. 

Paquet EDT pare 1. Gestió del projecte 

Fites -  

Paquet EDT predecessor 

-  

Taula 2. Paquet EDT: Planificació 

Codi 1.2 Nom Seguiment 

Descripció 

Realització del seguiment setmanal del projecte, actualitzant les dates reals i realitzant les 

pujades del treball completat aquella setmana al servidor remot de GitLab. 

Paquet EDT pare 1. Gestió del projecte 

Fites -  

Paquet EDT predecessor 

 

Taula 3. Paquet EDT: Seguiment 

Codi 1.3 Nom Tancament 

Descripció 

Realització del tancament del projecte tenint en compte els mateixos àmbits que a la 

planificació afegint les dificultats superades i les lliçons apreses. 

Paquet EDT pare 1. Gestió del projecte 

Fites Projecte completat i validat 

Paquet EDT predecessor 

Presentació PowerPoint 

Taula 4. Paquet EDT: Tancament 
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Codi 2.1 Nom Tecnologia Front 

Descripció 

Anàlisi de les tecnologies amb les quals es realitzarà la part visual de l’aplicació. 

Paquet EDT pare 2. Anàlisi 

Fites -  

Paquet EDT predecessor 

Planificació 

Taula 5. Paquet EDT: Tecnologia Front 

 

Codi 2.2 Nom Tecnologia Back 

Descripció 

Anàlisi de les tecnologies que s’aplicaran al back-office de l’aplicació i el tipus de base de 

dades que s’utilitzarà. 

Paquet EDT pare 2. Anàlisi 

Fites -  

Paquet EDT predecessor 

Tecnologia Front 

Taula 6. Paquet EDT: Tecnologia Back 

 

 

Codi 2.3 Nom Tecnologia e-mail 

Descripció 

Anàlisi de la tecnologia que s’utilitzarà per implementar el sistema de notificacions 

mitjançant correu electrònic. 

Paquet EDT pare 2. Anàlisi 

Fites Inici desenvolupament 

Paquet EDT predecessor 

Tecnologia Back 

Taula 7. Paquet EDT: Tecnologia e-mail 
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Codi 3.1 Nom Base de dades 

Descripció 

Disseny del model de base de dades per emmagatzemar tota la informació necessària. 

Paquet EDT pare 3. Disseny 

Fites -  

Paquet EDT predecessor 

Tecnologia e-mail 

Taula 8. Paquet EDT: Base de dades 

 

Codi 3.2 Nom Interfície gràfica 

Descripció 

Disseny dels elements que compondran la part visual de l’aplicació i de com s’organitzaran 

les diferents pàgines. 

Paquet EDT pare 3. Disseny 

Fites -  

Paquet EDT predecessor 

Base de dades 

Taula 9. Paquet EDT: Interfície Gràfica 

 

Codi 4.1 Nom Front 

Descripció 

Implementació de la part visual de l’aplicació i de les cridades a la part de Back per obtenir la 

informació necessària. 

Paquet EDT pare 4. Implementació 

Fites -  

Paquet EDT predecessor 

Interfície gràfica 

Taula 10. Paquet EDT: Implementació Front 
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Codi 4.2 Nom Back 

Descripció 

Implementació de la base de dades i de la part de Back que realitzarà les consultes a la base 

de dades. 

Paquet EDT pare 4. Implementació 

Fites -  

Paquet EDT predecessor 

Front 

Taula 11. Paquet EDT: Implementació Back 

 

Codi 4.3 Nom Notificació e-mail 

Descripció 

Implementació del sistema de notificacions mitjançant correu electrònic d’acord a l’anàlisi 

realitzat anteriorment. 

Paquet EDT pare 4. Implementació 

Fites Primera versió completa 

Paquet EDT predecessor 

Back 

Taula 12. Paquet EDT: Implementació Notificació e-mail 

 

Codi 5.1 Nom Aplicació Web 

Descripció 

Realització de proves amb l´aplicació per comprovar que es compleixen els requisits 

d´utilització i valorar si s’ha de realitzar algun canvi a la part visual. 

Paquet EDT pare 5. Proves 

Fites -  

Paquet EDT predecessor 

Notificació e-mail 

Taula 13. Paquet EDT: Proves Aplicació Web 
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Codi 5.2 Nom Manteniment 

Descripció 

Realització de proves a la part de manteniment per validar l’entorn visual i que es poden 

realitzar totes les accions requerides de forma satisfactòria. 

Paquet EDT pare 5. Proves 

Fites -  

Paquet EDT predecessor 

Aplicació Web 

Taula 14. Paquet EDT: Proves Manteniment 

 

Codi 5.3 Nom Notificació e-mail 

Descripció 

Proves amb diferents usuaris de les notificacions de renovació mitjançant correu electrònic. 

Validar si es reben correctament i si s’ha de modificar el missatge del cos del correu. 

Paquet EDT pare 5. Proves 

Fites Versió completa revisada i corregida 

Paquet EDT predecessor 

Manteniment 

Taula 15. Paquet EDT: Proves Notificació e-mail 

 

Codi 6.1 Nom Anàlisi Opcions 

Descripció 

Anàlisi de les diferents opcions existents per realitzar un servidor, accessible des de qualsevol 

xarxa, on desplegar l’aplicació una vegada implementada i provada. 

Paquet EDT pare 6. Instal·lació Servidor 

Fites  

Paquet EDT predecessor 

Notificació e-mail 

Taula 16. Paquet EDT: Anàlisi Opcions Sevidor 
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Codi 6.2 Nom Configuració 

Descripció 

Configuració del servidor segons l’anàlisi anterior i desplegament de l'aplicació. 

Paquet EDT pare 6. Instal·lació Servidor 

Fites Aplicació accessible a qualsevol xarxa 

Paquet EDT predecessor 

Anàlisi Opcions 

Taula 17. Paquet EDT: Configuració Servidor 

 

Codi 7.1 Nom Document PDF 

Descripció 

Generar el document PDF on s’explica com s’ha elaborat l’aplicació web, les tasques de 

gestió realitzades i les proves realitzades sobre l’aplicació. 

Paquet EDT pare 7. Desenvolupament Memòria 

Fites -  

Paquet EDT predecessor 

Configuració 

Taula 18. Paquet EDT: Document PDF 

 

Codi 7.2 Nom Presentació PowerPoint 

Descripció 

Generar una presentació en PowerPoint que conté un resum de la feina realitzada en aquest 

projecte. 

Paquet EDT pare 7. Desenvolupament Memòria 

Fites  

Paquet EDT predecessor 

Document PDF 

Taula 19. Paquet EDT: Presentació PowerPoint 
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2.3. Cronograma 

Basant-nos en l’estimació de 422h, que es presenta a la Taula 20, el projecte es va estimar que 

duràs 29 setmanes, de dia 12 de Novembre de 2018 a dia 31 de Maig de 2019, amb una 

dedicació d’unes 3h al dia, de dilluns a divendres. 

La tasca de seguiment és una tasca periòdica amb una durada de mitja hora cada dues setmanes. 

A continuació, es mostra una taula amb les tasques a realitzar i el temps planificat per a cada 

una d’elles: 

Codi Paquet EDT Paquet EDT Duració Prevista 

1.1 Planificació 10 hores 

1.2 Seguiment 30 minuts cada 2 divendres 

1.3 Tancament 5 hores 

2.1 Tecnologia Front 20 hores 

2.2 Tecnologia Back 20 hores 

2.3 Tecnologia e-mail 10 hores 

3.1 Base de dades 12 hores 

3.2 Interfície gràfica 18 hores 

4.1 Front 75 hores 

4.2 Back 55 hores 

4.3 Notificació e-mail 20 hores 

5.1 Aplicació Web 8 hores 

5.2 Manteniment 7 hores 

5.3 Notificació e-mail 5 hores 

6.1 Anàlisi Opcions 30 hores 

6.2 Configuració 10 hores 

7.1 Document PDF 90 hores 

7.2 Presentació PowerPoint 20 hores 

Total 422 hores 

Taula 20. Duracions 
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També s’ha realitzat la planificació de les fites que conté cada un dels paquets de feina citats 

anteriorment. 

 

Fita Data Prevista 

Inici desenvolupament 10 de Desembre de 2018 

Primera versió completa 6 de Març de 2019 

Versió completa revisada i corregida 15 de Març de 2019 

Aplicació accessible a qualsevol xarxa 4 d’Abril de 2019 

Projecte completat i validat 31 de Maig de 2019 

Taula 21. Fites 

 

La il·lustració 2 mostra el diagrama de Gantt del projecte tenint en compte aquestes duracions i 

les dependències citades anteriorment. Aquest diagrama s’ha realitzat amb el software Microsoft 

Project (MS Project). 
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Il·lustració 2. Cronograma 
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2.4. Interessats 

En aquest projecte s’han pogut identificar 3 interessats que s’han classificat com es mostra a la 

taula 22. 

Aquesta taula té en compte diferents característiques de cada un dels interessats. 

El compromís ens dona informació sobre a quin punt d’interès es troba cada un d’ells i també 

identifiquem a quin nivell voldríem que estiguessin. Tenim les següents opcions de compromís:  

• Resistent 

Interessat contrari al projecte 

• Desconeixedor 

Interessat que desconeix l’existència del projecte 

• Neutral 

Interessat que no es troba a favor ni en contra del projecte 

• Donant suport 

Interessat que es troba a favor del projecte 

• Líder 

Interessat que col·labora / lidera la realització el projecte 

També es diferencia entre interessats positius i negatius, encara que en el cas en el que ens 

trobem només en tenim de positius.  

Per darrer els hi donam un nivell de classificació per diferenciar els usuaris més importants per 

al nostre projecte. Existeixen les següents opcions: 

• Mínim esforç 

Interessats que mostren tant un poder com un interès baix en el projecte i, per tant, la 

seva estratègia se centrarà en un sistema de vigilància que permeti assegurar-se que ni 

l'interès ni el poder han canviat. 

• Mantenir informat 

Interessats que mostren un interès alt sobre les decisions del projecte però no tenen cap 

poder d'influència en aquestes. En aquests casos, se'ls mantindrà informats però no es 

negociarà amb ells ni s'inclouran les seves reivindicacions, donat el seu baix poder 

d'influència. 

• Mantenir satisfet 

Estratègia per a interessats que segueixin sense tenir interès en les decisions del projecte 

perquè aquestes no els perjudicaran, i així aconseguir que no s'hi oposin. 

• Interessat clau 

Interessats amb un interès i un poder alt, de manera que van a intervenir activament en 

les decisions que es volen prendre. 
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Interessat 

Compromís 

+ / - Classificació Expectatives 

Actual Desitjat 

Alumne Líder Líder + Interessat clau 

Proveir al PDI 

d’una bona 

aplicació. A 

més de 

realitzar un 

bon treball i 

superar el 

TFG. 

Tutor Líder Líder + Interessat clau 

Tenir una 

bona aplicació 

de gestió. 

PDI 

(Usuaris) 
Desconeixedor 

Donant 

Suport 
+ 

Mantenir 

informat 

Que se’l 

faciliti la 

gestió / 

renovació dels 

complements 

retributius. 

Taula 22. Compromís dels interessats 

 

Els interessats Alumne i Tutor es troben a la posició “Líder” i es desitja que segueixin en 

aquesta posició ja que són els que s'encarreguen de la realització i supervisió del projecte, per 

tant, gràcies a ells tindrà un resultat satisfactori. 

Per un altra banda, tenim al grup d’interessats PDI. Actualment es troben a l’estat 

“Desconeixedor” ja que encara no són conscients de l’existència d’aquest projecte, i es desitja 

que canviïn de posició cap a “Donant Suport” ja que seran els usuaris de l’aplicació i han d’estar 

satisfets amb aquesta i que vegin un avantatge per utilitzar-la.  
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2.5. Riscs 

 

S’han pogut identificar 3 possibles riscs damunt aquest projecte. 

Per evitar la seva materialització s’ha realitzat accions preventives a cada un d’ells. 

La informació corresponent a cada un d’ells es presenta a les següents taules: 

 

 

Risc Atac a la base de dades 

Descripció 

Hackers realitzen un atac a la base de dades de l’aplicació per intentar robar comptes 

d’usuari. 

Estat Dorment 

Probabilitat 0,2 Impacte 0,5 Prioritat 0,1 

Trigger 

Accessos a base de dades externs a l’aplicació 

Estratègia Evitar 

Accions 

S’ha realitzat l’encriptació de la contrasenya dels usuaris perquè sigui irrecuperable i 

il·legible per als hackers. Aquesta encriptació es realitza en el moment de registrar un nou 

usuari. 

Taula 23. Risc: Atac a la base de dades 
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Risc Col·lapse i caiguda del servidor  

Descripció 

El servidor té una càrrega de feina major a la que pot assumir, es col·lapsa i s’atura. 

Estat Dorment 

Probabilitat 0,1 Impacte 0,9 Prioritat 0,09 

Trigger 

La pàgina de l’aplicació no carrega cap informació 

Estratègia Acceptar 

Accions 

S’han calculat els recursos òptims del servidor perquè això no succeeixi amb una quantitat 

normal d’usuaris connectats de manera simultània. 

Taula 24. Risc: Col·lapse i caiguda del servidor 

 

Risc Desinterès per part del PDI 

Descripció 

El PDI no té interès en utilitzar l’eina i no veu que li aporti un valor. 

Estat Dorment 

Probabilitat 0,5 Impacte 0,4 Prioritat 0,2 

Trigger 

Ja presentat, no existeix petició d’utilització de l’aplicació 

Estratègia Mitigar 

Accions 

Es presenten les resultats del projecte als òrgans de la UIB pertinents. 

A més, d’informar mitjançant els correu electrònics de Som UIB de l’existència d’aquesta 

eina i els avantatges de la seva utilització. 

Taula 25. Risc: Desinterès per part del PDI 
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3. Anàlisi 
 

 

 

 

3.1. Tècniques de recopilació de 

requisits 

3.2. Requisits 

3.3. Requisits funcionals 

3.4. Requisits no funcionals 

3.5. Casos d’ús 
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3.1. Tècniques de recopilació de requisits 

La recopilació de requisits s’ha realitzat de forma conjunta amb el tutor utilitzant dues 

tècniques: 

• Brainstorming 

• Reunions 

 

3.2. Requisits 

 

Amb els resultats d’aquestes tècniques 

s’ha realitzat un gràfic (veure Il·lustració 

4) per aconseguir una visió general dels 

requisits que ha de satisfer l’aplicació. 

Cal destacar que tindrem 2 tipus 

d’usuaris diferents: 

• Professor 

• Administrador 

L’usuari Administrador tindrà les 

mateixes funcions que l’usuari professor 

afegint la funció de manteniment de la 

web per gestionar les categories 

professionals, els complements i mèrits 

disponibles 

  

Il·lustració 3. Requisits de l'aplicació 
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3.3. Requisits funcionals 

• El perfil administrador podrà realitzar les següents accions: 

o Afegir, modificar i eliminar complements retributius. 

o Afegir, modificar i eliminar mèrits a satisfer per obtenir cada complement 

retributiu. 

o Afegir, modificar i eliminar categories professionals. 

Aquí també s’inclou la modificació de la compatibilitat entre les categories 

professionals i els complements retributius, es a dir, quines categories 

professionals poden accedir a cada complement retributiu. 

• El perfil professor podrà realitzar les següents accions: 

o Crear un compte d'usuari. 

o Modificar les seves dades. 

o Registrar un complement aconseguit. Per fer-ho haurà d'indicar l’any d’inici de 

la vigència, l’any de finalització es calcularà de forma automàtica mitjançant la 

duració del complement. 

o Registrar un mèrit satisfet per a un determinat complement retributiu. Això es 

realitzarà amb un nombre que indicarà la quantitat de vegades que s’ha satisfet 

aquest mèrit. 

• Notificació per correu en necessitar renovar un complement. 

En el moment el que es compleixi la data de renovació d’un complement per a un 

usuari, aquest rebrà un correu electrònic generat per l’aplicació amb la finalitat de 

recordar que realitzi la renovació. 

• Enllaç a la web a més informació i / o normativa de cada complement. 

Un usuari ha de poder consultar informació relacionada a cada un dels complements. 

Per això, cada complement tindrà una secció en la que es trobarà un enllaç per poder 

obtenir informació addicional o la normativa d’aquell complement. 

3.4. Requisits no funcionals 

• Encriptació de la contrasenya amb MD5. 

La contrasenya es guardarà a la base de dades després d’executar-se sobre ella una 

mètode d’encriptació MD5 per motius de seguretat. Així encara que accedeixin a la 

base de dades no podran robar les contrasenyes ja que apareix un número de hash. 

• Disseny responsive. 

L’aplicació s’ha de visualitzar correctament a qualsevol dispositiu ja sigui un mòbil, 

una tablet o un ordinador, sense tenir en compte el seu mida/resolució de pantalla. 

• Execució sobre navegador web i compatibilitat amb els navegadors més utilitzats. 

L’aplicació s’executarà sobre navegador web ja que així és independent del dispositiu i 

del seu sistema operatiu. 

A més, l’aplicació ha de poder executar-se i visualitzar-se correctament als navegadors 

més utilitzats: Google Chrome, Mozilla Firefox i Microsoft Edge. 

• Comunicació amb la base de dades mitjançant Ajax. 

La interacció entre l’aplicació i la base de dades es realitzarà mitjançant mètodes Ajax 

de jQuery per evitar recàrregues de la pàgina innecessàries i així l’aplicació serà més 

ràpida. 



Pàgina 28 de 74 

 

• Llançament en servidor amb connexió des de qualsevol lloc. 

L’aplicació es llançarà damunt un servidor amb connexió i visibilitat cap a internet per 

poder tenir accés a l’aplicació des de qualsevol lloc i qualsevol xarxa. 

• Mail i contrasenya es guarden durant un temps limitat per no iniciar sessió en cada 

entrada. 

El mail i la contrasenya es guarden a l’emmagatzemament de la sessió, així mentre no 

es tanqui el navegador no serà necessari iniciar sessió. 

 

3.5. Casos d’ús 

Podem distingir dos utilitats general però cada un dels usuaris citats anteriorment  

De forma general, l’aplicació té dues funcionalitats:  

• Gestió dels complements retributius del PDI compatibles 

• Manteniment de l’aplicació 

Segons el tipus d’usuari que inicia sessió podrà tenir accés a una de les funcionalitats o a totes 

dues (veure Il·lustració 5). 

 

  

Il·lustració 4. Casos d'ús 
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A continuació, s’expliquen de forma detallada les funcionalitats que pot utilitzar cada tipus 

d’usuari: 

• Cas d’ús Professor. (Il·lustració 6) 

L’usuari Professor tindrà la possibilitat de gestionar els complements que són 

compatibles segons la seva categoria professional. Així tindrà la possibilitat 

d’actualitzar les dades de vigència de cada complement i els punts actualment 

aconseguits per a cada complement, en base als seus mèrits. 

 

 

 

• Cas d’us Administrador. (Il·lustració 7) 

En el cas de l’usuari Administrador pot accedir a les mateixes accions que el tipus 

d’usuari Professor i a més, té disponibles totes les accions de manteniment: 

afegir/modificar/eliminar complements, afegir/modificar/eliminar mèrits d’un 

complement, afegir categories i modificar els complements compatibles per a cada 

categoria. 

 

  

Il·lustració 5. Casos d'ús del perfil Profesor 
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Il·lustració 6. Casos d'ús del perfil Administrador 
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4.3. Base de dades 
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4.1. Llenguatges de programació 

En aquest apartat s’expliquen els diferents llenguatges de programació que s’han utilitzat, tant a 

la part de Front-End com a la part de Back-End.  

 

4.1.1. HTML5 

HTML[4] (HyperText Markup Language) és un llenguatge de marcat predominant per a 

l’elaboració de pàgines web. El desenvolupament d’aquest llenguatge de marcat és regulat pel 

Consorci W3C. 

HTML5 suposa un gran avanç enfront de la versió anterior, afegint les següents característiques: 

• Noves etiquetes per incorporar Canvas 2D i 3D, àudio i vídeo, amb els còdecs 

necessaris per mostrar els continguts multimèdia. 

• Etiquetes per manejar grans conjunts de dades. 

• Millores als formularis amb nous tipus de dades com: email, url, etc. 

• Nous visors: MathML per a fórmules matemàtiques i SVG per gràfics vectorials. 

• Drag & Drop: Nova funcionalitat per arrossegar objectes, com per exemple, imatges. 

Amb aquest llenguatge s’ha descrit l’estructura en la qual es mostrarà la informació. 

Com a complements a aquest s’han utilitzat: CSS3, JavaScript i Java. 

 

4.1.2. CSS3 

CSS[5] (Cascade Style Sheets) és un llenguatge formal per definir l’estil dels documents HTML. 

Per donar l’estil a l’aplicació web s’ha utilitzat el framework de CSS: Bootstrap[6]. Així 

assignant classes al elements de HTML5 podem donar-li les característiques visuals que 

vulguem, com pot ser color, organització del elements, mides, etc. 

També s’ha aplicat CSS sense el framework1 Bootstrap per: 

• La realització del peu de pàgina que apareix a la pàgina d’un complement en concret on 

es pot visualitzar el punts actuals i els punts requerits del complement corresponent. 

• Modificació d'alguns marges que s'aplica de forma automàtica bootstrap a alguns 

components, per exemple <p>. 

• Realització de la capçalera amb un estil similar al de la resta de pàgines de la UIB. 

 

4.1.3. JavaScript 

JavaScript[7] és un llenguatge de programació interpretat, dialecte de l'estàndard ECMAScript. 

Es defineix com orientat a objectes, basat en prototips, imperatiu, dèbilment tipat i dinàmic. 

S'utilitza principalment en la seva forma del costat del client (client-side), implementat com a 

part d'un navegador web permetent millores en la interfície d'usuari i pàgines web dinàmiques. 

Gràcies a JavaScript i a la integració del framework jQuery[8] s’han realitzat cridades Ajax a la 

base de dades i elements dinàmics com les barres de navegació. 

                                                 
1 Un framework és una estructura conceptual i tecnològica de suport definit, que pot servir de base per a 

l'organització i desenvolupament de programari. 
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4.1.4. Java 

Java és un llenguatge de programació de propòsit general, concurrent, orientat a objectes, que va 

ser dissenyat específicament per tenir tan poques dependències d'implementació com fos 

possible. La seva intenció és permetre que els desenvolupadors d'aplicacions escriguin el 

programa una vegada i ho s'executin en qualsevol dispositiu, el que vol dir que el codi que és 

executat en una plataforma no ha de ser reconstruït localment per córrer en una altra. Java és, a 

partir del 2012, un dels llenguatges de programació més populars en ús, particularment per a 

aplicacions de client-servidor de web com és aquest cas, amb uns deu milions d'usuaris reportat. 

S’ha utilitzat aquest llenguatge de programació per implementar dos components clau per 

aquesta aplicació: 

• WebService 

• Notificacions per correu electrònic 

Aquests dos components es desenvoluparan més detalladament a l’apartat 6 

(Desenvolupament). 

 

4.2. Eines de desenvolupament i gestió 

utilitzades 

4.2.1. VueJS 

Vue.js[9] és un framework de front-end de JavaScript que va ser construït per organitzar i 

simplificar el desenvolupament web. Això se centra a fer que les idees en el desenvolupament 

de la interfície d'usuari siguin més accessibles. 

Compta amb una arquitectura d'adopció incremental. La llibreria és necessària per al seu ús i pot 

incrustar directament en les pàgines ja existents. Encara que per a l'ús de les funcions avançades 

cal instal·lar-lo mitjançant un gestor de paquets (el més conegut i utilitzat és NPM) i 

posteriorment compilar el codi escrit. 

El major avantatge d'aquest framework és la reactivitat de tots els components creats amb ell. 

Això vol dir que tots els components i variables que es creen s'estaran constantment verificant el 

seu estat i els seus valors per mostrar canvis en el cas en què es produeixin. 

 

4.2.2. AJAX 

Ajax[10] és una tecnologia web per crear aplicacions interactives. Així les operacions realitzades 

a partir d'aquesta tecnologia s'executen mitjançant peticions HTTP (HyperText Transfer 

Protocol) i HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) en el navegador dels usuaris mentre 

es manté la comunicació asíncrona amb el servidor en segon pla. D'aquesta forma és possible 

realitzar canvis sobre les pàgines sense necessitat de recarregar-les, millorant la interactivitat, 

velocitat i usabilitat en les aplicacions. 

S’ha utilitzat aquesta tecnologia per realitzar les cridades a base de dades, ja siguin de consulta, 

modificació, creació o eliminació de dades. 
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4.2.3. NetBeans IDE 

NetBeans és un entorn de desenvolupament integrat lliure fet principalment per el llenguatge de 

programació Java. És un producte lliure i gratuït sense restriccions d’ús i del qual existeixen un 

gran nombre de mòduls per poder-lo estendre. 

Gràcies a aquest IDE2 hem creat un projecte Web Application que ens permet programar una 

aplicació web amb HTML, CSS i JavaScript per la part front-end, i Java per la part back-end 

creant l’estructura de Servlets necessària per realitzar els mètodes de crida a base de dades i 

poder executar aquests mètodes a la part front-end mitjançant una URL i un SOAP Message 

amb els paràmetres necessaris. 

 

4.2.4. JetBrains DataGrip 

DataGrip és un IDE multiplataforma que està dirigit a administradors de bases de dades i 

desenvolupadors que treballen amb bases de dades SQL. Compta amb controladors integrats 

que admeten AWS Redshift, DB2, Derby, Exasol, H2, HSQLDB, Microsoft Azure, MySQL, 

Oracle, PostgreSQL, SQL Server, Sqlite i Sybase. 

Gràcies a aquest programa es pot treballar amb la base de dades de manera més senzilla, de 

manera més visual. 

 

4.2.5. Git i GitKraken 

Git és un programari de control de versions dissenyat per Linus Torvalds, pensant en l'eficiència 

i la fiabilitat del manteniment de versions d'aplicacions quan aquestes tenen un gran nombre 

d'arxius de codi font. El seu propòsit és portar registre dels canvis en arxius d'ordinador i 

coordinar el treball que diverses persones realitzen sobre arxius compartits. En aquest cas no 

hem aprofitat la possibilitat de coordinar el treball entre diverses persones però si el control de 

versions però poder enregistrar tots els canvis que es realitzaven i en cas d’algun error es podia 

identificar de manera senzilla o fins i tot, tornar a una versió anterior si fos necessari. A més, 

gràcies a aquesta eina s’ha pogut pujar el codi a un repositori privat de GitLab per tenir el codi 

sempre disponible sense possibilitats de pèrdua. 

Per un altra banda, GitKraken és un software lliure que ens dona la possibilitat de treballar de 

manera visual amb Git. 

                                                 
2 Un IDE (Integrated Development Environment) és una aplicació informàtica que proporciona serveis 

integrals per facilitar-li al desenvolupador o programador el desenvolupament de software. Normalment 

consisteix en un editor de codi font, eines de construcció automàtiques i un depurador. 
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També s’ha utilitzat la funcionalitat Glo de GitKraken que ofereix un Kanban per organitzar la 

feina a realitzar 

En aquest cas s’han utilitzat els estats:  

• To Do APP 

Tasques de l’aplicació web que encara s’han de realitzar. 

• Testing APP 

Tasca de l’aplicació web que s’està realitzant i verificant en correcte funcionament. 

• Done APP 

Tasques de l’aplicació web realitzades. 

• To Do Memory 

Tasques de la memòria i la presentació que encara s’han de realitzar. 

• Done Memory. 

Tasques de la memòria i la presentació realitzades. 

 

4.2.6. Gliffy Diagram 

Aquesta és una eina gratuïta que permet realitzar diagrames i gràfics de diferents tipus. S’ha 

utilitzat com aplicació de Google Chrome, encara que també es pot utilitzar de forma online 

amb qualsevol navegador. 

 

4.2.7. Microsoft Project 

És una eina de treball per a caps de projectes, utilitzada per organitzar i seguir les tasques de 

manera eficaç, per evitar així els retards. 

 

 

Il·lustració 7. Mostra Kanban a GitKraken Glo 
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4.3. Base de dades 

S’ha utilitzat un sistema gestor de base de dades MySQL per emmagatzemar tota la informació 

corresponent a usuaris, complements i mèrits d’aquests complements si existeixen. 

MySQL és un sistema de gestió de bases de dades relacional desenvolupat sota llicència dual: 

Llicència pública general / Llicència comercial per Oracle Corporation i està considerada com la 

base dades de codi obert més popular del món, i una de les més populars en general al costat a 

Oracle i Microsoft SQL Server, sobretot per a entorns de desenvolupament web. 

S’ha seleccionat una base de dades d’aquest tipus perquè: 

• És una de les bases de dades amb major rendiment. 

• No necessita estar a màquines amb grans requeriments. 

• Suporta gran varietat de sistemes operatius i és de fàcil configuració i instal·lació. 
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5. Disseny 
 

 

 

 

5.1. Disseny del model de dades 

5.2. Disseny de la interfície d’usuari 
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5.1. Disseny del model de dades 

S’ha realitzat una base de dades amb tecnologia MySQL que consta de 6 taules (veure 

Il·lustració 9) que ens permet emmagatzemar tota la informació necessària dels complements, 

els usuaris i les relacions que es generen entre ells.   

 

A la taula USUARIS tindrem els usuaris registrats en l'aplicació, 

amb el camp password encriptat amb MD53. 

VIGÈNCIA fa referència als complements que estan vigents per a aquest usuari. A més, 

guardarem la data d'inici i de fi de la vigència d'aquest complement per a aquest usuari i la data 

en la qual se li ha d'avisar per realitzar la renovació, 20 dies abans de la data de caducitat. 

A COMPLEMENT tindrem la informació de cada un dels diferents 

complements retributius existents amb la durada i un enllaç per obtenir més informació.  

A COMPATIBILITAT guardarem quins complements són vàlids per a quin tipus de professors 

(categoria professional), ja que no tots poden optar a tots ells. 

A REQUISITS tindrem emmagatzemats els diferents mèrits que es poden complir per a cada un 

dels diferents complements. 

I a la taula COMPLIMENT tindrem per a cada usuari els mèrits que ha de 

complir amb un nombre que correspon a la quantitat de vegades que s’ha complert per poder 

sumar els punts acumulats. 

 

                                                 
3 MD5 es un algorisme de reducció criptográfica que transforma un text en una cadena de 32 caràcters 

única i impossible de desxifrar 

Il·lustració 8. Model de Base de dades 
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5.2. Disseny de la interfície d’usuari 

El disseny de la interfície d’usuari s’ha basat en elements de Bootstrap.  

Així es basa en els elements i disseny que tot usuari coneix i es redueix la corba d’aprenentatge: 

• Modals 

Els modals són finestres emergents per poder mostrar informació addicional o elements 

temporals que no és necessari que es trobin visibles de manera constant. 

A l’aplicació s’utilitzen per l’actualització de les dades de vigència (veure Il·lustració 

10). 

A més, a la part de manteniment s’utilitza per a la introducció de dades: 

o Inserció d’un nou complement 

o Inserció d’un nou mèrit 

o Inserció d’una nova categoria 

 

  

Il·lustració 9. Pop-up actualització vigència 
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• Taules 

A les taules se'ls ha donat un estil de capçalera negra. 

A l’aplicació s’utilitzen per llistar els mèrits que té disponible un complement. 

També es troben a la secció de manteniments per llistar els elements modificables a la 

base de dades: 

o Complements 

o Mèrits 

o Categories 

  

Il·lustració 10. Taula de manteniments 
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• Botons 

A l’aplicació s’utilitzen botons de gran mida i de colors vistosos per realitzar accions 

com guardar, tancar sessió, etc... 

A més, s´han realitzat uns botons especial. Per formar la llista de complements de la 

pàgina principal (veure Il·lustració 12). 

Aquests estan composts per 3 parts: 

o Títol 

On apareix el nom del complement. 

o Subtítol 

On apareix l’estat de vigència del complement 

o Puntuació 

Si és un complement que funciona amb punts, aquests apareixen amb el format: 

Punts Actuals/Punts Necessaris “punts” 

 

 

  

Il·lustració 11. Vista principal 
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• Barra de navegació 

A la part superior de la pantalla, en tot moment, es troba una barra de navegació en la 

que trobarem l’escut de la Universitat i la paraula “inici”, ambdues opcions carreguen la 

pàgina inicial de l’aplicació (veure Il·lustració 12). 

A la dreta d’aquest element, apareixerà la paraula “Manteniment” si l’usuari és 

administrador per poder accedir a aquesta secció. 

I alineat a la dreta apareix el nom de l’usuari, la seva categoria professional i una imatge 

que correspon a un botó que dona accés a la secció perfil per editar la informació 

corresponent. 

 

• Barra de puntuació 

Per una millor experiència, quan un usuari entra a un complement que funciona amb 

punts, els punts actuals i necessaris corresponents a aquest complement es col·loquen a 

un peu de pàgina sempre visible que canvia de color (veure Il·lustració 10): 

o Vermell si la quantitat de punts actual és menor a la necessària 

o Verd si la quantitat de punts actual és igual o superior a la necessària 

Així s’aconsegueix que aquesta informació estigui sempre present sense tenir en compte 

la posició en la que es trobi l’usuari.  
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6. Implementació 
 

 

 

 

6.1. Front-End 

6.2. Back-End 

6.3. Notificacions per correu 

6.4. Servidor 
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6.1. Front-End 

En aquest apartat es descriu com s’han desenvolupat els elements visuals que formen les 

diferents pàgines de l’aplicació. 

En primer lloc veurem com s’han desenvolupat els 5 tipus de pantalla en les quals es basa 

l’aplicació:  

➢ Pantalla d’inici de sessió/enregistrament 

➢ Pantalla principal. 

➢ Pantalla de complement. 

➢ Pantalla de perfil.  

➢ Mòdul de manteniment que només tenen disponible els usuaris administradors. 

6.1.1. Pantalla d’inici de sessió / Enregistrament 

Aquesta pantalla està formada per una imatge amb el nom i l’escut de la Universitat i 

component pertanyent a Bootstrap que ens permet amagar i mostrar els camps que siguin 

necessaris en cada cas; uns per iniciar sessió (veure Il·lustració 13) i uns altres per enregistrar-se 

(veure Il·lustració 14). Així només es troba visible una de les dues opcions. 

Les diferents categories que es mostren al desplegable de l’opció d’enregistrament s’obtenen de 

base de dades amb la tecnologia AJAX citada a l’apartat 4.2.2. 

 

 

Il·lustració 12. Pantalla inici sessió 
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6.1.2. Pantalla principal 

La pantalla principal (veure Il·lustració 15) es pot dividir en dos grans elements.  

Primer una barra de navegació (funcionament i components a l’apartat 5.2) que ens 

acompanyarà a tota l’aplicació. 

I després, al cos de la pantalla apareix un llistat dels complements compatibles amb la categoria 

professional classificats en dos grups: 

• Vigents: Aquí s’agrupen els complements per als quals l’usuari ha introduït una data 

d’inici de vigència i encara no ha arribat la data de fi. 

• Disponible: Aquí apareixen els complements que no estan vigents: no tenen una data 

d’inici de vigència, o que han estat vigents però ja ha passat la seva data de fi de 

vigència i no s’ha renovat. 

Cada uns dels elements d’aquesta llista mostrarà el nom, les dates de vigència i la puntuació 

actual i necessària si és el cas de que tinguin mèrits a complir. 

A més, aquests elements estan creats com a botons, per tant, pots clickar damunt ells i s’obrirà 

la pàgina corresponent a aquell complement. 

Il·lustració 13. Pantalla registre 
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6.1.3. Pantalla de complement 

La pantalla de complement es basa en 4 files d’elements i un peu de pàgina (veure Il·lustració 

16). 

En primer lloc trobem un rectangle fosc que mostra el nom del complement i la seva duració en 

anys. 

A continuació, un desplegable que dóna accés a una descripció del complement en qüestió i a un 

enllaç per obtenir més informació. 

La tercera fila és dinàmica: 

• En cas de tenir el complement en vigència, apareix dividida en 3 columnes: 2 rectangles 

verds que mostren les dades d’inici i fi de la vigència del complement i un botó per 

actualitzar aquestes dates. 

• En cas de no tenir el complement en vigència, apareix dividida en 2 columnes: un 

rectangle en color vermell que informa de la no vigència d’aquest i el mateix botó que 

s’ha citat anteriorment per actualitzar les dates. 

La darrera “línia” i el peu de pàgina van molt relacionats. A aquesta citada darrera línia en cas 

de que existeixin, apareix una taula que recull els diferents mèrits que formen el complement en 

qüestió. Aquesta taula està formada per 4 columnes: 

• Nom del mèrit. 

• Punts que proporciona. 

• Quantitat de vegades aconseguit. 

Il·lustració 14. Pantalla inici 
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• Modifica: aquesta columna conté dos botons (+/-) que permeten augmentar o disminuir 

la quantitat del punt anterior. 

Com darrer element trobem un peu de pàgina que ens permet mostrar el punts necessaris per 

aquell complement i els punts que té actualment l’usuari. Així aquesta puntuació és visible en 

qualsevol punt de scroll de la pàgina. 

 

6.1.4. Pantalla de perfil 

Aquesta pantalla de perfil ens permet modificar la informació de l’usuari que ha iniciat sessió a 

l’aplicació. 

Aquest conté els camps de 

• Nom. 

• Llinatges. 

• Email. 

Aquest és l’únic element no modificable. 

Il·lustració 15. Pantalla de complement 
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• Contrasenya. 

Sempre es mostra oculta per punts. 

• Categoria. 

Aquest camp és un desplegable amb les diferents categories professionals que pot tenir 

un professor 

A més, es troben 2 botons:  

• Desa. 

Per a guardar la informació introduïda als camps citats anteriorment 

• Tanca Sessió. 

Per a poder iniciar sessió amb un usuari diferent. 

 

 

 

6.1.5. Manteniment 

Gràcies a aquesta funcionalitat es podran gestionar els complements, mèrits i categories 

professionals que estan enregistrades a la base de dades de forma visual. 

Quan l’usuari entra a aquesta vista apareix una nova barra de navegació per davall de la citada 

anteriorment (veure Il·lustració 18) per a poder navegar als diferents elements que es poden 

gestionar. 

 

Il·lustració 17. Barra de navegació de manteniments 

 

Il·lustració 16. Pantalla de perfil 
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A cada una d’aquestes pantalles apareixen 2 elements diferents (veure Il·lustració 19):  

• Botó per afegir un nou element, apareix amb el nom “Nou [Element]” on [Element] es 

substitueix per la secció a la que s’hagi accedit: Complements, Mèrits o Compatibilitat. 

• Taula que mostra tots el registres existents a la base de dades. A la columna dreta 

d’aquesta taula apareixen els botons de editar i eliminar per cada un dels elements que 

es troba a base de dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 18. Pantalla manteniment complements 



Pàgina 50 de 74 

 

 

El botó “Nou [Element]” (veure Il·lustració 20) mostra un pop-up que conté els camps 

necessaris per poder crear un nou element a base de dades. 

 

  

Il·lustració 19. Pantalla manteniment mèrits 
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A continuació, es mostren aquests pop-ups de les seccions Complements i Mèrits: 

• Nou Complement 

 

Il·lustració 20. Pop-up nou complement 

• Nou Mèrit 

 

Il·lustració 21. Pop-up nou requeriment 
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Les categories professionals es podran gestionar a la pestanya “Compatibilitat” de Manteniment 

(veure il·lustració 24). 

El botó “Nova Categoria” mostrarà un pop-up (veure Il·lustració 23) en el que només s’haurà de 

introduir el nom d’aquesta categoria. De forma predeterminada aquesta categoria s’introduirà a 

la base de dades sense complements compatibles.  

 

 

Il·lustració 22. Pop-up nova categoria 
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A la taula d´elements d´aquesta secció no tindrem els botons modificar i eliminar com a les dues 

citades anteriorment. Per contra, tindrem un botó “Canvia” (veure il·lustració 24), la funció 

d’aquest botó és canviar la compatibilitat d’una categoria amb un complement que es mostra a 

la columna “Compatible”. 

Si apareix un 0 vol dir que aquell complement no és compatible amb aquella categoria, i si 

apareix un 1 vol dir que si existeix la compatibilitat.  

Per tant, amb el botó “Canvia” es canviarà aquest 0 per un 1 o viceversa, i així poder ajustar 

quines categories poden accedir a quins complements. 

 

  

Il·lustració 23. Pantalla manteniment categories 
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6.2. Back-End 

En aquest apartat s’explica com s’ha desenvolupat la part de Back-End que es divideix en 2 

apartats: el WebServer, programat en llenguatge Java que conté els mètodes amb els qual 

interactuarà l’aplicació amb la base de dades, i la base de dades. 

• WebServer 

El WebServer està desenvolupat gràcies a la eina NetBeans que incorpora la 

compatibilitat per desenvolupar serveis web. 

Aquest serveis web són de tipus SOAP. SOAP és un protocol estàndard que defineix 

com dos objectes en diferents processos poden comunicar-se per mitjà d'intercanvi de 

dades XML, creat per IBM i Microsoft entre d’altres. Està actualment sota l'auspici de 

la W3C i és un dels protocols més utilitzats en els serveis web4. 

La utilització d’aquest protocol té avantatges: 

o A causa de l'ús de XML permet invocar procediments remots de molts 

llenguatges, per tant, presenta una gran interoperabilitat. 

o En utilitzar una comunicació via HTTP és fàcilment escalable, a més de ser 

gairebé sempre permès pels tallafocs. 

o Pot ser implementat utilitzant qualsevol llenguatge i executat en qualsevol 

plataforma. 

o És possible utilitzar-lo mitjançant usuari anònim i mitjançant autenticació. 

o És possible transmetre-ho mitjançant qualsevol protocol de transport capaç de 

transmetre text, típicament HTTP o SMTP. 

Per alta banda, també té un desavantatge: 

o A causa de l'ús de XML per al pas de missatges, SOAP és considerablement 

més lent que altres. 

Però en aquest cas era perfectament assumible ja que no ha de portar excessives 

quantitats de dades i a les respostes s’inclou un JSON que es parsea a la part de 

JavaScript per col·locar aquestes dades rebudes al front. 

  

                                                 
4 És un sistema de software dissenyat per suportar la interacció màquina-a-màquina, a través d'una xarxa, 

de manera interoperable. 

En aquest projecte s’ha utilitzat per a realitzar operacions damunt la base de dades i/o rebre informació 

d’aquesta. 
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• Base de dades 

La base de dades d’aquesta aplicació conté la informació corresponent als usuaris que 

es registrin, els complements retributius existents en aquest moment i les diferents 

categories professionals, a més de les relacions que s’estableixen entre aquests tres 

elements. 

Aquesta és la definició de les taules utilitzades: 

Compatibilitat 

Atribut Tipo Foreign Key 

tipo_prof  char(200)  

complr  char(10) Complemento(id) 

Uso boolean  

Taula 26. Taula BD: Compatibilitat 

Complement 

Atribut Tipo Foreign Key 

id  char(10)  

nombre text  

descripcion char(200)  

puntos int(3)  

duracion int(2)  

enlace char(255)  

Taula 27. Taula BD: Complement 

Compliment 

Atribut Tipo Foreign Key 

usu  char(100) Usuario(email) 

idr  int(3) Requisitos(id) 

Cantidad int(3)  

Taula 28. Taula BD: Compliment 
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Requisits 

Atribut Tipo Foreign Key 

id  int(4) autoincrement  

Complr char(10) Complemento(id) 

Requisito text  

Puntos float  

Taula 29. Taula BD: Requisits 

Usuaris 

Atribut Tipo Foreign Key 

Nombre char(20)  

Apellidos char(20)  

email  char(100)  

Password char(200)  

Tipo char(200)  

Admin boolean  

Taula 30. Taula BD: Usuaris 

Vigència 

Atribut Tipo Foreign Key 

usuario  char(100) Usuarios(email) 

complr  char(10) Complemento(id) 

f_inicio date  

f_fin date  

renovacion date  

Taula 31. Taula BD: Vigència 
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6.3. Notificacions per correu 

 

S’ha desenvolupat la funcionalitat de recordatori de renovació d’un complement mitjançant 

correu electrònic.  Un complement s’ha de renovar quan arriba la seva data de fi de vigència. 

Aquesta data de renovació es calcula automàticament restant 20 dies a la data de fi de vigència 

del complement, que també és calculada.  

L’usuari inserta la data d’inici i la data de fi correspon a la següent fórmula: 

𝑑𝑎𝑡𝑎𝑓𝑖 = 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖 + (𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡) 

Per aquesta funcionalitat s’ha utilitzat la llibreria Timer de Java.  

S’ha definit un temps de repetició de 24h, així cada dia realitza la següent verificació:  

Existeix qualque usuari que tingui com a data de renovació d’algun complement la data actual? 

Una vegada realitzada la verificació, a aquells usuaris que la compleixen se’ls hi envia un 

missatge que canvia en funció al complement que necessita la renovació. 

L’enviament del missatge es realitza gràcies a les llibreries del paquet Mail de JavaX. Aquest 

missatge s’envia mitjançant una compte de Gmail i es realitza la connexió amb el protocol 

SMTP i el port 587 segur que proporciona Google. A la classe Java està enregistrada tota la 

informació d’aquest compte per poder realitzar la connexió amb el servidor de la companyia 

nord-americana. 

Aquest és un exemple dels correus que rebrà l’usuari final: 

 

  

Il·lustració 24. Exemple Notificació correu electrònic 
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6.4. Servidor 

 

Es vol destacar que s’ha realitzat un “servidor” casolà per aconseguir que l’aplicació sigui 

accessible des de qualsevol lloc amb qualsevol tipus de xarxa. Això s’ha realitzat amb un 

ordinador en desús corrent Windows 10. Una vegada arrancada l’aplicació damunt un servidor 

GlassFish s’ha fet córrer el programa Ngrok que permet crear un túnel mitjançant una URL que 

genera aquest programa .Aquesta URL està associada a la IP de la màquina i al port indicat. 

Per iniciar aquest túnel s’ha d’executar la següent instrucció indicant el port 8080, que és el que 

utilitza GlassFish i la connexió http: 

ngrok http 8080 

Es pot accedir a l’aplicació mitjançant el següent enllaç: 

http://c2a37dec.ngrok.io/ServerComplements  

 

  

http://c2a37dec.ngrok.io/ServerComplements
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7. Proves 
 

 

 

 

7.1. Proves realitzades 
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7.1. Proves realitzades 

S’han realitzat proves a través de 3 tipus d’usuari diferents: 

• Tutor 

Usuari expert en tecnologia que a més té el coneixement d’haver gestionat complements 

retributius sense una aplicació tecnològica. 

• Alumne 

Usuari entès en tecnologia però sense experiència sobre els complements retributius. 

• Usuari no expert5 

Usuari que no té experiència en tecnologia o amb la realització de procediments 

mitjançant pàgines web. 

 

S’ha realitzat un resum en taula per mostrar el resultat de les proves de cada un d’aquest tipus 

d’usuaris 

Usuari Tutor 

Tasca Resultat 

Enregistrament Satisfactori 

Consulta sobre aparença visual 

Canviar capçalera per una semblant a la resta 

de webs de la UIB.  

Canviar visualització de la puntuació d’un 

complement al peu de pàgina 

Canviar la pantalla d’inici de sessió: reduir el 

banner i col·locar el nom de l’aplicació 

Guardar vigència d'un complement  

(dates i puntuació) 

Simplificar, només és necessària la data 

d’inici, la de fi es pot calcular de forma 

automàtica. 

Com Administrador, afegir un complement Satisfactori 

Com Administrador, afegir un mèrit Satisfactori 

Com Administrador, afegir una categoria Satisfactori 

Com Administrador, modificar un 

complement 
Satisfactori 

Com Administrador, modificar un mèrit Satisfactori 

Com Administrador, modificar una categoria Satisfactori 

Notificació rebuda mitjançant correu 

electrònic 
Satisfactori 

Taula 32. Test Tutor 

                                                 
5 És aquest usuari que fa ús de l’aplicació però que no es dedica ni està especialitzat en el sector 

de la informàtica. 
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Usuari Alumne 

Tasca Resultat 

Enregistrament Satisfactori 

Consulta sobre aparença visual Satisfactori 

Guardar vigència d’un complement  

(dates i puntuació) 
Satisfactori 

Com Administrador, afegir un complement Satisfactori 

Com Administrador, afegir un mèrit Satisfactori 

Com Administrador, afegir una categoria Satisfactori 

Com Administrador, modificar un 

complement 
Satisfactori 

Com Administrador, modificar un mèrit Satisfactori 

Com Administrador, modificar una categoria Satisfactori 

Notificació rebuda mitjançant correu 

electrònic 
Satisfactori 

Taula 33. Test Alumne 

Usuari Usuari no expert 

Tasca Resultat 

Enregistrament Satisfactori 

Consulta sobre aparença visual Satisfactori 

Guardar vigència d’un complement  

(dates i puntuació) 
Simplificar la inserció de les dates 

Com Administrador, afegir un complement Satisfactori 

Com Administrador, afegir un mèrit Satisfactori 

Com Administrador, afegir una categoria Satisfactori 

Com Administrador, modificar un 

complement 
Satisfactori 

Com Administrador, modificar un mèrit Satisfactori 

Com Administrador, modificar una categoria Satisfactori 
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Notificació rebuda mitjançant correu 

electrònic 
Satisfactori 

Taula 34. Test Usuari no expert 

 

En base a aquests resultats, s’han realitzat els següents canvis: 

• Nova pantalla d’inici de sessió: reducció del banner i col·locació del nom de l’aplicació 

 

 

• Nova capçalera 

 

 

• Retocs al peu de pàgina on es mostren els punts 

 

  

Il·lustració 25. Nova pantalla inici de sessió 

Il·lustració 26. Nova capçalera 

Il·lustració 27. Nou peu de pàgina amb puntuació 
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• Només és necessari l’any d’inici per introduir les dades de vigència d’un complement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més, sobre la pàgina web s’ha executat un validador de HTML5[11] i un validador de CSS3[12] 

amb resultats satisfactoris. 

 

 

  

Il·lustració 28. Canvi al pop-up d'actualització de vigència 
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8.1. Tancament del projecte 

El tancament del projecte consisteix en veure si ha hagut desviacions respecte del pla, emplenar 

el checklist de tancament per verificar que s’ha completat el projecte i fer el llistat de lliçons 

apreses per a futurs projectes. 

El tancament s’ha realitzat dia 23 de Maig i a continuació es mostra la situació finals de totes les 

àrees de gestió planificades a l’apartat 2. 

 

8.1.1. Tancament temporal 

En aquesta àrea de gestió es pot veure com el projecte s’ha desenvolupat en un temps inferior al 

qual s’havia planificat analitzant 2 elements: les fites i la duració dels paquets de l’EDT. 

Com primer punt, a la següent taula (Taula 35) podem veure com les fites s’han completat en 

dates anterior a les planificades a l’apartat 2. 

 

Fita Data Planificada Data Real 

Inici desenvolupament 10 de Desembre de 2018 7 de Desembre de 2018 

Primera versió completa 6 de Març de 2019 27 de Febrer de 2019 

Versió completa revisada i 

corregida 

15 de Març de 2019 7 de Març de 2019 

Aplicació accessible a qualsevol 

xarxa 

4 d’Abril de 2019 26 de Març de 2018 

Projecte completat i validat 31 de Maig de 2019 23 de Maig de 2019 

Taula 35. Dates Reals de les Fites 

 

A continuació (Taula 36) es pot visualitzar una comparació entre la duració planificada i la real 

de cada un dels paquets de l’EDT. Encara que hi ha paquets que s’han realitzat amb més temps 

del planificat, hi ha d’altres que s’han realitzat amb un temps inferior i com a resultat final 

obtenim que s’ha reduït en 13 hores el temps total planificat per la realització del projecte. 

  



Pàgina 66 de 74 

 

 

Codi Paquet EDT Paquet EDT Duració Prevista Duració Real 

1.1 Planificació 10 hores 8 hores 

1.2 Seguiment 30 minuts cada 2 

divendres 

30 minuts cada 2 

divendres 

1.3 Tancament 5 hores 8 hores 

2.1 Tecnologia Front 20 hores 22 hores 

2.2 Tecnologia Back 20 hores 15 hores 

2.3 Tecnologia e-mail 10 hores 11 hores 

3.1 Base de dades 12 hores 9 hores 

3.2 Interfície gràfica 18 hores 15 hores 

4.1 Front 75 hores 65 hores 

4.2 Back 55 hores 58 hores 

4.3 Notificació e-mail 20 hores 21 hores 

5.1 Aplicació Web 8 hores 7 hores 

5.2 Manteniment 7 hores 6 hores 

5.3 Notificació e-mail 5 hores 5 hores 

6.1 Anàlisi Opcions 30 hores 27 hores 

6.2 Configuració 10 hores 10 hores 

7.1 Document PDF 90 hores 95 hores 

7.2 Presentació PowerPoint 20 hores 20 hores 

Total 422 hores 409 hores 

Taula 36. Duració dels paquets de l’EDT: Duració Real 

 

A continuació s’adjunta el diagrama de Gantt comparant les dues línies temporals, la planificada 

i la real. 

  



Pàgina 67 de 74 

 

 

Il·lustració 29. Cronograma Real 
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8.1.2. Tancament de l’abast 

Quant a l’abast del projecte podem veure com s’han realitzat tots els paquets de feina 

(il·lustració 31) i s’han complert tots els requisits planificats (taula 37 i taula 38), sense haver 

necessitat cap modificació ni havent existit cap desviació. 

 

Requisits 

Funcionals Completat 

Notificació per correu electrònic al necessitar renovar un complement 
 

Enllaç a la web per obtenir més informació i/o la normativa del complement 
 

Un usuari Professor ha de poder crear un compte d’usuari 
 

Un usuari Professor ha de poder modificar les seves dades 
 

Un usuari Professor ha de poder registrar un complement aconseguit 
 

Un usuari Professor ha de poder registrar un mèrit satisfet per un determinat 

complement  

Un usuari Administrador ha de poder afegir, modificar i eliminar els 

complements retributius  

Un usuari Administrador ha de poder afegir, modificar i eliminar els mèrits a 

satisfer per obtenir cada complement  

Un usuari Administrador ha de poder afegir, modificar i eliminar les 

categories professionals  

Taula 37. Requisits Funcionals Completat 

Il·lustració 30. Paquets EDT Completats 
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Requisits 

No Funcionals Completat 

Encriptació de la contrasenya amb MD5 
 

Disseny Responsive 
 

Execució sobre navegador web per major compatibilitat 
 

Compatibilitat amb Google Chrome, Mozilla Firefox i Microsoft Edge 
 

Comunicació amb la base de dades mitjançant AJAX 
 

Pujada a un servidor accessible des de qualsevol xarxa 
 

e-mail i contrasenya es guarden durant un temps limitat per no iniciar sessió a 

cada entrada  

Taula 38. Requisits No Funcionals Completat 

 

8.1.3. Tancament dels Interessats 

S’ha realitzat un seguiments dels interessats identificats durant la planificació i podem veure 

com no tots ells han acabat en la situació desitjada. 

 

Interessat 

Compromís 

Desitjat Real 

Alumne Líder Líder 

Tutor Líder Líder 

PDI (Usuaris) Donant Suport Desconeixedor 

Taula 39. Compromís Real Interessats 

 

En aquest moment veiem que no hem realitzat accions suficients sobre el PDI, hauríem de 

haver-los informat més sobre els avantatges de l’aplicació.  
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8.1.4. Tancament dels riscs 

De forma satisfactòria cap dels riscs ha despertat. Per tant, no s’ha hagut de realitzar cap acció 

per mitigar o aplacar els riscos.  

 

Risc Despertat Acció Realitzada 

Desinterès per part del PDI 

 

-  

Atac a la base de dades 

 

-  

Col·lapse i caiguda del servidor 

 

-  

Taula 40. Estat Final dels Riscs 

 

8.1.5. Checklist de tancament 

 

Tasca a completar  Completat 

Tancament formal: càlcul desviacions respecte de pla 
 

L’aplicació compleix amb tots els requisits 
 

Aplicació accessible des de qualsevol xarxa 
 

Memòria revisada pel tutor 

 

Taula 41. Checklist de tancament 
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8.1.6. Lliçons apreses 

 

Lliço Apresa  

Facilitat de treball amb Java i JSP per intercanviar informació entre Front i Back. 

Facilitat d’integració entre JSP, HTML i JavaScript al Front. 

Gran utilitat de l’eina Ngrok: per la possibilitat de crear un enllaç accessible des de 

qualsevol xarxa que condueix a una IP i port determinats. 

Descobriment de DataGrip: eina que ha facilitat la feina amb base de dades 

Taula 42. Lliçons apreses 

 

8.1.7. Treball futur 

 

Possibles Millores  

Possibilitat de millorar la part Back realitzant el WebServer amb tecnologia REST en 

lloc de SOAP. Per exemple amb SpringBoot. 

Possibilitat de millora de la part Front amb la integració d’algun Framework de 

JavaScript. Per Exemple Vue JS o Angular JS. 

Taula 43. Treball futur 

 

8.2. Dificultats 

Durant el desenvolupament de l’aplicació i durant la redacció d’aquesta memòria m’he trobat 

amb una sèrie de dificultats que m’agradaria exposar a continuació: 

• M’ha mancat experiència per tal de trobar solucions d’encriptació més complexes a 

MD5 però que siguin igualment usables a qualsevol màquina amb un temps raonable. 

• He tingut dificultats a l’hora de redactar la memòria, per tal de que quedés clara i fàcil 

d’entendre per algú que no conegués el projecte. Gràcies a les revisions realitzades amb 

el tutor ha estat possible la millora del document.  
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8.3. Opinió personal 

Voldria acabar aquest projecte explicant allò que ha significat per a mi el seu desenvolupament. 

M’ha permès participar en un projecte de dimensions més grans que les pràctiques realitzades 

en les diferents assignatures de la carrera, contemplant totes les fases del cicle de vida, des de la 

captura de requisits fins a la integració, proves i operació del producte.  

Amb el desenvolupament d’aquest projecte he pogut posar en pràctica i ampliar els 

coneixements adquirits en diverses assignatures i pràctiques realitzades durant la carrera. 

Concretament, podríem dir que he utilitzat:  

- Els coneixements de les diferents fases per les quals passa un projecte, explicats i 

practicats a diferents assignatures com: Enginyeria del software, Gestió de Projectes i 

Gestió Avançada de Projectes. M’han estat molt útils a l’hora de definir el projecte 

inicialment, de realitzar l’anàlisi i el disseny, i també, a l’hora de finalitzar i redactar 

aquesta memòria.  

- Els coneixements adquirits i practicats en diverses assignatures com: Bases de dades I, 

Enginyeria del software i Base de dades II. Els he utilitzat tant per a la realització del 

model de dades com per a la posterior creació i utilització de la base de dades i el seu 

gestor.  

- Diverses pràctiques d’assignatures que vàrem realitzar mitjançant aplicacions web. Han 

resultat ser una molt bona base per poder desenvolupar l´aplicació.  

- Coneixements bàsics de programació, que els he anat adquirint al llarg de tota la 

carrera.  

- Temes de disseny d’Interfícies de usuari. Utilitzats pel disseny de la web i la ubicació 

dels diferents elements, i així crear una aplicació amigable per als usuaris.  

A més, comentar que la realització d’un projecte com aquest m’ha donat l’oportunitat de posar-

los en pràctica i obtenir una experiència molt enriquidora pel meu futur professional orientat al 

desenvolupament de software en el món laboral. 

I per acabar, vull donar les gràcies al meu tutor Antoni Mesquida pel suport constant que m’ha 

ofert a l’hora de realitzar el projecte i a tots els professors del Grau que treballen per aconseguir 

que obtinguem aquests coneixements i siguem capaços de defensar-nos en el món laboral que 

ens espera. 
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9.1. Enllaços d’interès 

Per dur a terme el desenvolupament d’aquest projecte s’ha utilitzat documentació de diferents 

àmbits a tratar i vàries guies d’aprenentatge pertanyents a W3Schools de les diferents 

tecnologies utilitzades. 

S’han consultat llibres i guies per realitzar la planificació del projecte: 

1. PMBOK (A Guide to the Project Management Body of Knowledge), és un llibre del 

PMI (Project Management Institute) en el qual es presenten estàndards, pautes i normes 

per a la gestió de projectes. L'última versió publicada durant la realització d’aquest 

projecte és la 6a, publicada el 6 de setembre de 2017. 

2. Agile Practice Guide, guia del PMI complementaria al PMBOK que ens ajuda a 

descobrir què significa Agile i de quina manera podem abordar el repte de començar a 

treballar de forma àgil en projectes. A més, inclou diferents metodologies Agile com 

Kanban que és la que s’ha aplicat al projecte. 

3. Kanban: Cambio Evolutivo Existoso para su Negocio de Tecnología, de David J 

Anderson 

Llibre especialitzat en la metodologia Kanban de Agile 

Per documentació i aprenentatge de les tecnologies i frameworks (plugins de programació) 

utilitzats s'ha consultat la següent documentació i els següents cursos: 

4. Introducció a HTML5 

https://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp  

5. Tutorial CSS 

https://www.w3schools.com/css/default.asp  

6. Bootstrap, biblioteca multiplataforma o conjunt d'eines de codi obert per a disseny de 

llocs i aplicacions web 

o Components, elements de la llibreria de Bootstrap que es poden incloure de 

forma senzilla  

https://getbootstrap.com/docs/4.1/components/buttons/  

o Introducció, com incloure aquesta llibreria a qualsevol plana web 

https://getbootstrap.com/docs/4.1/getting-started/introduction/  

7. Tutorial JavaScript 

https://www.w3schools.com/js/default.asp  

8. Tutorial jQuery 

https://www.w3schools.com/jquery/default.asp  

9. VueJS, framework de programació de JavaScript 

https://vuejs.org/v2/guide/  

10. Introducció AJAX 

https://www.w3schools.com/php/php_ajax_intro.asp  

A més, s’han utilitzat validadors de HTML i CSS per la fase de proves: 

11. Validador HTML 

http://validator.w3.org/  

12. Validador CSS 

http://jigsaw.w3.org/css-validator/  

 

https://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp
https://www.w3schools.com/css/default.asp
https://getbootstrap.com/docs/4.1/components/buttons/
https://getbootstrap.com/docs/4.1/getting-started/introduction/
https://www.w3schools.com/js/default.asp
https://www.w3schools.com/jquery/default.asp
https://vuejs.org/v2/guide/
https://www.w3schools.com/php/php_ajax_intro.asp
http://validator.w3.org/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/

