
Treball Fi de Carrera
 

ENGINYERIA TÈCNICA EN 

INFORMÀTICA DE SISTEMES
 

Facultat de Matemàtiques

Universitat de Barcelona

Sistema web per a la coordinació d'excursions del 
Centre Excursionista de Catalunya: Gestió dels 
usuaris registrats i administradors 
 

 Cristina Mundó i López

Director: Lluís Garrido

Realitzat a: Departament de Matemàtica 
Aplicada i Anàlisi. UB

Barcelona, 17 de gener de 2013



Índex
Capítol 1:Introducció  4

1.1 Projecte  4
1.2 Motivació     5
1.3 Objectius  6
1.4 Estructura de la memòria.                   7
1.5 Resum del projecte en anglès       8

Capítol 2: Requeriments  9
2.1 Explicació del problema  9

2.1.1 Introducció  9
2.1.2 Rols 10
2.1 .2 Col´lectius 10
2.1.3 Eines a desenvolupar 11

Capítol 3: Construcció i eines utilitzades 12
3 1 Construcció del projecte 12
3 2 Possibles solucions que s'han testejat 12
3 3 Programes i interfícies utilitzades 14

3 3 1 WAMPSERVER: 14
3 3 2 NOTEPAD++: 14
3 3 3 HOSTING 15
3 3 4 FileZilla 16

3 4 Llenguatges utilitzats i tecnologies 17
3 4 1 MySQL
3 4 2 HTML (versió 4.01)
3 4 3 PHP
3 4 4 Ajax

Capítol 4: Anàlisis dels casos d'ús 18
4 1Usuari públic 18

4 1 1  Cercar activitats 19
4 1 2 Registrar-se al sistema 20
4 1 3 Accedir al sistema 21

4 2 Usuari client  22
4 2 1 Definir  preferències 23
4 2 2 Modificar les teves dades 24
4 2 3 Canviar contrasenya 25
4 2 4 Baixar calendari 25

4 2 Administrador 29
4 2 1 Mostrar estadístiques 30
4 2 2 Mostrar categories 31
4 2 3 Mostrar seccions 33
4 2 4 Mostrar Usuaris 36
4 2 5 Mostrar nivell 38



Capítol 5 :Disseny de la Base de Dades 40
5 1 Model d'Entitat Relació inicial. 41

5 1 1 Desenvolupament a resoldre 41
5 1 2 Plantejament del desenvolupament 42

5 2 Evolució del projecte 44
5 3 Model definitiu del projecte 47

5 3 1 Desenvolupament a resoldre 47
5 3 2 Plantejament del desenvolupament 48

Capitul 6 : Implementació 49
6 1 Model-Vista-Controlador 50
6 2 Creació de pàgina web a partir de PHP a MySQL 50
6 3 La connexió entre PHP i BDD 51
6 4 Treballant amb sessions 52
6 5 Extreure informació de BDD per utilitzar-la apropiadament 52
6 6 Sessions i restriccions 53
6 7 Control de flux 54
6 8 Eleccions dependents 55
6 9 Processos d'enviar correus  56
6 10 Automatització del sistema 57
6 11 Baixar arxius Ical 58
6 12 Disseny de l'interfície d'usuari 59

Capítol 7: Conclusions 61
7 1 Proves fetes durant el projecte 61
7 2 Conclusions 62
7 3 Millores 64
7 4 Bibliografia 65

Annex I: Manual Tècnic 66
8.1 WAMP 66

8.1.1 Instal·lació : 67
8.1.2 Iniciar Wamp 70
8.1.3 Possibles problemes 70

8.2 HOST I FILEZILLA 71
8.2.1 Registre al Hosting 71
8.2.2 Connectant amb FileZilla 73

Annex II: Manual d'usuari 74
9 Manual d'usuari



TFC – Cristina Mundó Lopez - 2013

Capítol 1:Introducció

● 1 1 Projecte

El Centre Excursionista de Catalunya (CEC) és una centre que realitza diverses activitats 
enfocades al respecte i la conservació del medi ambient. Les activitats que realitzen són molt 
variades, des de excursions a la muntanya, activitats de lleure , esportives o actes culturals. 

Un col´lectiu format per persones del CEC planteja i organitza propostes per a realitzar aquestes 
promocions que van dirigides tan a socis del grup ( pagant quota al any), com a participants lliures 
(pagant per activitat) o gratuïtes.

El CEC posseeix una web on explica la seva funció, informació de contacte, noticies generals, 
biblioteca, arxiu, calendari, agenda, avantatges i descomptes, etc...  

La web està equipada amb tota la informació de les activitats que proposa el col´lectiu de vocals 
del CEC, juntament amb la supervisió de uns coordinadors     que s'encarreguen de planejar les 
diverses excursions i sortides que es proposen.
La web anuncia per seccions les activitats seleccionades, juntament amb una descripció detallada 
amb informació rellevant de la activitat esmentada i la manera de poder inscriure's. Té una llista 
amb totes les activitats, que pot cercar manualment l'usuari amb un cercador, per categoria, secció i 
nivell. Alhora ha d'haver un administrador que pugui controlar aquesta interfície.

El projecte per la web del CEC està dividida en dues parts:

La part de  “Sistema web per a la coordinació d'excursions del 
Centre Excursionista de Catalunya: Gestió dels usuaris registrats i 
administradors “, que es planteja que aquest projecte-web sigui útil per 
a usuaris registrats i no registrats, podent ser una eina més de 
consulta.   A més a més, crea una plataforma de suport per 
administradors i el control que poden tenir sobre ella.
 
L'altra part és la de Alexandre Àlvarez Fité “ Sistema web per a la 
coordinació d'excursions del Centre Excursionista de Catalunya: 
Gestió dels  vocals i coordinadors”., té com a objectiu facilitar la 
comunicació i dinamitzar el procés de programació d'excursions i 
activitats entre vocals . Aquest sistema dóna una eina útil  de suport 
virtual entre els coordinadors que gestionen el procés .

Imatge de la web del CEC
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●  1.2 Motivació

Durant anys el col´lectiu de vocals i coordinadors del CEC realitza un mètode estàtic per programar 
i compartir idees o suggeriments a realitzar.

Si els vocals se'ls acudeix diferents activitats en un tram de temps, aquestes queden anotades en un 
paper,llibreta,bloc de notes,etc... com un  esbós fins la propera trobada en que es vegin els 
organitzadors.  
Es fan reunions cada cert temps, per tal d'establir els propers esdeveniments entre tots. Cada vocal 
anota en un paper manualment les seves propostes, i després un coordinador s'encarrega de 
seleccionar-les i modificar també les que no s'ajusten per dates o per altres factors.

Aquest mètode resulta ser bastant enutjós, ja que moltes de les activitats pensades en determinats 
moments s'acaben oblidant d'escriure o no s'acaben de detallar i l'activitat queda penjada sense 
acabar. D'altra banda també dóna la possibilitat de perdre o traspaperar els fulls i anotacions que 
durant cert temps s'han anat recollint quedant al final moltes de les possibles activitats sense futur.

Aquesta forma d'organització també duia inevitablement a problemes d'acoblament entre activitats 
de diferents vocals en la mateixa data, cosa que acabava solucionant un tercer implicat o s'havien de 
posar d'acord en persona els vocals corresponents i donat que tot es donava en un mateix moment, 
era difícil establir prioritats o ajustament en l'acte.

El mètode estàtic fa difícil la tasca de guardar, ordenar, organitzar les activitats. Els vocals es troben 
amb el problema que no tenen cap plataforma o mètode per apuntar activitats i que alhora es pugui 
compartir entre altres vocals o organitzadors de forma immediata a no se que sigui per e-mail o en 
persona.
Les activitats no queden totalment registrades i ben planificades fins la reunió.

Les reunions són l'únic mètode oficial en que els vocals poden opinar i resoldre els dubtes, així com 
compartir les activitats entre tots. Fins llavors, tot són projectes.

Així una de les coses a resoldre en aquest problema, serà el de poder establir un mètode 
basant-nos en la tecnologia que faciliti la comunicació , la organització i la possibilitat de 
guardar les activitats de forma segura en qualsevol moment.

Les activitats queden per fi registrades i planificades dins la web del CEC on es comparteixen 
entre els participants i usuaris que vulguin inscriure's a elles.
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● 1.3 Objectius

El projecte “ Sistema web del CEC” pretén ser una eina que doni als vocals el medi o interfície 
necessària per poder organitzar-se entre el col ́lectiu de forma més dinàmica . La idea és aconseguir 
que aquesta eina els doni suport en la comunicació entre ells i la programació de les activitats sense 
haver d'assistir sempre de forma presencial i amb la impossibilitat de estar durant períodes de temps 
sense contacte directe amb els altres membres que queden desinformats. 

L'objectiu principal doncs, serà que els vocals i coordinadors puguin programar activitats i 
estar informats de forma més còmoda, directa, actual i dinàmica.

Els objectius a complir:

Poder registrar usuaris que puguin participar de forma activa en la web depenent del seu rol .
Permetre la possibilitat de crear una identitat i participar depenent del seu rol en la programació de 
activitats o els drets a veure o modificar aquestes.  Depenen del rol podràn controlar i/o veure les 
activitats i possibilitats de la plataforma.

Crear una comunicació directa entre els membres.
Els vocals han de poder comunicar-se entre ells de forma directa mitjançant un correu privat i 
personal. Alhora els coordinadors han de poder informar de noticies els membres vocals o usuaris. 
Els usuaris participants de les activitats han de tenir facilitats per trobar les activitats que més els 
agradin.

Una forma per mantenir el espai adequat.
Fora dels usuaris, vocals i coordinadors ha de establir-se un administrador que pugui mantenir la 
plataforma. El administrador ha de poder modificar fàcilment la plataforma afegint noves categories 
o novetats, sense haver de saber modificar codi d'aquesta.  La plataforma ha de modificar-se quan 
ell canvi els paràmetres des de el seu espai de forma automàtica. Ha de tenir un espai personal on 
pugui encabir les categories i administrar els usuaris i les seves característiques.. Ha de ser el 
responsable de controlar els drets i privilegis dels usuaris.

Un espai per a crear les activitats.
S'hauria de crear la estructura d'activitat, amb tots els atributs que aquesta requereix per ser vàlida. 
Els usuaris que siguin vocals, han de poder accedir a un espai on puguin anotar de forma segura les 
activitats. Aquest espai ha de ser sempre obert perquè puguin anotar-ho quan ho desitgin sense 
esperar. Poder crear esborranys de activitats i després finalitzar-les o modificar-les segons es 
requereixi. Els vocals poden veure les activitats de altres vocals per fer-se la idea de la data que 
podria ser més adequada. 
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Organitzar les activitats.
Els vocals podran crear activitats i els coordinadors hauran de poder revisar-les in situ de forma que 
la modificació sigui més directa i ràpida que la utilitzada fins ara. A més, han de poder controlar 
fàcilment les aglomeracions que poden haver en les dates poden modificar-les per organitzar-les i 
planificar-les dintre les dates possibles.

Oferir productes als usuaris.
Els participants de les activitats podran estar registrats de forma gratuïta. La plataforma els ha de 
donar un medi per estar informats de noticies i novetats. Alhora seria bo poder informar al usuari 
mitjançant el seu correu personal quan es requereixi. El usuari hauria de poder personalitzar les 
seves preferències d'activitats perquè la plataforma ofereixi una oferta adequada per cada usuari, de 
forma que no hagi de cercar una per una la seves preferències entre la llista de activitats. Si ho 
desitja també podrà cercar i veure activitats confirmades.  També estaria bé poder gestionar les 
activitats combinant diferents tecnologies més a l'abast.

Plataforma dinàmica.
La plataforma a de ser flexible i dinàmica. Ha de poder estar accessible per els usuaris de forma que 
tots puguin utilitzar-la sense haver de descarregar res especial. Visible per tothom. Fàcil d'utilitzar 
pels usuaris. Mantenir-se actualitzada de forma automàtica. 
 

● 1. 4 Estructura de la memòria.

La memòria està dividida per capítols de la següent manera :
El primer capítol té una exposició introductòria del projecte. 
En el segon capítol fem un anàlisis dels requeriments que creiem oportuns per iniciar el projecte. 
El tercer capítol parlem de les eines utilitzades i les tecnologies per elaborar el projecte.
El quart capítol redactem els casos d'ús de com haurà de ser la comunicació usuari i sistema en els 
diferents procediments.
El cinquè capítol dissenyem la base de dades i expliquem com s'han procedit en les relacions i els 
esquemes de taules.
El sisè capítol  desenvolupem tot el tema de codificació e implementació del projecte.
El setè capítol trèiem les conclusions del projecte i de la experiència que s'ha tret d'aquest.

El vuitè capítol el considerem un primer annex, un 
manual sobre les instal·lacions més importants i 
configuracions per elaborar el projecte.
EL novè capítol i segon annex , es un manual 
d'usuari.
Aquesta guia estarà estructurada per rol. Haurà d'haver 
les seccions per l'usuari estàndard,  pel  vocal, 
coordinador i per l'administrador. Explicarà les 
diferents possibilitats que té cada u de participar en la 
plataforma.

Possible esquema de generació de fases
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● 1.5 Resum del projecte en anglès

The Centre Excursionista de Catalunya (CEC) is a center that focuses its activities on the respect 
and protection of the environment. Its activities are run by a team of CEC for both members and 
non members.

The CEC has a website with information necessary for the activities of the group of vocal and 
supervision of a coordinator responsible for carrying out such activities. The website announces 
sections selected activities with information on each activity. The user has a search engine of 
activities by category, section and level. There must be an administrator can control this interface. 
The website also provides information for registration.

The project of the CEC website is divided into two parts:

Part of ``Web system for coordinating tours of CEC Management registered users and 
administrators´´, which states that the project will be useful for web-registered users and 
unregistered. It also creates a support platform for administrators.
The other part is for Alexandre Àlvarez Fité ``web system for excursions coordinators CEC 
members and coordinators Management´´. Its purpose is to communicate and streamline the process 
of scheduling tours and activities between vowels.

Motivation facing the project is to streamline, accelerate the process of creating sort of ideas that 
may arise for the center's activities. Thus, a well-ordered and web information to the visitor, the 
CEC team will get advantages for the internal organization, and for the vision that has the visitor 
center.
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Capítol 2: Requeriments

● 2.1 Explicació del problema

 2.1.1 Introducció

A la web CEC ( Centre excursionista de Catalunya) trobem que hi ha moltes activitats i informació 
referent al centre. Podem cercar activitats que estan ordenades per categories diferents. Podem 
també visualitzar un calendari i veure quines activitats es realitzant.  Veure noticies. 

En canvi a la web no trobem cap indici de participació. No podem compartir res de cap manera, ni 
com a usuari , ni com a col·laborador ( vocal i coordinador). Es limita a que en la activitat hagi el 
nom del vocal i un e-mail o telèfon de contacte per inscriure's.

Ja que no podem accedir a la web oficial del CEC, intentarem realitzar una web nova més activa en 
la participació dels col·laboradors i usuaris.

Els vocals hauran de poder compartir les seves  idees d'activitats, per això trobem encertat la idea de 
inclouré en la web una base de dades que estigui en el propi servidor per a mantenir aquesta 
informació guardada i alhora compartida amb els usuaris que siguin propicis.

La plataforma serà una web que permeti que vocals i coordinadors puguin compartir informació. 
Per a definir els vocals i coordinadors hem de poder primer registrar usuaris i després definir rols de 
usuaris per referir els drets i privilegis. 

9
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 2.1.2 Rols

Usuari visitant: Persona que visita la web sense estar registrar i sol pot accedir a un espai molt 
limitat d'ella.

Usuari estàndard:  Persona registrada a la web, tindrà perfil privat.

Vocal: Persona usuària estàndard amb drets de vocal. Podrà crear activitats i modificar les seves. 

Coordinador: Persona usuària estàndard amb drets de coordinador. Controlarà les activitats i la 
informació.

Administrador: Persona registrada a la base de dades. Amb permisos especials. Pot modificar la 
plataforma de la web i controlar tant a usuaris, com vocals, com a coordinadors. 

 2.1 .2 Col·lectius

Pensant amb els possibles usuaris que treballaran amb la web, trobem que tenim:

– Vocals: Membres del CEC que planifiquen les excursions i activitats 
– Coordinadors: Membres del CEC que organitzant les activitats dels vocals de una categoria.
– Usuari registrat: Possible participants de les activitats del CEC que vol estar informat.

Un vocal també pot ser coordinador de una categoria d'activitat. Així doncs un membre pot ser 
vocal i coordinador alhora.

Activitats

Es important saber que les activitats estan organitzades en una estructura:

– Categoria: Aquesta es una idea general del tipus d'activitat.
– Subcategoria o secció: La subcategoria detalla més al sector.
– Nivell: La dificultat de l'activitat.
– Vocals: Membre o membres que han creat l'activitat.
– Altres paràmetres... 
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 2.1.3 Eines a desenvolupar

Visió. Entorn de la web
S'ha de crear un espai de referència on es pugui registrar o entrar el usuari, on també es reflecteixin 
les noticies i un buscador per els usuaris visitants. Una part pública, visible, i actualitzada. Mostrarà 
diferents menús i possibilitats depenent del tipus d'usuari que accedeixi.

Administració. Control de la web 
Serà l'eina que utilitzarem per crear noves categories o modificar les anteriors. També per crear, 
esborrar usuaris. Donar drets i privilegis als usuaris existents ( penjar noticies, ser vocal, ser 
coordinador d'un sector....). Ha ser ser fàcil d'executar sense tocar codi intern.  

Gestió.  Creació i manteniment d'activitats.
Hi haurà d'haver una eina per a crear activitats i classificar-les. Ha de ser una eina que permeti 
guardar i mantindre cerca concordança en la seva creació, ja sigui completa o com a esborrany de 
una possible activitat. A més caldrà controlar les aglomeracions i poder modificar en cas d'algun 
problema de planificació. 

Referencies. Cercar activitats d'usuari
Tots els usuaris registrats tinguin el rol que tinguin, tindran un perfil general. Aquest perfil, a més de 
dades identificatives tindrà una secció on haurà de poder definir els seus gustos i preferències en 
activitats. S'ha de poder presentar l'usuari activitats del seu interès.

Contacte. Correu privat
S'haurà de poder crear un correu privat pels vocals que els permeti comunicar-se entre ells.

Noticies: Informació general
S'ha de poder crear noticies publiques pels usuaris i unes enfocades als vocals.
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Capítol 3: Construcció i eines utilitzades

● 3 1 Construcció del projecte

La estructura del projecte parteix, com hem aclarit, amb un primer lloc amb l'eina WAMP que 
permet un desenvolupament tant a nivell de base de dades com de codi HTML i PHP.
En aquest capítol detallem una mica millor la utilització final de cada programa que hem anat 
escollint i incorporant en la creació per aconseguir el resultat final, que seria el de penjar el projecte 
en l'entorn d'Internet. Així doncs, és un repàs als programes que han col´laborat en el projecte i la  
seva labor dintre d'aquest, així com els llenguatges.

● 3.2 Possibles solucions que s'han testejat 

Per a crear la estructura de la pàgina web, necessitem un programa de base de dades i una eina per 
crear les pàgines web, juntament amb un servidor on poder realitzar les proves.

Per a escollir el software, ens centrem en tres coses.
– Programari lliure i gratuït
– Dinàmic ( manejable)
– Amb informació útil ( exemples, manuals, etc..)

En el primer moment es necessiten les següents eines:

– PHP : Llenguatge de programació per pàgines web dinàmiques.
– Apache: Servidor obert per pàgines web
– MySql: Sistema gestió de base de dades que utilitza el 

llenguatge SQL. Programa obert. 
– HTML: Llenguatge de creació pàgines web

 Logotip de PHP;MySQL i Apache

En el procés es troben forces complicacions per configurar els tres softwares alhora. Després de 
diversos manuals i vídeos, es busca un software compatible que pugui servir com a servidor i base 
de dades. Una plataforma que integri PHP i SQL.
Per aquest motiu es testeja un seguit de programes que alguns no ens van donar cap solució al 
nostre problema de buscar una aplicació compatible i fàcil.

12



TFC – Cristina Mundó Lopez – 2013         CAPÍTOL 3. CONSTRUCCIÓ I EINES UTILITZADES

S'analitzen 3 opcions a testejar:

  WordPress.
 Es presenta com un software gratuït de codi obert.  Accepta formats de PHP i utilitza una base de 
dades. Es poden afegir connectors  i forces gadgets. Però es troba que tot està enfocat 
cap a una web del tipus bloc i que no es fàcil de manejar per enfocar-lo cap a un altre 
tipus d'aplicació com la que es busca en el projecte CEC.

Logotip de WordPress

Joomla. 
Un altre software gratuït de codi obert. També treball amb PHP hi ha més utilitza 
MySQL per guardar la informació. Utilitza un model de Model-Vista-Controlador. 
Sembla un software que abraça molts models de pàgines a part del bloc com el 
WordPress. S'instal·la la versió 2.5.

Logotip de Joomla
Després de varies proves i guies, ens trobem un món ple de plantilles i vàries extensions modulars, 
però no trobem cap que ens convenci que tindrem tot el necessari per crear la web que necessitem. 
Trobem força complexa la plataforma.

http://www.webempresa.com/creacion-web-joomla/videotutoriales-joomla.html 

Wamp. 
Finalment, es troba el serverWamp. Una plataforma que integra justament els requisits que havíem 
integrat a l'inici – PHP, MySql, Apache . És de codi obert. La instal·lació, configura 
automàticament els tres components. Es bàsic ja que no té cap reparatori de modul ni 
una plataforma complicada. Es puja directament el codi que fas amb Php i treballes 
també amb el MySQL alhora. .

 Logotip de WampServer

Aplicació que ens ha donat resultat:
El final es decideix quedar amb el software de WAMP.  Aquest programa resulta ser molt senzill 
de treballar. Alhora permet pujar el codi de PHP i la base de dades fàcilment. Trobem que pot ser 
molt versàtil i que conté les eines que necessitarem.

La instal·lació d'aquest últim es presenta en el capítol 8.
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● 3 3 Programes i interfícies utilitzades

 3 3 1 WAMPSERVER:   

Aquest programa ha sigut el principal , un 75% de les proves de la web han sigut 
en aquest entorn. 

Un cop encès el programa, treballem a nivell de local-host agafant el projecte 
que tenim a l'interior de C:/wamp/www/  <nom carpeta projecte>  ...  

Logotip de WampServer

La plataforma incorpora la interfície PHPMyAdmin on importem els fitxers de SQL amb la creació 
de les taules necessàries per la base de dades  i fitxers que ens inserien de forma automàtica 
informació inicial o de proves. En aquest cas, preferim importar fitxers, tot i que la pròpia aplicació 
ens ofereixi la possibilitat de crear/eliminar/modificar taules i inserir-les. Ens és molt més practic 
per gestionar més dinàmicament alguns canvis i volcar més ràpidament la informació . 
Podem veure la base de dades de cada un dels projectes que tinguem en la carpeta del projecte. 
També podem exercir consultes 
Connectats al Wamp provem a l'instant els diferents fitxers tot executant-los a nivell local.

 3 3 2 NOTEPAD++:  

Un programa senzill, no obstant, ens permet visualitzar en colors les 
variables i parts del codi , i paraules que requereixen certa importància. 
Aquest programa anomenat Notepad plus, es gratuït i es pot seleccionar 
realment moltíssims llenguatges de programació i guardar el fitxer amb el 
format corresponent.Trobem el programa en molts idiomes: anglès, català, 
castellà, etc...

Logotip de NotePad++

Aquest programa ha estat útil alhora d'escriure els fitxers de PHP/HTML i SQL.
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● 3 3 3 HOSTING  

Quan tenim l'esquema de la base de dades de la web, basat en el model relacional Entitat-Relació 
( MySQL funciona sota aquest model) i el codi, anem fent proves en un servidor local, com el 
nostre maquinari, però per fer proves més exhaustives i properes a la situació real, hem de provar la 
nostra web a un servidor remot.

Després d'analitzar uns quants servidors remots, s'elegeix el “000Webhost”, un host gratuït i 
compatible amb la tecnologia utilitzada en el projecte.
 
http://www.000webhost.com/

El host també posseïx una serie de serveis que ens permeten integrar el projecte fàcilment, així com 
el PhpMyAdmin  i MySQLAdmin.   A la imatge de sota podem veure la pantalla principal d'aquest  
servidor.

Per tal de comunicar-nos amb el Hosting i pujar i baixar els fitxers necessaris ens hem descarregat 
un programa auxiliar , un client FTP, anomenat “FileZilla”.

Més endavant, ens adonem del servei de “Cron Jobs” que resulta ser molt útil de cara a crear 
arxius auto-executables per sincronitzar i configurar el sistema de correus automàtics.
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 3 3 4 FileZilla  

És un programari lliure de codi obert. És un client de FTP per a plataformes com 
Windows, Linux i MacOS . El codi font d'aquest programa es troba disponible en 
SourceForge .  

En aquests cas ens baixem el FileZilla 3.5.3. 

Logotip de FileZilla

Aquest programa ens permet la connexió amb el nostre host de forma còmode. El programa 
connecta directament amb el servidor i passant les nostres identificacions descàrrega en el programa 
el contingut del servidor, és a dir, el nostre projecte penjat a Internet.

El programa es divideix principalment amb 5 parcel·les com podem observar en la imatge de sota i 
que senyalem amb zones per tal d'explicar les seves propietats.

A: Estats i respostes del servidor al programa i execucions d'aquest a mode d'informació de 
tramitacions.

B: El nostre lloc local, tant pot ser C com qualsevol que seleccionem del nostre ordinador o 
"pendrive".

C:  El nostre lloc remot des de l'arrel ( host).
D:  Interior de la carpeta  seleccionada al apartat B.
E:  Interior de la carpeta remota seleccionada al apartat C:

Aquest programa permet 
còmodament passar els 
fitxers de l'apartat D 
( lloc local) arrastrant-los 
fins a E ( lloc remot) 
actualitzant-se el projecte 
al moment en la nostra 
web a Internet.

Alhora permet compartir 
fitxers a l'inrevés, és a dir, 
passar fitxers que estan 
actualitzats a la xarxa 
( apartat E) al nostre 
ordinador ( apartat D), 
permeten una ràpida 
actualització quan volem 
compartir les millores del 
projecte.

La instal·lació i configuració estan en el Annex I.
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● 3 4 Llenguatges utilitzats i tecnologies

Aquí tenim una presentació dels llenguatges i tecnologies empleades en el projecte. Em fet un 
resum del que considerem les raons més importants per utilitzar aquests llenguatges envers altres. 

 3 4 1 MySQL

Un llenguatge de comunicació emprat per a base de dades. Aquest permet hostatjar dins d'altres 
llenguatges diferents. Es força fàcil d'utilitzar i permet fer consultes bàsiques de forma senzilla. 
Té funcions que permeten la creació i modificació de la BDD de forma ràpida.

 3 4 2 HTML (versió 4.0)
És un dels llenguatges preferits alhora de crear paginàs web. Aquest llenguatge permet estructura 
les pàgines de forma senzilla, tot i que es un llenguatge estàtic, és realment molt popular i té 
moltíssims manuals i plantilles disponibles per a fer un correcte ús i treure el màxim rendiment.

 3 4 3 PHP
Llenguatge interpretat que s'utilitza per la creació de pàgines web. Es menys popular que el HTML, 
però poc a poc s'integra i es troba més informació sobre aquest. S'utilitza per generar interficies que 
necessiten més dinamització que el HTML estàtic, aixi com una programació més acurada que un 
simple HTML. 
En el llenguatge HTML s'incrusta al PHP queden aquesta part programable. És un llenguatge segur i 
de confiança, ja que tant pel navegador com pel client el codi queda invisible i sols rebent des de 
servidor el resultat amb HTML.
Destaca la seva connectivitat amb MySQl i PostgreSQl, dos llenguatges de BDD. 

 3 4 4 Ajax
És un conjunt de tecnologies que permet actualitzar continguts web en un segon pla, sense haver de 
carregar la pàgina. Això porta a una interactivitat més gran en las interfícies web. 
Ajax és asíncron, això permet realitzar peticions i carregar dades sense haver d'interferir en el 
comportament de la pàgina. Ajax té una col·lecció de scripts, la majoria cridades en JavaScript que 
permeten varis complements i funcions que donen suport a la interacció de la web.
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Capítol 4: Anàlisis dels casos d'ús

Els casos d'us, en angles Use Case (UC) són petites explicacions de com funcionaran els missatges 
entre el client i el sistema.
Els següents casos d'ús numerats, representen les diferents situacions que podem trobar alhora de 
explorar una mica algunes accions del sistema web.

Es diferencien tres clients del sistema:
-Usuari public
-Usuari client
-Administrador

Anotem amb una “U” l'acció de l'usuari, i amb un “S” la resposta del sistema.

● 4 1Usuari públic

Sota tenim el model general del cas d'us del usuari públic (no registrat)
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 4 1 1  Cercar activitats

UC1. Accés a l'aplicació per cercar activitats
Cas d'ús Cercar activitats
Objectiu Veure una activitat del CEC
Descripció Un usuari accedeix a la web per fer una cerca d'activitats del CEC
Actor Usuari públic ( no registrat)
Precondicions:
Cap
Postcondicions:
Es mostra en pantalla el resultat de la cerca
Passos
1. Usuari: Accedir a la pàgina web
2. Sistema: Mostra pàgina principal
3. Usuari: Selecciona opció “Cercar activitats” del menú
4. Sistema: Mostra la pantalla de selecció de paràmetres
5. Usuari: Selecciona els diferents paràmetres per filtrar
6. Sistema: Valida la selecció
7. Sistema: Mostra els resultats de la cerca
8. Usuari: Selecció “visualitzar” a l'activitat escollida
9: Sistema: Mostra pantalla amb tota la informació de l'activitat

Extensions:
7.1 No hi ha resultats
      7.1.1 Retornar al punt 4
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 4 1 2 Registrar-se al sistema

UC2. Registrar-se
Cas d'ús Registrar-se
Objectiu Un usuari queda registrat 
Descripció Usuari public que pretén ser un usuari registrat
Actor Usuari públic ( no registrat)
Precondicions:
 No estar registrat amb el correu  escollit pel registre
Postcondicions:
El usuari queda registrat a la BDD del CEC
Passos
1. Usuari: Accedir a la pàgina web
2. Sistema: Mostra pàgina principal
3. U: Selecciona opció “Registrar-se” del menú
4. S:  Mostra pantalla amb formulari
5. U: Introdueix les dades sol·licitades
6. U. Envia formulari
7. S Valida formulari
7. S Mostra la confirmació del formulari
8. S: Retorna al punt 2
Extensions:
7.1 L'usuari o correu ja existeix
     7.1.1 S: Retorna al punt 4
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 4 1 3 Accedir al sistema
UC3.Accés

Cas d'ús Accedir al sistema
Objectiu Usuari que pretén accedir com client registrat
Descripció Un usuari s'indentifica per poder accedir al seu compte
Actor Usuari públic ( prèviament registrat)
Precondicions:
Haver-se registrat al sistema (UC2) 
Postcondicions:
L'usuari entra al seu compte
Passos
1. Usuari: Accedir a la pàgina web
2. Sistema: Mostra pàgina principal
3. U: Introdueix usuari i contrasenya
4. S: Valida usuari i contrasenya
5. S: Mostra panell principal
Extensions:
4.1 L'usuari no existeix o la contrasenya es errònia
     4.1.1 S: Retorna al punt 2
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● 4 2 Usuari client  
Sota tenim el model general del cas d'us del usuari client( registrat)
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 4 2 1 Definir  preferències

UC4.  Afegir  preferències
Cas d'ús Definir  preferències
Objectiu Afegir una preferència al usuari
Descripció L'usuari agrega a la seva llista una preferència del seu gust
Actor Usuari registrat
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Postcondicions:
En la pantalla es mostra la nova preferència afegida
Passos
1.Usuari: Selecciona opció “Definir preferències”
2. Sistema: Mostra pantalla amb selectors i la llista de resultats de  preferències actuals
3.U: Selecciona la modalitat,submodalitat i nivell.
4. S: Afegeix la nova preferència en la llista de resultats
Extensions:
4 1 La modalitat i submodalitat ja eren existents
   4.2 S: En la llista de resultats s'actualitza la modalitat i submodalitat i es modifica el apartat de 
nivell sense incloure cap nou

UC5.  Esborrar  preferències
Cas d'ús Definir  preferències
Objectiu Eliminar una preferència al usuari
Descripció L'usuari vol deixar de tenir una preferència a la seva llista
Actor Usuari registrat
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Postcondicions:
La preferència ja no es visible a la pantalla
Passos
1.Usuari: Selecciona opció “Definir preferències”
2. Sistema: Mostra pantalla amb selectors i la llista de resultats de  preferències actuals
3.U: Selecciona l'opció “Esborrar certa afició”
4. S: Mostra una pantalla amb la llista d'aficions actuals del usuari
5. U: Clica les preferències que ja no desitja i confirma
6.S: Retorna al punt 4 amb la llista actualitzada.
Extensions:
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 4 2 2 Modificar les teves dades

UC4 Modificar dades
Cas d'ús Modificar les teves dades
Objectiu Canviar dades personals pròpies del usuari
Descripció L'usuari vol actualitzar les seves dades personals registrades a la web
Actor Usuari registrat
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Postcondicions:
Es mostra la nova informació del usuari
Passos
1.Usuari: Selecciona opció “Les meves dades”
2. Sistema: Mostra un formulari amb les teves dades actuals 
3. U: Omple les dades que desitja canviar o actualitzar i confirma
4. S. Actualitza dades i informa
5. S: Mostra altre cop el formulari

Extensions:

UC5 Donar-se de baixa
Cas d'ús Modificar les teves dades
Objectiu Ser eliminat de la base del CEC
Descripció L'usuari desitja deixar de forma part de la BDD del CEC. 
Actor Usuari registrat
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Postcondicions:
El usuari ja no forma part del CEC
Passos
1.Usuari: Selecciona opció “Les meves dades”
2. Sistema: Mostra un formulari amb les teves dades actuals 
3. U: Accedeix a “Donar-se de Baixa”
4. S. Pregunta al usuari si està segur del procés que desitja emprendre
5. U: Confirma la baixa
6: S: El sistema envia un e-mail informant de la baixa de l'usuari i l'elimina

Extensions:
5: L'usuari nega la baixa
      5 1 1: S: El sistema retorna al punt 2
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 4 2 3 Canviar contrasenya
UC6 Canviar la pròpia contrasenya

Cas d'ús Canviar la contrasenya
Objectiu Canviar la contrasenya actual
Descripció  L'usuari desitja canviar la contrasenya actual per una altre que ell tria
Actor Usuari registrat
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Postcondicions:
La contrasenya del usuari es canviada per una altre
Passos
1.Usuari: Selecciona opció “Canviar contrasenya”
2. Sistema: Mostra un formulari per introduir las contrasenyes 
3. U: Omple totes les dades i confirma
4. S. Actualitza i mostra el resultat del procés
5. S: Mostra panell principal

Extensions:
4 1 Mostra la contrasenya errònia
     4 1 1 S: Retorna al punt 2
4 2 Mostra les contrasenyes no coincideixen
   4 2 1 S: Retorna al punt 2

 4 2 4 Baixar calendari
UC7 Baixar per dates

Cas d'ús Baixar calendari
Objectiu Baixar un arxiu que contingui activitats en un marge de dates
Descripció L'usuari desitja estar informat de les activitats que es fan en un marge de dates  a 

la seva agenda
Actor Usuari registrat
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Postcondicions:
Es descarrega un arxiu amb les activitats que entren el marge de les dates
Passos
1.Usuari: Selecciona opció “Baixar calendari”
2. Sistema: Mostra una pantalla amb opcions
3. U: Selecciona les dates o les deixa per defecte. Confirma”Dates seleccionades”
4. S. Auto-genera el fitxer i el descarrega al navegador
Extensions:
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UC8 Baixar per cerca
Cas d'ús Baixar calendari
Objectiu Baixar un arxiu que contingui varies activitats filtrades per gustos
Descripció L'usuari desitja estar informat de les activitats que es fan d'un tipus concret  a la 

seva agenda
Actor Usuari registrat
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Postcondicions:
Es descarrega un arxiu amb les activitats que ha escollit
Passos
1.Usuari: Selecciona opció “Baixar calendari”
2. Sistema: Mostra una pantalla amb opcions
3. U: Selecciona la opció “Varies activitats ”
4. S: Mostra la pantalla de selecció de paràmetres
5. U: Selecciona els diferents paràmetres per filtrar i confirma
6. S: Mostra els resultats de les activitats que concordant
7. U: Selecciona les activitats que desitja importar i confirma.
8 S: Auto-genera el fitxer i el descarrega al navegador

Extensions:
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UC9 Baixar per boto iCal (opció 1) 
Cas d'ús Baixar calendari
Objectiu Baixar un arxiu que contingui l'activitat 
Descripció L'usuari desitja estar informat d'una activitat a la seva agenda
Actor Usuari registrat
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Postcondicions:
Es descarrega un arxiu amb l'activitat que ha escollit
Passos
1.Usuari: Selecciona opció “Baixar calendari”
2. Sistema: Mostra una pantalla amb opcions
3. U: Selecciona la opció “Cercar activitats ”
4. S: Mostra la pantalla de selecció de paràmetres
5. U: Selecciona els diferents paràmetres per filtrar
6. S: Valida la selecció
7. S: Mostra els resultats de la cerca
8. U: Selecció “visualitzar” a l'activitat escollida
9: S: Mostra pantalla amb tota la informació de l'activitat 
10:U: Prem el boto “iCal”
11:S:Auto-genera el fitxer i el descarrega al navegador
Extensions:
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UC9 Baixar per boto iCal (opció 2) 
Cas d'ús Baixar calendari
Objectiu Baixar un arxiu que contingui l'activitat 
Descripció L'usuari desitja estar informat d'una activitat a la seva agenda
Actor Usuari registrat
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Postcondicions:
Es descarrega un arxiu amb l'activitat que ha escollit
Passos
 1. Usuari: Selecciona opció “Cercar activitats” del menú
 2. Sistema: Mostra la pantalla de selecció de paràmetres
 3. Usuari: Selecciona els diferents paràmetres per filtrar
 4. Sistema: Valida la selecció
 5. Sistema: Mostra els resultats de la cerca
 6. Usuari: Selecció “visualitzar” a l'activitat escollida
 7: Sistema: Mostra pantalla amb tota la informació de l'activitat
 8: S: Mostra pantalla amb tota la informació de l'activitat 
 9:U: Prem el boto “iCal”
10:S:Auto-genera el fitxer i el descarrega al navegador¡
Extensions:
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● 4 2 Administrador
Sota tenim el model general del cas d'us del usuari administrador.

29



TFC – Cristina Mundó Lopez – 2013                                CAPÍTOL 4. ANÀLISIS DELS CASOS D'ÜS  

  4 2 1 Mostrar estadístiques
UC10 Visualitzar estadístiques

Cas d'ús Mostrar estadístiques
Objectiu Veure les estadístiques de les cerques de la web
Descripció L'administrador vol visualitzar les estadístiques de les cerques que hi ha a la web
Actor Usuari administrador
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Ser usuari administrador
Postcondicions:
Es mostra per pantalla el anàlisis de les cerques que ha clicat
Passos
 1. Usuari: Selecciona opció “Mostra estadístiques” del menú
 2. Sistema: Mostra la pantalla d'estadístiques
 3. U: Selecciona la opció de l'historial de moviments 
 4. S: Actualitza i mostra les estadístiques del historial elegit
Extensions:

UC11 Modificar filtre d'estadístiques
Cas d'ús Mostrar estadístiques
Objectiu Modificar el mínim de cerques del historial
Descripció L'administrador desitja veure sols les categories que tenen un mínim de cerques.
Actor Usuari administrador
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Ser usuari administrador
Postcondicions:
El mínim de cerques queda modificat i es mostra la taula d'anàlisis filtrada
Passos
 1. Usuari: Selecciona opció “Mostra estadístiques” del menú
 2. Sistema: Mostra la pantalla d'estadístiques
 3. U: Introduir un numero al filtre i confirmar.
 4. S: Actualitza i mostra el numero mínim de cerques actualitzar.

Extensions:
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 4 2 2 Mostrar categories
UC12 Crear categories

Cas d'ús Mostrar categories
Objectiu Crear nova categoria
Descripció L'administrador vol crear una categoria nova per la web
Actor Usuari administrador
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Ser usuari administrador
Postcondicions:
Es mostra el llistat de categories amb la nova afegida
Passos
1. Usuari: Selecciona opció “Categories” del menú
2. Sistema: Mostra la pantalla amb totes categories
3: U: Introdueix el nom de la categoria i confirma “Afegir categoria” 
4.S: Actualitza i apareix a la llista anterior.

Extensions:

UC13 Canviar nom
Cas d'ús Mostrar categories
Objectiu Canviar el nom d'una categoria existent
Descripció L'administrador ha de canviar el nom d'una categoria
Actor Usuari administrador
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Ser usuari administrador
Postcondicions:
La categoria seleccionada s'ha modificat pel nou nom
Passos
1. Usuari: Selecciona opció “Categories” del menú
2. Sistema: Mostra la pantalla amb totes categories
3: U: Introdueix el nou nom de la categoria i confirma “canviar nom” 
4.S: Actualitza i apareix a la llista anterior amb el nom actualitzat.

Extensions:
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UC14 Eliminar categoria
Cas d'ús Mostrar categories
Objectiu Eliminar una categoria
Descripció L'administrador desitja esborrar una categoria de la web
Actor Usuari administrador
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Ser usuari administrador
Postcondicions:
La categoria ja no apareix al llistat de categories
Passos
1. Usuari: Selecciona opció “Categories” del menú
2. Sistema: Mostra la pantalla amb totes categories
3: U: Confirma el boto “Eliminar” d'una categoria de la llista
4.S: Elimina la categoria i s'actualitza la llista anterior

Extensions:
4.1 El sistema avisa al usuari que no pot eliminar perquè està en us
     4.1.1 S: Mostra l'avís al usuari que està en us
     

UC15 Modificar una secció
Cas d'ús Mostrar categories
Objectiu Definir les seccions d'una categoria
Descripció L'administrador desitja modificar una secció en concret d'una categoria
Actor Usuari administrador
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Ser usuari administrador
Postcondicions:
La pantalla mostra la llista de seccions existents
Passos
1. Usuari: Selecciona opció “Categories” del menú
2. Sistema: Mostra la pantalla amb totes categories
3: U: Confirma el boto “Modificar seccions” d'una categoria de la llista
4.S: Mostra una pantalla amb les seccions

Extensions:
     

32



TFC – Cristina Mundó Lopez – 2013 CAPÍTUL 4. ANÀLISIS DELS CASOS D'ÚS

 4 2 3 Mostrar seccions

UC16 Crear una secció no existent
Cas d'ús Mostrar seccions
Objectiu Crear una nova secció per una categoria
Descripció L'administrador desitja crear una secció nova dintre una categoria
Actor Usuari administrador
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Ser usuari administrador
Postcondicions:
La pantalla mostra la nova secció en el llistat
Passos
1. Usuari: Selecciona opció “Categories” del menú
2. Sistema: Mostra la pantalla amb totes categories
3: U: Confirma el boto “Modificar seccions” d'una categoria de la llista
4.S: Mostra una pantalla amb les seccions
5.U: Escriu la secció i confirma
6 S: Mostra la nova secció a la llista
Extensions:

UC17 Afegir una secció ja existent
Cas d'ús Mostrar seccions
Objectiu Afegir una secció ja existent a una categoria
Descripció L'administrador desitja afegir una secció a una categoria que ja existeix 

previament
Actor Usuari administrador
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Ser usuari administrador
Postcondicions:
La pantalla mostra la secció afegida
Passos
1. Usuari: Selecciona opció “Categories” del menú
2. Sistema: Mostra la pantalla amb totes categories
3: U: Confirma el boto “Modificar seccions” d'una categoria de la llista
4.S: Mostra una pantalla amb les seccions
5.U: Escull una secció del desplegable i confirma
6 S: Mostra la nova secció a la llista 
Extensions:
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UC18 Canviar nom a secció
Cas d'ús Mostrar seccions
Objectiu Definir les seccions d'una categoria
Descripció L'administrador desitja canviar el nom d'una secció existent per un altre
Actor Usuari administrador
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Ser usuari administrador
Postcondicions:
La pantalla mostra la secció amb el nou nom que s'ha elegit
Passos
1. Usuari: Selecciona opció “Categories” del menú
2. Sistema: Mostra la pantalla amb totes categories
3: U: Confirma el boto “Modificar seccions” d'una categoria de la llista
4.S: El sistema mostra una pantalla amb les seccions
5.U:  Escriu el nou nom de la secció en les ja existents
6 S: Mostra la secció renombrada a la llista 

Extensions:
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UC19 Eliminar secció
Cas d'ús Mostrar seccions
Objectiu Eliminar una secció
Descripció L'administrador desitja eliminar una secció d'una categoria concreta
Actor Usuari administrador
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Ser usuari administrador
Postcondicions:
La pantalla mostra la llista de seccions, sense la secció eliminada
Passos
1. Usuari: Selecciona opció “Categories” del menú
2. Sistema: Mostra la pantalla amb totes categories
3: U: Confirma el boto “Modificar seccions” d'una categoria de la llista
4.S: El sistema mostra una pantalla amb les seccions
5.U:  Confirma “Eliminar” en la secció
6 S: Elimina la secció

Extensions:
6.1 Elimina la secció de la categoria ( s'utilitza a altres categories)
     S: Mostra missatge d'esborrat en la categoria
      S: Elimina la secció de la categoria
 6.1 Elimina la secció definitivament (no s'utilitza a cap lloc)
      S: Mostra missatge d'esborrat definitiu
      S:Borra la secció de la base de dades
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 4 2 4 Mostrar Usuaris

UC20 Visualitzar usuaris
Cas d'ús Mostrar Usuaris
Objectiu Llistar els usuaris
Descripció L'administrador desitja consultar un llistat d'usuaris
Actor Usuari administrador
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Ser usuari administrador
Postcondicions:
La pantalla mostra la llista d'usuaris conforme el boto seleccionat
Passos
1. Usuari: Selecciona opció “Usuaris” del menú
2. Sistema: Mostra la pantalla amb tots els usuaris
3: U: Seleccionar la opció per la visualització del filtre
4.S: Mostra la llista corresponent a la selecció anterior

Extensions:
 

UC21 Donar/Revocar drets
Cas d'ús Mostrar Usuaris
Objectiu Modificar drets dels usuaris
Descripció L'administrador desitja donar o revocar un dret d'un usuari
Actor Usuari administrador
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Ser usuari administrador
Postcondicions:
Es veu la icona corresponent al canvi de dret del usuari
Passos
1. Usuari: Selecciona opció “Usuaris” del menú
2. Sistema: Mostra la pantalla amb tots els usuaris
3: U: Selecciona la imatge corresponent al dret que vol modificar (vocal/coordinador/noticies)
4.S: Canvia la imatge per donar el dret corresponent a la elecció anterior
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UC22 Eliminar usuari
Cas d'ús Mostrar Usuaris
Objectiu Eliminar un usuari actiu
Descripció L'administrador desitja eliminar un usuari del CEC
Actor Usuari administrador
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Ser usuari administrador
Postcondicions:
El usuari ja no apareix el llistat d'usuaris
Passos
1. Usuari: Selecciona opció “Usuaris” del menú
2. Sistema: Mostra la pantalla amb tots els usuaris
3: U: Selecciona la imatge corresponent a “eliminar”
4.S: Esborra el usuari i envia un e-mail al usuari informant que l'han esborrat

Extensions:

UC23 Modificar seccions d'un coordinador
Cas d'ús Mostrar Usuaris
Objectiu Modificar seccions d'un coordinador
Descripció L'administrador vol gestionar les seccions que té un coordinador
Actor Usuari administrador
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Ser usuari administrador
El coordinador en concret ha de posseir drets de coordinador UC21
Postcondicions:
Es mostra a la pantalla la categoria assignada al coordinador 
Passos
1. Usuari: Selecciona opció “Usuaris” del menú
2. Sistema: Mostra la pantalla amb tots els usuaris
3: U: Selecciona la imatge corresponent a “Editar seccions”
4. S: Mostra una pantalla amb totes les categories disponibles
5. U: Clica la assignació que corresponent a aquell coordinador
6. S: Actualitza i assigna aquella categoria
Extensions:
6.1 La categoria ja està assignada i es torna a clicar
   6.1.1 S: Treu la assignació d'aquella categoria 
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UC24 Crear usuari
Cas d'ús Mostrar Usuaris
Objectiu Crear un usuari que no existeix
Descripció L'administrador desitja crear un nou usuari a la web
Actor Usuari administrador
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Ser usuari administrador
Postcondicions:
Es mostra el usuari en el llistat d'usuaris
Passos
1. Usuari: Selecciona opció “Usuaris” del menú
2. Sistema: Mostra la pantalla amb tots els usuaris
3: U: Selecciona “Crear usuaris”
4. S: Mostra un formulari
5. U: Omple tot el formulari i el confirma
6. S: Revisa dades
7. S: Actualitza la pàgina i informa del nou usuari
Extensions:

 4 2 5 Mostrar nivell
UC25 Veure els  nivells

Cas d'ús Mostrar nivell
Objectiu Veure els nivells
Descripció L'administrador vol consultar els nivells existents a la web
Actor Usuari administrador
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Ser usuari administrador
Postcondicions:
Es mostra a la pantalla els nivells
Passos
1. Usuari: Selecciona opció “Nivell” del menú
2. Sistema: Mostra la pantalla amb tots els nivells disponibles

Extensions:
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UC26 Modificar els  nivells
Cas d'ús Mostrar nivell
Objectiu Modificar els noms dels nivells disponibles
Descripció L'administrador desitja canviar el nom d'un dels nivells existent
Actor Usuari administrador
Precondicions:
Estar registrat
Haver accedit com a client
Ser usuari administrador
Postcondicions:
Es mostra el nou nom dels nivell a la pantalla
Passos
1. Usuari: Selecciona opció “Nivell” del menú
2. Sistema: Mostra la pantalla amb tots els nivells disponibles
3. U: Escriu el nou nom del nivell i confirma
4. S: Renomena el nom i actualitza

Extensions:

39



TFC – Cristina Mundó Lopez - 2013

Capítol 5 :Disseny de la Base de Dades

En aquest apartat s'explica la elaboració dels diferents models Entitat-Relació i el perquè en part 
s'ha escollit realitzar-lo d'una determinada manera. Es fa un primer “Desenvolupament a resoldre “ 
en que s'explica el objectiu del plantejament del model. I a continuació es fa un “Plantejament del  
desenvolupament”en que es resumeix les decisions que s'han pres per desenvolupar algunes de les 
taules,relacions o atributs més conflictius o d'especial interes.

La figura de sota, mostra un esborrany dels conceptes generals que teníem en ment i 
consideràvem essencials i rellevants:
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● 5 1 Model d'Entitat Relació inicial.

 5 1 1 Desenvolupament a resoldre 
S'ha desenvolupat un model E-R, en referencia a la base de dades que hauria de tenir aquest 
projecte, per incorporar tots els casos d'ús, i per resoldre els problemes plantejats des de l'inici en la 
introducció, aixi com uns objectius que es volien aconseguir.
Així doncs, en la primera fase per plantejar el codi del projecte, es fa un primer esquema considerat 
com un esborrany de les taules en que es podrien menester en la estructura del programa. 

S'intenta resoldre en un primer moment, les necessitats més bàsiques de l'estructura, per lo qual 
queda el model E-R de la figura1, es un model molt senzill que esmenta les connexions més 
bàsiques entre el que seria la idea d'usuaris amb referencia amb el seu entorn.
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 5 1 2 Plantejament del desenvolupament

Usuari i “tipus”.

La idea es que l'usuari es un client registrat, però que depenent de quin paper tingui 
dintre la web, pot realitzar unes accions o estar permès uns privilegis.
Hi ha 3 tipus d'usuaris amb privilegis; el vocal, el coordinador, el administrador. En 
ocasions un mateix vocal pot ser alhora coordinador. 
El principi es planteja fer una taula Usuari i pensar en una especie de herència el 
qual adquireix una taula relacionant amb Vocal, Coordinador i Administrador. Però 
es decideix que en veritat el usuari no té tantes diferencies entre els tipus més que el 
privilegis de veure o no determinades opcions i alguna que altre assignació. Es fa 
més senzill i manejable alhora de donar i treure privilegis i estatus als usuaris i es 
transformant els tipus d'usuari amb atributs que responent a quins privilegis o 
no té cada usuari.

Taules per les dades de la web
Considerem que cal afegir taules per les categories, seccions, províncies, comarques, nivells, 
Preguntes predefinides, transport.,etc. Paràmetres que necessiten estar sempre a la mà de la 
plataforma i que mitjançant les taules podem guardar-les i recorre a elles. Iambe ens permeten 
dinamitzar alhora de canviar els paràmetres de forma automàtica i global.

Activitat i dies de una activitat

L'activitat té unes característiques fixes com 
la categoria i altres dades pròpies del 
esdeveniment en concret. Però es troba un 
factor variable, que es, la diversa informació 
per cada dia que pot durar la activitat aquesta. 
Pel qual es desenvolupa una relació de “1-N” 
amb una segona taula “diaActivitat”Aquesta 
taula auxiliar creara una tupla per cada dia 
d'activitat que tingui cada activitat.
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Categoria i les seves seccions
Per establir les categories i seccions, hem decidit fer una taula complementaria que es s'anomena 
“cat_subcat”. Aquesta permet que cada categoria tingui varies seccions del llistat, podent-se 
compartir algunes seccions amb diferents categories, com bé podria ser “Atenció al client” o 
“Activitats infantils”. 

Comarca, provincia i communitat
La relació entre aquestes taules de “Comarca”,”Província”,”Comunitat” es de jerarquia descendent.
Una comunitat  pot tenir varies províncies i en cada una haver diferents comarques. Aixi que una 
conte l'altre. D'aquesta manera tenim una relació 1-N.

Usuari i preferències
Aquesta taula de “gustos” es va dissenyar com un “1-N”, un usuari pot tenir tantes preferències com 
vulgui ell. Les seves preferències venen determinades per la categoria i secció, i també s'inclou el 
seu nivell personal per a posterior ensenyar-li sols les corresponents a la seva capacitat.
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● 5 2 Evolució del projecte  

Com es d'esperar en el trajecte de l'evolució del projecte, es van anar afegint algunes taules auxiliars 
o útils per resoldre l'enunciat.  Així doncs el projecte creix i s'estableix unes taules supletòries per 
facilitar el accés o consultes que es desenvolupen en el codi del programa.
S'afegeixen alguns atributs a les taules i s'amplia la BDD fins la figura 2. Es un esquema ja 
funcional i elaborat, amb detalls i atributs que ofereixen capacitats útils.

Figura 2
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Activitat i usuari creador i vocals 
En la taula activitat hi ha un atribut per el usuari creador,aquest guarda el id d'ell. La  taula 
“vocalAuxiliar guarda vocals que tambe són propis d'aquella activitat i que són afegits per vocal 
creador.
Així doncs tenim una relació algu estranya que seria:
(1-N) Un usuari crea una activitat.
(N-1)Alhora varis usuaris poden participar en una activitat. 
Degut a una petició de visualització de la plataforma web, el usuari creador i els altres que afegeix 
en participació, apareixent tots junts, tot i que internament s'hagin mantingut en taules separades 
perquè ja s'havia fet Així a la proposta inicial de l'esquema.

Missatges entre vocals
Per la elaboració de missatges es va procedir a fer 
una taula amb identificador únic per cada 
missatge, un identificador d'emissor, receptor i les 
altres dades com context del missatge i assumpte. 
Es va incloure un atribut de “llegit” per avisar el 
usuari si tenia nous o no.
Cal esmentar que tot i que estigui lligat usuari a 
missatges, sols poden accedir a enviar-los els 
usuaris que són vocals.
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Usuaris coordinadors i les seves categories
Els usuaris coordinadors poden gestionar les activitats de la seva pròpia categoria. Per això tenim 
una taula relacionada 1-N on cada coordinador pot gestionar varies categories diferents. Aquesta 
relació permet el coordinador gestionar únicament les seves seccions.

El llistat de noticies i els remitents
Es va barrejar el fet de posar dos taules diferents per les 
noticies dirigides a usuaris o vocals. Com la única diferencia 
es a qui es dirigia la noticia, es va crear un atribut que es el 
que filtra aquesta informació. La taula de “Noticia” guarda 
les noticies que crea el coordiandor amb dret a penjar-ne. Els 
atributs destacats es la data i la referencia per saber la seva 
visibilitat dintre la web, si sols a usuaris o vocals

Activitat i la seva data creació
En la taula “Activitat” es va afegir un atribut anomenat “DataCreació”. Un dels motius va ser 
perquè en el enviament de correus, s'havia d'enviar les activitats de l'ultima setmana. Aquest atribut 
no sols es la data de creació de la activitat, sinó que quan un vocal modifica algun paràmetre 
important , s'actualitza per tal de repetir el enviament tot i que hagi estat enviat fa varies setmanes ja 
que es considera com si fos “nou”.
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● 5 3 Model definitiu del projecte   

Més endavant, es valora el realitzar altres tasques, pel qual s'afegeix les taules que es considera'n 
oportunes per elaborar aquestes noves parts. Intentant realitzar els menors canvis, es procura 
incorporar el projecte de forma dinàmica els complements demanats.

 5 3 1 Desenvolupament a resoldre 
Desprès de un primer esquema força desenvolupat. Es realitza la part opcional del projecte CEC, 
cosa que fa variar e incloure alguna que altre part del esquema. 
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 5 3 2 Plantejament del desenvolupament

Taula per Administradors
La taula “ConfiguraAdmin” es en principi una mica pobre i reduïda. Pretén ser un punt de partida 
per a poder afegir una configuració per el administrador, guardant així les característiques que pugui 
necessitar en quan a plataforma interior de la base de dades o alhora de manejar els atributs de la 
web.
Seria en principi una taula compartida amb altres administradors en que únicament ells la podrien 
modificar per millores de visualització, per ells mateixos, o per millorar d'alguna forma el 
rendiment o característiques de la web.
Al final però, queda una taula senzilla amb un sol atribut però amb algun potencial de cara al futur.

Plantejament d'anàlisis de cerques
Aquestes taules van ser incorporades molt més tard, quan la web ja funcionava. Així que en veritat 
es van emmotllar una mica a la existència de la web i de les altres taules i el seu plantejament.
L'opcional en que es demanen un anàlisis de les cerques, es considera com una extracció de les 
cerques que pugui ser útil per el administrador.  Així doncs es considera primer la informació que 
utilitza el usuari per a realitzar una cerca, aquesta es: data inicia, data final, categoria, subcategoria, 
i nivell.
Per fer l'analísis, considerem fer una estadística de les categories i nivells més buscats, per saber si 
els usuaris del CEC tenen alguna preferència per algun tipus concret d'activitat:
Per exemple: Al estiu podrien tenir preferència per activitats d'Alta Muntanya i activitats 
relacionades amb l'aigua, al hivern considerar millors activitats més interiors o climatològicament 
més lleugeres.

Per això es considera afegir taules anomenades “estadística(....)”. Com es important mantenir un 
cert registre de les diferents fases o preferències dels usuaris, es crea una taula 
“estadisticaCercaTotal” que es la referencia per guarda resultats, estalviant així la idea de guardar 
tots els registres, cosa que podria ser força feixuga i alhora provocar que amb tants registres el 
anàlisis fos més lent.
Aquesta taula ve acompanyada d'una taula “estadisticaTotalAux”que guarda per cada registre 
d'historial, el anàlisis d'aquell mes. 
Les cerques que fan els usuaris es guarda a “estadisticaCerca” durant al menys 3 mesos, després 
s'eliminen els registres per evitar la acumulació.
Així doncs, la taula estadisticaCerca guarda totes les cerques, que al dia 1 de cada mes s'extrapolen 
guardant-se a una taula amb la data del registre en estadisticaCercaTotal, i els 10 millors resultats es 
guardant en tuples a la taula auxiliar estadisticaCercaTotalAux. 
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Capítol 6 : Implementació

Aquest apartat desenvolupa la part de codificació, del que seria la idea fins al codi que executa tots 
els procediments per iniciar i fer funcionar la interfície que serà la web del CEC.

En la primera fase d'aquest es va implementar un esquema bàsic de model Entitat-Relació a 
partir de els objectius del projecte, aquest era basat en el que serien les columnes de la estructura: 
el usuari, les activitats i tot el que envoltava aquests dos pilars. Un cop passat aquest model a unes 
taules amb SQL, es procedir a buscar una aplicació capaç d'integrar aquestes taules i el llenguatge 
PHP/HTML que era el llenguatge elegit

Una segona fase, va ser d'exploració, tot provant el sistema que s'havia desenvolupat gracies a 
Wamp, a nivell de servidor local es va treballar durant força temps integrant noves taules i atributs 
al model Entitat-Relació i nous fitxers que procedien a fer algun canvi a nivell de BDD, tot oferint 
un sistema de creació d'activitats basic així com la creació d'usuaris que poguessin moldejar 
aquestes creacions o alterar al contingut.

La tercera fase es va anar perfilant el que seria les diferents tasques i aplicacions del projeccte, a 
partir de la base d'usuaris i activitats, es va desenvolupar els seguents punts i les noves utilitats de la 
pàgina web. Així com també la part d'administrador , donant la possibilitat de poder tenir certa 
manipulació dels elements creats a la pàgina.

En la quarta fase, el projecte ja tenia una estructura força robusta, s'havien incorporat els detalls 
com la seguretat, els possibles errors i el disseny.  Ara tocava bolcar el projecte sencer a un 
Servidor remot real i veure si continuava tot en funcionament, aquesta no va ser massa llarga un 
cop es va trobar el Filezilla que va facilitar tot el procés.

Una cinquena fase final, va ser la d'incorporar  els analisis del CEC. Aquesta va ser dificultós per 
la forma d'anàlisis i perquè el anunciat no era gaire clar a com es volia oferir. Un cop elaborada la 
idea, s'havia de projectar al model ja existent. L'altre costat va ser explorar el format de Ical, 
decantant-se per afegir la aplicació per GoogleCalendar, tant comú en els mòbils actuals.
Aixi doncs, vam elaborar la possibilitat de baixar arxius que poguessin importar-se al propi 
GoogleCalendar.
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Seguidament passem a desenvolupar les diferents parts de la implementació que considerem 
més rellevants o important en quan a la codificació. 
Aquestes parts estan descrites de la següent manera. El títol ens indica la relació o el context. 
Procedim a un petit resum o anàlisis del context i si cal mostrem un exemple dintre del 
projecte on es mostri aquesta consideració esmentada.  En la part de codi, especifiquem el 
arxiu PHP escollit i les línies on es mostra,

● 6 1 Model-Vista-Controlador
En la programació s'ha valorat el Model-Vista-Controlador perquè es un model que permet separar 
el que seria la part lògica de control, de d'interfície que veu l'usuari, de forma ordenada. Ens trobem 
així 3 parts , corresponents a MVC. Així tenim per una banda la aplicació amb les seves dades, per 
l'altre la part d'execucions i flux de control, i finalment la capa gràfica que visualitzant els usuaris.

● 6 2 Creació de pàgina web a partir de PHP a MySQL

Utilitzem el llenguatge HTML per crear la vista de les pàgines web. Per a dinamitzar les pàgines i 
establir un flux de control, incrustem en aquest el llenguatge PHP que permet programar les pàgines 
donant-li's una certa lògica i funcionalitat. 
El PHP permet cridar funcions a MySQL per a poder establir-se una connexió amb la base de dades 
que hem creat per el projecte. 
Aquestes funcions permeten dintre del PHP, envia ordres que poden ser consultes on ens retornen 
valors, o modificacions dels valors de la BDD, o inclús la ordre d'eliminar tuples d'aquesta.

Així doncs, la dinamització que aconseguim mitjançant una interfície de HTML incrustant PHP ens 
permet controlar i establir una lògica de control en la codificació. 
Més avall s'explicant en detall les parts més importants i representatives per a poder efectuar 
mitjançant aquestes eines la aplicació web i les funcionalitats que han donat.
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● 6 3  La connexió entre PHP i BDD

Per establir el pont entre les ordres de les funcions PHP i la nostra BDD, tenim un dels fitxers 
principals, anomenat conexion.php. Aquest fitxer s'encarrega d'efectuar com el seu nom exposa, la 
connexió entre la BDD i el nostre codi.
Hi ha dos connexions dintre el propi fitxer: un per treballar amb el servidor online, i l'altre per 
executar tot en local-host.  Observem que necessitem com a paràmetres el nom del servidor, el nom 
d'usuari, la contrasenya personal, i finalment la BDD utilitzada.

Conexion.php [Linia 1 : 34]

<?php

 /*
TREBALLANT AMB WEB
*/
       $nombre_server[1] = 'mysql1.000webhost.com'; //Servidor al cual nos vamos a conectar.
       $nombre_user[2] = 'a6638364_cec'; //Nombre del usuario de la base de datos.
       $password[3] = 'xpvista07'; //Contraseña de la base de datos
       $nombre_db[4] = 'a6638364_cec'; //nombre de la base de datos
       
      
 /*
TREBALLANT AMB SERVIDOR LOCAL 

       $nombre_server[1] = 'localhost'; //Servidor al cual nos vamos a conectar.
       $nombre_user[2] = 'root'; //Nombre del usuario de la base de datos.
       $password[3] = ''; //Contraseña de la base de datos
       $nombre_db[4] = 'p14'; //nombre de la base de datos

 */
$conectar = @mysql_connect($nombre_server[1],$nombre_user[2],$password[3]) or 

exit('Datos de conexion incorrectos.');
mysql_select_db($nombre_db[4]) or exit('No existe la base de datos.');
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● 6 4 Treballant amb sessions
Aquest fragment de codi serveix per establir una sessió. Aquesta funció obté o canvia el limitador 
del caché actual. El limitador del caché es el que controla les capçaleres de HTTP enviades al client.

Conexion.php [Linia 34:37]

session_cache_limiter('private_no_expire,must-revalidate');

/*En este archivo tambien pondremos unas funciones necesarias para el registro y el login*/
session_start();

● 6 5 Extreure informació de BDD per utilitzar-la apropiadament

Per a fer una web sempre actualitzable i manejable, alguns paràmetres visuals depenen de la BDD.
Per exemple les categories que es poden escollir en les preferències del usuari (gustos.php), en la 
llista desplegable s'agafen de la BDD i no pas d'una llista fixe que podria estar implementada en  el 
mateix PHP. Això vol dir que, que quan es modifica la taula de categories, ja sigui afegint una 
categoria o eliminant-la, en el mateix moment que es modifica, el usuari pot veure el canvi al 
moment en la llista, sense haver de cap moment de tocar el codi PHP.

Gustos.php [Linia 141:147]
//consulta a fer
$consulta=mysql_query("select idCategoria,nom from categoria order by nom ASC");
echo "<select name='nom' id='nom'>";

echo '<option value="">Selecciona una 
categoria</option>';

//execució que retorna els valors while 
($fila=mysql_fetch_array($consulta)){

//llista de valors de categories que es van afegint a la llista desplegable
echo "<option value='".$fila[0]."'>".utf8_encode($fila[1])."</option>";

}
echo "</select>";

Des de el mateix codi també es pot aplicar el fet de modificar dades obtenides des de el PHP. Aquest 
exemple es dóna, per exemple, al incloure un text aleatori que pot escriure el propi usuari i 
actualitzar-lo convertint aquest en part de la seva taula “usuari”. En “dades.php” es veu com 
actualitza , per exemple el seu nom.

Dades.php [Linia 22:27]
if(($_POST['nom'] != '')){

$nom=nl2br(htmlentities($_POST['nom']));
$sql = "UPDATE usuari SET nom='$nom' WHERE id =$idnick";
mysql_query($sql) or die ("Error in query. Error: ".mysql_error());
$camps=1;}
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Així mateix es pot crear noves tuples a la BDD. Quan es registre un usuari es crea desde el Php una 
nova tupla per representar aquell nou usuari.

Registro.php [Linia 32:36]
if(validar_email($_POST['mail'])){
$sql = "INSERT INTO usuari(fecha,nick,mail,pass,nom,pcognom,pregunta,resposta) values 
(CURDATE(),'$nick','$mail','$pass','$nom','$pcog','$preg','$resp')";

mysql_query($sql) or die ("Error in query. Error: ".mysql_error());

● 6 6 Sessions i restriccions
Com s'explica anteriorment, el fet de tenir uns privilegis o ser d'un tipus d'usuari, depèn de els 
valors dels atributs de cada usuari. Per això cada cop que entrem a una nova secció de l'aplicació el 
que s'ha fet es valorar el atribut corresponent mitjançant diferents formes de limitar el accés a les 
zones o visualitzacions de la web.

Una de les limitacions a posar en las restriccions, es que el menú que es crea a la esquerra no es 
visible igual per a tots els usuaris. Així doncs, el imprimir el menú hi ha seccions d'aquest que 
queden ocultes i que no es mostren. Cada secció d'aquest es independent i ha de complir l'usuari 
amb aquell atribut, sinó es quedara ocult a la seva vista.

En l'exemple es veu que el arxiu té un filtre al inici dels links, que sols es visualitzant si el usuari 
compleix ser Vocal.

Funcions.php [Linia 17:35]
//filtre per veure sols vocals
if(($_SESSION['socVocal'])==1){

//Missatge pendents
$pendents=0;
$myquery = 'select llegit from missatge Where reb='.$_SESSION['id'];
$con_miss=mysql_query($myquery);

                   //Bucle per veure missatges pendents
while ($fila=mysql_fetch_array($con_miss)){

if($fila[0]==0){
$pendents=$pendents+1;

}
}
//links que pot accedir el vocal
echo '<br><br><dt><B><I>Com a vocal:</I></B></dt>';
echo '<br><dd>- <a href="missatges.php" target="_self">Missatges ('.$pendents.' 

pendents)</a></dd>';
echo '<dd>- <a href="calendari.php" target="_self">Calendari d&#39;activitats</a></dd>';
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echo '<dd>- <a href="afegir_activitat.php" target="_self">Afegir activitat</a></dd>';
echo '<dd>- <a href="llista_activitat_vocal.php" target="_self"> Les meves 

activitats</a></dd>';
echo '<dd>- <a href="llista_historic_vocal.php" target="_self"> Historial d&#39;activitats 

pròpies</a></dd>';}

En cas que un usuari sense privilegis en alguna secció, d'alguna forma pogues obtenir la direcció 
d'alguna secció que no li corresponent, hi ha una segona restricció que evita que es coli en el 
sistema.
Cada pàgina PHP té al inici un filtre per deixar-se visualitzar sols per l'usuari que cumpleix amb el 
atribut corresponent a la seva restricció. 

Per exemple els missatges es una funció que sols tenen els usuaris vocals i coordinadors. Per tant 
sino compleix el usuari aquest privilegi, el únic que et mostrara la pàgina es “No pots entrar aquí”.

llegir_miss.php [Linia 9:11]
if((@$_SESSION['id']!='') && ((@$_SESSION['socVocal']==1) || 
(@$_SESSION['socCoordinador']==1))){ ?>

[Linia 128:132]
<?php
}else{

echo "No pots entrar aqu&iacute;.";
}
?>

● 6 7 Control de flux
El enviament de els paràmetres es fa mitjançant el mètode POST a traves d'un formulari que realitza 
la petició de les dades. El clicar al boto del formulari, aquest executa el seu fragment de codi 
recollint les dades i les executa de la forma apropiada depenent la utilitat d'aquell boto.

L'altre enviament de dades és a traves de la variable $_SESSION , que es guarda o modifica en 
mesura de la necessitat de cada pàgina, ens fa de memòria per les variables que necessitem.

afegir_activitat.php [Linies 8:14]
<?php
if(isset($_POST['boto_guardar']))//Vallidamos que el formulario fue enviado
{

$dato0=$_SESSION['id'];
$campo_fecha1 = @$_POST['fecha1'];
$campo_fecha2 = @$_POST['fecha2'];
$contador = 1;

 [Linies 138:146]
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<FORM name="fcalen" ACTION="afegir_activitat.php" METHOD="post"> 
<br><br> <div> Data d'inici: <br>
<?php escribe_formulario_fecha_vacio("fecha1","fcalen");
?>

Linies [157]
<input type="submit" name="boto_guardar" style="width:140px;" tabindex="6" 
value="Continuar" /> 

● 6 8 Eleccions dependents
El HTML es estàtic, i el PHP dóna certa dinamització gracies a les seves múltiples funcions. Però 
encara s'havia de fer un procés que requeria una tercera eina. Per tal d'evitar el fet d'anar enviant 
pàgina darrere pàgina la elecció escollida quan eren varies eleccions dependents, s'afegeix una nova 
eina. Aquest era el cas per exemple d'elegir una comunitat i després una provincià de la comunitat 
elegida, i una comarca de la provincià elegida anteriorment.
Les llistes que es mostraven eren dependents de la elecció anterior, i això en PHP sols es podia fer 
mitjançant un formulari i enviar la dada elegida cada cop i actualitzant-se per executar i mostrar la 
següent llista que depenia de la elecció.
Per això s'inclou la tecnologia Ajax, que permet deixar la execució a segon pla. Així doncs quan 
s'actualitza un valor, s'executa al codi Ajax en resposta a aquell fragment sense haver de recargar la 
pàgina sencera.

Això es veu al següent codi:
Gustos.php [Linia 66:74]
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.6.4.min.js"></script>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){

$('#nom').change(function(){
var id=$('#nom').val();
$('#estados').load('ajax.php?id='+id);

});    
});

</script>
Linia [141:157]
$consulta=mysql_query("select idCategoria,nom from categoria order by nom ASC");
             echo "<select name='nom' id='nom'>";         echo 
'<option value="">Selecciona una categoria</option>';   while 
($fila=mysql_fetch_array($consulta)){

                    echo "<option value='".$fila[0]."'>".utf8_encode($fila[1])."</option>";
}
echo "</select>";?>
<b>Escull una submodalitat:</b><br>
<div id="estados">

<select name="edo">
<option value="">Selecciona una secció</option>
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</select>
</div><br>

Aqui el fragment que s'executa al Ajax.
Ajax.php [Linia 4:11]
$consulta = mysql_query("select seccio.idSeccio,seccio.nom from seccio,cat_subcat WHERE 
seccio.idSeccio=cat_subcat.idSeccio AND cat_subcat.idCategoria= ".$_GET['id']."");
echo "<select name='sub' id='sub'>";

echo '<option value="">Selecciona</option><br>';
while ($fila = mysql_fetch_array($consulta)) {

echo "<option value='".$fila[0]."'>".utf8_encode($fila[1])."</option>";
}echo "</select>";

● 6 9 Processos d'enviar correus  
Per enviar correus, fem servir una funció anomenada e-mail que necessita una serie de paràmetres 
que desenvolupem. Per poder enviar e-mails es necessari treballar sempre des de el host. 
El e-mail l'obtenim de la BDD, i el assumpte i el cos el creem des de el PHP juntament amb els 
“headers”.

recuperar_contrasenya.php [Linia 64:72]                                                                                       
if(mail($resposta_BBDD['mail'],$asunto,$cuerpo,$headers)){

echo "Correu enviat correctament!";
$pass= md5(md5($novaPass));
$sql = "UPDATE usuari SET pass ='$pass' WHERE nick ='$nick'";
mysql_query($sql) or die ("Error in query. Error: ".mysql_error());
}else{
    echo "No s'ha enviat el correu!!";

}
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● 6 10 Automatització del sistema
Hi ha una secció d'arxius PHP que no serveixen per visualitzar ni per fer ús cap dels diferents tipus 
d'usuaris. Aquests fitxers es guarden a una carpeta a part i són sols per automatitzar diferents 
processos (creació de fitxers automàtica, enviament periòdic de correus a usuaris, manteniment...).

Per poder elaborar aquesta maquinaria necessitem el CronJobs del Host remot, que s'encarrega 
d'executar els fitxers que nosaltres elegim, determinant una configuració de quan s'ha d'executar.

Així el fitxer de crea_est_mensual, es un clar exemple, s'executa el dia 1 de cada mes.
El fitxer genera una anàlisis de cerca, creant a la BDD uns resultats que pretenent ser útils per el 
administrador quan ho consulti. El procés de fer-ho automàtic fa que el administrador no hagi 
d'estar pendent de generar cada dia 1 aquest procés, alhora també realitza un manteniment intern de 
les dades acumulades.

Imatge del servei CronJobs amb la llista d'arxius a executar
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● 6 11 Baixar arxius Ical

Els fitxers que treballen en iCal són “calics” i “calics_act”. Els dos són molts semblants excepte que 
el “calics” treballa sobre un filtre de dates i “calics_act” sobre activitats.
Per aconseguir un fitxer compatible amb GoogleCalendar s'ha estudiat el format dels fitxers propis 
d'aquest. Despres s'ha implementat amb PHP el fitxer seguint el mateix patro que aquest.

S'anomena al arxiu amb un nom, en aquest cas li diem Activitat i la data actual en que baixes el 
fitxer, juntament amb el format “.ics”.

S'ha crea la capçalera del calendari que s'inicia a la primera part.

Calics_act.php [Linia 25:31]
header("Content-Type: text/Calendar");
header("Content-Disposition: inline; filename=Activitat".$datta.".ics");
echo "BEGIN:VCALENDAR\n";
echo "PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 12.0 MIMEDIR//EN\n";
echo "VERSION:2.0\n";
echo "METHOD:PUBLISH\n";
echo "X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE\n"

Al mig generem les cerques necessaries de les activitats que ha escollit el usuari.
Finalment generem cada event del calendari ( activitat) amb el seguent format, omplint cada un dels 
parametres anteriorment buscats.
El UID es un identificador unic per cada event de GoogleCalendar del nostra calendari. Aquest evita 
que si importes dos cops el mateix calendari o la mateixa activitat d'un altre calendari, el propi 
GoogleCalendar t'avisi que ja existeix i no generi duplicats. En el projecte el generem com a una 
combinació propia“ACC(titol)C(categoria)S(Seccio)N(nivell)D(inici i final)CC(data creacio 
d'activitat)”. Com es una combinació fixada, si importem la mateixa activitat el GoogleCalendar ens 
avisara. Unicament necessitarem tornar-la a importar si es cambien els parametres de l'activitat, si 
es així el UID ja no sera el mateix i podrem importar-lo de nou.  

Calics_act.php [Linia 61:78]
$cad = "ACC".$acti['titol']."C".$nomcat."S".$nomsecc."N".$niv."D".$inici.$final."CC".$creacio

echo "BEGIN:VEVENT\n";
echo "CLASS:PUBLIC\n";
echo "CREATED:".$creacio."\n";
echo "DESCRIPTION:"."Cat:".$nomcat."<br>Secccio: ".

$nomsecc."<br>Nivell: ".$niv." <br>Descripcio: ".utf8_encode($acti['obsViatge'])."\n";
echo "DTSTART;VALUE=DATE:".$inici."\n";
echo "DTEND;VALUE=DATE:".$final."\n";
echo "DTSTAMP:".$avui."\n";
echo "LAST-MODIFIED:".$avui."\n";
echo "LOCATION:".$com."\n";
echo "PRIORITY:5\n";
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echo "SEQUENCE:0\n";
echo "SUMMARY;LANGUAGE=en-us:".$acti['titol']."\n";
echo "TRANSP:OPAQUE\n";
echo "UID:".$cad."\n";

Finalment es tanca el fitxer que es genera. I quan acaba el bucle d'activitats afegides al fitxer es 
tanca el format com correspon.

Calics.php [Linies 91:97]
echo "END:VEVENT\n";

}
echo "END:VCALENDAR\n";

● 6 12 Disseny de l'interfície d'usuari 
Per establir un disseny uniforme a la pàgina, s'ha dividit la pàgina. S'ha creat una capçalera que es 
manté fixe amb un estil, i un menú per poder accedir a les diferents seccions de la pàgina a la dreta 
de la pàgina. Finalment s'ha reservat el costat esquerra d'aquesta per actualitzar la secció i la pàgina. 
Donant el efecte que el que canvia no es la pàgina, sino sols el contingut del espai. Però no es així, 
sinó que cada clic per canviar de secció, canvia el arxiu i es un totalment diferent.

Per tal d'estalviar codi, el menú i la capçalera es fan cridant una funció.
La resta del arxiu 

Afegir_activitat-php [Linia 80:136]
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<link href="estils.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<title>Afegir activitat: Pas 1</title>
<script language="JavaScript" src="calendario/javascripts.js"></script>
<style type="text/css">

a:link {
text-decoration: none;
color: yellow;
font-size: small;

}
a:visited {

text-decoration: none;
color: yellow;
font-size: small;

}
a:hover {

text-decoration: none;
color: white;
font-size: small;
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}
a:active {

text-decoration: none;
color: yellow;
font-size: small;

}
dd { 

margin: 0;
} 

</style>
</head>
<body bgcolor=#346125>

<?php
$nick=mysql_fetch_array(mysql_query('select nick from usuari where id='.    $_SESSION['id']));

?>
<div id='contenedor'>

<div id='menu'>
<?php
cap();
?>

</div>
                   <div id="slice">

<?php
imatges();
?>

</div>
<div id='contenedorcuerpo'>

<div id='cuerpoizquierda' align="center">
                                                  //AQUI POSEM LA NOVA SECCIO

<div style="text-align:center;color:brown">
<h1><u>Escull les dates:</u></h1>
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Capítol 7: Conclusions

● 7 1 Proves fetes durant el projecte

En el projecte s'han provat diferents programes per la construcció de la web, des de el Joomla, al 
WordPress i el Wamp que finalment ha estat el escollit. 

El Wamp treballa en localhost i ha sigut al font de moltíssims tests durant la creació de la web i la 
seva execució. 
En relació a provar el projecte a la màquina local, les proves han sigut un èxit en la gran majoria 
d'elles. Al tenir la BDD també local no ha hagut gaires problemes. 

Quan el projecte va passar a un servidor remot, el projecte es va instal·lar de ple al servidor, amb 
totes les taules i continguts utilitzats en mode local sense cap problema. 
El servidor remot ha estat en la majoria de proves casi sempre disponible, ja que en alguns moments 
s'ha quedat inaccessible per problemes tècnics del propi servidor. 

El projecte un cop passat al servidor remot, va provar-se en diferents navegadors: en Firefox, 
Chrome i InternetExplorer. A l'inici es van tindre problemes amb Firefox i InternetExplorer per 
culpa dels estils, però es va solucionar, sent perfectament visible en els tres navegadors.

Durant l'execució de l'automatització dels fitxers PHP amb el servei CronJobs l'únic que es va haver 
de tenir en compte va ser el desfàs horari entre la hora posada , ja que el servidor no està en la 
mateixa franja horària i té un desfàs de 6 hores, un cop sabut això, no hi va haver problema.

En general, en totes les proves fetes, la web CEC a respòs correctament.
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● 7 2 Conclusions

El projecte ha estat enfocat  amb l'objectiu de ser una eina útil per a mantenir una comunicació 
activa entre vocals i coordinadors del CEC i un punt d'informació per usuaris. Aquesta eina 
tenia la missió de crear un espai on els vocals poguessin incorporar les seves idees d'activitats i 
propostes, mantenint un ordre i una concordança, alhora que  tots poguessin compartir i col´laborar 
en el mateix espai. A més, s'havia de crear un segon espai on els coordinadors poguessin treballar 
gestionant les activitats i les propostes dels vocals. Un espai addicional, era el de crear una interfície 
on un administrador pogués mantenir i assegurar el bon funcionament de la web sense haver de 
tocar codi ni generar canvis en l'estructura. 

Aquest projecte es va iniciar el març del 2012. A l'inici del qual es va analitzar les necessitats 
bàsiques del projecte i les idees proposades per aquest. Es va investigar les eines que podien ser 
vitals per construir aquesta web, aixi com tecnologies i diferents entorns. 

Un cop es tenia un esquema del projecte, es va desenvolupar el disseny i d'implementació d'aquest 
tot seguint els casos d'ús que ens vam proposar. El fet de desenvolupar el codi va comportar a 
ampliar en alguns casos el nostre model de entitat-Relació tot solucionant varis problemes de dades 
o consultes.

Durant el transcurs del projecte una de les coses importants era la gestió, la seguretat ,la 
possibilitat de guardar les activitats dels vocals, i el manteniment de la web.
La web està confeccionada perquè l'accés dels usuaris sigui el correcte, i no puguin fer accions 
usuaris que no tenen drets adequats, evitant fraus i tramitacions errònies o que puguin desorientar 
els coordinadors.

S'ha perseguit la idea de fer una web amb possibilitats per modificar-se des de la pròpia interfície, 
creant així la possibilitat de personalitzar-la amb les opcions que més es necessitin.

Aixi doncs, la web del CEC és una web on els administradors poden establir les pròpies categories i 
opcions generals de la web, a més d'un manteniment i creació dels usuaris registrats. Cosa que 
permet en un futur, configurar-la de forma útil per el CEC, considerant la possibilitat de que fos 
adoptada pel centre.
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En el projecte s'han aconseguit els objectius que s'han establit. S'ha aconseguit un mètode 
ordenat per fer propostes d'activitats, tot creant una interfície per els vocals on poden guardar les 
dades de les activitats. Una interfície on els coordinadors poden gestionar de forma efectiva les 
opcions dels vocals i alhora modificar i controlar aquestes. 
Un entorn per els usuaris, que a més de informar i cercar informació, permet definir els seus gustos 
tot creant una aplicació personalitzada que té en compte l'individu. 

Una última interfície de administrador permet distribuir i ordenar la web conforme les necessitats. A 
més de controlar la pàgina sense haver de tenir coneixements del codi. Definir usuaris, donar drets, 
afegir categories... són accions que modifiquen el entorn, i que ara es poden fer a través de la pròpia 
pàgina i de la secció d'un usuari administrador.
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● 7 3 Millores

Després d'analitzar el resultat del projecte, s'ha pensat que es pot millorar en algunes d'aquestes 
seccions:

Millora Base de Dades: 

Categories reutilitzables
En la taula “Categoria” incloure un paràmetre de “actiu” en els seus atributs, i en comptes del 
administrador eliminar la categoria, activar-lo o desactivar-lo. Això faria que el eliminar una 
categoria, en comptes de fer un DELETE, féssim un UPDATE per canviar el registre “actiu” , així 
es podria seguir veient les activitats anteriors amb el nom de la categoria, però alhora no es podria 
elegir aquella categoria al crear una activitat a partir d'aquell moment, ja que es filtraria sols per les 
actives. 

Dependències de BDD
Al final en la BDD queden algunes redundància de comunitat,comarca,provincià etc... donat a que 
es va prioritzar el fer consultes més rapides en comptes de més complexes.

Usuaris vocals
Canviar la base de dades la relació de “1-N”  a la “Activitat” i “VocalAuxiliar”, amb que el creador 
sigui el primer afegit i els altres estiguin també a la mateixa taula auxiliar que aquest.

Detalls millorables a la web

- Enviar un e-mail amb un enllaç web o codi de verificació després de realitzar un registre per 
millorar la seguretat, i així evitar el frau de registres.

- Afegir un camp opcional de telefon per contactar amb els usuaris i poder atendre'ls de forma més 
personalitzada.

-Errors el eliminar usuari: Administrador:
Pregunta si realment vol eliminar un usuari abans d'esborrar-lo. Tot i que s'ha separat amb cautela 
el boto d'eliminar usuari, encara podria donar-se un error.

-Afegir un “formulari” de contacte per poder contactar amb un responsable del CEC des de la 
pàgina de forma rapida i a més amb assumptes per defecte per organitzar-se millor la persona que 
els atengues.
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Per a poder treballar en el projecte , hem fet instal·lacions de varis programes. Aquí es 
mostra únicament les que realment han sigut útils i convenients per a realitzar el projecte.  Els 
programes que el final no han sigut adequats o útils no es tenen en compte.

D'aquests útils, analitzarem els procediments i problemes que s'han tingut per a les instal·lació de 
les eines utilitzades i com en resolt els inconvenients. 

● 8.1 WAMP

Wamp es una plataforma on funcionen diversos components. El seu nom es acrònim de:
– Windows
– Apache
– MySQL
– PHP

Aquest programa ha sigut la eina principal per a programar el projecte. 
S'utilitza la versió de Wamp 2.2.

Imatge extreta de la presentació de la pàgina web oficial de wampServer
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8.1.1 Instal·lació :

Pas 1: 
Per instal·lar la plataforma ens dirigim primerament a la pàgina web oficial: 
http://www.wampserver.com/en/

Pas 2:
Després cliquem en Download. En aquesta pàgina trobarem diferents versions. S'ha escollit la 
versió 2.2  de ( 32 bits amb PHP 5.3) .

imatge del apartat Download de la pàgina web de WampServer

Pas 3:
Es baixa el arxiu i s'executa. Quan surt la pantalla d'inici posem “Next”
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Pas 4.
Ens demana que acceptem els drets i llicencies. Posem “ I accept the agreement”. I després ens 
deixara clicar  “Next”.

Pas 5:
Aquí es important elegir el lloc on s'instal·la la plataforma. El més recomanat es posar-lo a C:

 

Pas 6:
Ens pregunta si volem crear una icona.
Quick Lauch icon ( un accés directe a la cantonada de la barra de tasques de Windows)  
Desktop icon ( un accés directe a escriptori)

Elegim els dos i cliquem Next.

Pas 7:
Ens dóna un resum de les eleccions i ja podem iniciar la instal·lació posant “Install”.
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Pas 8:
Esperem acabi la barra de instal·lació. En el 
següent pla ens pregunta la configuració 
bàsica.
Per defecte tenim:
STMP: local-host
Email: you@yourdomain

 Acceptem els valors per defecte i posem 
“Next”.

Pas 9: 

Ja hem acabat. Ens informa del èxit de la instal·lació i posem “Finish”.

Ja tenim el Wamp! 
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● 8.1.2 Iniciar Wamp

Després de la instal·lació tindrem una icona iconoa la barra per poder iniciar o inclús configurar el 
wamp.

En la figura 1, el Wamp està desconnectat. Per connectar el wamp clicarem sobre la icona i elegirem 
“Start All Services” com la figura 2. La icona passara de vermell a taronja i després a verd com la 
figura 3. Quan la icona estigui verd Wamp està funcionant perfectament. Per entrar a ell sols cal 
anar a un dels nostres navegadors ( mozzila firefox, Internet Explorer, Chrome..) i escriure 
“htt:p//localhost” o directament “localhost”. 

 En el navegador ens mostrara una pantalla com la de la figura dreta:

En aquesta imatge de la dreta observem les extensió i eines i projectes 
que tenim el wamp.
La eina que més utilitzarem es el PHPMyAdmin.

● 8.1.3 Possibles problemes

Alerta de Apache. Problema: Salta el firewall de windows.
Solució: Permetre accés en totes les xarxes.

Port 80: Problema: Aplicacions que ocupen el port 80
Solució:  Canviar els port del Wamp o canviar el port de la aplicació que se 
executa al port 80.
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● 8.2 HOST I FILEZILLA

8.2.1 Registre al Hosting

Pas 1:
Hem de  accedir a la web: http://www.000webhost.com/

Pas 2:
Anem a la opció de “Sign Up!” Això ens fara accedir a un questionari d'accés.

Pas 3:
Un cop acabat el registre entrarem al panell general i ens enviara un correu de confirmació.
Mentre no confirmem, el nostre estat estarà “Pendent el correu de confirmació”.
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Pas 4:
Un cop confirmem el correu, el nostre estat passar a Actiu.

Pas 5:

Ja podem treballar en ell!

Important:
Quan s'executa un codi per generar un fitxer al “hosting”, aquest inclou automàticament un 
subcodi intern. Convé desactivar el codi propi del “host” sinó es vol tenir errors en el fitxer 
generat. 
Per a desactivar el codi s'ha de seguir aquest link: 
http://members.000webhost.com/analytics.php  
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● 8.2.2 Conectant amb FileZilla  

Instal·lació FileZilla

Pas 1: Baixar el programa, per exemple de la pàgina oficial: http://filezilla-project.org/

Pas 2: Doble clic en el arxiu

Pas 3: En la finestra acceptem les condicions i escollim “I agree”  i continuem fins “Finish”

Conecció amb Hosting

El FileZilla es molt fàcil de configurar. Tan sols necessitem saber alguna paràmetres del lloc on 
tenim allotjada la pàgina.
Per poder connectar el FileZilla amb el nostre host remot, el que farem serà els següents passos:

Pas 1: Escriure el nostre domini 
Pas 2: El nostre nom de usuari assignat al host
Pas 3: La contrasenya que hem elegit 
Pas 4: Prémer “Connexió ràpida”

Posteriorment per tal de fer aquests 4 passos més ràpidament, podem també anar al menú i elegir  
“Servidor” -> Re-connectar  o prémer la combinació de CTRL+ R.
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INTRODUCCIO DEL MANUAL:

Aquest manual està dirigit envers al tipus d'usuari.
El index conte totes les possibilitats que pot fer el usuari, una breu descripció sobre la utilitat de 
l'apartat i el seu ús, una imatge amb els passos o zones d'interès. Sota la imatge una guia dels 
passos. 
Si escau hi ha un apartat de possibles problemes al realitzar la acció corresponent.
A més el finalitzar l'apartat seria convenient llegir els apartat “Atenció” en vermell que es 
considerant rellevants.

En la descripció d'aquest manual s'han de percebre els temes per tipus usuari que utilitza la web i els 
serveis corresponents.

PUNT I;: Client Visitant
PUNT II: Client Registrat estàndard.  (sense drets addicionals) 
PUNT III: Usuaris amb drets vocals 
PUNT IV: Usuaris amb drets coordinador 
PUNT V:  Administrador
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1. Client visitant

Com usuari visitant (no registrat), la web ofereix uns serveis mínims per a consultar i com a guia 

d’activitats del CEC. 

1.1. Panell principal

Les opcions de l’usuari visitant que no està registrat en la web es mostren en la figura 11.1.

Figura 11.1 – Imatge de la pàgina principal per un usuari sense identificar.

En el punt A es poden veure les activitats que es faran properament. Prement en B, es poden veure 

els detalls de l’activitat.

En C es pot cercar activitats com s’explica en el punt 1.2 d’aquest manual.

I en D s’accedeix a la pàgina per al registrament com a usuari membre de la web (punt 1.3).

75



TFC – Cristina Mundó Lopez – 2013                      CAPÍTOL 9. ANNEX II: MANUAL D'USUARI

1.2. Realitzar cerca

Aquest servei es pot utilitzar tan usuaris registrats com no registrats.

Figura 11.2 – Imatge de la pàgina per cercar activitats.

En els camps 1 i 2 de la figura 11.2, es poden seleccionar el rang de dates de les activitats que es vol 

cercar;  en  la  llista  on  hi  ha  el  número  3,  es  poden  escollir  les  categories   que  es  desitgin,  

seleccionant-ne més d’una mantenint la tecla “control”; i en el camp desplegable amb el número 4, 

el nivell màxim.

Opcional: El deixar una elecció en blanc, per defecte es seleccionen totes les opcions de l’apartat en 

concret, excepte la data inicial que serà per defecte la actual.

Un cop seleccionat tot el filtratge, es prem en 5 per cercar les activitats que compleixin amb els 

requisits, i aquestes sortiran en forma de llista a sota, on hi ha el 6. Cada línia de resultat té un botó 

per visualitzar l’activitat detalladament.

Atenció: Si es vol veure activitats de dates antigues, s’ha d’omplir la data d'inici a una data antiga.
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1.3. Registrar-se

Com a usuari registrat es podrà accedir a nous serveis de la pàgina web. Ser un usuari registrat dóna 

opcions permet tenir un perfil que ofereixi una pàgina més personalitzada amb interessos i gustos 

propis.

Figura 11.3 – Imatge de la pàgina de registre.

En la imatge anterior es mostren els camps que es demana per a registrar un usuari. Per a poder dur 

a terme satisfactòriament un registre, s’ha d’omplir com a mínim tots el camps marcats amb un 

asterisc groc. 

Les  característiques  opcionals  poden  ser  font  d'informació  per  futures  millores  de  la  web  per 

identificar-se i saber més d’un perfil d'usuari. Es poden establir en el registre o deixar en blanc i 

omplir-les en el teu perfil més endavant.
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2. Client registrat estàndard. 

Un usuari registrat és aquell que ha realitzat prèviament el pas 1.3 del manual. Aquest usuari té uns 

privilegis que no té l’usuari visitant. Està registrat en la base de dades de la web i pot accedir a uns 

serveis d’informació personalitzada. 

A continuació, s'expliquen els serveis als que pot accedir un usuari d'aquest tipus.

2.1. Iniciar sessió

Per accedir a la web, s’ha d’escriure el nick i la contrasenya d’usuari en els camps 1 i 2, i, a 

continuació, prémer en 3 per validar.

En cas que et mostri el missatge de “ Nombre de usuari o contrasenya incorrecta.“, les accions a 

tenir en compte són:

o Comprovar que el nick estigui escrit correctament.

o Comprovar que no hi hagi la tecla MAYUS activada.

o Si s’ha oblidat de la contrasenya, s’ha d’introduir el nick en P1 i prémer en P2 que estan 

senyalats en la figura 11.4. Aquest botó dirigeix a l’apartat 2.2.
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2.2. Recuperar contrasenya

Es mostra una pàgina on s’haurà de respondre la pregunta clau que es va elegir  al  efectuar el 

registre, com la de la figura 11.5.

Figura 11.5 – Imatge del formulari per recuperar contrasenya.

Una vegada introduïda, la resposta que es va guardar en el registre en 1, prémer en 2. Si la resposta 

és correcta, s’envia automàticament un correu electrònic on es lliura una contrasenya nova. Aquesta 

es pot canviar en l’apartat 2.6.

2.3. Realitzar cerca
El procés de realitzar una cerca com a usuari registrat és igual que el de visitant, seguint els passos 
vists en l’apartat 1.2. 

2.4. Definir preferència
Aquest punt és important a l’hora de rebre informació via correu electrònic del CEC. Triar unes 
preferències permetrà que es proposin activitats compatibles a l’usuari.

Figura 11.6 – Imatge del formulari per guardar preferències.
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2.4.1.  Afegir nova afició
Per afegir una nova preferència, s’ha de seleccionar una categoria, una secció i un nivell. En prémer 
el botó 4, es guardarà la preferència escollida, que apareixerà a la dreta, en el número 5.
Nota: Les propostes d’activitats que se li presentin a l’usuari seran del mateix nivell o inferior, però 
mai superior.

2.4.2.  Modificar nivell d'afició ja afegida
En 1 i 2 s’ha de seleccionar la categoria i secció que es vol modificar de nivell. I en 3 seleccionar el 
nou nivell desitjat per a que es tingui en compte.
En prémer en 4, es modificarà la preferència i es veurà reflectit en 5.

2.4.3.  Esborrar afició
Per a poder esborrar una preferència, s’ha de prémer en l’enllaç senyalat com a B en la figura 11.6. 
Es mostrarà la finestra de la figura 11.7.

Figura 11.7 – Imatge de la pàgina per eliminar una preferència.

En 1 es selecciona la o les preferències que es volen eliminar. En prémer en 2, s’esborraran.
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2.5. Modificar perfil

2.5.1. Modificar dades  Es poden modificar les dades del perfil en qualsevol moment.

Figura 11.8 – Imatge de la pàgina per modificar les dades d’usuari.
A la columna on hi ha el número 1, en la figura 11.8, es mostren les dades actuals. Mentre que a 
l’altra banda hi ha els camps per poder modificar qualsevol dada que es desitgi.

2.5.2. Donar-se de baixa
Aquest apartat serveix per donar-se de baixa. Quan un usuari es dóna de baixa, deixa de formar part 
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de la web del CEC, i s’esborraran definitivament totes les seves dades com a usuari estàndard, vocal 
o coordinador. No podrà accedir més al seu compte. Si torna, no tindrà mai el mateix usuari 
( gustos, dades guardades, activitats, etc...), tot i que pugui utilitzar el mateix nick (si no està en ús), 
serà un usuari totalment nou. 
Al peu de la pàgina que es mostra en la figura 11.8, a la dreta, es troba l’enllaç que permet donar-se 
de baixa de la web que es pot veure en la imatge de sobre, on hi ha l’1.
Un cop hi accedim, es mostrarà una altra pàgina que es mostra a continuació.

Figura 11.10 – Imatge de la pàgina per donar-se de baixa.

En prémer 1, es confirma que es desitja donar de baixa el compte. Això implicarà tancar sessió i  

esborrar l’usuari. 

Si no es vol donar de baixar, en prémer P1 de la figura 11.10, es redirigirà l’usuari a la finestra 
anterior.

2.6. Canviar contrasenya
Canviar la contrasenya és una opció que es pot fer en qualsevol moment. Sigui per posar-ne una de 
més fàcil, o per si es creu que una altra persona pot estar utilitzant el compte propi.
També és recomanable canviar-la després d’haver-la recuperat a través del correu electrònic, ja que 
la que es proveeix sol ser difícil de recordar.

Figura 11.11 –Formulari per canviar de contrasenya.

Per a fer-ho, cal escriure en la finestra de la figura 11.11 la contrasenya que es té, i escriure dues 

vegades la nova contrasenya que es desitja tenir. Després de prémer en 4, la nova contrasenya ja 

serà la actual.
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2.7. Baixar calendari

Aquest és un servei que ofereix  la web per a poder disposar d’una eina més pels usuaris. Aquest 

espai permet crear un fitxer que es pot importar a “GoogleCalendar” amb les activitats del CEC i, 

així, poder consultar o veure a través de “gmail” o del propi mòbil les activitats que ens agraden.

Figura 11.12 – Pàgina per baixar activitats.

En el punt A de la figura 11.12, es disposa d’un enllaç on es descriu les característiques i utilitats, 
així com un petit manual per utilitzar el servei.

A continuació s’explica les diferents zones de baixada:

o La zona B serveix per baixar totes les activitats filtrades per dates.

o La C, per baixar activitats filtrades per preferències.

o I la D, per baixar una activitat concreta.
2.7.1. Zona A: Servei d'ajuda

És una ajuda per saber sobre els arxius o com baixar-los. En aquest apartat també  es troba com 

poder importar-los a “GoogleCalendar”. És una petita guia ràpida per saber com utilitzar i treure 

rendiment de l'apartat de “Baixar calendari” i com és millor per baixar els arxius i utilitzar-los.

També hi ha unes quantes qüestions típiques de problemes resolts.
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2.7.2.  Zona B: Importar per dates
La utilitat principal d’aquesta zona és la de baixar totes les activitats a l'agenda per fer un seguiment 
de totes durant les pròximes setmanes, per poder seguir-les, ja siguis un usuari interessat o un vocal 
que vol controlar els esdeveniments propers.

La baixada es filtra per dates, aquest espai pot ser útil per usuaris o vocals que vulguin veure 
totes les activitats pròximes.
En el camp 1 de la figura 11.12 es selecciona la data inicial. Si es deixa buida, per defecte 
s’enviarà la data actual. En el camp 2, la data final, que en cas de deixar-la buida, s’agafarà 
la propera en 60 dies. Finalment es prem en 3 per baixar l’arxiu generat.

2.7.3.  Zona C: Importar per varis paràmetres
S’accedirà a una web diferent on es podrà filtrar per més paràmetres. Serveix per baixar un conjunt 
d’activitats que comparteixin alguna característica, com la categoria i/o el nivell. És molt semblant a 
l’apartat 1.2 de cerca activitats.

Figura 11.13 – Pàgina per baixar activitats concretes.

Com es pot apreciar en la figura 11.13, a diferència de la cerca de l’apartat 1.2, en aquesta pàgina es 

pot seleccionar vàries activitats, marcant-les en 6, per després descarregar-les, prement en 7.
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2.7.4.  Zona D: Importar una activitat concreta

En prémer el botó D de la figura 11.12, es canviarà de pàgina a la de l’apartat 1.2. Allà es podrà triar 

una activitat concreta i visualitzar-la com en la figura següent.

Figura 11.14 – Pàgina per visualitzar una activitat en detall.

Per a poder descarregar l’activitat que s’estigui visualitzant, s’ha de prémer en el botó 1 de “iCal” 

que es mostra en la figura. Així, s’importarà l’activitat.
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3. Usuari vocal

L’usuari vocal és l’encarregat de crear i gestionar excursions per als usuaris clients. Té una sèrie de 

funcions per visualitzar les activitats pròpies, ja sigui perquè les hagi creat ell mateix o perquè hagi 

estat  afegit  en  una  d’elles;  però  també disposa  d’un calendari  on  es  poden consultar  totes  les 

excursions.

A més, pot enviar missatges a través d’un servei de missatgeria que conté la web. 

3.1. Missatgeria

Aquest servei de missatgeria el pot utilitzar tant l’usuari vocal, com el coordinador. Al menú 
corresponent, es veurà l’enllaç amb el nombre de missatges no llegits com es mostra en la imatge 
següent:

Figura 11.15 – Menú de vocal.

A continuació, les diferents operacions que es poden fer amb missatgeria.
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3.1.1. Veure missatge rebut

En prémer l’enllaç anterior, es redirigeix a la pàgina de correu rebut com es mostra en la figura 

11.16.

Figura 11.16 – Correu entrant.
Els missatges es mostren en una llista en forma de taula ordenats per ordre cronològic de menys 
antic a més per la columna 4. I si la data d’enviament és igual, per l’hora.
L’assumpte es mostra en la columna on hi ha el 2, i en 3 l’usuari que l’ha enviat.
Els botons A, B i C es detallen a continuació.

3.1.2. Veure missatge enviat

És el punt A de la figura 11.16. En prémer en “Veure missatges enviats” es passa a una altra pàgina 

semblant, però en lloc de mostrar els missatges rebuts, es mostren els que l’usuari ha enviat.

Figura 11.17 – Correu sortint.
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Funciona exactament igual, amb la diferència que en 3 es mostra l’usuari al que se li ha enviat, i A 
redirigeix cap a correu entrant, el de l’apartat anterior.

3.1.3. Redactar missatge

És el punt B de les figures 11.16 i 
11.17. Ens mostra la pàgina per enviar 
un missatge.
Es tracta de quatre senzills passos:

1- Es selecciona els usuaris a qui 
es vol enviar el missatge. S’ha 
de prémer la tecla “control” per 
selecionar-ne més d’un.

2- S’escriu l’assumpte.
3- S’escriu el missatge.
4- S’envia el missatge

Atenció: Si un dels tres primers passos 
no es realitza, el missatge no s’enviarà.

3.1.4. Eliminar missatge

Per eliminar un missatge d’un dels dos correus, entrant o sortint, cal marcar les caselles del número 

1 en les figures 11.16 i 11.17 i, a continuació, prémer en C. D’aquesta manera, s’eliminaran els 

missatges seleccionats.
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3.2. Calendari d’activitats
Es mostra un calendari per a l’usuari vocal o coordinador, on es presenten totes les activitats 
creades, encara que no estiguin activades.

Figura 11.19 – Calendari d’activitats.
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En la figura 11.19, s’indica diferents zones. En 1 es pot seleccionar el mes que es vol veure per 
pantalla. En 2 es veu el calendari del mes, per defecte, l’actual. I en 3 s’especifica la llegenda que 
s’utilitza en el calendari, colors i signes.

3.3. Afegir activitat

Aquesta funció engloba 4 pàgines. A continuació s’explica cada pàgina els passos a seguir.

Figura 11.20 –Afegir activitat, pas 1.

En la primer, com es mostra en la figura 11.20, cal posar les dates de l’activitat. La d’inici en 1, i la 
de termini en 2, i després confirmar-ho prement 3.

Atenció: Si les dates es fiquen malament, el sistema tornarà a demanar que s’introdueixin les dates 
novament.
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Figura 11.21 –  Afegir activitat, pas 2.

En la segona pàgina de la figura 11.21, en la zona 1 s’ha d’afegir la informació demanada. I en 2, 

seleccionar els vocals que es vol fer partícips de l’activitat. Per confirmar les dades, prémer en 3.

Atenció: Cancel·lar l’activitat significar eliminar el pas 1 també.
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Figura 11.22 –  Afegir activitat, pas 3.

En  el  tercer  pas  en  afegir  una  activitat,  tal  com es  mostra  en  la  figura  11.22,  es  demana  la 

informació de cada dia. La zona marcada per l’1 equival a un dia, i n’hi haurà tantes com dies tingui 

l’activitat.

Un cop introduïda tota la informació, es prem 2 per guardar-la.

Atenció: Prémer 3 significar eliminar passos 1 i 2 de l’activitat que s’està creant.
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Per acabar el procés de creació d’una activitat, es mostra una pantalla final com la de la figura 

inferior.

Figura 11.23 –  Afegir activitat, pas 4.

Si el vocal vol acabar activant l’activitat que s’ha creat, pot prémer en 1. Si, en canvi, vol guardar-la 

sense activar, pot prémer en 2. De totes maneres, l’activitat està creada satisfactòriament.
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3.4. Les meves activitats

Es  tracta  de  la  funció  que  té  un  vocal  per  visualitzar  una  llista  de  les  activitats  programades 

properament de les quals és vocal per ordre cronològic de més pròxim a menys.

Figura 11.24 –  Llistat d’activitats de vocal.

En la figura es mostra la llista, ordenada per data d’inici, i en la que hi ha diferents accions que es 

pot  realitzar  sobre  cada  activitat,  que  s’expliquen  detalladament  en  els  apartats  que  vénen  a 

continuació.

3.4.1. Visualitzar activitat
En la figura 11.24 està marcat amb l’1. És una eina per veure els detalls de l’activitat seleccionada 
en una altra pàgina que mostra des del nom de l’activitat, fins a enllaços i fotografies.
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3.4.2. Editar activitat

Opció marcada amb el número 2 en la figura 11.24. és una funció per modificar detalls de 

l’activitat. S’assembla bastant al pas 3.2, d’afegir una activitat.

Figura 11.25 –  Editar una activitat de vocal.

El pas 1 mostra les dates actuals en A i les dates a canviar en B. Funciona igual que el pas 1 de  

l’apartat 3.2, amb la diferència que es pot continuar sense realitzar canvis en el botó 4. 

La resta de pàgines, que són dos, tenen el mateix funcionament que el pas 1. 

Atenció: L’única excepció que no mostra les dades actuals és el pas 2, on es pot modificar la  

informació dels dies de l’activitat,  ja que si es canvia el nombre de dies de l’activitat,  s’ha de  

tornar a introduir la informació de cada dia de nou.

3.4.3. Eliminar activitat

És el botó 3 de la figura 11.24. Si es prem, l’activitat seleccionada s’eliminarà del sistema.
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3.4.4. Activar/desactivar activitat
En la figura 11.24, si es prem sobre el botó 4, que, depenent de l’estat de l’activitat, serà el d’activar 
o desactivar, es pot realitzar la funció que indica i posar o treure l’activitat del domini públic.

3.4.5. Afegir imatge
El botó 5 de la figura 11.24, passa a una altra pàgina on es gestiona les fotografies vinculades a 
l’activitat.

Figura 11.26 –  Editar fotografies d’una activitat de vocal.

En la  figura anterior,  es  mostra  dues zones.  La A es per  penjar una nova foto.  Si es  prem en 

“Examinar...” es mostrarà la finestra amb l’arbre de directoris de l’ordinador de l’usuari, on haurà 

de buscar la fotografia que vol penjar.

En la zona B espot veure una llista de les fotografies associades a l’activitat. Cada fotografia és un 

enllaç que obre la imatge en una nova pestanya del navegador. Si es marca la casella on hi ha l’1, i  

després es prem en 3, la fotografia seleccionada s’esborrarà del sistema.
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3.4.6. Afegir enllaç

L’última funció sobre les activitats, senyalada amb un 6 en la figura 11.24, és una eina com 

l’anterior, però en lloc de treballar amb fotos, gestiona enllaços de l’activitat.

Figura 11.27 –  Editar enllaços d’una activitat de vocal.

En la  figura 11.27 es  mostra  dos zones.  Una és la  zona A on hi  ha la  llista  d’enllaços  que té 

actualment una activitat. Es poden esborrar igual que en el cas de les imatges en l’apartat anterior. I 

també s’obren els enllaços en una pestanya nova del navegador.

En la zona B, es pot introduir la url completa del nou enllaç a associar amb l’activitat.
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3.5. Historial d’activitats pròpies

És una llista com la de l’apartat 3.4, però en lloc de mostrar activitats programades properament, 

mostra les activitats que ja s’han realitzat.

Figura 11.28 –  Llistat d’activitats antigues de vocal.

En aquest cas, només pot realitzar 3 operacions sobre les activitats: la de visualitzar, la de eliminar, i 

la de activar o desactivar. Les tres funcionen com els apartats 3.4.1, 3.4.3 i 3.4.4, respectivament.
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4. Usuari coordinador 

L’usuari coordinador és l’encarregat de supervisar i coordinar als vocals. Per tal de dur a terme la 

seva feina, té a la seva disposició les funcions que es detallen en els següents apartats.

4.1. Missatgeria i calendari d’activitats

Els casos de missatgeria i calendari d’activitats vistos en els apartats 3.1 i 3.2, respectivament, són 

equivalents  per  al  coordinador.  En cas  que  l’usuari  no sigui  vocal,  apareixeran en el  menú de 

coordinador.

4.2. Controlar aglomeracions d’activitats

És una funció per controlar si existeixen dies amb tres o més activitats, i que no existeixi alguna 
col·lisió en cap aspecte.

Figura 11.29 –  Pàgina d’aglomeracions d’activitats del coordinador.
Cada dia que aparegui, té un enllaç que el porta al calendari del mes que pertany el dia per a poder 
veure de quines activitats es tracta.
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4.3. Llistar activitats de les teves categories
Es tracta d’una funció per visualitzar una llista on apareguin les activitats de les categories que 
l’usuari coordina com la següent.

Figura 11.30 –  Llistat d’activitats del coordinador.

En la zona A es pot filtrar el llistat per categories.

Les operacions senyalades numèricament s’expliquen a continuació.

4.3.1. Visualitzar activitat 
Veure apartat 3.4.1.
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4.3.2. Editar activitat

Per a editar una activitat, s’ha d’accedir al botó senyalat com a 2 en la figura 11.30. Accedirem a la 

següent pàgina:

Figura 11.31 –  Editar una activitat des de coordinador.

El coordinador només pot modificar algunes característiques de les activitats. Aquestes són la data 

d’inici, la qual si es modifica, canviarà la data final; els vocals de l’activitat; la categoria; i la secció.

En la figura 11.31, hi ha dos zones senyalades. La zona A mostra les dades actuals de l’activitat. I la 

zona B mostra els camps que permeten modificar aquestes dades.
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4.3.3. Eliminar activitat
Veure apartat 3.4.3.

4.3.4. Activar/desactivar activitat
Veure apartat 3.4.4.

4.3.5. Editar enllaç
Veure apartat 3.4.6.

4.4. Historial per categories

Es mostra per pantalla una llistat de les activitats programades properament i ordenades per data 

d’inici de les categories que l’usuari coordina.

Figura 11.32 –  Llista historial d’activitats de coordinador.

En  la  imatge  es  pot  veure  la  zona  senyalada  com a  A on  el  coordinador  por  editar  la  llista 

seleccionant les categories que vol visualitzar.

Les accions senyalades numèricament 1, 2 i 3 funcionen com els apartats 3.4.1, 3.4.3 i 3.4.4, 

respectivament.
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4.5. Crear notícia
El coordinador que té drets per penjar notícies pot fer-ho en la pàgina que es mostra a continuació.

Figura 11.33 –  Penjar una notícia.

En la figura 11.33, en el camp 1 s’ha de posar el títol de la notícia. En el 2 s’ha de seleccionar a 

quin públic va dirigida, si als usuaris bàsics o als vocals. I en el 3 s’ha d’escriure la notícia. 

Per penjar-la, s’ha de prémer en 4.

 Atenció: no es pot deixar cap camp buit.
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4.5.1. Esborrar notícia

En el cas que es vulgui esborrar alguna notícia, el coordinador ho pot fer accedint en el botó 5 de la 

figura 11.33. La web li mostrarà una nova pàgina.

En la imatge superior, l’acció senyalada amb un 1 serveix per eliminar una notícia, mentre que la 

senyalada amb un 2, serveix per visualitzar-la en la zona A, per assegurar-se de la notícia que es vol 

eliminar.
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5. Usuari administrador

L’usuari administrador és un usuari amb unes característiques que li proporcionen una capacitat de 

produir grans canvis a la plataforma web del CEC. Pot alterar paràmetres que poden reflectir-se i 

repercutir en les opcions i paràmetres de la web, com és l’exemple de categories o nivells.

Aquest tipus d'usuari només es pot crear a partir d'un altre administrador. 

5.1. Historial de cerques

L’historial de cerques és un apartat per poder controlar les visites i les consultes, i analitzar amb 

aquestes dades les categories que més es busquen, o els nivells més comuns a la web. Aquest apartat 

analitza automàticament les categories i guarda sempre un historial d'aquestes dades.

Figura 11.35 – Pàgina d’estadístiques de cerques.
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5.1.1. Zona A: Modificar mínim de cerques

Aquest paràmetre ajudarà a filtrar el mínim de cerques per poder veure les categories que tinguin 

més que aquest número de cerques. Això permetrà veure sols categories importants i no un llistat 

infinit de totes les cerques.

En la figura 11.35, s’ha d’escriure un número com a guia en 1, i prémer el botó 2.

5.1.2. Zona B: Llistar cerques

Els botons d’aquesta zona mostren el llistat de categories tenint en compte les activitats del període 

de temps que indica cada botó.

5.2. Gestió d’usuaris

Figura 11.36 – Pàgina de gestió d’usuaris.
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5.2.1. Creació d’un nou usuari

En prémer el botó “aquí” de la zona A de la figura 11.36, s’accedirà a la part de creació d’un usuari. 

Seguidament es mostrarà el següent formulari:

Figura 11.37 – Pàgina de creació d’usuaris.

En els camps de la figura 11.37, s’han d’omplir amb el que demanen. La casella 4 es selecciona si 

l’usuari nou es vol que sigui administrador.
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5.2.2. Llistar usuaris per tipus

En prémer qualsevol botó de la zona B de la figura 11.36, es mostren els usuaris del tipus que indica 

el botó.

5.2.3. Atorgar o revocar drets i privilegis

Les accions senyalades en la zona C de la figura 11.36 serveixen per atorgar o revocar drets als 

usuaris seguint la lògica de la imatge i prement sobre ella.

A cada usuari li correspon els següents signes que poden estar relacionats amb el tipus d’usuari que 

és i els seus drets i privilegis en la modificació o participació de la web del CEC:

o Revocar/ Donar drets al usuari com a vocal           o

o Revocar / Donar drets al usuari com a coordinador        o  

o Revocar/Donar drets a un coordinador per penjar notícies    o  

o Modificar les seccions que te assignades un coordinador   

5.2.4. Eliminar usuari

Aquesta zona està lleugerament apartada perquè el botó que es troba en ella elimina totalment un 

usuari de la base de dades. Un cop eliminat, no es pot recuperar ni l’usuari ni les seves dades. Per 

tant, és important que a l’hora d’eliminar un usuari s'estigui segur del que es vol fer. 

La icona de l’acció d’eliminar és .

S'enviarà un correu electrònic a la direcció de l’usuari eliminat informant-lo que se l’ha donat de 

baixa.
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5.3. Les categories

Aquest apartat és per poder crear, modificar o eliminar diverses categories. Les zones del apartat 

son les següents:

Figura 11.38 – Pàgina de gestió de categories.

La zona A de la figura 11.38 serveix per crear una nova categoria. La zona B serveix per editar una 

categoria  ja  existent.  Dins d’aquesta  zona es troben les  zones  C, que serveix per  eliminar  una 

categoria, i D, que serveix per modificar les seccions d’una categoria.
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5.3.1. Zona A: Afegir una nova categoria
En la figura 11.38, en la zona A, s’ha d’escriure el nom de la nova categoria en el camp 1 i després 
prémer el botó 2 per afegir-la al llistat de sota.
Atenció: Es convenient realitzar després el pas 5.3.4 i seguir el 5.4.1 o 5.4.2 per a la correcta 
utilització de la nova categoria!

5.3.2. Zona B: Canviar el nom d'una categoria
En la figura 11.38, en la zona B, s’ha d’escriure el nou nom de la categoria en el camp 1 i després 
prémer el botó 2 per modificar-la.

5.3.3. Zona C: Eliminar categoria
Només cal prémer el botó “Eliminar” de la zona C de la figura 11.38 per esborrar la categoria 
desitjada.
Atenció: No es pot esborrar categories que estiguin en ús. Primer s’hauria d’eliminar les activitats 
futures d’ aquella categoria.

5.3.4. Zona C: Modificar seccions
En prémer el botó “Modificar seccions” de la zona D de la figura 11.38, s’accedirà a l’apartat 
corresponent a les seccions , desenvolupat en el punt 5.4. 

5.4. Les seccions
Una categoria ha de tenir com a mínim una secció per a ser útil. 

Per accedir a aquesta pàgina, s'ha d’arribar a partir del punt 5.3. 4. Aquest apartat és per poder crear, 

modificar o eliminar diverses seccions. Les zones del apartat son les següents:
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Figura 11.39 – Pàgina de gestió de seccions.

5.4.1. Zona A. Afegir nova secció (no existent)

En la zona A de la figura 11.39, s’ha d’escriure la nova secció en 1 i prémer en 2.

5.4.2. Zona B. Afegir secció ja existent

En la zona B de la figura 11.39, s’ha de seleccionar la secció que es vol afegir i prémer 2.

5.4.3. Zona C: Canviar el nom d'una secció

En la zona C de la figura 11.39, es pot modificar el nom d’una secció escrivint-lo en el camp i 

prement el botó per validar-lo.

Atenció: Aquest canvi afectarà no sols a la secció d'aquesta categoria, sinó també a totes les altres  

que tinguin aquesta mateixa secció.

5.4.4. Zona D: Eliminar secció

Es pot eliminar una secció que no estigui en ús prement el botó de la zona D de la figura 11.39.
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5.5. Àmbit territorial: Comunitats autònomes

Aquest apartat serveix per poder crear, modificar o eliminar diverses comunitats autònomes.

Les zones de l’apartat són les següents:

Figura 11.40 – Pàgina de gestió de comunitats autònomes.
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5.5.1. Zona A. Afegir comunitat

En la zona A de la figura 11.40, s’ha d’escriure la nova comunitat en 1 i prémer en 2.

Atenció: Per a que una comunitat nova pugui ser utilitzada correctament, has de incloure les seves  

províncies i comarques (o regió, per defecte). S'aconsella seguir pel punt 5.6 i continuar al 5.6.1  

per afegir províncies. 

5.5.2. Zona B. Canviar nom de comunitat

En la zona B de la figura 11.40, es pot modificar el nom d’una comunitat escrivint-lo en el camp i 

prement el botó per validar-lo.

5.5.3. Zona C: Eliminar una comunitat

Si  es  vol  eliminar  una  comunitat,  s’ha  de  assegurar  que  no  conté  províncies.  Si  no,  no  deixa 

eliminar-la.

En cas de que no tingui províncies, en el botó de la zona C de la figura 11.40, es pot eliminar una 

comunitat.

5.5.4. Zona D: Modificar províncies

En prémer el botó “Accedir a les províncies” del panell de la zona D, es podrà veure les províncies 

existents de la comunitat. Es passa a l’apartat 5.6.
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5.6. Les províncies 

Per accedir en aquest apartat, s’ha de passar pel punt 5.5.4. Aquí, es podrà gestionar les províncies 

de cada comunitat autònoma.

5.6.1. Zona E. Afegir província

En la zona E de la figura 11.41, s’ha d’introduir el nom de la nova província i prémer en el botó 2.

Atenció: Per a que una província nova pugui ser utilitzada correctament, has d’incloure les seves  

comarques (o regió per defecte). S'aconsella seguir pel punt 5.6.4.
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5.6.2. Zona F. Canviar nom de la província

En la zona F de la figura 11.41, s’ha d’escriure el nou nom de la província en 1 i prémer 2 per 

validar-lo.

5.6.3. Zona G: Eliminar província

En prémer el botó “Eliminar”, s’esborrarà la província, si aquesta no conté comarques o regions.

5.6.4. Zona H: Modificar comarques

En prémer el botó “Accedir a les comarques” del panell de la zona H de la figura 11.41, es podrà 

veure la pàgina amb les comarques que conté la província en el punt 5.7.
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5.7. Les comarques o regions

Figura 11.42 – Pàgina de gestió de comarques o regions.

5.7.1. Zona I. Afegir comarca o regió
En la zona I de la figura 11.42 s’ha d’escriure el nom de la nova comarca o regió en el camp 1 i, 
seguidament, prémer en 2.

5.7.2. Zona J: Canviar nom de la comarca
En la zona J de la figura 11.42 s’ha d’escriure el nou nom de la comarca en el camp 1 i, a 
continuació, prémer en 2.

5.7.3. Zona K: Eliminar comarca
En prémer el botó “Eliminar” de la zona K de la figura 11.42, s’esborrarà la comarca seleccionada.
Atenció: Aquesta pàgina del CEC, s'ha creat amb la idea que la majoria d’activitats es faran a 
Catalunya, per això podem introduir comarques dintre de les nostres províncies. En cas de ser fora 
de Catalunya, caldrà, si més no, afegir una regió o la pròpia província per defecte.
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5.8. Nivell

El nivell representa la dificultat o nivell d’habilitat que pot tenir una activitat. Hi ha cinc nivells de 

dificultat, sent el primer de menys nivell, un intermedi pel 3 i el cinquè el de major nivell.

En aquest apartat es dóna la possibilitat de canviar el nom dels nivells per tal de fer-los més útils o 

entenedors per l'usuari.

5.8.1. Modificar noms dels nivells

Figura 11.43 – Pàgina de gestió de nivells.

En el camp 1 de la figura 11.43, s’ha d’escriure el  nou nom del nivell  que es vol canviar,  i  a  

continuació, prémer en el botó 2 per validar-lo.

Atenció: Recorda que un cop es canviï el nom d’un nivell, aquest canvi s’efectuarà per totes les  

activitats vigents o antigues. Així com en els buscadors, pàgina de preferències, etc., on aparegui el  

nivell. 

No afectarà a l’historial d’anàlisi de cerques antigues.

És important decidir uns noms de nivell adequats i mantenir-los. No canviar-los cada dos per tres.
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