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1. Manual d’usuari site Europa Medieval

1.1 Creant un contingut

Per a crear un contingut nou, accedir al gestor amb l’usuari ‘editorgrafic’.

Acudir a Accessos directes > Add Content

Els tipus de contingut a crear són tres:

• EuropaMedieval_Article: contingut del tipus article (dos parts de text i dues imatges)
• EuropaMedieval_Viatge: contingut del tipus viatge (una part de text i una imatge)
• EuropaMedieval_Libre: contingut del tipus viatge (una part de text i una imatge)

Addicionalment trobareu altres tipus de continguts:

• Article i pàgina bàsica: Tipus de contingut per defecte de Drupal, no usar.
• EuropaMedieval_Instagram: Per a afegir continguts del compte Instagram.
• EuropaMedieval_Twitter: Per a afegir continguts del compte Twitter.
• EuropaMedieval_Estatics: Per a afegir pàgines de seccions estàtiques.

MANUAL D’USUARI SITE EUROPA MEDIEVAL



Annex II - Europa Medieval | David Salvany López

Fent clic sonre l’enllaç de cada tipus de contingut, s’accedeix a la plana per a generar el continguts (edi-
tar títols i introduïr textos i imatges).

1.1.1	 Aplicant	el	flux	de	treball	

Els tipus de contingut EuropaMedieval_Article, EuropaMedieval_Viatge i EuropaMedieval_Llibre te-
nen el flux de treball determinat per la Redacció aplicat, de tal manera que qualsevol contingut abans 
de ser publicat ha de ser revisat i aprovat amb els següents set passos:

1) Editor Gràfic -> Genera el contingut al CMS
2) Redactor -> Revisa i passa el contingut a OK
3) Redactor en cap -> Revisa i dona OK al contingut
4) Editor -> Revisa i dona OK al contingut
5) Director -> Revisa i dona OK al contingut
6) Editor Gràfic -> Publica el contingut
7) Editor Gràfic -> Promociona/des promociona a portada
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Això vindrà determinat pel fet de que cada cop que s’avanci un pas, cadascun dels rols (Redactor, Edi-
tor, etc) haurà de fer la revisió pertinent i donar l’OK per a que el contingut avanci al següent pas, fins 
que tingui tots els OK necessaris per a poder ser publicat. En aquest sentint, cada rol trobarà quan 
editi el contingut en el pas que li toqui, la opció a passar al següent estadi el contingut, tal com:

 

 1.1.2 Creant un contingut del tipus EuropaMedieval_Article

Aquest tipus de contingut és el que s’usarà per a reflectir articles de la revista en el format pactat per 
a web. Actualment aquest consisteix en dos cossos de text i dos imatges, on s’ha d’ubicar tota la infor-
mació.
Per a afegir un contingut EuropaMedieval_Article com a rol EditorGrafic, seleccionar aquest tipus de 
contingut i s’obrirà el formulari per a confeccionar l’article en el CMS.
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En el camp ‘Title’ indicar el títol del contingut en majúscula. És un camp d’ús intern per a guardar el 
contingut i etiquetar-lo en el menú.

En el camp Títol, efegir el subtítol dins de claus  <h1></h1> , essent el mateix contingut que el camp 
Title.

En el camp Foto1, seleccionar la primera fotografia que ha d’aparèixer en el contingut. El format de les 
fotografies està condicionat per una mida mínima de 300x300 píxels i una màxima de 800x800 píxels.

En el camp Text01, afegir el primer bloc de text. Escollir  el format de text ‘HTML complert’ per a tenir 
opcions de maquetació web més avançades.

En el camp Foto2, seleccionar la primera fotografia que ha d’aparèixer en el contingut, amb les ma-
teixes opcions d’imatge que s’han descrit a Foto1.
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En el camp Text02, afegir el segon bloc de text. Escollir  el format de text ‘HTML complert’ per a tenir 
opcions de maquetació web més avançades.

En el camp SotaTítol, efegir el subtítol dins de claus  <h2></h2> 

En el camp AutorData, afegir una cadena tipus ‘nom i cognoms de l’autor – professió (p.e. “historiador” 
– data de publicació’ dins de claus <h4></h4>
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En el camp foto resum, afegir la foto de resum, que serà la que aparegui en portada si el contingut aca-
ba hi acaba sortint en ella. Ha de ser una foto quadrada de 400x400 píxels, amb un marge blanc de 15 
píxels als quatre cantons de la imatge.

En el camp publicitat01, deixar el contingut en – Cap – fins que es contracti el servei de publicitat i es 
pugui afegir contingut a aquest bloc.

Un cop el contingut es previsualitzi, es podrà tornar a l’editor per a desar-lo. En base al flux de treball, 
es desarà per a que el rol Redactor pugui editar-lo i donar el seu OK.

1.1.3	 Creant	un	contingut	del	tipus	EuropaMedieval_Llibre

Aquest tipus de contingut és el que s’usarà per a realitzar les ressenyes de llibres a la revista en el 
format pactat per a web. Actualment aquest consisteix en un cos de text i una imatge, on s’ha d’ubicar 
tota la informació.
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En el camp ‘Title’ indicar el títol del contingut en majúscula. És un camp d’ús intern per a guardar el 
contingut i etiquetar-lo en el menú.

En el camp llibreTítol, efegir el subtítol dins de claus  <h1></h1> , essent el mateix contingut que el 
camp Title.

En el camp llibreSotaTítol, efegir el subtítol dins de claus  <h2></h2> 

En el camp llibreAutorEditorial, afegir una cadena tipus ‘nom i cognoms de l’autor – Editorial’ dins de 
claus <h4></h4>

En el camp llibreAutorRessenya, afegir una cadena tipus ‘nom i cognoms de l’autor de la ressenya’ dins 
de claus <h5></h5>
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En el camp llibreFoto1, seleccionar la primera fotografia que ha d’aparèixer en el contingut. El format 
de les fotografies està condicionat per una mida mínima de 300x300 píxels i una màxima de 800x800 
píxels.

En el camp llibreText01, afegir el bloc de text. Escollir  el format de text ‘HTML complert’ per a tenir 
opcions de maquetació web més avançades.

En el camp LlibresFotoResum, afegir la foto de resum, que serà la que aparegui en portada si el contin-
gut acaba hi acaba sortint en ella. Ha de ser una foto quadrada de 400x400 píxels, amb un marge blanc 
de 15 píxels als quatre cantons de la imatge.

TFG Gestió i publicació de continguts- Annex II  10

MANUAL D’USUARI SITE EUROPA MEDIEVAL



TFG Gestió i publicació de continguts- Annex II  11

Annex II - Europa Medieval | David Salvany López

Un cop el contingut es previsualitzi, es podrà tornar a l’editor per a desar-lo. En base al flux de treball, 
es desarà per a que el rol Redactor pugui editar-lo i donar -li l’OK.

1.1.4 Creant un contingut del tipus EuropaMedieval_Viatge

Aquest tipus de contingut és el que s’usarà per a realitzar ofertes de viatges a la revista en el format 
pactat per a web. Actualment aquest consisteix en un cos de text i una imatge, on s’ha d’ubicar tota la 
informació.

En el camp ‘Title’ indicar el títol del contingut en majúscula. És un camp d’ús intern per a guardar el 
contingut i etiquetar-lo en el menú.

En el camp viatgeTítol, afegir el subtítol dins de claus  <h1></h1> , essent el mateix contingut que el 
camp Title.
En el camp viatgeAgencia afegir el nom de l’agència de viatges que fa l’oferta dins de claus  <h3></h3> 
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En el camp viatgeSotaTitol afegir una breu descripció del producte que s’oferta dins de claus  
<h2></h2>.

En el camp llibreImatge01, seleccionar la primera fotografia que ha d’aparèixer en el contingut. El 
format de les fotografies està condicionat per una mida mínima de 300x300 píxels i una màxima de 
800x800 píxels.
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En el camp viatgeText01, afegir el bloc de text. Escollir  el format de text ‘HTML complert’ per a tenir 
opcions de maquetació web més avançades.

En el camp viatgeFotoResum, afegir la foto de resum, que serà la que aparegui en portada si el contin-
gut acaba hi acaba sortint en ella. Ha de ser una foto quadrada de 400x400 píxels, amb un marge blanc 
de 15 píxels als quatre cantons de la imatge.

Un cop el contingut es previsualitzi, es podrà tornar a l’editor per a desar-lo. En base al flux de treball, 
es desarà per a que el rol Redactor pugui editar-lo i donar el seu OK.

1.1.5 Creant un contingut del tipus EuropaMedieval_Estatics

Són planes a les quals el seu contingut consisteix en un cos de text (body) acompanyat d’una imatge, i 
tenen l’ús de servir com a suport per a planes estàtiques simples a que puguin ser d’interès per a qui el 
llegeix, com ara “Avís legal” o “Qui som”. 
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En el camp ‘Title’ indicar el títol del contingut en majúscula. És un camp d’ús intern per a guardar el 
contingut i etiquetar-lo en el menú.

En el camp Body, afegir el bloc de text. Escollir  el format de text ‘HTML complert’ per a tenir opcions 
de maquetació web més avançades.

En el camp Imatge01, seleccionar el fitxer d’imatge que es vulgui que acompanyi el contingut. El format 
de les fotografies està condicionat per una mida mínima de 300x300 píxels i una màxima de 800x800 
píxels. Per defecte hi apareix l’imagotip de la revista Europa Medieval.

1.1.6 Creant un contingut del tipus EuropaMedieval_Instagram

Es pot configurar un tipus de contingut que mostri el últims posts pujats a Instagram per un compte 
determinat publicat en obert, com podria ser @revistaeuropamedieval. Aquest compte caldrà que es-
tigui degudament administrat des de la Redacció de la revista.
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En el camp ‘Title’ indicar el títol del contingut en majúscula. És un camp d’ús intern per a guardar el 
contingut i etiquetar-lo en el menú.

En el camp Body, afegir el bloc de text que es vol que acompanyi a les imatges. Escollir  el format de text 
‘HTML complert’ per a tenir opcions de maquetació web més avançades.

En l’edició del contingut del camp tipus “Instagram without API”, apareixen les opcions per a la pre-
sentació de la seqüència de les últimes imatges pujades per al compte especificat. Aquest tipus de 
presentació serà vàlid, doncs, únicament per a mostrar el contingut més recent del compte Instagram 
que s’especifiqui.

Aquest contingut no està sotmès a flux de treball per a la seva aprovació, motiu pel qual podrà ser pu-
blicat directament.
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1.1.7 Creant un contingut del tipus EuropaMedieval_Video

Es pot configurar un tipus de contingut que mostri un vídeo publicat a Vimeo per un compte deter-
minat publicat en obert, com podria ser @revistaeuropamedieval. Aquest compte caldrà que estigui 
degudament administrat des de la Redacció de la revista.

En el camp ‘Title’ indicar el títol del contingut en majúscula. És un camp d’ús intern per a guardar el 
contingut i etiquetar-lo en el menú.

En el camp Body, afegir el bloc de text que es vol que acompanyi el vídeo, el que inclou el títol dins 
<h1></h1>. Escollir  el format de text ‘HTML complert’ per a tenir opcions de maquetació web més 
avançades.

El camp videoVimeo ha d’incloure la URL complerta del vídeo que es vol incrustar. Aquest ha de ser 
visualitzable en obert sense restriccions de password ni de cap tipus.

Aquest contingut no està sotmès a flux de treball per a la seva aprovació, motiu pel qual podrà ser pu-
blicat directament.
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1.2	Publicant	i	promocionant	un	contingut

1.2.1	Publicant	un	contingut

La publicació d’un contingut es pot realitzar directament en la creació del mateix si no hi ha un flux de 
treball aplicat, o bé s’han de produir totes les validacions del flux de treball per tal de que el rol Editor-
Grafic el pugui publicar. En aquest cas, l’estat del contingut ha de ser “Publicar Editor Gràfic”. 

El fet de publicar un contingut és simplement editar-lo i marcar el check  “Publicat” abans de desar-lo.

1.2.2	Opcions	de	publicació

Les opcions de publicació i promoció es troben a la columna dreta del formulari d’introducció dels 
continguts.

Afegir una revisió ->

A cada pas del flux de treball o en el moment de crear el contingut, es pot afegir un text de revisió, 
d’utilitat per a controlar el contingut al llarg de la seva vida.

Paràmetres de menú -> Proporciona un enllaç de menú

Es pot proporcionar un enllaç al menú que es vulgue per mitjà d’aquesta opció.

MANUAL D’USUARI SITE EUROPA MEDIEVAL

En el cas de tenif flux de treball aplicat,  abans de poder desar 
cap al següent estat caldrà previsualitzar el contingut.

Si no hi ha cap flux de treball aplicat (p.e. pàgines estàtiques, Instagram o 
Video Vimeo), es podrà desar i publicar el contingut; també si s’han complert 
totes les validacions del flux de treball
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El “títol de l’enllaç del menú” serà el text que apa-
reixerà al menú. A través del desplegable “Ele-
ment pare” es podrà ubicar l’enllaç de menú al 
menú contextual que es vulgui en el frontal (Arti-
cles, Seccions, Llibres, Viatges).
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Paràmetres de menú -> Àlies URL

Permet assignar un alies concret al contingut per tal que a la URL no es mostri el seu número de node 
com per defecte podria ser l’exemple  https://europamedieval.domvs.dav/node/12, si no com per 
exemple https://europamedieval.domvs.dav/saccargia. En aquest cas caldrà cumplimentar el camp 
com “/saccargia”
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Informació de l’autoria ->

Permet variar la informació d’autoria i data d’elaboració del contingut.

Paràmetres de visualització ->

Deixar el mode de visualització per defecte i no com a resum, ja que el mode resum únicament mostra 
una imatge que és la que es mostraria en cas de estar el contingut promogut a portada.

1.2.3 Opcions de promoció

Les opcions de promoció són dues: Publicar a la portada, que tal com s’ha configurat mostrarà una 
graella on cada cel·la contindrà el mode resum del contingut, que alhora consisteix en la “Foto resum”, 
i “Estàtic en la part superior de les llistes”, on el contingut apareixerà sempre en la part superior de 
qualsevol visualització d’una llista.
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1.3	Configurant	la	publicació	mensual	dels	continguts

La tasca mensual del rol editor gràfic consisteix en crear i pujar els continguts del tipus Articles, Lli-
bres i Viatges que correspongui a cada edició mensual de la revista en paper, recollir les validacions 
necessàries en el flux de treball, i publicar els continguts al moment de tancament del número de la 
revista en paper, on abans haurà de retirar la promoció (eliminar de portada i menús) els continguts 
del mes anterior.

1.3.1	Creant,	publicant	i	promocionant	els	continguts	mensuals

Quan a la creació dels continguts, els passos són:

La tasca mensual del rol editor gràfic consisteix en crear i pujar els continguts del tipus Articles, Lli-
bres i Viatges que correspongui a cada edició mensual de la revista en paper, recollir les validacions 
necessàries en el flux de treball, i publicar els continguts al moment de tancament del número de la 
revista en paper, on abans haurà de retirar la promoció (eliminar de portada i menús) els continguts 
del mes anterior.

Quan a la creació dels continguts de cada mes, els passos són:

1) Crear els continguts del tipus que pertoquin (veure punts 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 i 1.1.5)

2) En el cas dels continguts que estiguin sotmesos a flux de treball, esperar a que arribin a l’estat de 
poder publicar-los (“Publicar Editor Gràfic”).

3) En la data posterior al tancament del número de la revista mensualment, publicar els continguts 
assignant un alias URL a cadascun d’ells (veure punt 1.2.2).

4) Des promocionar els continguts del mes anterior (eliminar de portada i menús).

5) Promocionar els nous: promocionar a portada i assignar-los al menú contextual que pertoqui (veure 
punt 1.2.3).

Els continguts anteriors queden publicats, poden ser assignats a vistes o cercats per mitjà del cercador. 

1.4	Edició	gràfica

Quan a l’edició gràfica i el tractament de les imatges, hi ha factors a tenir en compte segons siguin els 
tipus d’imatge i la funció que han de realitzar en el site.

1.4.1 Foto resum

La “Foto Resum” és la imatge que es mostrarà en portada per als continguts dels tipus EuropaMedie-
val_Article, EuropaMedieval_Llibre i EuropaMedieval_Viatge.  Deurà complir una sèrie de condicions 
quan a mides, marges i retolació:1.3.2 Estils d’imatge
S’han creat  quatre estils d’imatge, que s’aplicaran al escalat de les imatges dels diferents continguts:

TFG Gestió i publicació de continguts- Annex II  20
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1.4.2 Estils d’imatge

S’han creat  quatre estils d’imatge, que s’aplicaran al escalat de les imatges dels diferents continguts:

• Quadrat (400x400): S’aplica un efecte ‘escalar’ amb amplada 400 píxels i alçada 400 píxels

• Rectangular apaïsat (400xN): S’aplica un efecte ‘escalar’ amb amplada 400 píxels i proporcional a la 
imatge original.

• Rectangular retrat (Nx400): S’aplica un efecte ‘escalar’ amb alçada 400 píxels i proporcional a la imat-
ge original.
 Aplicat a (per defecte aquests paràmetres s’apliquen als camps): 
  Tipus de contingut EuropaMedieval_Article, camps Foto1 i Foto2
  Tipus de contingut EuropaMedieval_Llibre, camp llibreFoto01
  Tipus de contingut EuropaMedieval_Viatge, camp viatgeImatge01

• Imatge retolada (500x500): S’aplica un efecte ‘escalar’ amb amplada 500 píxels i proporcional a la 
imatge original.
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Plantilla Exemple

mida del marge:
 10 píxels

400
píxels

FOTO RESUM

Mida de la imatge: 400x400 píxels
Format: Quadrat
Mida del marge blanc: 10 píxels
Retolació: Oswald Bold, mida variable segons contingut (orientatiu: 60 píxels). Tipus en 
blanc o en negre segons contrast amb fons, traça exterior de 2 px en blanc si tipus en ne-
gre, o negre si tipus en blanc.
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2. Documentació del projecte

2.1 Acta de constitució del projecte
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DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Projecte: Lloc web CMS Revista Europa Medieval
Tipus de document: Acta de constitució del projecte

Versió del document: v 1.0 Data: 1 d’Octubre de 2019

Acta de constitució del projecte
Versió 1.0. 1 d’Octubre de 2019

David Salvany  López

Redactat per:
David Salvany López

Revisat per: 
Joan Giner Miguelez

Aprovat per:
Joan Giner Miguelez

Aprovat per:
César Pablo Córcoles 
Briongos

Signatura: Signatura: Signatura: Signatura:

1 d’Octubre de 2019
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DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Projecte: Lloc web CMS Revista Europa Medieval
Tipus de document: Acta de constitució del projecte

Versió del document: v 1.0 Data: 1 d’Octubre de 2019

1. Definició de l’abast del projecte
* Resum de l’abast del projecte segons el pla de projecte (punt 3.3 de la memòria del projecte)

S’inicia l’edició de la revista “Europa medieval”, en format paper, amb Redacció i Consell Editorial 
a Barcelona. La revista serà editada en llengua catalana i tindrà una aparició mensual als punts de 
venda. La necessitat que cobrirà aquest projecte és aconseguir una edició digital dels continguts 
de la revista, per tal  d’establir un sistema d’accés lliure als continguts digitals que complementi 
l’accés als continguts de la revista en paper.
Els diferents continguts que es vegin en la revista en paper i en l’edició lliure en format digital se-
ran decidits pel Consell Editorial en cada edició, així com quins continguts de números anteriors 
de revistes en paper són publicats posteriorment en format obert digital. El flux de treball de la 
Redacció de la revista determinarà com es treballa el lliurament de continguts al site web, el que fa 
necessari que aquest workflow estigui molt definit i els rols dels participants clarament establerts.

Objectius principals
• Definir la arquitectura del site sobre CMS Drupal 8, on existiran inicialment tres tipus de contin-
guts diferenciats: Articles, viatges i llibres. 
• El flux de treball usat haurà d’adaptar-se al de la redacció de la revista en paper, pel que serà 
important usar un mòdul de workflow i definir els tipus de continguts, rols i permisos en base a 
aquest.
• Es vinculen els continguts de la revista en paper als continguts en medi digital, com ara articles, 
infografies i continguts multimèdia, així com a l’oferta de viatges, visites i activitats per mitjà de 
codis QR llegibles per la càmera dels dispositius mòbils. 
• Es dóna especial importància al fet de que el lector de la revista en paper pugui accedir als con-
tinguts digitals que es proposin en aquesta a través del seu dispositiu mòbil de forma immediata, 
motiu que fa que el disseny responsiu sigui indispensable.

Objectius secundaris
• Definir la arquitectura del site sobre CMS Drupal 8, on existiran inicialment tres tipus de contin-
guts diferenciats: Articles, viatges i llibres. 
• El flux de treball usat haurà d’adaptar-se al de la redacció de la revista en paper, pel que serà 
important usar un mòdul de workflow i definir els tipus de continguts, rols i permisos en base a 
aquest.
• Es vinculen els continguts de la revista en paper als continguts en medi digital, com ara articles, 
infografies i continguts multimèdia, així com a l’oferta de viatges, visites i activitats per mitjà de 
codis QR llegibles per la càmera dels dispositius mòbils. 
• Es dóna especial importància al fet de que el lector de la revista en paper pugui accedir als con-
tinguts digitals que es proposin en aquesta a través del seu dispositiu mòbil de forma immediata, 
motiu que fa que el disseny responsiu sigui indispensable.
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2. Propòsit del projecte
* Propòsit del projecte / justificació de negoci

- Disposar d’un lloc web realitzat amb un ges-
tor de cotinguts.
- Amb capacitat d’autogestió dels continguts 
per part de la Redacció.
- Flexible a canvis i ampliacions.
- Amb opció d’incloure continguts multimèdia i 
de xarxes socials.
- Amb opció de monetització per mitjà d’inser-
ció publicitària.
- Amb ús de tecnologies obertes que no su-
posin despesa en llicències.
- Amb ús d’un gestor documental obert i en 
constant evolució, amb comunitat activa.

Projecte: Lloc web CMS Revista Europa Medieval
Tipus de document: Acta de constitució del projecte

Versió del document: v 1.0 Data: 1 d’Octubre de 2019

3. Descripció del projecte
* Què inclou el projecte

- Implantació d’un lloc web amb gestor de 
continguts Drupal 8.
- Estudi i implantació de les opcions que es 
demanen per al lloc web.
- Estudi de rendiment del lloc web i implanta-
ció de la opció més adient.

*Què no inclou el projecte

- Qualsevol desenvolupament posterior no 
especificat a brífing.
- La contractació i  implantació de l’hostatge 
final.

4. Objectius del projecte
* Què es pretén amb la implantació del projecte

- Presència a Internet de la revista Europa 
Medieval, per a guanyar força com a marca.
- Aconseguir la monetització dels continguts a 
través de la inserció publicitària.

* Factors crítics d’èxit del projecte

- Finalització a temps del projecte.
- Adaptació de la Redacció als rols de gestió 
del lloc web.

5. Riscos del projecte
* Riscos coneguts importants 

- Desconeixement inicial de la plataforma Dru-
pal 8 per part de l’autor del projecte.
- Desconeixement inicial del framework Boots-
trap3 per part de l’autor del projecte.
- Desconeixement sobre l’adaptació de la Re-
dacció als rols de gestió de la plataforma.
- Indefinició per part de la Redacció de certes 
parts del projecte

(Veure estudi de gestió de riscos per a detalls)
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6. Fites significatives
* Resum del cronograma de fites i activitats
- Setembre de 2019 : Definició del projecte (PAC1)
- Octubre de 2019 : Implantació de la plataforma Drupal 8 i els tiipus de continguts (PAC2)
- Novembre de 2019: Implantació de la plataforma: Subtheming, continguts, caché, multimèdia, 
social media (PAC3)
- Desembre de 2019: Implantació de temes, tancament del projecte (Entrega final)

7. Temporalització
* Ubicació en la línia del temps del gruix de les activitats

Projecte: Lloc web CMS Revista Europa Medieval
Tipus de document: Acta de constitució del projecte

Versió del document: v 1.0 Data: 1 d’Octubre de 2019

Setembre
2019

Octubre
2019

Novembre
2019

Desembre
2019

Gener
2020

PAC1

iteració 1 iteració 2

iteració 3 iteració 4

iteració 5 iteració 6 iteració 7

PAC2

PAC3

Entrega final

Data final
12/01/20204/10/2019 30/10/2019 03/12/2019

8. Resum del pressupost
* Avaluació inicial de costos del projecte / Pressupost assignat
L’avaluació de costos per al present projecte s’estima en 11.700 € (Euro, EUR)
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Projecte: Lloc web CMS Revista Europa Medieval
Tipus de document: Acta de constitució del projecte

Versió del document: v 1.0 Data: 1 d’Octubre de 2019

9. Selecció del projecte
 * Dades a emprar en la selecció del projecte

Demanat per Revista Europa Medieval Afecta altres 
projectes

No

Impacte en cas 
de no fer-se

Alt Urgent Si

Depèn d’altres 
projectes

Edició en paper ROI Monetització publicitària

10. Organització del projecte
* Identificació del director del projecte

Director del projecte David Salvany
Nivell d’autoritat Gestor del projecte / alumne
Responsabilitats Gestió del l’avenç del projecte
Signatura 01/10/2019

* Identificació d’altres participants
Participants

Entitat Persona Responsabilitats
Universitat Oberta de Catalunya Joan Giner Miguelez Avaluació continuada 

Avaluació final
Universitat Oberta de Catalunya César Pablo Córcoles Briongos Avaluació final

11. Signatures
* Recull de signatures d’aprovació del projecte

Redactat per:
David Salvany López

Revisat per: 
Joan Giner Miguelez

Aprovat per:
Joan Giner Miguelez

Aprovat per:
César Pablo Córcoles 
Briongos

Signatura: Signatura: Signatura: Signatura:

1 d’Octubre de 2019
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Projecte: Lloc web CMS Revista Europa Medieval
Tipus de document: Avaluació de riscos

Versió del document: v 1.0 Data: 1 d’Octubre de 2019

Avaluació de riscos
Versió 1.2. 15 d’Octubre de 2019

David Salvany  López

Redactat per:
David Salvany López

Revisat per: 
Joan Giner Miguelez

Aprovat per:
Joan Giner Miguelez

Aprovat per:
César Pablo Córcoles 
Briongos

Signatura: Signatura: Signatura: Signatura:

1 d’Octubre de 2019



Avaluació de riscos
* Identificació de tots els riscos del projecte i tipificació del seu nivell de risc

Codi Nom Probabilitat Impacte Severitat Mesures
R01 Desconeixement inicial gairebé 

total de la plataforma Drupal per 
part de l’autor del projecte

3
És una evidència 
inicial

3 
Pot causar 
problemes 
de base en 
el projecte

3x3 = 9 
Alta

Estudi i adquisi-
ció de coneixe-
ment sobre la 
plataforma, 
basat sobretot 
en la recerca i 
en la pràctica. 

R02 Desconeixement del framework 
Bootstrap 3 part de l’autor del 
projecte, 

3 
És una evidència 
inicial

2 
Look & Feel 
compromés

3x2 = 6 
Alta

Estudi i adquisi-
ció de coneixe-
ment sobre el 
framework. 

R03 L’ús de la plataforma Drupal 8 fa 
que certs mòduls vigents en Dru-
pal 7 estiguin encara per desen-
volupar i s’hagin abandonat.

2 
Es dona en cert 
percentatge de 
casos

2 
Pot compro-
metre parts 
del projecte

2x2 = 4 
Mitja

Cerca d’alter-
natives, o estu-
diar posposar 
certes funcio-
nalitats fins a 
que estiguin 
disponibles.

R04 El flux de treball proposat pot ser 
poc àgil de cara al futur per al dia 
a dia de la Redacció

2 
No hi ha evidèn-
cies encara

2 
Comprome-
tria el dia a 
dia

2x2 = 4 
Mitja

El mòdul 
Workflow es 
prou flexible. 
S’avisa que es 
pot escurçar 
el nombre de 
transicions o 
canviar la mor-
fologia.

R05 L’edició gràfica implementada 
requereix certa agilitat per part de 
l’editor gràfic

1 
No hi ha evidèn-
cies

3 
Impacte sig-
nificatiu en el 
dia a dia

1x3 = 3 
Baixa

Formar a 
l’editor gràfic.
Apartat con-
cret al manual 
d’usuari.

R06 Certs temes (seccions, tema del 
mes) poden quedar indefinits per 
manca d’informació de la Redac-
ció.

2 
Hi ha certs casos

3 
Impacte en 
funcions 
inicials

2x3 = 6 
Alta

Insistir amb 
la Redacció.
Deixa’ls indi-
cats al projecte.

R07 Indefinició de la Redacció quan 
al hostatge dels continguts i la 
plataforma que volen usar.

3 
No hi ha informa-
ció encara

2 
Pot donar 
lloc a urgèn-
cies

3x2 = 6 
Alta

Recomana-
cions sobre 
plataforma 
prou explícites. 
Treball amb 
estàndards 
open source 
fàcilment trans-
portables.
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Projecte: Lloc web CMS Revista Europa Medieval
Tipus de document: Avaluació de riscos

Versió del document: v 1.0 Data: 1 d’Octubre de 2019
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Projecte: Lloc web CMS Revista Europa Medieval
Tipus de document: Registre de tasques i canvis

Versió del document: v 1.0 Data: 21 de Desembre de 2019

Registre de tasques i canvis
Versió 1.6 21 de Desembre de 2019

David Salvany  López

Redactat per:
David Salvany López

Revisat per: 
Joan Giner Miguelez

Aprovat per:
Joan Giner Miguelez

Aprovat per:
César Pablo Córcoles 
Briongos

Signatura: Signatura: Signatura: Signatura:

1 d’Octubre de 2019

2.3 Registre de tasques i canvis
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Projecte: Lloc web CMS Revista Europa Medieval
Tipus de document: Registre de tasques i canvis

Versió del document: v 1.0 Data: 1 d’Octubre de 2019

Registre de tasques i canvis
* Registre de les tasques realitzades i els canvis realitzats al llarg del desenvolupament del projecte

Tipus PAC Activitat Esforç
(hores) Dies Previst Real

tasca 1 Descripció del projecte 6 1 20/09/2019 20/09/2019
tasca 1 Definir metodologia de treball 2 1 22/09/2019 26/09/2019
tasca 1 Definir arquitectura de la informació 16 4 24/09/2019 28/09/2019
tasca 1 Instal·lació de la plataforma LAMP 12 3 26/09/2019 29/09/2019
tasca 2 Instal·lació i configuració inicial Drupal 8 10 3 04/10/2019 07/10/2019
tasca 2 Instal·lació Bootstrap 3 i sub temes 12 6 05/10/2019 12/10/2019
tasca 2 Parametrització de portada 8 3 07/10/2019 14/10/2019
tasca 2 Creació de tipus de continguts i taxonomies 8 2 08/10/2019 15/10/2019
tasca 2 Creació dels perfils d’usuari 6 3 09/10/2019 16/10/2019
tasca 2 Implementació de la navegació 6 2 09/10/2019 18/01/2019
tasca 2 Instal·lació de la plataforma de desenvolupament 2 1 09/10/2019 14/10/2019
tasca 2 Configuració de mòdul de gestió tipogràfica 9 3 14/10/2019 24/10/2019
tasca 2 Configuració del mòdul Workflow i flux de treball 20 6 22/10/2019 30/10/2019
canvi 3 Configuració de la portada 6 2 03/11/2019 04/11/2019
canvi 3 Canvis en tipografies 3 1 04/11/2019 05/11/2019
canvi 3 Ajustos en subtema Bootstrap 3 2 1 05/11/2019 07/11/2019
tasca 3 Estudi d’arquitectura de la infraestructura 12 4 08/11/2019 14/11/2019
tasca 3 Estudi d’acceleració amb memòria cau 18 6 15/11/2019 22/11/2019
tasca 3 Implementació de caché Varnish 6 2 18/11/2019 28/11/2019
tasca final Estudi d’inclusió de multimèdia i xarxes socials 8 3 02/12/2019 02/12/2019
tasca final Implementació de tipus de contingut Vimeo 3 1 02/12/2019 03/12/2019
tasca final Implementació de tipus de contingut Instagram 2 1 03/12/2019 05/12/2019
tasca final Estudi de monetització i Adsense 8 2 05/12/2019 05/12/2019
tasca final Estudi d’usabilitat i experiència d’usuari 2 1 05/12/2019 05/12/2019
tasca final Estudi de mercat 12 3 05/12/2019 05/12/2019
tasca final Confecció del manual d’usuari 10 3 08/12/2019 09/12/2019
tasca final Edició dels estils CSS per al subtema Bootstrap 3 35 6 20/12/2019 21/12/2019
tasca final Proves de validació del codi generat pel CMS 5 2 20/12/2019 21/12/2019
tasca final Proves de rendiment i velocitat 5 2 20/12/2019 21/12/2019
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2.4 Pressupost

Pressupost projecte revista digital “Europa Medieval”

Concepte Unitat Quantitat Cost unitari (€) Cost total (€)
Disseny de projecte hores 25 32 800
Tècnica de sistemes hores 45 32 1.440
Implantació CMS hores 70 36 2.520
Codificació hores 15 38 570
Test i proves hores 15 26 390

TOTAL 5.720 €

Concepte Unitat Quantitat Cost unitari (€) Cost total (€)
Ús d’instal·lacions dies 72 40 2.880

TOTAL 2.880 €

L’ús de les instal·lacions inclou l’espai de treball, consum elèctric, ús d’equipament informàtic, ús 
de programari, ús de comunicacions i connexió a Internet, i qualsevol altra despesa derivada de 
l’activitat de desenvolupament del producte.

Total projecte: 8.600 €


