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INTRODUCCIÓ
 

A ple segle XXI, qualsevol servei que no tingui informació a

Internet està destinat a quedar relegat per altres que sí que hi

són presents. 

 

La meva intenció amb aquest projecte ha estat refer la pàgina

web de la casa de colònies Cal Candi per tal que no els passi

això. El web que tenen actualment està molt desactualitzat i hi

manca informació. A més a més, no tenen ni calendari de

disponibilitat ni sistema de gestió de reserves, fet que els

facilitaria molt la gestió de la casa de colònies, ja que ara ho fan

a través de correu electrònic o trucades.

 

Aquesta renovació és vital per un allotjament, i més tenint en

compte el seu alt volum de reserves.



1
Crear un web
modern i
funcional

 

OBJECTIUS
 

2
Ordenar la
informació de
forma clara i
intuïtiva

 

3
Crear un
calendari de
disponibilitat

 

4
Crear un
sistema de
reserves

 

5
Crear un
apartat de
comentaris

 

6
Crear una Àrea
Privada per
l'administrador

 

7
Ordenar la
informació en
pàgines estàtiques

 



Anàlisi dels requisits

Elaboració de la proposta

Definició dels continguts

Disseny del sistema

Disseny dels prototips

Creació diagrames UML

Disseny de la base de dades

Codificació

Creació de pàgines estàtiques

Configuració base de dades

Programació del calendari

Programació del sistema de

reserves

Tests de funcionament

Programació dels comentaris

Programació de l'Àrea Privada

Revisió de pàgines estàtiques

Implementació

Hosting

PLANIFICACIÓ
1 8 / 0 9 / 1 9  -  0 6 / 0 1 / 2 0



Web propi
77.8%

Plataformes externes
16.7%

Res
5.6%

ANÀLISI DE MERCAT
 

Web propi

De 36 cases analitzades, 28

tenen web propi i 6 fan servir

plataformes externes

Calendari de disponibilitat

11 de 36 permeten mirar si la casa està

lliure o ocupada en unes dates

concretes

Pàgina de reserves

17 cases de colònies d'un

total de 36 tenen funció de

reserva

No
69.4%

Sí
30.6%

No
52.8%

Sí
47.2%



Colònies

La casa consta de 95 places per allotjar

nens i nens que venen de colònies, tant

d'estiu com escolars

Allotjament

Hi ha deu habitacions de quatre

persones cada una. 

Sis són amb lavabo a l'interior i les altres

quatre el tenen a l'exterior

Restaurant

Cuina tradicional de la zona, amb

productes de qualitat berguedana

Tres parts ben diferenciades



Parapent

La casa de colònies té monitors titulats

per gaudir d'unes vistes úniques del

Berguedà volant amb parapent biplaça

Piragüisme

Realitzar piragüisme al pantà de la Baells 

Excursionisme

A Vilada hi ha diferents PR-C i GR

senyalitzats per gaudir de la muntanya

mentre es camina

Activitats que s'ofereixen



10 principis d'usabilitat

de Jakob Nielsen

DISSENY (I)
 

2 colors: verd i blau Fons blanc amb lletres

negres per afavorir la

llegibilitat

Cal Candi
Vilada



Mateixa base per a totes

les pàgines perquè l'usuari

es familiaritzi ràpid

DISSENY (II)
 

Ús d'icones i formes

quadrades

Galeria de fotos en forma

de carrusel



WEB 
RESPONSIU

 

Vista per ordinador i per

tablet/mòbil



COMPARATIVA
 

Comparativa de la pàgina

d'inici del web actual que

té la casa de colònies Cal

Candi amb la pàgina d'inici

del web dissenyat en

aquest projecte



 

HTML5 CSS3 JavaScript

LLENGUATGES EMPRATS (I)
F R O N T - E N D

Bootstrap Font Awesome jQuery



 

PHP Ajax MySQL

LLENGUATGES EMPRATS (II)
B A C K - E N D                        B A S E  D E  D A D E S



FUNCIONALITATS



FUNCIONALITATS USUARI (I)
 

1 Trobar la informació
ordenada a través de
pàgines estàtiques

 

2 Comprovar la
disponibilitat de la
casa de colònies i de
les habitacions de
l'allotjament

 

3 Fer una reserva a
través del web, tant
per una habitació com
per la casa de colònies

 



FUNCIONALITATS USUARI (II)
 

4 Escriure un
comentari un cop
allotjat

 

5 Enviar un correu
electrònic a través
del formulari de
contacte

 

6 Registre d'usuari a
l'espera de crear
una Àrea Privada
per l'usuari

 



FUNCIONALITATS ADMINISTRADOR (I)
 

1 Canviar les tarifes
dels allotjaments en
diferents règims

 
Afegir ofertes

 

3 Editar ofertes

 

4 Eliminar ofertes

 

2



FUNCIONALITATS ADMINISTRADOR (II)
 

6 Afegir reserva

 

7 Editar reserva

 

8 Eliminar reserva

 

5 Validar comentaris per
tal que es mostrin en
pantalla

 



CONCLUSIONS



1
Crear una zona
privada de
l’usuari 

 

PROJECCIONS A FUTUR (I)
 

2
Enviar un correu a
l’usuari quan es
registri perquè es
faci una doble
autenticació del
correu

 

3
Recuperar la
contrasenya
oblidada de
l’usuari

 

4
Traducció del web
a diferents
idiomes

 

7
Sistema de reserves de
les activitats

 

5
Motor de cerca al
web

 

6
Sistema de reserves
del restaurant

 



8
Afegir una
plataforma TPV
per pagar les
reserves de la
casa i les diferents
activitats

 

PROJECCIONS A FUTUR (II)
 

9
Ampliar el nombre
de comentaris que
apareixen en
pantalla

 

10
Possibilitat de
respondre
comentaris als
clients

 

11
Ampliar la zona
privada de
l’administrador

 

12
Generar
estadístiques de
les estades i les
activitats

 

13
Sistema de
newsletter 

 



CONCLUSIONS
Els objectius plantejats al començament s'han assolit

amb èxit

 

A més d'aprofundir en llenguatges ja coneguts, he

descobert nous frameworks (com Bootstrap o Font

Awesome) que m'han resultat molt útils a l'hora

d'aconseguir un web responsiu i amb un aire més

actual

 

La poca experiència que tenia en aquest sector ha fet

que hi hagués d'invertir moltes hores i patís en alguns

moments. Tot i així, dur a terme aquest projecte m'ha

enriquit molt professionalment i personalment. Ha

valgut la pena escollir aquesta temàtica i els

llenguatges emprats
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