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Introducció

L'aquariofília és un hobby 
que és practica des de fa 

2000 anys i que ha 
evolucionat molt des dels 

seus orígens. 

Ara ja no es tracta d’una afició 
centrada en el manteniment 
de peixos, sinó que es tracta 
d’una afició basada en una 

ciència, l’aquariologia. 

En aquest projecte és pretén 
mostrar de forma senzilla i fàcil la 

informació necessària als nous 
usuaris que volen participar en 

aquesta modalitat.
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Objectius

 Posar a disposició una eina d’informació i participació per als usuaris als 

quals va destinada l’aplicació.

 Aprendre a utilitzar 2 dels frameworks més utilitzats en desenvolupament 

web com son Angular i Symfony.

 Saber utilitzar diferents biblioteques i API’s externes per integrar-les a 

l’aplicació.

 Desenvolupar un projecte complint amb totes les seves fases.

 Demostrar els coneixements adquirits en el grau de Multimèdia. 
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Plantejament de l’aplicació

 Redacció de la definició del projecte

 Definir les seccions de la web i les seves funcionalitats

 Elecció del llenguatge de programació

 Definir l’estructura del lloc web
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Parts definides de l’aplicació

 Home

 Tutorials

 Bloc

 Fitxes tècniques

 Secció d’usuari (Login/registre)

 Backoffice
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 Utilització d’una API REST per peticions entre Backend i Frontend de forma 

asíncrona

 Executar aplicació en entorn web

 Utilització API’s i biblioteques de tercers

 Aplicació que s’adapti a diferents dispositius
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Requisits tecnològics

Plantejament de l’aplicació
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Tecnologia

Plantejament de l’aplicació
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Estructura aplicació

Plantejament de l’aplicació



Multiplataforma
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1. Llistar els tutorials i muntatges 

d’aquariofília realitzats per 

altres usuaris de la web.

2. Veure en detall les seves 

característiques.

3. Filtrar els tutorials per la seva 

tipologia.

4. Poder crear el teu propi tutorial 

per mostrar als altres usuaris.
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Tutorials

Funcionalitats usuari



1. Veure llistat d’entrades al bloc 

amb la temàtica d'aquariofília.

2. Poder veure el detall d’una 

entrada amb la descripció 

completa i tenir la possibilitat 

d’afegir comentaris.

3. Poder filtrar el llistat d’entrades 

per categoria, tags o utilitzant 

un buscador de text.
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Bloc

Funcionalitats usuari



1. Veure llistat de fitxes tècniques 

de peixos, plantes, roques i 

troncs.

2. Poder veure el detall d’una 

fitxa tècnica amb la seva 

descripció i en quins tutorials 

s’utilitza.

3. Poder filtrar les fitxes tècniques 

per les seves diferents 

característiques.
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Fitxes tècniques

Funcionalitats usuari



1. Poder registrar-nos a la web 

mitjançant un formulari de 

registre.

2. Poder fer login amb les nostres 

credencials.

3. Veure les nostres dades d’usuari 

i modificar-les des del formulari 

d’edició d’usuari. 

4. Adjuntar imatge d’avatar per 

al nostre usuari.
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Secció d’usuari

Funcionalitats usuari



 Entrar com Administradors al 

lloc web per tal de poder 

gestionar les dades de forma 

segura. 

 Poder veure llistat 

d’estadístiques d’elements 

registrats a la base de dades.
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 Poder llistar, crear, 

editar o eliminar els 

tutorials de la web.

 Poder llistar, crear, 

editar o eliminar els 

tipus de tutorials de la 

web.
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 Poder llistar, crear, editar 

o eliminar entrades al 

bloc

 Poder llistar, crear, editar 

o eliminar tags i 

categories del bloc.

 Poder editar o eliminar 

comentaris. 
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 Poder llistar, crear, editar 

o eliminar fitxes 

tècniques.

 Poder llistar, crear, editar 

o eliminar tipus de fitxes 

tècniques.

 Poder llistar, crear, editar 

o eliminar 

característiques de les 

fitxes tècniques. 
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BackOffice | Fitxes tècniques

Funcionalitats administrador



 Poder llistar i eliminar 

usuaris.
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BackOffice | Usuaris



1. Opció de filtrar per 

l’estat del element.

2. Opció d’ordenar les 

taules per la columna.

3. Possibilitat d’utilitzar el 

buscador per filtrar 

resultats. 

4. Pàginador dels resultats

5. Possibilitat de canviar la 

grandària de la vista. 
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Projecció futura

 Pàgina web multidioma. 

 Millores de velocitat de càrrega.

 Millorar el SEO i posicionament de la pàgina web.

 Transformar l’aplicació Angular en una aplicació per a dispositius mòbil.

 Poder introduir vídeos i més imatges en les diferents seccions.

 Crear una fitxa d’usuari que sigui consultable pels altres usuaris, i poder 

veure per cada usuari el seu detall i els tutorials que ha creat. 
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Conclusions

 Aprendre algunes de les tecnologies més utilitzades en el mercat laboral.

 Importància de la planificació i programació d’objectius.

 Aprendre a realitzar un projecte de principi a fi.

 Capacitat per resoldre errors i problemes sorgits durant el 

desenvolupament.

 Assolir els objectius del projecte.

 Demostrar els coneixements assolits durant el grau.
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Moltes gràcies!!

22


