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Resum del Treball Final Carrera.

Aquest treball final de carrera es basa en l’anàlisi, disseny i implementació 
d'un mòdul de sancions per a l'alumnat, que es farà servir als centres públics 
i concertats al àmbit preuniversitari de les Illes Balears. En formarà part d'un 
programari ja existent : GestIB. Serà, per tant, un projecte real i del qual se'n 
podrà fer bon ús els centres.

L’anàlisi  i  disseny del  projecte està basat  en la programació orientada en 
objectes, i en la creació d'aplicacions per a ser utilitzades en entorn web. Si 
bé, es cert que aquesta part ja ha vengut donada pel fet d'ampliar un projecte 
ja existent, no per això deixa de ser un sistema útil i haver pogut aprofitar per 
aprendre i experimentar amb coses noves.

La  implementació  s’ha  basat  en  el  llenguatge  Java,  amb  un  conjunt  de 
tecnologies  de  l'arquitectura  J2EE.   Quedant  aquest  TFC dins  el  mateix 
àmbit. Això permet fer aplicacions robustes escalables i re-utilitzables. Cosa 
que seria inimaginable avui en dia de no ser així.

Per a la realització d'aquest TFC, s'han fet ús de  frameworks com  Spring, 
Hibernate i altres eines per aplicacions en entorn web, com JQuery i  ExtJS 
per  intentar  fer  un bon ús  de la  tecnologia  AJAX.  També incomprensible 
trobar aplicacions web avui en dia que no en facin ús. I esmentar el JBoss 
com a servidor d'aplicacions.

La programació per  capes i  en  format  client/servidor  fent  ús de totes  les 
tecnologies necessàries per a dur a bon terme aquest projecte ha estat molt 
didàctic, i exploren en resum molts de casos que com a programadors ens 
trobarem a la vida real.
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1. Introducció

Aquest projecte, així com es va demanar al semestre passat, consisteix en 
fer la  implantació de les sancions de l'alumnat a un programari  ja existent:  el  
GestIB (Gestió de Centres de les Illes Balears), on jo estic fent feina des de ja fa  
uns anys.

Aquesta és una manca que hi ha ara mateix al programari. Entre d'altres 
motius perquè no hi  havia una normativa actualitzada al  respecte. Finalment a 
l'estiu passat es va publicar la nova normativa reguladora. Vists els retalls que hi 
ha ara mateix a l'administració, la seva implantació s'estava quedant aturada en 
front d'altres prioritats, i aquesta és la raó per la qual vaig decidir fer jo aquesta 
implementació.

El  GestIB,  és  el  programari  que  fan  sevir  tots  els  centres  públics,  la 
immensa majoria dels concertats i qualque centre privat del àmbit preuniversitari  
de les Illes Balears. És un programari web d'obligat ús per determinats tràmits amb 
la conselleria i d'altres que són voluntaris. Si més no la immensa majoria fan ús de 
la  majoria  de  les funcionalitats  que proporciona el  programari.  La  gratuïtat  del 
mateix  i  un bon suport als  centres ha facilitat el seu ús, essent cada vegada 
menys els centres que no fan res més que l'obligatori.

Una manca que té ara mateix el GestIB, és el que es farà al llarg d'aquest 
projecte personal, on s'afegirà el manteniment de les sancions de l'alumnat. Hi ha 
a l'annex 2 un desglossament dels tipus de sancions que hi ha. Aquestes tenen 
unes conseqüències per  l'alumne que segons la gravetat, poden ser: avisos, lleus 
o greus; aquestes darreres impliquen l'expulsió de l'alumne.

He realitzat una visita a un centre per veure com s'havia implementat al 
mateix un programari apart per la gestió de les sancions. Amb la intenció d'agafar 
idees i experiències que al centre els hi ha donat un bon resultat. Això ha duit que 
apart del manteniment pròpiament dit de les sancions, es farà el que es denomina 
carnet  per  punts.  Això  és  una forma que s'ha  comprovat  efectiva.  Un alumne 
disposa  d'una  quantitat  de  punts  (depenent  de  l'ensenyament)  i  el  seu 
funcionament  sembla  el  carnet  per  punts  de  conduir.  Quan  un  alumne  és 
sancionat  perd  un  punt.  Si  en  15  dies  no  té  cap  altre  sanció  aquesta  no  es 
descompta del carnet, el recupera, aconseguint un efecte de dissuadir a bona part 
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de l'alumnat, i per tant aconseguir un millor comportament. En aquest centre s'ha 
aconseguit reduir un 50% les sancions des de que es fa servir el carnet per punts.

El projecte està fet en J2EE, fent ús de entre d'altres de Spring, Hibernate a 
un servidor d'aplicacions JBOSS 3.8. A la part del client es fa ús d'un navegador 
web. 

Estan suportats Mozilla Firefox i Google Chrome. Internet Explorer no està 
suportat i  de fet no es pot accedir a l'aplicació amb aquest navegador excepte 
l'apartat dels pares.  També hi ha compatibilitat, millor dit un accés diferenciat per 
a dispositius mòbils on es pot accedir d'una forma diferenciada amb mòbils amb 
Android, IPhone, i tabletes com l'IPad.

Es  crearan  per  tant  per  a  la  realització  del  projecte  els  següents 
subsistemes:

− Subsistema d'introducció de les sancions
− Subsistema de manteniment de les sancions per part del cap d'estudis
− Subsistema d'informes generals
− Subsistema de manteniments per al carnet per punts

1.1. Objectius del TFC.

El  principal  objectiu  d'aquest  TFC  és  l'anàlisi,  disseny  i 
desenvolupament  del  mòdul  comentat  al  punt  anterior.  Així  com 
aprendre i comprendre les tecnologies utilitzades per a la realització del 
mateix. 

Per tant l'us de la tecnologia J2EE és l'objectiu. Utilització de EJB's, 
JSP,  Servets així  com  Spring i  Hibernate tot  dins  un  servidor 
d'aplicacions  Jboss.
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1.2. Enfocament i mètode seguit.

L’enfocament utilitzat en el desenvolupament del TFC ha estat treballar 
a  l'hora  diferents  aspectes,  tals  com  realitzar  l'anàlisi  i  el 
desenvolupament de l'aplicació.   Aprendre noves tecnologies, i per tant 
passar  per  totes  les  fases  d'un  projecte:  desde  el  disseny  a  la 
implementació i posada en marxa.

1.3. Planificació del projecte.

La planificació en temps del projecte  en un diagrama de  Gantt  a les 
pàgines 8,9,10.

1.4. Productes obtinguts

El producte obtingut en la implementació d’aquest projecte ha estat una 
aplicació web realitzada amb tecnologia J2EE. 

Es descompon en els següent elements:

• fitxer de distribució .ear  que inclou el .war de la capa web +.jar de les 
classes de la lògica de negoci.

• El codi font de totes les classes implementades per aquest projecte

• El fitxers de creació de les taules i seqüències del la part implementada

• Una exportació d'una base de dades per provar l'executable

• Un JBoss configurat per poder provar l'aplicació

1.5. Descripció dels altres capítols de la memòria

La resta de capítols estan detallats les diferents parts que s'han anat fent, 
dissenyant al llarg del projecte. Des de el disseny, actors, casos d'us, esquemes. 

Resumint les parts que s'han anat fent del projecte.
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1 Fase de Inici 77 days? 2/03/12 8:00 18/06/12 17:00

2  Definició de requeriments 9 days 2/03/12 8:00 14/03/12 17:00

3  Planificació del projecte 26 days? 15/03/12 8:00 19/04/12 17:00

4  definició de les especificacions 7 days? 15/03/12 8:00 23/03/12 17:00

5  Casos d'ús 7 days? 22/03/12 8:00 30/03/12 17:00

6  anàlisi 5 days? 22/03/12 9:00 29/03/12 9:00

7  creació de les classes i modificacio BD 3 days 28/03/12 8:00 30/03/12 17:00

8   fase entrega  consultes pac 2 15 days 30/03/12 8:00 19/04/12 17:00

9  Implementació 41 days? 21/04/12 8:00 18/06/12 17:00

10  creacio taules 1 day? 21/04/12 8:00 23/04/12 17:00

11  creacio classes 1 day? 22/04/12 8:00 23/04/12 17:00

12  capa lògica 14 days? 23/04/12 8:00 10/05/12 17:00

13  capa presentació 12 days? 10/05/12 8:00 25/05/12 17:00

14  proves 4 days 25/05/12 8:00 30/05/12 17:00

15  Fase entrega consultes pac 3 4 days? 30/05/12 7:00 4/06/12 17:00

16  Memòria 10 days? 5/06/12 8:00 18/06/12 17:00

17  Revisió i presentació final 5 days? 5/06/12 8:00 11/06/12 17:00

18  Fase entrega consultes memòria 6 days 11/06/12 8:00 18/06/12 17:00

Nombre Duración Inicio Terminado Predecesores
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Nombres del Recurso
M M J V S D L

5 mar 12
M M J V S D L

12 mar 12
M M J V S D L

19 mar 12
M M J V S D L

26 mar 12
M M J V S D L

2 abr 12
M M J V S D L

9 abr 12
M M J V S D L

16 abr 12
M M J V S D L

23 abr 1
M M
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12
J V S D L

30 abr 12
M M J V S D L

7 may 12
M M J V S D L

14 may 12
M M J V S D L

21 may 12
M M J V S D L

28 may 12
M M J V S D L

4 jun 12
M M J V S D L

11 jun 12
M M J V S D L

18 jun 12
M M J V S D L

25 jun 12
M M J V S D L

2 j
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2. Especificació del projecte

2.1. Composició del programari.

Per  a  la  realització  de  qualsevol  programari  que  hi  ha  a  la  Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears dins la funció pública de qualsevol conselleria, la 
responsable de dictar les normes i estàndards a emprar és  la Direcció General de 
Tecnologia i Comunicació.

Segons les seves instruccions es pot extreure:

• Java versió 1.5.
• Servidor d'aplicacions JBOSS 3.8. (modificat per la DGTIC)
• Obligatori l'us de EJB. 
• Base de dades Oracle. 

Per a la resta es té relatiu permís per emprar les eines i llibreries que es 
considerin oportunes. Al projecte feim ús de JSP, XML i llibreries com JQUERY i 
EXTJS entre d'altres per poder fer un bon ús de la tecnologia Ajax, cosa que 
millora molt el comportament de les aplicacions en web, al no haver de recarregar 
tota la pàgina, cada vegada que s'executa una acció per part de l'usuari. 

Per ajuntar tot el codi Java es fa ús de Spring.

L'editor  de  codi  Java  que faré  servir  es   Idea  IntelliJ,  és  un bon editor 
comparat amb altres com l'Eclipse o NetBeans.

Per al lliurament s'ha fet ús de la versió del servidor d'aplicacions JBOSS 
3.7. (modificat per la DGTIC) ja que no és tan restrictiu amb la seguretat. No força 
l'enviament  de  dades  a  servidors  interns,  cosa  que  impedia  la  seva  correcta 
execució.
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2.2. Funcionalitats.

2.2.1. Introducció de les sancions

Aquest subsistema s'encarregarà de la introducció de la sanció. Això ho pot 
fer qualsevol professor i a qualsevol alumne, sigui seu o no. S'ha d'indicar la data  
de la sanció (com a màxim fins a una setmana després), el lloc i el motiu. També 
hi haurà un petit apartat on posar explicacions addicionals, de caràcter intern. 

Les sancions una vegada introduïdes no es poden modificar pel professor. 
Això ajuda a que el motiu que es posi a la mateixa no es faci en “calent” sinó que 
sigui redactat amb cura. Ja que en cas d'implicar una expulsió serà el text que vegi  
el pare/mare/tutor legal de l'alumne.

Una  vegada  introduïda  el  programa  generarà  un  missatge  automàtic  al  cap 
d'estudis indicant que té pendent de valorar una sanció.

2.2.2. Manteniment de les sancions per part del cap d'estudis

Una vegada que s'ha introduït una sanció, el cap d'estudis la valora segons 
les normes establertes per  la  conselleria.  (Veure fitxer  annex 2 de normes de 
convivència).  Això consisteix  en indicar  quina norma s'ha incomplit  i  actuar  en 
conseqüència. 

Resumint  hi  ha  tres  tipus  de  sancions:  avisos,  lleus  i  greus.  Aquestes 
darreres  impliquen  una  expulsió.  I  per  tant  l'aplicació  ha  de  generar  l'informe 
corresponent.

Podrà també afegir les observacions que es considerin oportunes.

Si un és lleu o greu es comptabilitza al carnet de punts, i si es dóna el cas 
pot generar una expulsió pel fet d'haver exhaurit els punts, o bé incrementar el  
nombre de dies d'expulsió si ja fora el cas.

2.2.3. Subsistema d'informes generals

Aquí es podran veure els informes per alumnat, grup, ensenyament, etc. 
Qualcuns d'aquests encara no estan del tot especificats, i es poden canviar. Així i 
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tot  hi  haurà  els  del  alumne,  que podran consultar  els  pares.  Els  de  grup per 
consultar el  professor.  Així com poder fer còpia dels informes d'expulsió si  fos 
necessari.

També es modificarà l'apartat del programa de notificacions als pares per 
SMS o per  correu electrònic,  on ja s'envien les faltes d'assistència:  ara també 
s'indicaran les sancions als missatges ja existents.

Al aplicatiu hi ha un escriptori on es mostraran per a tots els professors els 
alumnes  que  actualment  estan  expulsats.  Això  ajuda  a  denegar  l'entrada  dels 
mateixos al centre.

2.2.4. Subsistema de manteniments per al carnet per punts.

Aquest manteniment simplement indica dues coses. Quin és el nombre de 
faltes que impliquen expulsió segons l'ensenyament de l'alumne, com els dies que 
implica expulsió per aquest motiu. També es podrà modificar el nombre de dies 
per a la recuperació de punts al carnet. Aquesta dada normalment és de 15 dies.  
Però serà modificable permetent que cada centre l'ajusti segons els seus criteris.

2.2.5. Subsistema de seguretat. (ja implementat)

Aquest subsistema no s'implementarà al projecte, però com que en forma 
part d'ell simplement ho coment per deixar aquest apartat clar. 

La validació es pot fer de dues formes diferents, amb usuari i contrasenya o 
bé mitjançant una tarja amb xip, o amb el DNI electrònic.  Això es fa amb unes 
llibreries que subministra la DGTIC i que el projecte en fa ús. Al lliurament del 
projecte es farà en fitxers locals per tal de no haver d'incloure això amb els fitxers 
del projecte. Amb l'experiència es veu que a més a més està integrat amb la versió 
3.8 del JBoss modificada per la DGTIC.
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2.3. Funcionalitats proposades per a properes versions.

Ja que aquest projecte es viu, i entrarà en funcionament al llarg d'aquest 
semestre  es  podran  fer  millores  i  funcionalitats  al  voltant  d'aquesta  part  del 
projecte.   Com per  exemple  incloure  la  informació  obtinguda  per  fer-ne  ús  al  
SEDEIB,  un  programari  d'explotació  de  les  dades  dels  centres,  on  ara  també 
podran disposar de les sancions de l'alumnat per centre, i  amb això es podran 
treure  des  d'inspecció  o  altres  llocs  de  la  conselleria  les  conclusions  i  fer  les 
actuacions que es corresponguin.

També es poden fer tot  tipus de llistats,  ja que al  projecte només s'han 
inclòs els bàsics: expulsió per sanció directa o acumulada per punts, i el resum 
mensual per als pares.

Altres controls, tals com professors que sanciones més, sancions a l'alumne 
per  part  d'un  professor,  (per  exemple  que  el  90% de  les  sancions  que  té  un 
alumne siguin  totes  del  mateix  professor),  i  controls  similars  per  poder  treure 
conclusions de com està funcionant el sistema al centre.
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2.4. Rols:

A l'aplicatiu hi ha diferents rols, els més comuns són:

• Administrador  de   l'aplicació  :  aquest  rol  és  el  que  tenen  els 
desenvolupadors de l'aplicació.

• Personal del centre, aquest rol és el que tenen els usuaris normals. 
Apart del rol els usuaris poden fer més o manco accions segons els 
càrrecs que tenen vigents al centre, o bé, si un administrador (del 
centre) li activa a la seva fixa personal.

• Orientadors: els orientadors dels centres tenen un accés diferents.

• Inspecció: els inspectors educatius tenen un accés de consulta als 
centres

• DG:  (Varis)  les  diferents  direccions  generals  tenen  accessos  a 
informes que han demanat les seves direccions generals.

• Escolarització:  les  oficines  d'escolarització  també  tenen  un  rol 
específic per poder col·locar/afegir els alumnes als centres.
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2.5. Interfícies

Només mostraré la  pantalla  d'introducció de sancions,  només és una mostra i 
segur que canviarà molt a la versió final.
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2.6. Disseny

A continuació es descriuran els actors que intervenen en el programari així 
com els  casos d'us d'operació.  La resta com es tracta bàsicament de llistats  i 
explotació de dades ja introduïdes es comentaran, per tenir una idea de en què 
consisteixen.

També es mostraran els prototipus de les pantalles d'introducció de dades, 
que  són  les  més  importants.  També  es  mostraran  pantalles  que  ja  estan  en 
producció  però  que  seran  modificades,  apriori,  per  poder  mostrar  informació 
pertinent al cas de les sancions. Per així fer-se una la idea de quins canvis seran 
necessaris amb el nou mòdul de sancions.

Un disseny de les classes que formen part d'aquest projecte com també 
algunes de les classes que ja existeixen a la aplicació, però que són necessàries 
per poder entendre la integració entre el projecte i el programari ja existent.

Per últim hi haurà el diagrama de la base de dades, tant de la part que 
forma aquest projecte con aquelles taules que ja en formen part d'ell, només la 
part que es necessària per poder entendre un poc la integració de les noves taules 
a la base de dades ja existent.
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2.7. Classificació dels actors del sistema

Els actor d'aquesta aplicació són quatre: 

• Professor, serà la persona encarregada de crear la sanció. Aquest podrà 
crear una sanció a qualsevol alumne del centre, independentment de que 
sigui alumne seu com si no.

• Cap d'estudis, aquesta persona serà l'encarregada de classificar la sanció 
segons les categories ja existents, i segons el tipus, crearà el document 
d'expulsió si és el cas.

• Equip directiu, qualsevol persona del equip directiu podrà introduir la 
informació referent al carnet de punts del centre. Es a dir indicar a partir de 
quants de dies es recuperen punts i quantes sancions lleus impliquen 
sanció segons l'ensenyament.

• Tutor legal del alumne (pare i/o mare, generalment) , simplement podrà 
accedir a la informació relativa a les sancions dins els apartats dels pares, 
on poden veure informació relativa als seus fills.
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2.8. Casos d'ús dels actors

Aquí es poden veure els casos d'us segons els actors:
• El professor pot introduir noves sancions.
• El cap d'estudis, pel fet de ser professor, pot fer també les accions del 

professor. I la seva tasca primordial, valorar la sanció.
La resta són molt senzills i no les desenvoluparé a nivell de disseny:

• El del equip directiu que podrà configurar el nombre de sancions 
necessàries per perdre el carnet per punts, com els dies que permeten 
recuperar punts.

• Els tutors legals tenen dret a accedir a la informació de les sancions.
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2.9. Descripció dels casos d'ús

Cercar  Alumne:  Aquest  es  fa  triant  l'ensenyament,  curs  i  grup  de  l'alumne, 
després es podrà triar l'alumne , i es recuperarà la informació relacionada amb ell.

Consultar Alumne : retorna les dades de l'alumnat. 

Introduir Sanció: És el proces principal i l'objectiu principal del projecte. Ho fa el 
professor i més tard serà avaluat pel cap d'estudis.

Generació de missatge: És tracta d'un automatisme on se genera un missatge 
per al cap d'estudis perquè estigui assabentat de que hi ha una sanció pendent de 
qualificar.

Valorar Sanció: el cap d'estudis segons la descripció del fet, que ha introduït el 
professor la considera i la avalua. Segons el fet, la valorarà i això pot implicar en 
cas de que sigui greu, o bé que hagi exhaurit el carnet per puts, una expulsió. Per 
tant si és el cas es farà el cas d'us corresponent.

Marcar missatge:  es un procés on es marcarà com a llegit  un missatge si  la 
sanció que l'ha generat ja ha estat valorada. Això farà que l'escriptori no estigui ple 
de missatges pendents de veure.

Cercar sanció: be per alumne o la següent pendent es podrà passar a valorar una 
sanció

Expulsar Alumne: això és el procés d'expulsió, on passarà a mostrar al escriptori 
el dia corresponent que l'alumne està expulsat.

Generar Informe: el fet d'expulsar un alumne farà que es generi un informe que 
haurà de signar el director del centre, i s'arxivarà al  seu expedient.

Configurar  Carnet:  és  un  manteniment  molt  simple,  s'indica  segons  centre  i 
ensenyament: el número de sancions que impliquen expulsió així com el número 
de dies que recuperen punts del carnet.

Generar Missatges: aquí simplement s'afegeix, a un procés on ja es creen els 
missatges als tutors, per SMS o correu electrònic, de les faltes de l'alumne dins un 
període per tal de que ara també informi de les sancions que hi ha dins el mateix 
període.

Consulta de Sancions: Els tutors legals de l'alumne poden consultar a la web, les 
sancions que té l'alumne. Ara mateix es poden consultar les qualificacions i les 
faltes d'assistència. Amb el projecte també podrà consultar les sancions.
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2.10. Diagrames de seqüències

Aquí mostraré només els dos casos més importants: donar d'alta una sanció i 
valorar-la

Simplement comentar que es cerca un alumne i una vegada trobat es poden crear 
totes les sancions que es considerin oportunes.
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Es cerca la sanció i s'obtenen les dades de l'alumne, el cap d'estudis valora, 
s'actualitza la sanció i el carnet per punts. Si el cap d'estudis no havia llegit el 
missatge es marca com a llegit (ja ha realitzat la tasca)
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2.11. Prototipus de pantalles

Aquí es podran veure els prototipus de pantalles i pantalles ja existents que 
es modificaran per afegir noves funcionalitats.

Aquesta és la pantalla principal d'introducció de la sanció per part del professor.

I la pantalla de valoració de la sanció per part del cap d'estudis.
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Aquest és l'escriptori de l'aplicació. He indicat on es mostraran els missatges que 
rebrà el cap d'estudis per a valorar i el llistat d'alumnes que estan expulsats. 
Aquest segon punt serà per a tot el professorat.
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Aquesta pantalla és de manteniment  de dades generals del centre. És el 
lloc ideal per afegir la informació relativa al carnet per punts.

Si més no al final s'ha creat una pantalla nova per no sobrecarregar més aquesta.

La pantalla de generació de faltes també inclourà les sancions.
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Per als pares també hi haurà una petita modificació per poder consultar les 
sancions.
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2.12. Diagrama de classes

Aquest és el disseny bàsic de les classes principals que es fan servir al projecte.
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Al diagrama de classes he afegit les classes del projecte ja existents, que 
són necessàries per una bona comprensió del que es desenvoluparà al projecte.

Aquest diagrama només és una porció del diagrama de classes del 
projecte. De fet aquí hi ha les classes noves que s'ha afegir i un  mínim de classes 
per veure un poc com estan relacionades amb les existents.

Per tant les classes noves són:

• Sancio
• TipusSancio
• TraduccioSancio
• SancioAlumnat
• ExpulsioAlumne
• SancioExpulsio
• SancionsCentre

Dins elles hi ha la següent informació:

• Sancio, aquí hi haurà la informació bàsica dels possibles classes  de 
sanció. Aquestes venen regulades per normativa.

• Tipus de sanció, actualment hi ha dos tipus: contrària a normes de 
convivència i greument perjudicials per a la convivència.

• TraduccioSancio, en principi el programari està pensat per poder fer-ho 
servir en Català( per defecte) i en Castellà, per aquest motiu la majoria de 
classes on hi ha una descripció estan indexades per didioma, i per tant en 
el cas de la classe de Sancio s'ha creat aquesta classe.

• SancioAlumnat aquesta classe relaciona un alumne matriculat (d'aquí la 
relació amb matrícula) i una sanció. Per tant és la classe principal del 
manteniment del que es fa al projecte, aquí hi haurà tota la informació 
relativa als fets que han incorregut en una sanció, així com la relació 
d'aquesta amb la sanció, dons el cap d'estudis haurà de valorar el fet i 
classificar-lo segons les sancions disponibles.

• ExpulsioAlumne, segons la gravetat d'una sanció, l'alumne pot ser expulsat 
del centre, i per tant aquesta és la classe que així ho indica.

• SancioExpulsio, aquesta classe està per relacionar les sancions amb les 
expulsions. Així sempre es pot saber per quina o quines sancions (segons 
el cas)

• SancionsCentre, pel tema del carnet per punts cada centre té l'opció de 
configurar aquest carnet, per ensenyament (estudis), i per any. Els valors 

Pàgina 28/56



Memòria. TFC-J2EE. UOC. 2011/02, Daniel G. Ferrer Haueter

que s'indiquen són: el número de sancions que impliquen expulsió, com el 
número de dies per tal de  que es recuperin els punts.

Aquestes són per tant les classes que s'han creat per al projecte.
Per temes d'Hibernate, s'han creat creat classes per fer els mapeijos, per 

totes les taules que fan ús de claus compostes. Són les següents:

• SancionsCentreId
• TraduccioSancioId
• SancioExpulsioId

Aquestes contenen per tant els camps necessaris per poder fer el mapeig 
correcte claus compostes. També són útils ja que ens permet moure-mos en un 
sentit o un altre, a l'hora d'obtenir dades o bé fer consultes. 

La  resta  de  classes  ja  pertanyen  al  projecte  actual,  però  explicaré  que 
representen per poder ubicar dins l'aplicatiu ja existent el seu servei. 

Aquestes són:

• Idioma,  aquesta  ens  serveix  per  indicar  en  quin  idioma  estaran  les 
traduccions generalment.

• CursAcademic cada any està representat per aquest objecte. Ja que tots 
els ensenyaments, matèries, matrícules, etc depenen de l'any.

• Matricula,  aquí  s'indica  un  alumne  de  que  està  matriculat  a  un  curs 
acadèmic. Segons els ensenyaments hi ha restriccions, però en general un 
alumne  només  està  matriculat  d'un  ensenyament  o  curs  per  any.  Per 
exemple hi  ha excepcions als ensenyaments de secundària per a adults 
que  funcionen  per  quadrimestres.  Però  no  anirem  a  contar  totes  les 
possibilitats que hi ha, ja que no entren a l'àmbit d'aquest projecte.

• Alumne,  com es seu propi nom indica és una extén de persona, i per tant 
ens ajuda a identificar-lo

• Persona, també com s'indica és la classe que representa a una persona. És 
única i independentment del motiu per la qual està dins el projecte sempre 
estarà aquí, sigui un alumne, un tutor, un professor, un administratiu... etc.

• Grup, cada alumne que està matriculat forma part d'un grup. Això facilita la 
cerca d'alumnes, ja que habitualment es fa per grup.  Aquest està relacionat 
amb l'arbre d'ensenyaments, però no ho he dibuixat per no fer l'esquema 
més complicat.

• ArbreEnseyament. Aquesta estructura en forma d'arbre, ens permet veure 
tots els ensenyaments que hi ha a l'àmbit preuniversitari de les Illes Balears. 
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I per tant, partint del primer node : Sistema educatiu, es pot anar cap abaix i 
trobar totes les possibles ensenyaments.

• ArbreEnsenyamentCentre, aquest subarbre de ArbreEnsenyament ens 
indica quins ensenyaments ofereix un centre cada any. Evidentment no tots 
els centres poden oferir tots els ensenyaments, i per tant dins l'aplicació 
s'indica quins són.

• Centre, centre de titularitat pública, concertada o privada. Per definició 
qualsevol lloc on s'imparteixen uns determinats estudis.
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2.13. Arquitectura del sistema

El model que es fa servir al projecte és el MVC. On el client disposarà d'un 
navegador web (Firefox o Chrome, i excepcionalment IE per als tutors legals) i els 
navegadors dels dispositius mòbils.

A la part del servidor ens trobam amb un servidor Apache que desvia les 
peticions a un JBOSS. Dins farem ús de Spring per lligar les diferents tecnologies 
de J2EE emprades.

Les dades es desaran a una base de dades d'Oracle.

A la pàgina següent hi ha un esquema que ens mostra com estan 
interconnectades/distribuïdes les diferents capes. 
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Esquema de com estan integrades/interconnectades les diferents capes de 
l'aplicació.

Aquí es pot veure com el navegador web (Browser) es posa en contacte 
amb el servidor Apache, que es ofereix una connexió segura fent ús del protocol 
https.

Aquest envia les peticions al JBOSS que serveix bàsicament l'aplicació feta 
en J2EE.

Per interconnectar les diferents tecnologies es fa ús de Spring.

Ja dins el disseny per capes es veu com la part del tomcat s'encarrega de 
les peticions, siguin jsp, o servlets. 

Aquests passen al EJB que controla els permisos, i si es disposen dels 
necessaris es passen cap els serveis que connecten als DAOs que fent ús 
d'Hibernate connecta a la BD d 'Oracle via JDBC.
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2.14. Model Entitat-Relació

Fet amb el  Dessigner-2000 d'Oracle. Encara és l'hora de trobar una altra 
eina que faci aquesta feina tan bé, llàstima que nomes funcioni en Windows. 

He adjuntat també les taules referenciades també al diagrama de classes. 
Són bàsicament les taules que es fan referència a les classes comentades abans 
al diagrama de classes.

El diagrama està adjuntat a la pàgina 35 perquè no quedi molt petit i  es 
pugui veure amb claredat.

Indicar que les taules que estan en fons de color blanc, són aquelles que 
s'han creat per fer aquest projecte, i les que estan de color groc són algunes de la 
aplicació ja existent.

Comentaré un poc per damunt les principals taules del projecte existent

• xib_Persona: qualsevol persona de l'aplicatiu independentment del que 
sigui estarà aquí, per tant dins l'aplicació la creació de noves persones està 
molt restringida per evitar al màxim les duplicitats.

• xib_Alumne: els alumnes tenen registre aquí, i relacionats amb persona. 
És per tant, una taula que hereva de xib_persona.

• xib_ArbEnse: és una taula amb estructura d'arbre. Aquí es troben tots els 
ensenyaments que es poden realitzar a les Balears. Tal i com s'ha comentat 
al diagrama de classes aquesta taula és l'angular dels ensenyaments.

• xib_tarbense: com que la BD esta pensada en multiidioma, tots els camps 
susceptibles de tenir traducció acaben a una taula d'aquest tipus.

• xib_ArbEnseCen: de tot l'arbre cada centre educatiu només en té una part. 
És per tant un “subarbre” del general per centre i any.

• xib_Centre: aquí hi ha la informació dels col·legis, instituts... etc.
• xib_AluMat: Matrícula de l'alumne, indica de quin curs està matriculat. A les 

sancions per tant el relacionam amb l'alumne per la matrícula.
• xib_TipusAma: tipus de matrícula.
• xib_Grup: tot alumne que està matriculat ha d'estar dins un grup 

d'alumnes. De fet una vegada començat el curs, es considera un error que 
un alumne matriculat no en formi part d'un. Al projecte ho feim servir de filtre 
per cercar l'alumne.

• xib_Idioma: la feim servir per a les traduccions. Tot missatge que surt pot 
ser traduït. I aquesta és la clau per a les traduccions.

Hi ha altres taules que no he inclòs al model-ER com:
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• xib_missatge: aquí hi va el missatge intern que s'envia al cap d'estudis.
• xib_notmissatge: aquí hi van els missatges que s'envien per correu 

electrònic o sms als pares dels alumnes

I les taules noves que he creat dins el projecte:

• xib_sancio: taula on hi ha les valoracions possibles de les sancions. 
Aquestes venen donades per la conselleria, i el resum està inclos com a 
annex dins aquest document.

• xib_tsancio: els texts traduïts de les sancions. Indexat per idioma per si es 
fa ús de l'aplicació en un altre idioma diferent del català.

• xib_tipussan: ara mateix les sancions es poden classificar en 2 tipus 
contraria a normes i greument perjudicial. Per si en el futur això s'amplia 
vaig decidir crear una taula per classificar-ho

• xib_alusan: aquesta és la taula principal pel que fa a aquest projecte, aquí 
hi haurà les sancions de l'alumnat. Relacionada amb  xib_alumat (matrícula 
de l'alumne)

• xib_expulsio: si una sanció acaba amb l' expulsió d'una alumne aquí hi 
haurà la informació relativa a l'expulsio

• xib_sancioexpulsio: una taula que ens relaciona les expulsions amb les 
sancions, així poden saber d'on ve una expulsió, sia directa per una sanció 
o bé acumulada per diferents (carnet de punts)

• xib_sanensecen: es la taula on desam les particularitats del centre, es a dir 
el centre pot triar quants de punts te cada ensenyament i any, això com els 
dies per recuperar punts. Referent al carnet per punts.
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XIB_EXPULSIO (XESTIB)

XPL_CODI
XPL_AMACOD
XPL_DATA
XPL_STAMPI
XPL_STAMPU

XIB_SANCIOEXPULSIO (XESTIB)

SAE_ASNCOD
SAE_EXPCOD
SAE_STAMPI
SAE_STAMPU

XIB_TIPUSSAN (XESTIB)

TSA_CODI
TSA_DESCRIPCIO

XIB_TTIPUSAMA (XESTIB)

TTAM_TAMCOD
TTAM_IDICOD
TTAM_NOM
TTAM_VERSIO

XIB_TSANCIO (XESTIB)

TSAN_SANCOD
TSAN_IDICOD
TSAN_DESCRIPCIO
TSAN_DESCABR

XIB_TIPUSAMA (XESTIB)

TAM_CODI
TAM_DATBAIXA
TAM_USUBAI

XIB_SANENSECEN (XESTIB)

SNC_ANY
SNC_AENCOD
SNC_CENCOD
SNC_NUMERO
SNC_DIES
SNC_STAMPI
SNC_STAMPU

XIB_SANCIO (XESTIB)

SAN_CODI
SAN_TSACOD
SAN_CATEGORIA
SAN_DATAINICI
SAN_DATAFI
SAN_STAMPI
SAN_STAMPU

XIB_PERSONA (XESTIB)

PER_CODI
PER_DATACREACIO
PER_USUACTIU
PER_NOM
PER_LLIN1
PER_LLIN2
PER_NOMNORM
PER_LLIN1NORM
PER_LLIN2NORM
PER_SEXE
PER_DATNAI
PER_TIDCOD
PER_IDENT
PER_SEQIDENT
PER_TARSANITARIA
PER_EMAIL1
PER_EMAIL2
PER_PAICODNAC
PER_PAICODNAI
PER_ANYARRIBNOESPANYOL
PER_MUNCODNAI
PER_LOCESTRNAI
PER_PRVESTRNAI
PER_PPECOD
PER_ETPCOD
PER_USERNAME
PER_ROLESSESSIO
PER_DATPRICONNEXIO
PER_USUNIVELLOG
PER_DATDARRERAMOD
PER_USUMOD
PER_GIBPERCOD
PER_GIBALUCOD
PER_GIBCENCOD
PER_MIGCOD
PER_PERCODUNIFICAT
PER_VERSIO
PER_DIFUNTA
PER_IDIWEBFAMILIES
PER_IDIPREFDOC

XIB_GRUPENSE (XESTIB)

GRP_CODI
GRP_CENCOD
GRP_ANY
GRP_AENCOD
GRP_PDECOD
GRP_AVALUABLE
GRP_RASCOD
GRP_TORCOD
GRP_NOM
GRP_COEFICIENT
GRP_HORARI
GRP_TIPUS
GRP_GRFCOD
GRP_DATDARRERAMOD
GRP_USUMOD
GRP_MIGCOD
GRP_VERSIO
GRP_PERMETMSGFAMILIA

XIB_IDIOMA (XESTIB)

IDI_CODI
IDI_ORDRE

XIB_CENTRE (XESTIB)

CEN_CODI
CEN_CODOFICIAL
CEN_ZOECOD
CEN_TCECOD
CEN_NOM
CEN_PARE
CEN_NOMNOR
CEN_NOMABR
CEN_CEDPRINCIPAL
CEN_CIF
CEN_NUMEXP
CEN_EMAIL
CEN_TIUCOD
CEN_ZOICOD
CEN_EOFCOD
CEN_HORPRISESSIO
CEN_DURSESSIO
CEN_DATBAIXA
CEN_DATGESTIBWEB
CEN_USUBAI
CEN_CTABAN
CEN_OBSERV
CEN_VERSIO
CEN_STAMPI
CEN_STAMPU

XIB_ARBENSECEN (XESTIB)

ECE_CENCOD
ECE_NOVESMATRICULES
ECE_ANY
ECE_AENCOD
ECE_MIGCOD
ECE_DATDARRERAMOD
ECE_USUMOD
ECE_TUTAUTO

XIB_ARBENSE (XESTIB)
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Mostra del escriptori:

Tauler informant dels alumnes de baixa a dia d'avui

Missatges de mostra que rep el cap d'estudis per que valori les sancions.
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2.16. Valoració econòmica

Gairebé tot el programari  utilitzat en aquest TFC és programari lliura, de 
lliure distribució o similar.  Amb excepcions com l'editor  Idea IntelliJ  que és de 
pagament  i  les  llibreries  de  Javascript  ExtJS  que  també  són  de  pagament. 
Existeixen versions per a diferents sistemes operatius. De fet, aquest projecte s'ha 
desenvolupat en plataforma Linux(Ubuntu) i  Windows XP. Els servidors són en 
màquines virtualitzades a la DGTIC fent ús de tecnologia Linux(Red Hat). 

No és l'objectiu d'aquest TFC la quantificació econòmica del projecte, ja que 
es tracta d'aprendre i no es pot comptabilitzar les hores dedicades a aprendre l'ús  
de diferents tecnologies com a productives.
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2.17. Conclusions

Al projecte he aprés un munt de coses que no feia servir normalment. Ja 
que habitualment faig més tasques de programació a la capa de lògica. Això ha 
fet que hagi hagut d'aprendre a programar Servlets, fer fitxers XML i tota la part 
web:  crear els  JSP's amb el codi  HTML i aprendre Javascript, amb ajuda de 
llibreries com JQuery i ExtJS.  Això m'ha fet replantejar-me parts de lògica per 
facilitar el disseny a la capa web, coses que habitualment no me solia plantejar, 
ja que, al disposar d'accés a ambdues bandes podia optimitzar les coses que 
realment havia de menester.

També preparar documentació i coses que no són habituals a la feina. El 
disseny de la base de dades sí es sagrat a la feina, la resta no. Fer els casos 
d'ús si que ho he agraït, ja que m'han ajudat a tenir més clar com fer el disseny 
de les pàgines al tenir inicialment clar tota la funcionalitat que hi va inclosa, i no  
haver de plantejar-me un  “i també hauria de fer això...”

El tema de planificació i ajustar-ho al temps ha estat complicat, les dades 
d'entrega han estat  bé  i  en  general  he  tengut  temps de dur  les  tasques.  I 
malgrat s'intenta sempre avançar un acaba a les dades límits. Cosa que també 
passa a la vida real a la feina.

El tema d'instal·lació i lliurament del executable si que ha estat un bon 
maldecap. Per ventura no ha estat encertat incloure-ho al  projecte. Ara una 
vegada passat, veig que aquí clarament me vaig errar. Hauria estat millor fer un 
projecte petit afegint les classes necessàries del projecte amb una porció de la 
base de dades. Fins i tot ho hagués pogut fer en MySQL enlloc d'Oracle, al cap 
i a la fi amb Hibernate si no es passen comandes pròpies de la base de dades 
és en principi ben portable. De l'experiència un aprèn. Ara també he d'indicar 
que coses com els missatges interns, el tauló d'anuncis, els missatges a SMS 
de no haver-ho fet integrat dins el projecte hagués estat complicar i reinventar 
la roda el fer-ho per separat.  

Clar això ha fet complicat el lliurament de la part executable. El fet de 
que el JBoss que feim servir estigui modificat, respecte de l'original, ha estat a 
més a més un altre problema. Al manco la versió 3.7 no estava tan modificada, 
i aquesta sí que ha pogut funcionar. La pega amb la 3.8 modificada general és 
que sembla que fa una connexió cap a servidors de la DGTIC, i que dins les 
proves que havia fet no havia detectat, ja que connectava on tocava i trobava 
les màquines per la xarxa interna.

Bé de tot se n'aprèn, i crec que d'això es tracta realment. I així i tot, estic 
content del resultat. Ja que la feina s'aprofitarà als centres. 
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3. Glossari:

Sanció: falta disciplinària o contrària a normes que fa un alumne dins un centre 
escolar.

Cap d'Estudis: càrrec que ostenta un professor dins un centre i que forma part 
de l'equip directiu.

Expulsió: privació del dret d'assistir a un centre durant un període de temps 
per part d'un alumne.  

Missatge: l'aplicació té un sistema de missatgeria interna. Per tant un missatge 
s'entén que és el mateix fent ús de la missatgeria interna del programa.

Escriptori: Pàgina principal del programa, que veuen tots els professors, i on hi 
ha una sèrie d'apartats on es veu diferent informació, com un taulell general, 
missatges, etc.
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Annex 1 Sol·licitud  d'elecció per al TFC

Títol TFC/PFC:  Implantació sistema de sancions al Gestib

Alumne:  Daniel G. Ferrer Haueter

Definició del treball

Objecte i abast del treball

L'objecte  d'aquest  treball  consisteix  en  implementar  dins  el  programari  del 
Gestib, el control de sancions de l'alumnat.
El Gestib, és la eina que esta implantada a tots els centres educatius de les 
Illes  Balears,  ho  fan servir  a  infantil,  primària,secundària,  batxillerat  i  cicles 
formatius, per par dels centres educatius i la conselleria fa ús  de les dades per 
poder treure la informació que hi consideri oportuna.

Objectius del Treball

Dur a terme el disseny i implantació conforme a la nova normativa el tema de 
sancions a l'alumnat que ara mateix no esta suportat dins el Gestib.

Matèries sobre les que es suportaria

Aquest treball es suporta en els conceptes introduïts en diverses matèries dels 
estudis d'Enginyeria tècnica d'Informàtica de sistemes, però fonamentalment en 
les assignatures: 

-Fonaments de Programació, pel que fa el treball en si mateix, ja que s'haurà 
de dur a terme la implementació dins el programari ja existent de la funcionalitat 
requerida.

-Bases de dades, pel que al disseny de les noves taules que hi faran falta per 
tal de suportar els requeriments exigits.

- Enginyeria del programari, pel que fa el disseny i els estudis previs per a la 
correcta implantació. Es començara mirant els requisits publicats al BOIB i com 
traduir-ho per formar part d'un programari existent.

Justificació de l'elecció

Motivació personal del tema Fa anys que som desenvolupador actiu d'aquest 
projecte.  I  ha  la  necessitat  d'implementar  dins  el  programari  aquesta 
funcionalitat. Però no sempre les prioritats que hi ha a la conselleria permeten 
fer totes les coses... per tant he trobat que seia una bona manera de respondre 
a una petició per part dels usuaris i poder fer-la abans de que els caps trobin 
que s'ha de fer (de moment ho tenen dins la llista de poca prioritat)

Coneixements/especialització previs de l'entorn

Facilitaran la realització del present treball:
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La meva tasca que ja he fet, som dins el projecte des de 2002 , quan ja era començat , 
però som des de el principi d'ençà que es va reescriure tot amb els estàndards de 
la DGTIC.

És una aplicació fet en Java versió 5, sobre una base de dades d'Oracle. La majoria 
de les consultes es fan fent ús d'Hibernate. Es fan servir EJBs (per requeriments) i 
es junta tot fent  servir  Spring.  El servidor d'aplicacions és Jboss, a una versió 
antiga... (3.8). La DGTIC es torba molt en autoritzar canvis als seus estàndards. 
Els  centres  hi  accedeixen  a  l'aplicació  via  web.  El  programari  és  compatible 
únicament amb Firefox, i des de fa poc,  encara en fase de proves, es pot accedir 
amb Chrome.  Els  pares  a  la  seva  part  si  que  hi  poden  accedir  amb Internet 
Explorer, però és l'excepció del programari.

Línies de futur 

Aquest projecte ja està funcionant i tots els centres públics ho fan servir, així com la 
majoria dels concertats i fins i tot qualcun de privat. Es d'aquest tipus de projectes 
on no hi ha alternativa per poder substituir-ho. I per tant té molta vida per davant.

Mitjans disponibles pel desenvolupament

Tècnics i físics Es faria fora d'hores de feina, ho puc fer a la feina o a casa. 
Tenim un control de versions de Subversion que me permet accedir al codi font 
des de fora. A la base de dades de producció no hi pic accedir, evidentment, 
però puc instal·lar a casa les eines que me poden fer falta.

Econòmics  El  projecte  seguirà  sent  propietat  de la  Conselleria  d'Educació, 
però les  parts  que formen part  d'aquest  treball  de  fi  de  carrera  seran amb 
llicència GPL o similar.

Personals Normalment a la feina estic a la capa de  dades, i per tant els meus 
coneixements de programació en web són limitats, M'anirà bé ja que aprofitaré 
per aprendre un poc de la capa web. Faré ús de programació en AJAX i faré 
servir entre d'altres apis com  JQUERY i EXTJS
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1. Conductes contràries a les normes de convivència 

1.1. Definició 

CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA (Article  52) 

a) Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. 

b) Les conductes que puguin impedir o dificultar als companys l’exercici del dret o el compliment del deure d’estudi. 

c) La negativa reiterada a acudir a classe amb el material necessari o a esforçar-se per fer les activitats d’aprenentatge indicades pels professors. 

d) Els actes de desobediència, incorrecció o desconsideració vers els professors o altre personal del centre, quan aquests no impliquin 

menyspreu, insult o indisciplina deliberada. 

e) Les actituds, les paraules o els gestos desconsiderats contra companys o contra altres membres de la comunitat educativa. 

f) El fet de causar danys lleus a les instal·lacions del centre o al material d’aquest o de membres de la comunitat educativa. 

g) El deteriorament de les condicions d’higiene del centre. 

h) La incitació o l’estímul a cometre una falta contrària a les normes de convivència. 

i) La falta d’higiene personal o l’assistència a classe amb indumentària prohibida pels òrgans de govern del centre en l’àmbit de les seves 

competències. 

j) L’ús indegut d’aparells electrònics. 

k) El fet de copiar o de facilitar que altres alumnes copiïn en exàmens, proves o exercicis que hagin de servir per qualificar, o fer servir durant la 

seva execució materials o aparells no autoritzats. 

l) L’alteració d’escrits de comunicació als pares o representant legals i la modificació de les respostes, així com el fet de no lliurar-los als seus 

destinataris, quan els alumnes siguin menors d’edat. 

Retorn 
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2. Conductes greument perjudicials per a la convivència al centre 
2.1. Definició 

CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA (Article 57) 

a) L’agressió física a qualsevol membre de la comunitat educativa. 

b) Les amenaces o coaccions a qualsevol membre de la comunitat educativa. 

c) La provocació d’altercats o conductes agressives que impliquin un risc greu de provocar lesions o la participació en aquests. 

d) L’assetjament escolar, entès com un comportament prolongat d’insult verbal, rebuig social, intimidació psicològica i agressivitat física d’uns alumnes cap a uns altres (un o 
uns quants) que es converteixen, d’aquesta manera, en víctimes dels seus companys. 

e) L’assetjament sexista entès com qualsevol conducta contrària a la igualtat de dones i homes, és a dir, qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat dirigit contra 
una persona per raó del seu sexe i amb el propòsit d’atemptar contra la seva dignitat o de crear un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu. 

f) Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat educativa, particularment si tenen un component sexista, d’orientació sexual, racial o xenòfob, o s’adrecen a 
alumnes amb discapacitat, amb necessitats específiques de suport educatiu o de nou ingrés. 

g) Les injúries, calúmnies i ofenses a qualsevol membre de la comunitat educativa, siguin verbals, escrites o expressades per mitjans informàtics o audiovisuals. 

h) La difusió de rumors que atemptin contra l’honor o el bon nom de qualsevol membre de la comunitat educativa. 

i) L’ús indegut d’aparells electrònics amb la finalitat de pertorbar la vida acadèmica i l’enregistrament, la publicitat o la difusió, a través de qualsevol mitjà o suport, de 
continguts que afectin l’honor, la intimitat o la pròpia imatge de qualsevol membre de la comunitat educativa. 

j) Les actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa, com són el consum de tabac, alcohol i drogues, o la incitació a 
consumir-ne. 

k) Els danys greus causats a locals, materials o documents del centre o a béns d’altres membres de la comunitat educativa, així com la sostracció d’aquests. 

l) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent. 

m) La falsificació, sostracció o modificació de documents acadèmics, tant en suport escrit com digital. 

n) El fet de facilitar l’entrada al centre docent de persones no autoritzades, o entrar amb elles, en contra de les normes de convivència establertes pel reglament d’organització i 
funcionament del centre. 

o) La reiteració en un mateix curs escolar de conductes contràries a les normes de convivència del centre recollides en l’article 52 d’aquest Decret. 

p) Els actes explícits d’indisciplina o insubordinació, inclosa la negativa a complir les mesures correctores imposades, davant els òrgans de govern del centre docent o els 
professors. 

q) Qualsevol acte injustificat que pertorbi greument o impedeixi el normal desenvolupament de les activitats del centre. 

r) Qualsevol conducta que suposi incomplir els propis deures quan vagi directament en contra del dret a la salut, a la integritat física, a la llibertat d’expressió, de participació, de 
reunió i de no-discriminació, i del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge dels membres de la comunitat educativa o d’altres persones. 

 

Retorn 

 



IES JUNÍPER SERRA
Camí DE SON CLADERA, 20

07009 Palma

Tel: 971470774 Fax: 971706062

Sancions de l'alumne del mensual
Alumne: CAMPS CALZADA, NOELIA

Data Valoració
31/05/2012 a)Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe
31/05/2012 b) Les conductes que puguin impedir o dificultar als companys l'exercici del dret o el compliemnt del deure

d'estudi
31/05/2012 f) El fet de causar danys lleus a les instal·lacions del centre o al material d0aquest o de membres de la

comunitat educativa



IES JUNÍPER SERRA
Camí DE SON CLADERA, 20

07009 Palma

Tel: 971470774 Fax: 971706062

NOTIFICACIÓ DE L'APLICACIO DE MESURES PROVISIONALS DE CORRECCIÓ
DE CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE

Sr/a:

L'alumne/a d'aquest centre IBAÑEZ GARCIAS, NEUS que cursa actualment 1r ESO-A el dia 11/06/2012 ha participat en els fets
que consten a l'amonestació del/la professor FERRER HAUETER, DANIEL GREGORY que es detallen a seguidament:

fumar dins la classe

En la realització o participació dels fets detallats, l'alumne ha incorregut en una conducta contrària a les normes de convivència
del centre, en concret, la continguda a l'article 52 del Decret 121/2010 referida en la/les lletres:

j) Les actuacions perjudicials per a la salut i la integridad personal dels membresde la comunidat educativa, com són el consum
de tabac, alcohol i drogues, o a la incitació a consumirne

El Decret 121/2010 pel qual s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no
universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, determina al article 53 que els centres docents podran adoptar una
sèrie de mesures educatives de correccio en aquells alumnes que mostren conductes contràries a les normes de convivència del
centre

Per això
US NOTIFIC
1. Que les mesures educatives de correcció que estableix la normativa esmentada en el seu article 53, s'ha adoptat la suspensió
del dret d'assistir al centre durant un període de 2 dies en les condicions que es concreten a l'apartat 2
2. Que aquestes mesures es concreten en els termes següents:
Suspensió del dret d'assistència al centre durant els dies
11/06/2012
12/06/2012

Atentament, el Director/a
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Annex 4 Scripts de creació de les taules

PROMPT Creating Table 'XIB_ALUSAN'
CREATE TABLE XIB_ALUSAN
 (ASN_CODI NUMBER(10) NOT NULL
 ,ASN_AMACOD VARCHAR2(36) NOT NULL
 ,ASN_SANCOD NUMBER(3)
 ,ASN_DATA DATE NOT NULL
 ,ASN_DESCRIPCIO VARCHAR2(1000) NOT NULL
 ,ASN_OBSERVACIO VARCHAR2(500)
 ,ASN_LLOC VARCHAR2(100) NOT NULL
 ,ASN_ESTAT VARCHAR2(2) NOT NULL
 ,ASN_MSGCOD NUMBER(10)
, ASN_PROCOD VARCHAR2(36) NOT NULL
, ASN_CATEGORIA VARCHAR2(1) NULL
 ,ASN_STAMPI VARCHAR2(32) NOT NULL
 ,ASN_STAMPU VARCHAR2(32)
 )
/
COMMENT ON TABLE XIB_ALUSAN IS 'Taula sancions alumnes'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_ALUSAN.ASN_CODI IS 'codi registre'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_ALUSAN.ASN_AMACOD IS 'codi de la matrícula'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_ALUSAN.ASN_SANCOD IS 'codi sanció'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_ALUSAN.ASN_DATA IS 'data de la sanció'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_ALUSAN.ASN_DESCRIPCIO IS 'descripció del fet sancionat'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_ALUSAN.ASN_OBSERVACIO IS 'observacions'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_ALUSAN.ASN_LLOC IS 'lloc on s''ha produit el fet'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_ALUSAN.ASN_ESTAT IS 'estat [PE Pendent | ES Esborrada | AC Activa]'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_ALUSAN.ASN_MSGCOD IS 'Codi missatge associat a la sanció'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_ALUSAN.ASN_PROCOD IS 'codi del professor que imposa la sanció'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_ALUSAN.ASN_STAMPI IS 'marca creació registre'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_ALUSAN.ASN_STAMPU IS 'marca modificació registre'
/
PROMPT Creating Table 'XIB_SANCIO'
CREATE TABLE XIB_SANCIO
 (SAN_CODI NUMBER(3) NOT NULL
 ,SAN_TSACOD NUMBER(3) NOT NULL
 ,SAN_CATEGORIA VARCHAR2(1) NOT NULL
 ,SAN_DATAINICI DATE NOT NULL
 ,SAN_DATAFI DATE
 ,SAN_STAMPI VARCHAR2(32) NOT NULL
 ,SAN_STAMPU VARCHAR2(32)
 )
/
COMMENT ON TABLE XIB_SANCIO IS 'Taula de sancions'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_SANCIO.SAN_CODI IS 'codi de la sanció'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_SANCIO.SAN_TSACOD IS 'codi tipus sanció'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_SANCIO.SAN_CATEGORIA IS 'categoria de la sanció [G Greu | C Convivència]'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_SANCIO.SAN_DATAINICI IS 'data inici sanció'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_SANCIO.SAN_DATAFI IS 'data fi sanció'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_SANCIO.SAN_STAMPI IS 'marca creació registre'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_SANCIO.SAN_STAMPU IS 'marca modificació registre'
/
PROMPT Creating Table 'XIB_SANENSECEN'
CREATE TABLE XIB_SANENSECEN
 (SNC_ANY VARCHAR2(4) NOT NULL
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 ,SNC_AENCOD NUMBER(10) NOT NULL
 ,SNC_CENCOD VARCHAR2(8) NOT NULL
 ,SNC_NUMERO NUMBER(2)
 ,SNC_DIES NUMBER(3)
 ,SNC_STAMPI VARCHAR2(32) NOT NULL
 ,SNC_STAMPU VARCHAR2(32)
 )
/
COMMENT ON TABLE XIB_SANENSECEN IS 'Taula relació nombre sacions per carnet punts'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_SANENSECEN.SNC_ANY IS 'any'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_SANENSECEN.SNC_AENCOD IS 'codi arbre ensenyament'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_SANENSECEN.SNC_CENCOD IS 'codi centre'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_SANENSECEN.SNC_NUMERO IS 'numero de sancions pel carnet'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_SANENSECEN.SNC_DIES IS 'dies per a recuperar punts'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_SANENSECEN.SNC_STAMPI IS 'marca creació registre'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_SANENSECEN.SNC_STAMPU IS 'marca modificació registre'
/
PROMPT Creating Table 'XIB_TIPUSSAN'
CREATE TABLE XIB_TIPUSSAN
 (TSA_CODI NUMBER(3) NOT NULL
 ,TSA_DESCRIPCIO VARCHAR2(100) NOT NULL
 )
/
COMMENT ON TABLE XIB_TIPUSSAN IS 'Taula tipus sancions'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_TIPUSSAN.TSA_CODI IS 'codi tipus sació'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_TIPUSSAN.TSA_DESCRIPCIO IS 'descripció del tipus de sanció'
/
PROMPT Creating Table 'XIB_TSANCIO'
CREATE TABLE XIB_TSANCIO
 (TSAN_SANCOD NUMBER(3) NOT NULL
 ,TSAN_IDICOD VARCHAR2(2) NOT NULL
 ,TSAN_DESCRIPCIO VARCHAR2(300)
 ,TSAN_DESCABR VARCHAR2(20)
 )
/
COMMENT ON TABLE XIB_TSANCIO IS 'Taula traducció sancions'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_TSANCIO.TSAN_SANCOD IS 'codi sanció'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_TSANCIO.TSAN_IDICOD IS 'codi idioma'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_TSANCIO.TSAN_DESCRIPCIO IS 'descripció'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_TSANCIO.TSAN_DESCABR IS 'descripció abreujada'
/
PROMPT Creating Table 'XIB_EXPULSIO'
CREATE TABLE XIB_EXPULSIO
 (XPL_CODI NUMBER(10) NOT NULL
 ,XPL_AMACOD VARCHAR2(36) NOT NULL
 ,XPL_DATA DATE NOT NULL
 ,XPL_STAMPI VARCHAR2(32) NOT NULL
 ,XPL_STAMPU VARCHAR2(36)
 )
/
COMMENT ON TABLE XIB_EXPULSIO IS 'Taula expulsions alumnes'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_EXPULSIO.XPL_CODI IS 'codi expulsió'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_EXPULSIO.XPL_AMACOD IS 'codi matrícula'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_EXPULSIO.XPL_DATA IS 'data expulsió'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_EXPULSIO.XPL_STAMPI IS 'marca creació del registre'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_EXPULSIO.XPL_STAMPU IS 'marca modificació registre'
/
PROMPT Creating Table 'XIB_SANCIOEXPULSIO'
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CREATE TABLE XIB_SANCIOEXPULSIO
 (SAE_ASNCOD NUMBER(10) NOT NULL
 ,SAE_XPLCOD NUMBER(10) NOT NULL
 ,SAE_GRUP NUMBER(6)
 ,SAE_STAMPI VARCHAR2(32) NOT NULL
 ,SAE_STAMPU VARCHAR2(32)
 )
/
COMMENT ON COLUMN XIB_SANCIOEXPULSIO.SAE_ASNCOD IS 'codi sanció'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_SANCIOEXPULSIO.SAE_XPLCOD IS 'codi expulsió'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_SANCIOEXPULSIO.SAE_STAMPI IS 'Marca creació del registre'
/
COMMENT ON COLUMN XIB_SANCIOEXPULSIO.SAE_STAMPU IS 'Marca modificació del registre'
/
PROMPT Creating Primary Key on 'XIB_ALUSAN'
ALTER TABLE XIB_ALUSAN
 ADD (CONSTRAINT XIB_ASN_PK PRIMARY KEY 
  (ASN_CODI)
 USING INDEX 
 TABLESPACE XESTIB_INDEX)
/
PROMPT Creating Primary Key on 'XIB_SANCIO'
ALTER TABLE XIB_SANCIO
 ADD (CONSTRAINT XIB_SAN_PK PRIMARY KEY 
  (SAN_CODI)
 USING INDEX 
 TABLESPACE XESTIB_INDEX)
/
PROMPT Creating Primary Key on 'XIB_SANENSECEN'
ALTER TABLE XIB_SANENSECEN
 ADD (CONSTRAINT XIB_SNC_PK PRIMARY KEY 
  (SNC_ANY
  ,SNC_AENCOD
  ,SNC_CENCOD)
 USING INDEX 
 TABLESPACE XESTIB_INDEX)
/
PROMPT Creating Primary Key on 'XIB_TIPUSSAN'
ALTER TABLE XIB_TIPUSSAN
 ADD (CONSTRAINT XIB_TSA_PK PRIMARY KEY 
  (TSA_CODI)
 USING INDEX 
 TABLESPACE XESTIB_INDEX)
/
PROMPT Creating Primary Key on 'XIB_TSANCIO'
ALTER TABLE XIB_TSANCIO
 ADD (CONSTRAINT XIB_TSAN_PK PRIMARY KEY 
  (TSAN_SANCOD
  ,TSAN_IDICOD)
 USING INDEX 
 TABLESPACE XESTIB_INDEX)
/
PROMPT Creating Primary Key on 'XIB_EXPULSIO'
ALTER TABLE XIB_EXPULSIO
 ADD (CONSTRAINT XIB_XPL_PK PRIMARY KEY 
  (XPL_CODI)
 USING INDEX 
 TABLESPACE XESTIB_INDEX)
/
PROMPT Creating Check Constraint on 'XIB_ALUSAN'
ALTER TABLE XIB_ALUSAN
 ADD (CONSTRAINT XIB_ASNESTAT_CHK CHECK (ASN_ESTAT IN ('VA', 'PE', 'ES','RE','IN')))
/
PROMPT Creating Check Constraint on 'XIB_SANCIO'
ALTER TABLE XIB_SANCIO
 ADD (CONSTRAINT XIB_SANCATEGORIA_CHK CHECK (SAN_CATEGORIA IN ('A', 'L', 'G')))
/
PROMPT Creating Foreign Key on 'XIB_ALUSAN'
ALTER TABLE XIB_ALUSAN ADD (CONSTRAINT
 SIB_ASNSAN_FK FOREIGN KEY 
  (ASN_SANCOD) REFERENCES XIB_SANCIO
  (SAN_CODI))
/
PROMPT Creating Foreign Key on 'XIB_ALUSAN'
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ALTER TABLE XIB_ALUSAN ADD (CONSTRAINT
 XIB_ASNAMA_FK FOREIGN KEY 
  (ASN_AMACOD) REFERENCES XIB_ALUMAT
  (AMA_CODI))
/
PROMPT Creating Foreign Key on 'XIB_ALUSAN'
ALTER TABLE XIB_ALUSAN ADD (CONSTRAINT
 XIB_ASNMSG_FK FOREIGN KEY 
  (ASN_MSGCOD) REFERENCES XIB_MISSATGE
  (MSG_CODI))
/
PROMPT Creating Foreign Key on 'XIB_SANCIO'
ALTER TABLE XIB_SANCIO ADD (CONSTRAINT
 XIB_SANTSA_FK FOREIGN KEY 
  (SAN_TSACOD) REFERENCES XIB_TIPUSSAN
  (TSA_CODI))
/
PROMPT Creating Foreign Key on 'XIB_SANENSECEN'
ALTER TABLE XIB_SANENSECEN ADD (CONSTRAINT
 XIB_SNCECE_FK FOREIGN KEY 
  (SNC_CENCOD
  ,SNC_ANY
  ,SNC_AENCOD) REFERENCES XIB_ARBENSECEN
  (ECE_CENCOD
  ,ECE_ANY
  ,ECE_AENCOD))
/
PROMPT Creating Foreign Key on 'XIB_TSANCIO'
ALTER TABLE XIB_TSANCIO ADD (CONSTRAINT
 XIB_TSANIDI_FK FOREIGN KEY 
  (TSAN_IDICOD) REFERENCES XIB_IDIOMA
  (IDI_CODI))
/
PROMPT Creating Foreign Key on 'XIB_TSANCIO'
ALTER TABLE XIB_TSANCIO ADD (CONSTRAINT
 XIB_TSANSAN_FK FOREIGN KEY 
  (TSAN_SANCOD) REFERENCES XIB_SANCIO
  (SAN_CODI))
/
PROMPT Creating Foreign Key on 'XIB_EXPULSIO'
ALTER TABLE XIB_EXPULSIO ADD (CONSTRAINT
 XIB_XPLAMA_FK FOREIGN KEY 
  (XPL_AMACOD) REFERENCES XIB_ALUMAT
  (AMA_CODI))
/
PROMPT Creating Index 'SIB_ASNSAN_FK_I'
CREATE INDEX SIB_ASNSAN_FK_I ON XIB_ALUSAN
 (ASN_SANCOD)
 TABLESPACE XESTIB_INDEX
/
PROMPT Creating Index 'XIB_ASNAMA_FK_I'
CREATE INDEX XIB_ASNAMA_FK_I ON XIB_ALUSAN
 (ASN_AMACOD)
 TABLESPACE XESTIB_INDEX
/
PROMPT Creating Index 'XIB_SANTSA_FK_I'
CREATE INDEX XIB_SANTSA_FK_I ON XIB_SANCIO
 (SAN_TSACOD)
 TABLESPACE XESTIB_INDEX
/
PROMPT Creating Index 'XIB_SNCECE_FK_I'
CREATE INDEX XIB_SNCECE_FK_I ON XIB_SANENSECEN
 (SNC_CENCOD
 ,SNC_ANY
 ,SNC_AENCOD)
 TABLESPACE XESTIB_INDEX
/
PROMPT Creating Index 'XIB_TSANIDI_FK_I'
CREATE INDEX XIB_TSANIDI_FK_I ON XIB_TSANCIO
 (TSAN_IDICOD)
 TABLESPACE XESTIB_INDEX
/
PROMPT Creating Index 'XIB_TSANSAN_FK_I'
CREATE INDEX XIB_TSANSAN_FK_I ON XIB_TSANCIO
 (TSAN_SANCOD)
 TABLESPACE XESTIB_INDEX
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/
PROMPT Creating Index 'XIB_ASNMSG_FK_I'
CREATE INDEX XIB_ASNMSG_FK_I ON XIB_ALUSAN
 (ASN_MSGCOD)
 TABLESPACE XESTIB_INDEX
/
ALTER TABLE XIB_ALUSAN ADD (
 CONSTRAINT XIB_ASNCATEGORIA_CHK CHECK (ASN_CATEGORIA IN ('A', 'L', 'G')))
/
PROMPT Creating Index 'XIB_XPLAMA_FK_I'
CREATE INDEX XIB_XPLAMA_FK_I ON XIB_EXPULSIO
 (XPL_AMACOD)
 TABLESPACE XESTIB_INDEX
/
PROMPT Creating Primary Key on 'XIB_SANCIOEXPULSIO'
ALTER TABLE XIB_SANCIOEXPULSIO
 ADD (CONSTRAINT XIB_SAE_PK PRIMARY KEY 
  (SAE_ASNCOD
  ,SAE_XPLCOD)
 USING INDEX 
 TABLESPACE XESTIB_INDEX
 )
/
PROMPT Creating Foreign Key on 'XIB_SANCIOEXPULSIO'
ALTER TABLE XIB_SANCIOEXPULSIO ADD (CONSTRAINT
 XIB_SAEASN_FK FOREIGN KEY 
  (SAE_ASNCOD) REFERENCES XIB_ALUSAN
  (ASN_CODI))
/
PROMPT Creating Foreign Key on 'XIB_SANCIOEXPULSIO'
ALTER TABLE XIB_SANCIOEXPULSIO ADD (CONSTRAINT
 XIB_SAEXPL_FK FOREIGN KEY 
  (SAE_XPLCOD) REFERENCES XIB_EXPULSIO
  (XPL_CODI))
/
PROMPT Creating Index 'XIB_SAEASN_FK_I'
CREATE INDEX XIB_SAEASN_FK_I ON XIB_SANCIOEXPULSIO
 (SAE_ASNCOD)
 TABLESPACE XESTIB_INDEX
/
PROMPT Creating Index 'XIB_SAEXPL_FK_I'
CREATE INDEX XIB_SAEXPL_FK_I ON XIB_SANCIOEXPULSIO
 (SAE_XPLCOD)
 TABLESPACE XESTIB_INDEX
/
PROMPT Creating Foreign Key on 'XIB_ALUSAN'
ALTER TABLE XIB_ALUSAN ADD (CONSTRAINT
 XIB_ASNPRO_FK FOREIGN KEY 
  (ASN_PROCOD) REFERENCES XIB_PROFESSORAT
  (PRO_CODI))
/
PROMPT Creating Index 'XIB_ASNPRO_FK_I'
CREATE INDEX XIB_ASNPRO_FK_I ON XIB_ALUSAN
 (ASN_PROCOD)
 TABLESPACE XESTIB_INDEX
/
PROMPT Creating Sequence 'XIB_SEQXPL'
CREATE SEQUENCE XIB_SEQXPL
 NOMAXVALUE
 NOMINVALUE
 NOCYCLE
/
PROMPT Creating Sequence 'XIB_SEQASN'
CREATE SEQUENCE XIB_SEQASN
 NOMAXVALUE
 NOMINVALUE
 NOCYCLE
/
PROMPT Creating Sequence 'XIB_SEQSAN'
CREATE SEQUENCE XIB_SEQSAN
 NOMAXVALUE
 NOMINVALUE
 NOCYCLE
/
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