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Introducció i objectius

 Introducció
El projecte que present és un portafoli virtual enfocat a la metodologia
docent que es podria usar a qualsevol aula.

Aquest portafoli és una eina de treball útil tant pel docent com per 
l’alumne que facilita la interacció entre ells.

Què és un portafoli?

Un portafoli és una col·lecció organitzada de treballs i documents 
realitzats pels alumnes que reflecteixen el seu progrés i el seu rendiment 
en relació als objectius d'aprenentatge. D’altra banda també conté els 
criteris d'avaluació i seguiment de l’alumne preestablerts pel professor.



 Objectius

El meu projecte vol implementar les funcionalitats d’un portafoli fent servir 

els llenguatges de programació php, jsp o .net a una web dinàmica i aplicar 

el coneixements de les assignatures enginyeria del programari, 

programació distribuïda i gestió de projectes.



Pla de treball

 Organització del projecte.

1. Estudi de les eines ja existents.

2. Fer la Proposta.

3. Estudi de les diferents tecnologies.

4. Anàlisi i especificació del problema.

5. Confecció del disseny de l’aplicació final.

6. Implementació del prototip.

7. Realització de proves.

8. Publicació de l'aplicació a Internet.

9. Elaboració de la memòria final i la presentació.



 Planificació del projecte
A partir de dates de lliurament de les PACs de l’assignatura vaig realitzar el 

diagrama de Gantt següent:



El diagrama de Gantt es un eina gràfica amb l’únic objectiu de mostrar 

el temps de dedicació previst en les diferents fites d’un projecte.



Especificació i anàlisi

Per a l’especificació i anàlisi hem fet un estudi previ i selecció dels 

llenguatges de php i mysql.

 Marc i límits de realització. 
Estructura general d'un portafoli

◦ La caràtula és la carta de presentació de l’alumne o grup d'alumnes.

◦ L’ índex descriu les activitats, feines o problemes.

◦ El desenvolupament o contingut és on s'organitzen les activitats

realitzades segons els treballs indicats.

◦ Les conclusions és on presenten les reflexions dels estudiants sobre les 

seves activitats i experiències.



Estructura del Portafoli virtual.

◦ Accés a l'aplicació des de qualsevol navegador.

◦ Crear, editar (individual o col·lectiva), suprimir i comentar les fites i 

portafolis.

◦ Avaluar les fites i portafolis..

◦ Adjuntar documents a les fites. (Imatges, Pdfs, documents de text)

◦ Consultar els porta folis públics sense la necessitat de loguejar-se.

◦ Assignar un o varis alumnes a cada porta foli



 Requeriments no funcionals. 

Hem de tenir em compte:

1. La necessitat d’um servidor web (apache i mysql).

2. Estructura senzilla i flexible (jquery i ajax).

3. Control del errors (fiabilitat).

4. Rendiment òptim de la web.



 Actors

 Usuari Professor: s'encarregarà de crear els portafolis i assignar alumnes 

(credencials).

 Usuari Alumne: consultarà la seva llista de porta folis i els gestionarà 

(credencials).

 Usuari Públic:  accedirà als porta folis públics. 



 Requeriments funcionals

◦ Diagrama de classes.

Un diagrama de classes descriu l’estructura d’un sistema mostrant les 

ses classes, atributs i les relacions entre ells.



◦ Model entitat relació.

Amb el model de entitat relació tenim un punt de partida per a poder 

crear la base de dades, que sigui coherent i no tingui problemes 

d'integritat.



◦ Model relacional base de dades

El model relacional de la base de dades ens mostra la estructura de la base 

de dades.



◦ Casos d’us.

Amb els casos d’us podem veure les accions permeses per cada un dels 

actors de l'aplicació.



Disseny

 Diagrama d'activitats. 
Aquets diagrames estan pensats per a poder fer-se una idea de la 

comunicació que hi haurà entre el client i l'aplicació i el flux de la 

informació que recorre per a realitzar una acció.



 Diagrames de seqüència. 

En aquets diagrames son útils per a poder conèixer la seqüència de crida 

als diferents objectes en cada acció de tal manera que d'una forma molt 

visual es poden observar els objectes que participen en cada acció.



 Prototips. 
En aquest apartat anirem introduint les pantalles principals que en donaran 

una base per a la nostra aplicació. No són dissenys definitius per tant es 

possible que variïn un poc de l'aplicació final.



 Anàlisis de requeriments no funcionals.

◦ S’ha de tenir una interfície molt intuïtiva fàcil d'utilitzar.

◦ S'ha de tenir en compte que no hi haguí accessos no vàlids.

◦ S’ha de tenir la major accessibilitat possible des de qualsevol navegador 

web d'ordinador o mòbil sempre prioritzant els navegadors mes 

utilitzats.



Implementació

 Característiques tècniques
◦ Servidor Web: Linux, Apache

◦ Bases de dades: MySQL

◦ Llenguatges de Programació (Servidor): PHP, SQL

◦ Llenguatges de Programació (Local): Javascript (jquery) , Ajax 

(jquery), html

◦ Navegadors:   Chrome, Mozilla / Firefox 1.5+, IE 8+



 Característiques de desenvolupament.

◦ Disseny: Les pàgines estan dissenyades per una resolució de pantalla 

de 1152x864 píxels. 

◦ Estàndards: El prototip intentarà seguir els principals estàndards 

recomanats pel World Wide Web Consortium (W3C).

◦ Idioma: El prototip nomes compta amb el idioma catala.

◦ Navegació: Navegació a traves del menú superior.

◦ Editors: Per a editar els documents hem utilitzat el Editplus.

◦ Filezilla i Totalcommander : S'han utilitzat per a poder pujar els 

documents al sevidor.



 Estructura de directoris.
En la imatge següent podem veure l'estructura de directoris de la web. 

Aquesta estructura està pensada per a distribuir cada arxiu, classe i pàgines 

de manera que sapiguem on la podem trobar fàcilment.



 Test i avaluació

Una vegada sa pujat el prototip al servidor s'han realitzat les proves finals. 

Aquestes proves han de ser del mateixos programadors i de persones 

externes.

Errades tècniques:

◦ Rutes especifiques (includes, css, js..).

◦ Connexió a la base de dades.

Errades a nivell interactiu.

◦ Falta de loadings en les accions Ajax.

◦ Falta d’una indicació al menú superior quant estam en un portafoli o 

fita.



Conclusió
 En la part del pla de treball es molt important tenir els conceptes i una 

visió general molt clara.

 En la part de l'anàlisi i disseny es molt important i s’ha de prendre en calma 
per a poder tenir en compte tots requeriments de l'aplicació.

 El apartat de disseny es fan els diagrames de activitats i de seqüència que 
proporcionen una estabilitat general de l'aplicació i que el seu 
funcionament general no tingui errades. 

 El apartat de desenvolupament és l’apartat on es desenvolupa el projecte i 
quant podem veure si els apartats anteriors són correctes o no. 

Com a valoració personal: 

considero que ha esta una molt bona experiència ja que he pogut veure de 
primera ma tots els passos per a realitzar per un projecta relativament 
gros i així tenir una idea de com afrontar grans projectes. Ha sigut una 
molt bona experiència perquè a part de haver descobert noves 
possibilitats amb el llenguatge PHP i MYSQL he pogut aplicar molts de 
coneixements que he aprés duran la carrera.


