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Abstract 
Tot sovint es qüestiona el rol que tant professors com pares desenvolupen en l'educació dels 

nens. Aquest projecte tracta d'establir un canal més de comunicació entre ambdós per tal de 

facilitar el seguiment i la progressió dels alumnes en l'àmbit acadèmic. 

Per aconseguir-ho es proposa dissenyar un portal web on pares i professors puguin consultar 

les avaluacions i demanar reunions de seguiment. Es pretén així afavorir el feedback entre 

ambdues parts a fi de poder corregir a temps situacions que es donen en l'àmbit escolar i 

familiar dels alumnes.  

En l'aspecte tècnic el projecte s'emmarca en l'ús de les tecnologies .Net Framework, MVC4, 

Entity Framework i SQL Server, i l'ús de les llibreries Javascript jQuery per dinamitzar els 

continguts web i la interacció amb l'usuari.  

 

Paraules clau: Treball fi de carrera, TFC, .NET, MVC, aplicació web, Scaffolding, Entity 

Framework, jQuery.  
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1. Introducció 
Al llarg d'aquesta memòria es documentarà una solució al problema plantejat pel client de 

manera científica i raonada en base als coneixements que s'han anat adquirint al llarg de 

l'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i les directrius proposades per la direcció del 

projecte de l'assignatura TFC .NET.  En aquest cas concret es tracta de documentar el procés de 

desenvolupament d'un programa fet a mida en base a uns requeriments i objectius plantejats 

per una entitat escolar.  

 

La memòria s'estructura en quatre blocs temàtics: el primer bloc on es presenta el cas; el 

següent, d'anàlisi i disseny, on es desenvolupen els objectius i s'analitzen les alternatives per 

dur-los a terme; un tercer bloc, on s'explicarà com ha estat el procés de desenvolupament, els 

canvis introduïts sobre el disseny i les decisions adoptades; finalment, al darrer bloc es 

presenten les conclusions resultants del treball, els costos i les línies de desenvolupament 

futur.  

 

Addicionalment s'ha afegit el glossari i la bibliografia obligatòria on el lector interessat trobarà 

les referències al vocabulari rellevant introduït en aquest treball així com les fonts d'informació 

que s'han emprat en la realització d'aquest projecte.  
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1.1. Descripció del projecte 
A continuació es descriuen els motius que han dut a terme la realització del projecte, els 

objectius que es pretenen aconseguir i la planificació de les tasques necessàries per dur-lo a 

terme.  

1.2. Raó i oportunitat del projecte 
La situació actual s'emmarca en un context on ja s'ha fet un gran esforç per part de les 

diferents administracions per dotar les aules de més tecnologia. Tant professors com alumnes 

disposen d'intranets on poder trobar els continguts que es fan servir al llarg del curs, es fan 

servir pissarres digitals, els alumnes estan familiaritzats amb eines educatives tipus Moodle i, 

fins i tot, alguns alumnes disposen d'ordinador portàtil personal a les aules. Tot i això el 

rendiment continua estant en entredit.  

 

Aquest projecte tracta d'incorporar un element clau en l'educació dels alumnes, la implicació 

dels pares en l'educació reglada dels fills i la seva relació amb els docents. Les eines citades 

anteriorment estan enfocades en gran part a la gestió de continguts i a la relació entre mestres 

i alumnes. El que es pretén, per tant, és apropar mestres i pares amb les eines tecnològiques 

que hi ha a l'abast, concretament Internet i les aplicacions que s'hi poden trobar o 

desenvolupar.  

 

Més concretament es vol dur a terme un projecte pilot per tal de millorar la comunicació entre 

professors, pares i alumnes d'un centre escolar amb la finalitat de fomentar la participació en 

l'educació per totes les parts implicades, millorar-ne el seguiment i fer més accessibles les 

relacions entre pares i mestres perquè aquestes vagin més enllà d'una o dues reunions de 

seguiment anuals. D'aquesta manera tant pares com professors podran intercanviar 

informació amb agilitat i tindran constància de la correcta, o no, evolució de l'alumne.  

 

En el context actual on s'estan disminuint les unitats de suport als alumnes amb problemes, és 

clau facilitar el seguiment dels alumnes entre pares i professors perquè puguin assumir 

aquests les tasques de suport i adaptació dels itineraris educatius a les necessitats diverses de 

l'alumnat. 
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1.3. Estudi de mercat 
Al mercat podem trobar diverses eines que compleixen les necessitats d'aquest projecte. Tot i 

això l'empresa contractant prefereix un disseny fet a mida ja que per a la gestió econòmica ja 

disposa d'un ERP específic i aquestes solucions ofereixen un entorn integral de gestió que no 

es faria servir. D'aquesta manera es vol aconseguir una millor experiència d'usuari i simplicitat 

que faran que la solució sigui acceptada pels usuaris d'una manera més racional que amb la 

imposició d'un ERP amb paràmetres preestablerts.  

 Inika 

http://www.inika.net/es/inicio 

Inika i eInika és un ERP de gestió acadèmica desenvolupat en .NET molt 

complet que cobreix amb escreix les funcionalitats que es demanen en aquest 

projecte.  

 OPENSIS 

http://www.opensis.com/features.php 

ERP Free de gestió acadèmica i integrable amb Moodle.  

 FEDENA 

http://www.fedena.com/ 

ERP Open Source de gestió acadèmica i administració econòmica d'un centre 

educatiu 

Versió de pagament des de 1500$ / any 

 ClickEdu 

http://www.clickartedu.com/index-es.html 

ERP de gestió acadèmica des de 3000€ 

1.4. Descripció general del projecte 
La idea principal del projecte és posar a disposició de pares i professors un portal web on els 

professors puguin penjar les notes d'avaluació continuada perquè els pares puguin fer-ne el 

seguiment correctament.   

 

A banda d'aquestes funcionalitats essencials  també es vol que els professors puguin anotar les 

faltes d'assistència i tant pares com mestres puguin concertar cites mitjançant el portal. A més 

a més, per tal de fomentar la correcta comunicació entre pares i mestres l'aplicació es dotarà 

d'un sistema de missatgeria perquè es puguin comunicar entre sí de manera asíncrona.  

 

La part més important del projecte és el portal web on accediran els pares per fer el seguiment 

dels alumnes. En aquest portal els pares podran veure les notes de l'avaluació continuada, i els 

comentaris del professor. A més a més des del portal es podrà sol·licitar cita amb el tutor o 

professor del l'alumne així com enviar i rebre missatges amb el professorat.  

http://www.inika.net/es/inicio
http://www.opensis.com/features.php
http://www.fedena.com/
http://www.clickartedu.com/index-es.html
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Per tal de dotar aquest portal de contingut s'haurà de proporcionar una aplicació de gestió on 

el personal administratiu pugui gestionar els cursos, les aules, els professors i l'alumnat així 

com la introducció de les notes i comentaris de l'avaluació continuada a petició dels 

professors.  

 

Finalment per atorgar accés als diferents tipus d'usuaris l'aplicació tindrà un mòdul de gestió 

d'usuaris on es podran donar d'alta els diferents tipus de perfils d'usuaris així com la gestió de 

les contrasenyes.  

1.5. Objectius 
Tal com ja s'ha vist a la descripció del projecte l'objectiu general i principal del projecte és 

aconseguir millorar la comunicació entre el personal docent i els pares dels alumnes.  

Concretament es vol una aplicació que permeti als pares i professors participar en el 

seguiment de l'avaluació continuada.  

 

Per donar resposta a aquest objectiu principal és crearà un portal web accessible pels pares 

d'alumnes on puguin realitzar el seguiment de l'avaluació continuada que prèviament hauran 

penjat els professors. A més a més tant pares com professors podran concretar reunions de 

seguiment mitjançant l'aplicació. 

 

El personal administratiu del centre s'encarregarà de mantenir la informació estructural del 

centre actualitzada: manteniment de la informació relativa als cursos, aules, professorat i 

alumnes. A més a més serà funció del personal administratiu la gestió dels diferents comptes 

d'usuari tant de professors com de pares d'alumnes. 

 

A més a més d'aquestes funcionalitats, opcionalment és vol millorar la comunicacions entre 

mestres i tutors mitjançant un sistema missatgeria. 

 

Al tractar-se de dades confidencials es tindrà que proporcionar un entorn segur i dotat de 

mitjans de seguretat d'acord amb les dades que s'hi tractaran, és a dir, complint la normativa 

vigent aplicable.  
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1.6. Requeriments inicials de la solució 
A continuació es descriuen breument quins són els requeriments funcionals i no funcionals que 

descriuen, respectivament, les accions i aspectes qualitatius que haurà de tenir l'aplicació 

resultant.  

1.7. Requeriments funcionals   
Els requeriments funcionals descriuen funcions del sistema de programari que han d'acomplir 

o avançar en la consecució d'un objectiu concret des del punt de vista de l'usuari. A 

continuació s'exposen en primera instància els requeriments recollits a la primera fase del 

projecte.  

 

Requeriments generals 

- Els usuaris administratius han de poder donar d'alta usuaris de l'aplicació, tant 

professors com pares.  

- Els usuaris administratius han de mantenir la informació relativa al curs escolar, com 

és el propi curs, el tipus d'ensenyament, les aules, les assignatures i la docència 

d'aquestes.  

- Els administratius podran publicar les avaluacions realitzades pels professors.  

- Els professors han de poder pujar les notes del seus alumnes així com fer-hi 

comentaris.  

- Els professors han de poder concertar cita amb els pares dels alumnes.  

- Els pares d'alumnes han de poder consultar les avaluacions dels seus fills així com 

veure'n els comentaris realitzats pel professor.  

- Els pares d'alumnes han de poder concertar una cita amb qualsevol professor que ha 

avaluat el seu fill.  

- El sistema ha de permetre la comunicació entre pares i mestres mitjançant un sistema 

de missatgeria.  

- L'accés a les funcions anteriors estarà restringit a quatre grups d'usuaris 

Administradors, Administratius, Professors i Pares.  

- Els usuaris anònims que accedeixin al sistema només visualitzaran la informació 

generalista i les dades per contactar amb l'escola.  
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1.8. Requeriments no funcionals 
Els requeriments no funcionals són requisits qualitatius, addicionals als requeriments 

funcionals, que fan referència a aspectes com són el rendiment de l'aplicació, aspecte de la 

mateixa, facilitat d'ús, portabilitat, etc. En concret es pretén aconseguir que el portal web sigui 

accessible per a persones amb un nivell mínim d'experiència en l'ús d'Internet, per tant s'haurà 

de proporcionar un portal senzill i amigable. A més a més s'hauran de prendre en consideració 

els següents atributs: 

 

Usabilitat 

En aquest projecte el que es vol aconseguir es que l'aplicació sigui utilitzada pels pares 

dels alumnes independentment del nivell de formació en tecnologies de la informació 

del qual disposin. Tenint en compte aquest fet, haurem de dissenyar l'aplicació de la 

manera més senzilla possible perquè sigui intuïtiva per usuaris sense experiència més 

enllà de la navegació web.  

 

Disponibilitat 

Per tal de facilitar l'accés a l'aplicació per part dels pares s'ha decidit fer servir un 

portal web. D'aquesta manera s'evita el fet que l'usuari es vegi obligat a instal·lar un 

paquet de programari amb les complicacions que això pot tenir degut a la varietat 

d'entorns i configuracions disponibles.  

 

Cost i manutenció 

L'escola disposa de servidors d'Internet i bases de dades Microsoft per tant el 

desenvolupament haurà d'adaptar-se a aquest entorn.  

 

Seguretat 

Les dades acadèmiques dels alumnes són objecte d'aplicació de la LOPD  per tant 

requereixen un tractament adequat de la informació i cal garantir la seguretat de les 

comunicacions del sistema. Per donar resposta a aquests requeriments els usuaris 

s'hauran d'identificar amb contrasenya al sistema i s'haurà de garantir la 

confidencialitat de les dades. Per garantir la seguretat en la transmissió de la 

informació per la xarxa el servidor disposarà d'un canal segur SSL.  
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1.10. Funcionalitats a implementar 
Les funcionalitats representen els requeriments des del punt de vista d'operacions del sistema 

com a caixa negra. A continuació es mostren prioritzades les funcionalitats bàsiques i 

addicionals que haurem de desenvolupar a les següents fases del projecte.  

Funcionalitats bàsiques 

Les funcionalitats bàsiques donen resposta a objectius primaris i el seu desenvolupament serà 
prioritari durant el projecte.  

 Web de gestió administrativa i professorat  
o Gestió de comptes d'usuaris de l’aplicació 
o Sistema d'autenticació 
o Gestió d’alumnes 
o Gestió de línies educatives (cursos, aules i professors)  
o Gestió de l'avaluació continuada per part dels professors 

 Alta qualificacions trimestrals 
 Comentaris sobre avaluacions 

o Concertació de cites amb els pares d'alumnes 

 Accés pares 
o Visualització notes i comentaris 
o Concertació de cites amb els professors 

Funcionalitats complementàries 

Addicionalment a les funcionalitats més bàsiques, si el temps ho permet, també es valorarà el 

desenvolupament de les següents funcionalitats.  

o Alta exercici / examen 
o Qualificació exercici / examen 
o Intercanvi de missatgeria entre professors i pares 
o Comentaris sobre el comportament dels alumnes 
o Control de faltes d'assistència 

1.11. Resultats esperats 
En finalitzar el projecte s'espera haver aconseguit uns objectius mínims. Aquestes fites són les 

que detallem a continuació:  

- Tenir un portal web administrable per tal de poder adaptar-lo a les diferents escoles. 

- El portal web ha de permetre tant a pares com a professors consultar i introduir les 

avaluacions dels seus alumnes i fills. 

-  Tant professors com pares han de poder concertar cites entre ells.  

- L'aplicació respectarà unes normes de seguretat bàsiques per tal de restringir l'accés 

no autoritzat a persones anònimes i a funcions que pel rol dels usuaris no estarien 

permeses.  

Amb la consecució d'aquests objectius mínims l'aplicació ja tindria sentit per ella mateixa i es 

podria valorar la implantació en una escola real per fer-ne una prova pilot. D'aquesta manera 

es podria contrastar la missió original del projecte; millorar la participació conjunta entre 

pares. i mestres en l'educació dels nens i nenes en edat escolar.  
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Anàlisi 

Disseny 

Implementació 

Proves 

Validació 

1.12. Producte obtingut 
En el moment del redactat d'aquesta memòria s'ha aconseguit una aplicació web on es pot 

gestionar la informació relativa al curs escolar, fer-ne la gestió d'usuaris i tant professors com 

pares poden gestionar les avaluacions i realitzar citacions. 

 

Productes obtinguts: 

- Aplicació web de gestió escolar 

- Memòria 

- Presentació en vídeo 

 

Addicionalment a les diferents PAC s'ha entregat a la direcció de projecte la proposta inicial de 

projecte, el pla de treball, el document d'anàlisi i disseny, i el primer prototipus de l'aplicació 

implementat. 

1.13. Metodologia 
La metodologia emprada tant en la realització de les diferent PAC com pel desenvolupament 

del projecte segueix l'anomenat cicle de vida clàssic o model en cascada el qual 

esquemàticament es presenta de la següent manera: 

 

Fases 

- Proposta de projecte 

o Anàlisi previ 

o Estudi viabilitat 

- Anàlisi de requisits 

- Disseny 

- Implementació 

- Proves 

- Lliurament 

 

Com es pot apreciar, en aquest tipus de projecte és essencial procedir de manera molt curosa 

en la primera etapa de recollida de requeriments i a la fase de disseny ja que els canvis en 

aquests dos apartats un cop avançada l'etapa d'implementació pot suposar una propagació 

dels canvis molt gran i un risc molt elevat de fracàs del producte. 
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1.14. Planificació 
La planificació temporal del projecte ve acotada pel calendari oficial publicat al pla docent de 

l’assignatura i queda de la següent manera: 

Dates clau TFC 

Fita Inici Lliurament 

PAC1 – Planificació 28/02/2013 11/03/2013 

PAC2 – Anàlisi i disseny 12/03/2013 08/04/2013 

PAC3 – Implementació 09/04/2013 27/05/2013 

Lliurament final 28/05/2013 12/06/2013 

Com a fites clau i més important del projecte tenim el lliurament de la PAC3 on haurem de 

tenir enllestides les funcionalitats bàsiques de l'aplicació i el lliurament final on entregarem el 

producte amb la documentació inclosa.  

Disponibilitat 

En el moment de la planificació em trobo amb feina estable a jornada complerta en torn de 

tardes. El temps de dedicació als estudis el tinc que compaginar per tant amb la jornada 

laboral i la vida familiar i comunitària. El temps de dedicació diari és d’unes quatre hores de 

dilluns a divendres i els caps de setmana per recuperar en les puntes de treball que es puguin 

donar. Actualment compagino aquesta assignatura amb competències comunicatives.    

1.15. Estimació temporal 
A continuació es mostra la divisió del treball en tasques més petites que permetrà avaluar el 

progrés adequat del projecte al llarg del curs. Degut a la falta d'experiència experiència en 

tasques organitzatives, la planificació segurament sofrirà retards, al final del projecte es 

contrastarà el desviament real de la planificació inicial. D'aquesta manera es com  

s'aconsegueix millorar progressivament l'efectivitat en l'estimació de costos obtenint 

mètriques més acurades.  

 

Les tasques que hi apareixen estan prioritzades per minimitzar els riscos i en funció del pes que 

tenen en el projecte.  
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Tasca Inici Fi Temps 

PAC2 - Anàlisi i disseny 12/03/2013 08/04/2013 27 

Plantilla PAC2 12/03/2013 12/03/2013 1 

Requeriments funcionals / no funcionals 13/03/2013 14/03/2013 2 

Disseny UI aplicació de gestió 15/03/2013 19/03/2013 5 

Disseny UI portal Web 20/03/2013 24/03/2013 5 

Diagrames UML especificació: casos d'us i 
model conceptual 25/03/2013 27/03/2013 3 

Disseny de la capa de negoci, modelat UML 28/03/2013 30/03/2013 3 

Disseny de la base de dades, model ER 30/03/2013 31/03/2013 2 

Configuració entorn de desenvolupament 
03/04/2013 03/04/2013 1 

Proves framework MVC 
04/04/2013 08/04/2013 5 

Total 
  

27 
 

Tasca Inici Fi Temps 

PAC3 - Producte 09/04/2013 27/05/2013 49 

Plantilla PAC3 09/04/2013 09/04/2013 1 

Implementació de la base de dades 10/04/2013 14/04/2013 5 

Implementació del portal de gestió escolar 15/04/2013 29/04/2013 15 

Implementació del portal web pares 30/04/2013 14/05/2013 15 

Documentació codi 15/05/2013 18/05/2013 4 

Manual d'instal·lació 19/05/2013 20/05/2013 2 

Manual d'usuari 21/05/2013 23/05/2013 3 

Revisió i entrega PAC3 24/05/2013 27/05/2013 4 

Total 
  

49 
 

Tasca Inici Fi Temps 

Lliurament Final 28/05/2013 12/06/2013 16 

Correccions o millores 28/05/2013 02/06/2013 6 

Redacció memòria 03/06/2013 09/06/2013 7 

Presentació 10/06/2013 12/06/2013 3 

Total 
  

16 

  



 TFC.NET PORTAL WEB D'AVALUACIONS ESCOLARS Memòria 

 

 

16 

 

1.17. Diagrames de Gantt 
Els diagrames de Gantt ofereixen una visió global i de manera gràfica la panificació de tasques i 

projectes. Per tal d'afavorir la visualització, s'ha dividit el calendari en fites corresponent a cada 

PAC. 

PAC1 - Planificació 

 

PAC2 – Anàlisi i Disseny 

 

PAC3 – Producte 

 

Lliurament final 
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1.18. Anàlisis de riscos inicial 
Els riscos i incidències detectats a l'inici del projecte van ser aquests: 

 Calendari ajustat 

Com hem pogut observar un dels riscos principals és l’ajustat del calendari i aconseguir 

mantenir el ritme de treball diari. L’experiència del semestre anterior en aquest 

aspecte no va ser satisfactòria ja que vaig valorar a la baixa l'esforç dedicat a altres 

assignatures i més quan eren assignatures en grup que requereixen més temps de 

coordinació i burocràcia. A tal efecte he reservat al meu treball actual tres setmanes 

de vacances per poder tenir dedicació completa de cara al lliurament de la PAC3. 

 Corba d’aprenentatge 

Tot i que en la meva feina habitual he realitzat projectes en asp.net, la tecnologia i el 

framework MVC proposats al projecte encara requereixen per la meva part un temps 

d'investigació i proves. Aquest fet s’haurà de tenir en compte en la planificació i 

dedicar-hi un espai d’investigació i entrenament.  

 Avaria al punt de treball 

Només disposo del meu ordinador personal així que davant d'una avaria en aquest 

s'haurà de dedicar un temps a l'adquisició d'un equip de reposició o el temps necessari 

per la seva reparació. Per contenir els riscos que això pugui suposar es faran còpies de 

seguretat dels arxius al núvol i en suport extern.  

 Malaltia 

El projecte es fa individualment per tant en cas d’incapacitat temporal s’haurà de 

recuperar la feina o replantejar la planificació amb el client/consultor.  
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1.19. Canvis en la planificació inicial 
Tal com es va advertir als riscos, un calendari molt acotat de desenvolupament, un entorn 

laboral inestable, i la falta d'experiència real en l'entorn MVC han demorat pràcticament dos 

setmanes la finalització de la tercera fita del projecte i per tant l'entrega del producte acabat. 

S'ha intentat minimitzar l'impacte cara a l'entrega final prioritzant la implementació de les 

funcionalitats que responen als objectius principals del projecte deixant de banda les 

funcionalitats addicionals de gestió d'exercicis, exàmens i el mòdul de missatgeria entre pares i 

professorat que es poden desenvolupar més endavant.  

 

Tanmateix cal recordar que per afrontar l'objectiu principal de consulta i gestió d'avaluacions, 

s'ha hagut de desenvolupar addicionalment una aplicació de manteniment de taules que tot i 

no respondre a cap objectiu en concret dels usuaris, era necessari per poder dotar al sistema 

de continguts i obtenir un resultat més professional.  

1.20. ROI – Retorn de la Inversió 
El ROI és una de les eines comptables que ajuda als inversors a decidir si una inversió és 

adequada o no ho és. El valor que ens retorna el ROI significa quin benefici obtindrem per cada 

unitat monetària invertida. La feina del responsable TIC d'una empresa entre d'altres és la 

d'avaluar la oportunitat i la viabilitat de  les inversions en sistemes d'informació.  

 

 

 

Cost de la inversió aproximat 4.000€ cost implementació + 2000 €cost d'implantació, a 6 anys 

(màxim període d'amortització per a programes informàtics) 

 

Cost de finançament línea de crèdit 8,5% (Dades obtingudes a la web d'ING, BBVA 8,75%) 

Finançament a 6 anys Taxa Interès Amortització Pagament 

6000,00 8,50 510,00 1000,00 1510,00 

5000,00 8,50 425,00 1000,00 1425,00 

4000,00 8,50 340,00 1000,00 1340,00 

3000,00 8,50 255,00 1000,00 1255,00 

2000,00 8,50 170,00 1000,00 1170,00 

1000,00 8,50 85,00 1000,00 1085,00 

Total    7785,00 

En cas de finançar la operació el ROI haurà de ser com a mínim més gran que la taxa a la qual 

obtenim el finançament. A més a més cal tenir en compte que l'amortització d'un bé comporta 

unes deduccions sobre l'impost de societats que són distribuïbles al llarg de la vida útil de la 

inversió i segons quina sigui la situació econòmica de l'empresa pot interessar o no entrar en 

pèrdues per obtenir beneficis fiscal més grans.  
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D'altra banda cal tenir present que aquesta aplicació millorarà aspectes qualitatius de 

l'ensenyança en l'àmbit escolar i per tant no es pot fer un càlcul monetarista directe basat en 

fluxos de caixa. Tot i això un millor seguiment de pares i mestres dels alumnes hauria de 

repercutir en un menor nombre de repetidors, que en cas de les escoles públiques i 

concertades suposen un sobrecost generalitzat.  Segons el ministeri d'educació l'any 2008 el 

cost per alumne en tota l'etapa d'educació primària és de 4800€, el que equival a 800€ per 

curs; per tant, si introduint aquest sistema de seguiment aconseguim que dos alumnes per any 

deixin de repetir l'aplicació haurà sortit rentable.   

2. Anàlisi i disseny 
En aquesta fase del projecte es realitzarà l'especificació formal dels requeriments i la seva 

adequació a l'entorn .NET.  En aquesta etapa es recullen les necessitats reals del client que han 

de donar justificar la realització del projecte i dotar-lo de contingut. Es tracta llavors d'una 

consultoria on la tasca del consultor és la de traduir les necessitats detectades pel client en 

funcionalitats requerides a la nova aplicació. Un cop es coneixen els objectius del projecte i les 

funcionalitats a desenvolupar cal expressar-les d'una forma tècnica que ens permeti realitzar 

un treball estructurat i mesurable.  

 

Per representar els conceptes del mon real en el mon de l'enginyeria del programari tenim 

diverses eines estandarditzades i acceptades globalment sota el nom de Llenguatge Unificat de 

Modelat (UML). Entre les més importants farem servir el model de casos d'ús per representar 

actors i funcionalitats del sistema; el model conceptual per representar globalment el 

problema i el model de classes de disseny per representar l'estructura de l'aplicació. Per 

representar el model de base de dades farem servir el diagrama entitat relació que tot i no 

estar especificat en l'UML és acceptat globalment.  

 

Els requeriments funcionals i no funcionals estan estretament relacionats amb els objectius 

principals del projecte. Cada funcionalitat respon a una necessitat que, o bé compleix l’objectiu 

principal per ella mateixa, o bé n’avança en la consecució d’un dels objectius principals.  

Objectius 

Si recordem els objectius principals del projecte tenim el següent:  

O1 –Els professors han de poder penjar les notes i comentaris de l’avaluació.   

 S1) – Gestió dels usuaris de l’aplicació 

 S2) – Identificació dels usuaris al sistema 

 S3) – Càrrega de dades de gestió escolar 

 S4) – Manteniment de la informació actualitzada 
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O2 – Els pares han de poder veure les notes dels seus fills amb els comentaris que hagi 

fet el professor.  

 S2) – Identificació dels usuaris al sistema 

O3 – Professors i pares s’han de poder reunir i concertar cita mitjançant l’aplicació. 

OP4 – Opcionalment també es vol un sistema perquè professors i pares pugui’n 

comunicar-se mitjançant l’aplicació.  

OP5 – Opcionalment també es vol tenir un sistema de seguiment de l’assistència.  

 

Nota: Els objectius principals s'han designat amb una On, amb una Sn els objectius secundaris, 

i amb OPn els objectius opcionals.  

2.1. Objectius aconseguits vs Planificats 

Grup Funcionalitat Actor Objectiu 

Gestió escolar Validar-se al sistema Administratiu S2 

 ABM curs i aules Administratiu O1.S3/S4 

ABM assignatures Administratiu O1.S3/S4 

ABM professorat Administratiu O1.S3/S4 

Carregar dades alumnes Administratiu O1.S3/S4 

Grup Funcionalitat Actor Objectiu 

Gestió usuaris Validar-se al sistema Administratiu S2 

 ABM usuaris aplicació Administratiu O1.S1/S2 

Canviar contrasenya Administratiu O1.S1/S2 

 Grup Funcionalitat Actor Objectiu 

Accés professorat Validar-se al sistema Professor S2 

 ABM Avaluacions Professor/Admini

stratiu 

O1 

Concertar Cita Professor O3 

Gestió missatges Professor OP4 

ABM faltes d'assistència Professor OP5 

Grup Funcionalitat Actor Objectiu 

Accés pares Validar-se al sistema Pares S2 

 Consultar avaluacions Pares O2 

Concertar Cita Pares O3 

Gestió missatges Pares OP4 

Consultar faltes 

d'assistència 

Pares OP5 

*ABM: Es fa servir ABM per designar el conjunt d'operacions d'Alta, Baixa i Modificació.  

  Objectius aconseguits 

 Objectius no aconseguits 
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2.2. Requeriments funcionals 
L'aplicació es dividirà en quatre subsistemes. El primer és el subsistema de gestió escolar on els 

administratius introdueixen la informació estructural de l'escola. Cursos i aules per curs, 

assignatures impartides a cada curs i l'assignació de la docència de cada assignatura al 

professorat disponible. 

 

El segon subsistema és el de gestió d'usuaris. Amb aquest mòdul es pretén gestionar les altes i 

baixes dels usuaris de l'aplicació, tant de personal de l'escola com la dels usuaris del portal de 

pares. Per gestionar la problemàtica en la gestió de les contrasenyes s'incorpora a aquest 

subsistema la funció de canvi de contrasenya per part del personal administratiu.  

 

El tercer subsistema és el portal del professorat on els professors podran introduir les notes de 

les avaluacions i concertar cita amb els pares dels alumnes. Opcionalment per tenir un 

seguiment més detallat de l'evolució de l'alumne els professors podran anotar al calendari de 

l'assignatura/classe exercicis i exàmens propers.  

 

Per finalitzar tenim el portal web d'accés pels pares on podran consultar les avaluacions dels 

seus fills i concertar cita amb els professors.   

 

Opcionalment també es voldria un sistema que permetés la comunicació entre professorat i 

pares.  

 

Tots els usuaris independentment del sistema hauran d'accedir a l'aplicació amb usuari i 

contrasenya. L'accés a les diferents subsistemes estarà restringit pel rol de l'usuari que podrà 

ser administratiu, professor, pare i alumne.  
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2.3. Diagrama de casos d’ús 
Els casos d'ús són un contracte de referència entre client i desenvolupadors que descriuen, de 

manera textual o gràfica, les accions que es podran dur a terme amb el sistema.  

Nota: Els casos d'ús designats com a ABM refereixen a Alta Baixa Modificació (simplificació de 

l'anglès CRUD).  

 

Subsistema de gestió de l'estructura escolar 

 

Resum executiu  

En aquest cas veiem que és un subsistema típic de manteniment de taules que permetrà 

introduir al sistema les dades necessàries per poder avaluar els alumnes. 
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Subsistema de gestió d'usuaris 

 

Resum executiu 

Els usuaris administradors i administratius poden gestionar els usuaris de l'aplicació. Els usuaris 

registrats poden validar-se a l'aplicació i canviar-se la paraula de pas.  

Subsistema portal del professorat 

 

Resum executiu 

El sistema permet als professors gestionar l'avaluació dels alumnes, controlar les faltes 

d'assistència i gestionar les entrevistes amb els pares.  
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Subsistema portal pares 

 

Resum executiu 

Els pares d'alumnes registrats poden consultar al sistema la nota dels seus fills i veure els 

comentaris introduïts pel professor. A més a més els usuaris poden demanar cita amb els 

professors que han avaluat els seus fills.  
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Subsistema de missatgeria 

 

Resum executiu 

Tant pares com professors han de poder enviar-se missatges mitjançant el subsistema de 

missatgeria. 
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2.4. Model Conceptual 
El model conceptual és una esquematització dels conceptes del mon real com a classes del 

sistema i les relacions existents. Hem dividit els diagrames entre els diferents subsistemes per 

tenir una visió més clara. Per finalitzar es pot veure el model conceptual normalitzat per 

realitzar la transformació en el model relacional.  

 

Estructura escolar 

 



 TFC.NET PORTAL WEB D'AVALUACIONS ESCOLARS Memòria 

 

 

27 

 

Sistema de citacions 

 

 

 

Usuaris de l'aplicació 

 

  



 TFC.NET PORTAL WEB D'AVALUACIONS ESCOLARS Memòria 

 

 

28 

 

Model conceptual normalitzat 

Per poder realitzar la transformació del model conceptual al model relacional cal transformar 

les classes associatives en classes simples. Al fer aquesta transformació apareixen noves 

restriccions que cal tenir en compte.   

 Model normalitzat 

 

 

Restriccions textuals: 

RT1: Un alumne només pot ser avaluat de les assignatures del curs pel qual s'ha matriculat.  

RT2: Els pares d'una cita han de ser de l'alumne. 

RT3: Un pare només pot demanar cita a un professor que doni classe al seu fill en alguna 

assignatura o bé en sigui el tutor. 

RT4: Un professor només pot citar als pares d'un alumne al qual doni alguna classe o en sigui 

tutor. 



 TFC.NET PORTAL WEB D'AVALUACIONS ESCOLARS Memòria 

 

 

29 

 

RT5: Un alumne només és pot matricular un curs per any.  

2.5. Arquitectura del sistema 

Arquitectura física 

L'arquitectura que farem servir per a implementar el projecte és l'arquitectura client/servidor.  

Els diferents subsistemes s'allotjaran a tres aplicacions web diferents per tal de garantir la 

seguretat i la disponibilitat alhora que garantim la separació de principis.  

Arquitectura inicialment proposada 

IIS
Web 

Services

SQL Server

Portal ParesPortal ProfessoratGestió escolar

ASP.NET

Windows Server

 

  



 TFC.NET PORTAL WEB D'AVALUACIONS ESCOLARS Memòria 

 

 

30 

 

Arquitectura lògica 

En aquest projecte farem servir una arquitectura en tres capes. Per adaptar l'arquitectura de 

tres capes a l'entorn client servidor farem servir el framework MVC .NET. Per afavorir la 

reutilització de codi farem servir serveis web en la mesura que calgui. D'aquesta manera 

evitarem duplicitats a l'hora d'implementar els diferents subsistemes de l'aplicació.  
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2.6. Diagrama Entitat Relació 
A continuació es mostra el diagrama inicial de la BD.  
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2.7. Model de classes 
Subsistema de gestió d'usuaris 

 

 



 TFC.NET PORTAL WEB D'AVALUACIONS ESCOLARS Memòria 

 

 

33 

 

Subsistema de gestió escolar 

 

Subsistema: Portal Pares 

 

ParesMasterView

+canviarFill()

HomeView

System.Web.Mvc.WebViewPage

+canviarFill()
+canviarCurs()
+getExamens()
+getCites()
+getAvaluacio()
+getExercicis()
+getAssignatura()
+altaCita()
+aprovaCita()
+novaDataCita()
+rebutjarCita()

HomeController

AgendaPartialView CitesPartialView AvaluacioPartialViewLogOnPartialView

MissatgesPartialView DetallAssigPartialViewExamensPartialView
ExercicisPartialView

Repositori

System.Data.Entity.DbContext

-Citas
-Exercicis
-Examens
-Avaluacions

HomeViewModel Les vistes parcials tenen accés al model de la vista pare.

EscolaModel
*

1

*

1
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Subsistema Portal del Professor 

 

En aquest cas podem observar que ens ha quedat un controlador molt inflat. Cal estudiar com 

repartir les tasques en controladors més petits.   

 

Tant en aquest subsistema com en el portal de pares hem optat per afegir un element 

d'intermediació entre el controlador i vista que ens farà de model, és el ViewModel. Això és 

perquè la vista no és correspon directament amb cap element del domini. Cal crear una entitat 

on s'agrupin els diferents elements que necessita la vista i es descartin atributs innecessaris 

que hi serien presents si passem tot el graf d'objectes. 
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2.8. Diagrama d'Estats 
Els diagrames d'estat són grafs dirigits d'un nombre de nodes finits que representen propietats 

del sistema en un moment donat en base a les accions realitzades. Aquests, complementen els 

diagrames de casos d'ús i diagrames de classes, ajudant a entendre el comportament dinàmic i 

els canvis en les propietats de les entitats del domini alhora que descriuen les accions 

permeses sobre els diferents entitats en base al seu estat.  

Diagrama d'estats sistema de citacions 
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Diagrama d'estats d'Entitats Entity Framework 

S'adjunta la següent informació ja que és de vital importància de cara a la fase de 

desenvolupament en l'entorn Entity Framework.  

 

Les entitats entity framework es poden trobar en cinc estats diferents: 

 

- Added: L'entitat serà gestionada pel context però encara no existeix a la BD.  

- Deleted: L'entitat està sent gestionada pel context i serà esborrada a la BD  quan 

cridem al mètode SaveChanges. 

- Detached: L'entitat no està sent gestionada pel context.  

- Modified: L'entitat està sent gestionada pel context i s'ha modificat alguna de les seves 

propietats escalars.  

- Unchanged: L'entitat està sent gestionada pel context i no s'ha modificat. 

 

Les entitats poden canviar d'estat manualment per una ordre explícita o automàticament 

després de cridar al mètode SaveChanges del context on s'estan gestionant.  
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2.9. Diagrames de seqüència 
Els diagrames de seqüència mostren gràficament les interaccions entre diferents objectes del 

sistema seguint una línea temporal de dalt cap avall on es mostren de manera consecutiva les 

accions i reaccions de les diferents entitats implicades en la consecució d'una funció o crida.  

 

Per entendre el funcionament d'una aplicació realitzada en l'entorn MVC.NET cal entendre per 

tant el funcionament i l'origen d'aquest patró.  

Patró MVC tradicional  

Originalment el patró MVC es va dissenyar pensant en aplicacions d'escriptori on les vistes 

tenen coneixement dels controladors i per tant els poden invocar i recuperar-ne els resultats 

obtinguts del model.  

 

 
http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/dd252940.aspx#id0080053 
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Diagrama de seqüència Patró MVC.NET o Model2 

A diferència d'una aplicació d'escriptori, les vistes en un entorn web són pàgines web que 

poden ser HTML i per tant són elements estàtics. En conseqüència la invocació a les accions del 

servidor s'ha de fer d'un mode indirecte mitjançant enllaços, formularis o mitjançant crides 

Javascript; les crides s'encapsulen llavors en el protocol http i s'afegeix un mòdul addicional 

d'enrutament al servidor per redirigir les crides al controlador apropiat. En el cas concret de les 

aplicacions MVC.NET aquest filtre d'enrutament s'estableix al controlador d'aplicació global.  

 

 
http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/dd252940.aspx#id0080053 
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Més concretament aplicant aquest patró al cas particular que ens ocupa tindrem un esquema 

similar al següent amb petites variacions en cada cas. (S'han omès certs detalls sobre la 

implementació interna de MVC)  

Diagrama de seqüència Patró general aplicat 

 

 

 

Els aspectes a destacar d'aquesta són les funcions d'autorització que ja es coneixen d'ASP.NET 

que permet atorgar accés a funcions o classes segons la granularitat desitjada. A més a més  

incorpora una interfície de tipus IRepository que facilitarà les operacions habituals de creació, 

consulta, modificació i esborrat(CRUD) alhora que permetrà, en un futur, canviar la 

implementació concreta de la interfície d'accés a dades que actualment es realitza amb la 

llibreria DbContext de l'EntityFramework.  
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Diagrama de seqüència Portal Pares 

A mode il·lustratiu mostrem a continuació el diagrama de seqüència de l'acció corresponent la 

vista principal del portal pares on es mostren les notes dels seus fills. En aquest diagrama 

podem observar com a part del controlador hem introduït una classe intermediària que entre 

el context de dades i el propi controlador. En la majoria dels casos aquesta classe intermediària 

normalment és un repositori que proporciona accés a les entitats del domini. Com en aquest 

cas el controlador necessitava accés a diversos repositoris i a més amb regles de negoci s'ha 

decidit fer una classe ad hoc.   

 

La resta d'elements del portal com són les citacions no es mostren al diagrama ja que són 

carregats de manera asíncrona mitjançant javascript de manera independent. 
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2.10. Disseny de la interfície d’usuari 
En aquest apartat es mostren les pantalles que inicialment es van dissenyar i si hi ha hagut 

canvis importants com ha quedat la vista realitzada.  

Login 

La pantalla de login és comú a tots els usuaris i sistemes. Només canvia la capçalera.  

Des d'aquesta pantalla els usuaris poden canviar la contrasenya o generar una de nova i rebre-

la al correu. 

 

Gestió d'usuaris: Canvi contrasenya 

A aquesta pantalla només hi té accés el personal administratiu del centre. Té la funció de 

canviar la contrasenya als usuaris que no han pogut fer l'autogestió.  
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Pantalla realitzada Canvi Contrasenya 

 

Gestió d'usuaris: Gestió Pares 

Des d'aquesta pantalla d'alta es vincula un usuari Pare de l'aplicació amb els alumnes que té 

inscrits a l'escola.  
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Gestió d'usuaris: Alta Professional 

 

 

En aquesta pantalla es donen d'alta els professionals del centre. En el cas dels professors es 

vinculen amb el professor del centre.  

Opcionalment per cobrir absències de professorat es podrà assignar a un usuari un professor 

que no sigui ell mateix, a la pantalla ho trobem com àmbit de treball.  

 

Finalment aquesta pantalla s'ha transformat en tres pantalles que s'accedeixen pels enllaços 

Professors, Pares, i Administratius respectivament. No s'ha pogut implementar la opció 

d'assignar substituts.  

 

Quan es dona d'alta un usuari des d'aquestes pantalles el nom d'usuari i la contrasenya és igual 

al correu indicat al formulari.  
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Portal pares 

El portal d'accés al pares mostra per defecte l'avaluació general de l'alumne per assignatura. 

Una petita agenda on poder fer el seguiment de l'activitat de l'alumne i on apareixeran 

marcades les cites. Si es vol conèixer amb detall la progressió per assignatura ha de seguir 

l'enllaç assignatura.  
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Vista realitzada Portal Pares 
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Portal professorat 

Des d'aquesta pantalla els professors podran introduir l'avaluació dels alumnes així com donar 

d'alta exercicis i exàmens. També mostra una agenda amb les cites, exàmens i exercicis. Des 

d'aquesta pantalla s'accedeix a la fitxa personal dels alumnes on es podrà introduir les notes 

de l'avaluació continuada (exàmens, comportament i exercicis).  

Gestió Escolar Col·legi Can Vidalet

Alumne T2 T3 FinalsT1

http://www.escolacanvidalet.cat/professorat/

Daniel Comino Royuela

Joan Hernandez Puy

Pau Casals Villena

B

C

B

B

A

B

3A - Català

Oscar Andrés García A

Sergio Aguilar Fuentes

C

B

Català: Exercici 1 tema 5.

Laia Fernandez Costa

C

A

Sandra Antequera Díaz

Laura Nieto Gonzalo

B

B

B

C

-

-

-

-

-

-

-

-

26 d’Abril, Joan Garcia.

03 de Maig, exàmen Català, 
els pronoms.

3A - Català

-

-

-

-

-

-

-

-

A

L’alumne progressa 
adequadament. 

Pau Casals Villena, Català3 T1

B

INTRANET COL·LEGI CAN VIDALET Pere Oliver Surt

l

1

abril de 2013

m m j v s d

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Agenda

17 d’abril

Missatges

Curs:

Cites:

Exàmens:

Obrir

Tutor: Àngel Fernández

Canvia Avaluacions Exercicis

Nota:

Edita Guardar

Comentari:

Alumnes Exàmens
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Vista realitzada Portal professorat 

 

Com es pot apreciar el disseny final és similar al plantejat en un inici i demostra que el disseny 

UI és important de cara al desenvolupament final ja que serveix com a guia per centrar els 

objectius. 
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3. Implementació 
En aquest apartat analitzarem els recursos emprats en l'elaboració d'aquest projecte i els 

aspectes essencials que cal conèixer sobre l'estructura del programa; que han de fer possible 

l'evolució d'aquest per part de terceres persones. 

 

Les tecnologies que principalment s'han fet servir han estat les següents: 

- ASP.NET MVC per desenvolupar el portal web. 

- Web API per realitzat la majoria de les funcions del gestor de cites. 

- ADO.net Entity Framework per la capa de dades 

- Llibreries Javascript jQuery i JSON 

- SQL Server 2008 express per l'entorn de desenvolupament 

 

L'aplicació ha estat desenvolupada integrament amb Visual Studio 2010, SQL Server 

Management Studio i provada amb els navegadors Internet Explorer i Mozilla Firefox. 

3.1. Arquitectura aplicada 
Durant el desenvolupament del projecte s'ha decidit canviar l'arquitectura a una de més 

senzilla, principalment per reduir la complexitat i el temps de desenvolupament, prioritzant 

sempre l'entrega del producte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els motius principals per implementar-ho d'aquesta manera són els següents:  

- La gestió de seguretat, usuaris i rols de MVC és prou potent per gestionar com a mínim 

els quatre perfils d'usuaris que necessita l'aplicació.  

- Per principi de simplicitat, és més fàcil mantenir una aplicació que tres si està ben 

estructurada.   A tal efecte MVC.NET ja disposa del concepte d'Àrea per separar 

continguts no relacionats. De moment tampoc no s'ha fet servir ja que el portal de 

pares i professors només consta d'un sol controlador cadascun.   

- Cada cop es més gran la tendència a obrir accessos a Internet a aplicacions d'Intranet 

per tant és lògic dissenyar l'aplicació sent conscients d'aquest fet.  
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3.2. Estructura de l'aplicació 
L'aplicació s'ha desenvolupat partint de la plantilla que incorpora el projecte d'aplicació web 

MVC4.  

És important destacar que la plantilla per defecte incorpora el 

gestor de seguretat SimpleMemberShip provider. Hem tingut que 

adaptar, per tant, el mòdul de creació d'usuaris a aquesta 

llibreria de funcions bàsiques d'accés.  

Estructura de carpetes: 

 App_Start: Inclou les funcions que inicialitzen els paràmetres 

globals de l'aplicació. Entre ells, la compactació d'scripts i la 

definició de les rutes que transformen les url en peticions 

tant de MVC com de Web API.  

 Content: Conté els estils del portal.  

 Controllers: La carpeta Controllers conté tots els 

controladors que s'encarreguen de gestionar el flux de 

l'aplicació. La majoria implementen les funcions 

d'administració llevat dels controladors PortalPares i 

PortalProfessors. 

 Entitats: En aquesta carpeta es troba la definició l'Entity 

Framework i una classe amb les meta dades que serviran per 

realitzar la validació de les classes.  

 Images: Conté les imatges del portal.  

 Models: Conté els models de vista, que poden ser entitats independents o una agrupació 

d'aquestes.  

 Repositoris: Els repositoris actuen com a facilitadors de dades entre el controlador i 

l'Entity Framework simplificant la majoria de les funcions habituals (CRUD).  

 Scripts: Conté les llibreries javascript habituals i els scripts propis que manipulen les vistes i 

les accions d'aquestes.  

 Services: Conté les classes que realitzen transaccions externes o internes i són més 

complicades que per fer servir un repositori.  

 Views: Conte totes les vistes de l'aplicació. El format emprat per desenvolupar les vistes ha 

estat Razor.  

 

  



 TFC.NET PORTAL WEB D'AVALUACIONS ESCOLARS Memòria 

 

 

50 

 

3.3. Capes de l'aplicació 
L'arquitectura general del portal d'administració segueix, generalment, una arquitectura de 

tres capes relaxada. La capa de negoci s'ha implementat amb repositoris i interfícies per tal de 

facilitar en un futur les proves unitàries.  

Capa d'aplicació i seguretat 

En la majoria de pantalles de manteniment la lògica de l'aplicació és responsabilitat del 

controllador.  

Exemple: /Alumne/Index 

 

 

 

 

 

 

Si us fixeu a la part superior del quadre trobem l'atribut "Authorize" i ens indica que per 

accedir a qualsevol funció d'aquest controlador, primer s'ha d'estar autoritzat, és a dir, validat 

al sistema i segon ens indica els rols que hi podran accedir.  

Capa de negoci 

La capa de negoci està repartida entre els repositoris i els serveis de domini per als casos 

complexes. Ara bé també hem de comptar que la majoria de regles de validació per a entitats 

simples estan definides a l'Entity Framework. Addicionalment s'han creat classes de només 

validació per afinar les restriccions que incorpora el mapatge d'entitats. Aquest fet tergiversa 

en certa manera l'arquitectura en tres capes estricta però aporta molt més beneficis que 

inconvenients. Entre ells la validació automàtica a les vistes del client.  

Capa de dades 

La capa de dades està formada pels repositoris que faciliten les operacions CRUD i el 

DbContext generat per l'Entity Framework que actua com a API d'intercanvi de dades entre la 

base de dades i l'aplicació. Generalment les implementacions que hem fet dels repositoris fan 

servir el DbContext.  

Capa de presentació 

La capa de presentació la conformen les vistes razor i poden estar  vinculades a entitats del 

domini en casos senzills o, en casos de més complexitat, necessiten un model de vista 

específic. En d'altres ocasions les vistes es creen dinàmicament des del mateix javascript amb 

l'ajuda de la llibreria jQuery. 

Crides Javascript 

Hem optat per fer servir web api en mode llibreria de funcions (RPC) però el resultat no ha 

estat del tot satisfactori ja que ha donat molts problemes que abans no hi eren fent les crides 

directament als controladors MVC. Generalment si la crida involucra vistes del sistema 

[Authorize(Roles="Administradors, Administratius")] 
    public class AlumneController : Controller 
 
private readonly IAlumneRepository alumneRepository; 
[…] 
public ViewResult Index(){ 

return View(alumneRepository.AllIncluding(alumne => alumne.Cita, 
alumne => alumne.Matricula, alumne => alumne.Pare)); 

} 
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config.Routes.MapHttpRoute( 
name: "RPCAPI", 
routeTemplate: "serveis/{controller}/{action}/{id}", 

       defaults: new { id = RouteParameter.Optional }); 

 

public ActionResult Citar(int idprofe, int idalumne) { 
 
            CitaFormViewModel citaform = new CitaFormViewModel(); 
            citaform.idAlumne = idalumne; 
            citaform.idProfessor = idprofe; 
            citaform.NomProfessor = 
portalParesDomini.getNomProfessorCita(idprofe); 
            citaform.NomAlumne = 
portalParesDomini.getNomFill(idalumne); 
            citaform.Comentari = ""; 
            citaform.Dia = DateTime.Today; 
            return PartialView("Citar",citaform); } 

 

[Authorize(Roles="Pares")] 
[HttpGet] 
public IEnumerable<CitaDTO>  citesPare(int PareId, int year, int 
month) { 
IEnumerable<Cita> citas = portalParesDomini.getCitasPare(PareId, 
year, month).ToList();             
var Citas = from cita in citas  
            select new CitaDTO{ 
  id = cita.Id, 
  dia = cita.Dia = cita.Dia.Value.ToString("dd/MM/yyyy"), 
  professor = cita.Professor.Nom + " " + cita.Professor.Cognoms, 
  fill = cita.Alumne.Nom + " " +   cita.Alumne.Cognoms, 
  estat = cita.NomEstat, 
  comentari = cita.Comentari, 
  historic = cita.Historic == null ? "" : cita.Historic}; 
  return Citas.AsEnumerable();} 

 

var urlApiGetCitas = '@Url.RouteUrl("RPCAPI", new { httproute = "", 
controller = "GestorCites", action = "citesPare" })'; 

 

cridarem al controlador. Si pel contrari només es volen dades en format JSON per exemple la 

web api és adient.  

Configuració de la ruta per Web API 

 

 

Exemple retorn crida AJAX amb MVC Controller 

 

 

 

 

 

 

Per obtenir la url al fitxer javascript declarem la variable a la pàgina razor: 

 

I al fitxer javascript extern procedim a fer la crida amb $.ajax, $.post, $.getJson, etc. 

 

 

Exemple retorn crida AJAX amb un controlador de la Web API 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validacio 

i 

Javascript 

$.getJSON(urlApiGetCitas, {PareId: idpare,year: year,month: month  
}, function (data) {})); 
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Tal com ja hem dit fem servir una classe de metadades. Per fer-ho cal crear una classe privada 

o pública addicional i afegir l'atribut MetadataType a la classe que volem que agafi aquest 

atributs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'únic problema que hem trobat amb aquesta implementació i sense, és la dificultat per traduir 

els missatges d'error de validació dels tipus primitius al client.  

 

Serveis Externs 

Per tal de donar al portal un eina per poder comunicar-se als usuaris nou o amb problemes, 

s'ha adjuntat un gestor de correu smtp. De moment provat amb un compte gmail. La 

configuració del client de correu es troba al web.config i hauria de ser xifrada per seguretat si 

es publica l'aplicació.  

3.4. Instal·lació 
1- Creació de base de dades:  

a. Recuperar una base de dades d'exemple ja creada. S'aconsella aquesta opció.  

b. Crear base de dades escola a Sql Server 

i. Executar el fitxer SQL de generació de taules. 

ii. Si es fa servir aquesta opció el primer cop que inicieu sessió es crearà 

l'usuari Administrador.  

2- Per posar en marxa l'aplicació cal obrir la solució de projecte de Visual Studio i 

executar-la.  

[MetadataType(typeof(AlumneMeta))] 
    public partial class Alumne 
    { 
        
        private class AlumneMeta 
        { 
 
            [Required(ErrorMessage="Has d'informar el número d'identificació de 
l'alumnat. ")] 
            public int NIA { get; set; } 
 
            [Required(ErrorMessage="Cal informar el nom de l'alumne.")] 
            [StringLength(50, MinimumLength = 1, ErrorMessage = "Màxim 50 
caracters.")] 
            public string Nom { get; set; } 
            [Required(ErrorMessage="Cal informar els cognoms.")] 
            [StringLength(150, MinimumLength = 1, ErrorMessage = "Màxim 150 
caracters.")] 
            public string Cognoms { get; set; } 
 
            [Required(ErrorMessage="Has d'indicar el sexe.")] 
            [RegularExpression(@"[H]|[D]", ErrorMessage = "Sexe = H o D.")] 
            public string Sexe { get; set; } 
 
            [DataType(DataType.Date), DisplayFormat( 
DataFormatString="{0:dd/MM/yyyy}", ApplyFormatInEditMode=true )] 
            public DateTime Data_naix 
            { 
                get; 
                set; 
            } 
 
        } 
    } 
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3- Si volem publicar l'aplicació a un servidor IIS, Visual Studio proporciona l'eina Publicar 

que permet compilar tots els arxius de la solució directament al sistema d'arxius, ftp o 

servidor web que s'indiqui.  

3.5. Proves 
Tot i que no s'ha implementat un projecte paral·lel de tests unitaris, l'aplicació s'ha provat 

manualment per cada nou element que es desenvolupava. L'avantatge que té la realització del 

projecte de proves unitàries és que podem conèixer, a l'instant d'introduir qualsevol 

modificació, si els tests són vàlids després d'implementar les millores. Malauradament el 

temps per entregar el producte era escàs i ha calgut prioritzar tasques.  

3.6. Registre d'errors 
Totes les aplicacions tenen errors, a continuació mostrem els que s'han anat detectant i servirà 

per realitzar el treball futur.  

 

ID Classe Descripció Solució Gravetat Cost Estat 

#1 Home/Index Si entrem per 

favorits a una 

pàgina 

restringida, 

després de 

validar no fa la 

redirecció.  

Registrar al 

controlador 

la url 

d'entrada. 

Baixa 1/2 dia Obert 

#2 Repositoris No detecta error 

al eliminar 

entitats amb 

elements 

relacionats. 

Parsejar 

l'error en 

busca de 

FK_ 

Mitjana 1/2 dia Obert 

#3 Calendari de 

Cites 

Només es 

visualitza una 

cita al calendari i 

se'n poden 

posar més 

d'una. 

Pendent 

d'estudi.  

Baixa 1dia Obert 

#4 Calendari de 

Cites 

A l'afegir o 

eliminar cites el 

calendari no 

actualitza 

aleatòriament. 

Pendent 

d'estudi 

Baixa 1dia Obert 
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4. Avaluació de costos 

Cost en recursos humans 

Acceptant la planificació acordada com a punt de partida el pressupost final del projecte queda  

de la següent manera.  

Tasca Inici Fi Temps 

PAC2 - Anàlisi i disseny 12/03/2013 08/04/2013 0 

Plantilla PAC2 12/03/2013 12/03/2013 1 

Requeriments funcionals / no funcionals 13/03/2013 14/03/2013 2 

Disseny UI aplicació de gestió 15/03/2013 19/03/2013 5 

Disseny UI portal Web 20/03/2013 24/03/2013 5 
Diagrames UML especificació: casos d'us i 
model conceptual 

25/03/2013 27/03/2013 3 

Disseny de la capa de negoci, modelat 
UML 

28/03/2013 30/03/2013 3 

Disseny de la base de dades, model ER 30/03/2013 31/03/2013 2 

Configuració entorn de desenvolupament 03/04/2013 03/04/2013 1 

Proves framework MVC 04/04/2013 08/04/2013 5 

PAC3 - Producte 09/04/2013 27/05/2013 0 

Plantilla PAC3 09/04/2013 09/04/2013 1 

Implementació de la base de dades 10/04/2013 14/04/2013 5 
Implementació del portal de gestió 
escolar 

15/04/2013 29/04/2013 15 

Implementació del portal web pares 30/04/2013 14/05/2013 15 

Documentació codi 15/05/2013 18/05/2013 4 

Manual d'instal·lació 19/05/2013 20/05/2013 2 

Manual d'usuari 21/05/2013 23/05/2013 3 

Revisió i entrega PAC3 24/05/2013 27/05/2013 4 

Lliurament Final 28/05/2013 12/06/2013 0 

Correccions o millores 28/05/2013 02/06/2013 6 

Redacció memòria 03/06/2013 09/06/2013 7 

Presentació 10/06/2013 12/06/2013 3 

Total dies     92 
Total Hores 1 Dia * 4 Hores 

 
368 

Total Cost 10€ / Hora 
 

3.680,00 € 
 

Per tal de simplificar els càlculs s'ha pres un preu d'hora homogeneïtzat de 10€/h que és el que 

actualment cobro a la meva feina habitual per fer tasques similars.  
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Costos en llicències de programari  

Tot seguit llistem el programari emprat al llarg del projecte i el cost associat a les llicències 

pertinents. En molts casos el programari fet servir ha estat d'avaluació.  

Concepte Nom Cost 

SO Windows 7 100 € 

    
 Paquet ofimàtic Office 2007 340 € 

Editors d'imatges Paint 0 

  Gimp 0 

Programari Disseny 
Microsoft Visio Professional 
2010 350 € 

  
Sparx Systems Enterprise 
Architect Trial 0 

  Argo UML 0 

  Visual Paradigm Community 0 

Desenvolupament Visual Studio 2010 500 € 

    
 Presentacions Powerpoint 0 

  Camtasia Studio (Eval) 0 

Total   1.290 € 

    
 Implantació   
 SO Servidor Windows Server 2012 561 € 

Base de dades SQL Server Small Business 750 € 

    1.311 € 

Cost dels recursos materials 

Els recursos materials pel desenvolupament del projecte han sigut principalment d’un únic 

ordinador amb les següents característiques: 

Recursos de maquinari 

 Ordinador personal Fujitsu Esprimo E5731  = 800€ 

 Connexió fibra òptica 30 Mb 50€/Mes * 4 mesos  = 200€ 

 Total       =1000€ 

Costos totals 

El cost total de desenvolupament aplicant descomptes per amortització de llicències i material 

queda de la següent manera: 

  Preu total Descompte amortització Total 

Costos RRHH 3.680 € 1,00 3.680 € 

Llicències programari 1.290 € 0,08 108 € 

Maquinari 800 € 0,17 133 € 

Connexió internet 50 € 4,00 200 € 

      4.121 € 
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5. Treball futur 
A part dels objectius secundaris que no s'han arribat a complir durant el desenvolupament 

d'aquest projecte seria interessant aprofundir sobre els següents aspectes: 

- Adaptació de l'aplicació per a persones amb deficiències visuals i/o auditives. 

- Crear un projecte de tests unitaris i configurar el sistema per treballar amb inversió de 

control o MEF. Al projecte anterior els vaig fer servir i quan els vaig entendre crec que 

són eines imprescindibles per poder testejar correctament les aplicacions.  
- Localització de l'aplicació: Inventariar tots els literals de l'aplicació i combinar-los amb 

diccionaris de recursos per tal de poder adaptar l'aplicació a diferents idiomes en 

temps d'execució. 

- Possibilitat de configurar al detall l'aparença general de l'aplicació mitjançant plantilles 

o temes. D'aquesta manera les escoles podrien diferenciar-se i conservar la seva 

imatge. Si bé aquesta opció ja es pot fer modificant els fulls d'estil, requereix d'uns 

coneixements mínims i accés al lloc on s'allotja l'aplicació web.  

- Combinar la seguretat amb directori actiu.  Els professionals de l'escola haurien de 

poder entrar al sistema amb el mateix login que fan servir al seu dia a dia a l'escola. 

- Aprofundir i consultar amb el professorat quin paper ha de jugar el mestre tutor a 

l'aplicació.  

- Possibilitat d'imprimir les notes en pdf per un acabat més professional.  

- Automatització de la càrrega de dades des de fitxers o fonts de dades externes. Al final 

s'ha optat per implementar les taules de manteniment explícitament, però, a la llarga, 

la introducció manual de dades sempre comporta errors i duplicitats.  

- Adaptació de l'entorn visual tant de pares com de mestres per ser visualitzats des de 

dispositius mòbils.  
- A les versions actuals d'Entity Framework es poden fer migracions sense necessitat 

d'incorporar la bases de dades; aquesta funcionalitat s'anomena "Code First 

Migrations" i normalment hi ha una funció generadora o Seed que inicialitza els 

elements primaris que l'aplicació necessita per poder funcionar. En el nostre cas però 

hem fet servir l'estratègia "Data Base First" que impossibilita aquesta opció. Caldria 

investigar si és aprofitable el model generat pel POCO Generator i activar les 

migracions.  
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6. Conclusions 
En aquest treball hem pogut constatar com partint d'una idea molt senzilla s'ha elaborat un 

projecte d'elevada complexitat. És per tant, rellevant, aprendre a concretar i acotar 

requeriments amb les reunions que es duen a terme amb els clients, donar més valor a les 

tasques de consultoria i realitzar pressupostos amb terminis d'entrega realistes. Sovint trobem 

al mercat empreses clients insatisfetes degut a planificacions irreals; ofertes sota cost que al 

final són impossibles de complir a temps.   

 

En l'aspecte tecnològic he pogut constatar les possibilitats de l'entorn MVC que per sí mateix 

ha fet que es descartes l'ús de Web Services i m'ha fet dubtar de les possibilitats de la Web API 

en aquests tipus de treball, ja que el propi entorn MVC compleix sobradament. Concretament 

la Web API la considero més adient en projectes de dades obertes ja que no està pensada per 

fer-la servir com a llibreria RPC. Tot i que s'ha pogut configurar d'aquesta manera no és el seu 

lloc natural i l'aplicació no està concebuda totalment amb la filosofia REST sense estats per 

poder aprofitar-la com cal.   

 

També m'agradaria destacar els avenços que he trobat en les possibilitats que donen les 

tècniques d'automatització en la creació de codi (Scaffolding) i que personalment crec que són 

el futur més imminent. Permeten implementacions més ràpides i més temps en conseqüència 

per dedicar a altres aspectes de més valor afegit. Tanmateix la corba d'aprenentatge 

d'aquestes ha sigut elevada i ha estat difícil aconseguir el ritme de treball desitjat per finalitzar 

amb més temps.   

 

A nivell personal la metodologia seguida en aquest projecte m'ha suposat un desgast excessiu, 

potser degut al meu nivell d'exigència i a la pressió de l'entorn laboral i familiar. Tanmateix he 

acabat amb un ritme de treball fantàstic i m'he familiaritzat amb l'entorn, agafant els 

automatismes necessaris per poder programar a bon ritme i afrontar reptes més difícils.  
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7. Glossari 
AJAX: Conjunt de tècniques emprades per tal de fer les aplicacions web més interactives. Originalment 

és l'acrònim de Asynchronous Javascript And XML. Actualment la transmissió d'informació client 

servidor ja no es fa amb XML pel seu elevat pes i es fa mitjançant JSON. 

Controlador: És l'encarregat de gestionar el flux de l'aplicació.  

DbContext: Classe que implementa repositoris i UOW que permet treballar amb POCO.  

Entity Framework: Entorn de treball que permet definir el mapatge relacional (ORM) entre base de 

dades i entitats de domini de manera senzilla. En aquest projecte s'ha fet servir la versió 4.x del 

framework.  

Framework: Conjunt de llibreries o entorn de treball.  

Helper: Classes que faciliten tasques habituals repetitives i pel seu context no es poden situar en una 

capa en concret de l'aplicació.  

Javascript: Llenguatge de guions que permet executar codi de manera local als navegadors dels usuaris. 

jQuery: Conjunt de llibreries que faciliten les tasques habituals amb javascript. 

JSON: Acrònim de l'anglès "javacript object notation". És un format més lleuger que l'XML per 

transmetre les dades de manera més eficient. 

Microsoft .NET: Conjunt de llibreries de Microsoft .NET que permeten desenvolupar aplicacions amb 

l'entorn Visual Studio.  

Model: És l'element del patró que conté la lògica de l'aplicació i/o el model de dades. 

MVC: Acrònim del patró arquitectònic Model-Vista-Controlador emprat per desenvolupar aquest 

projecte. 

ORM,O/RM, O/R Mapping): "Object – Relational – Mapping" o mapatge d'objectes relacional. Defineix 

una correlació entre entitats de domini i objectes del mon de les bases de dades relacional.  

POCO: Plain old CLR Object, classes simples sense vinculació a serveis complexos.  

UOW: acrònim de l'anglès Unit of Work, designa una transacció o conjunt d'operacions que han de ser 

executades unitàriament.  

ViewModel: Model de vista, adapta el model a la vista quan aquest no encaixa directament ja sigui per 

falta d'atributs o per excés.  

Vista: És l'element del patró relatiu a la presentació dels objectes del model.  

Unobstrusive Javascript: Conjunt de recomanacions per separar la presentació de la pàgina en html del 

codi javascript necessari per al correcte funcionament de l'aplicació web.  

Repositori: Classe que facilita l'obtenció i modificació de dades / entitats mitjançant funcions o 

interfícies ben conegudes per convenció.  

Scaffolding: Capacitat de crear codi de manera automàtica mitjançant plantilles ja sigui per l'obtenció de 

POCOs o Vistes.  
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