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És un entorn web que consta 
dels següents elements 

Gestió bàsica d’un entorn de docència 

Diferents tipus d’actors jerarquitzats 

Gestió i valoració d’informes de treball 
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Funcionalitats segons perfil d’usuari 

Administrador Coordinador Professor Alumne 

        Usuaris                 Cursos                Classes            Informes       Qüestionaris     Estadístiques 
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Funcionalitats del perfil Administració 

L’Administrador té accés a tots els elements de l’aplicatiu 

La seva funció principal és gestionar usuaris, cursos i classes 

Té accés a informació sobre l’ús de l’aplicatiu per part dels usuaris 
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Funcionalitats del perfil Coordinador 

La funció del Coordinador és assignar alumnes i professors a les classes 

Té accés a informació relacionada amb la càrrega de treball del professor 

La informació relacionada amb els alumnes és a nivell agregat de classe 
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Funcionalitats del perfil Professor 

El Professor podrà valorar els informes realitzats pels alumnes 

Només tindrà accés a valorar informes d’alumnes de les seves classes 

Les estadístiques que obté són a nivell d’alumne 
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Funcionalitats del perfil Alumne 

L’Alumne pot gestionar els seus propis informes 

Les estadístiques que té disponibles son sobre les seves valoracions 

També sobre les valoracions de la classe de la que forma part 
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Disseny adaptatiu HTML 5 + CSS Bootstrap 
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Programació PHP + Base de dades MySQL 



Pàgina 10 de 15 

HTML dinàmic amb Javascript 
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Els elements de l’aplicatiu estan distribuïts en llistes 

                        Llistes ordenables                           Opcions avançades 

Elements dinàmics 
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Interfície amigable / control d’erros / entorn funcional 



Pàgina 13 de 15 

Estadístiques diferenciades per perfil d’usuari 



z 
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Compatibilitat amb diferents navegadors 

Les proves de compatibilitat han estat un èxit amb diferents SO i navegadors 
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GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ 


