
TFC MEMORIA

 AUTOR: XAVIER LOPEZ I ROCA

DIRECTOR PROJECTE: ORIOL MARTÍ I GIRONA

ENGINYERIA DE PROGRAMARI

Anàlisi i disseny d'aplicacions enfocades a l'educació, amb tècniques

d'orientació a objectes



Treball de fi de carrera Escola a prop

INDEX DE CONTINGUTS
1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE......................................................................................................5

1.1. Introducció................................................................................................................................5
1.2. Resum del projecte....................................................................................................................5
1.3. Objectius...................................................................................................................................6
1.4. Anàlisi de la situació actual......................................................................................................8
1.5. Anàlisi de riscos........................................................................................................................9
1.6. Metodologia..............................................................................................................................9
1.7. Tasques i temporització...........................................................................................................10

2. ESPECIFICACIÓ I ANALISI........................................................................................................11
2.1. Requisits..................................................................................................................................11

2.1.1. Introducció......................................................................................................................11
2.1.2. Els stakeholders...............................................................................................................11
2.1.3. Requisits stakeholders.....................................................................................................12

2.2. Casos d'ús................................................................................................................................15
2.2.1. Introducció......................................................................................................................15
2.2.2. Casos d'ús........................................................................................................................15

2.3. Diagrames...............................................................................................................................24
2.3.1. Diagrames Cas d'ús.........................................................................................................24
2.3.2. Diagrama d'Entitats.........................................................................................................27

2.4. Subsistemes.............................................................................................................................29
2.4.1. Introducció......................................................................................................................29
2.4.2. Subsistema de connexió..................................................................................................29
2.4.3. Subsistema de manteniment............................................................................................29
2.4.4. Subsistema d'informes.....................................................................................................29
2.4.5. Subsistema de comunicació............................................................................................30

3. DISSENY TÈCNIC........................................................................................................................30
3.1. Introducció..............................................................................................................................30
3.2. Subsistema de connexió..........................................................................................................30

3.2.1. Presentació......................................................................................................................30
3.2.2. Actors principals.............................................................................................................31
3.2.3. Funcionalitats..................................................................................................................31
3.2.4. Diagrames de seqüencia i col·laboració..........................................................................31
3.2.5. Pantalles..........................................................................................................................32

3.3. Subsistema de manteniment....................................................................................................32
3.3.1. Actors principals.............................................................................................................32
3.3.2. Classes relacionades........................................................................................................33
3.3.3. Funcionalitats..................................................................................................................33
3.3.4. Diagrames de seqüencia i col·laboració..........................................................................34
3.3.5. Pantalles..........................................................................................................................37

3.4. Subsistema d'informes............................................................................................................41
3.4.1. Actors principals.............................................................................................................41
3.4.2. Classes relacionades........................................................................................................41
3.4.3. Funcionalitats..................................................................................................................41
3.4.4. Diagrames de seqüencia i col·laboració..........................................................................41
3.4.5. Pantalles..........................................................................................................................44

3.5. Subsistema incidències...........................................................................................................46
3.5.1. Actors principals.............................................................................................................46
3.5.2. Classes relacionades........................................................................................................46
3.5.3. Funcionalitats..................................................................................................................46
3.5.4. Diagrames de seqüencia i col·laboració..........................................................................47

2 / 66 Xavier Lopez i Roca



Treball de fi de carrera Escola a prop

3.5.5. Pantalles..........................................................................................................................49
3.6. Persistència.............................................................................................................................50

3.6.1. Diagrama E/R..................................................................................................................50
3.6.2. Model relacional.............................................................................................................54

4. PLANIFICACIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ..............................................................................57
4.1. Rols implicats en la implementació........................................................................................59
4.2. Anàlisi de riscos......................................................................................................................59
4.3. Valoració econòmica...............................................................................................................60

5. CONCLUSIONS............................................................................................................................62
6. GLOSSARI.....................................................................................................................................64
7. BIBLIOGRAFIA............................................................................................................................66

Índex d'il·lustracions
Il·lustració 1: Temporització i tasques memòria del projecte treball fi de carrera.............................10
Il·lustració 2: Diagrama cas d'ús-Connectar-se..................................................................................24
Il·lustració 3: Diagrama cas d'ús-Canvi de contrasenya.....................................................................24
Il·lustració 4: Diagrama cas d'ús-Gestió Entitats...............................................................................25
Il·lustració 5: Diagrama cas d'ús-Gestió d'informes...........................................................................25
Il·lustració 6: Diagrama cas d'ús-Gestió d'incidències.......................................................................26
Il·lustració 7: Diagrama cas d'ús-Gestió de calendaris.......................................................................26
Il·lustració 8: Diagrama d'Entitats......................................................................................................27
Il·lustració 9: Diagrama seqüencia i col·laboració- subsistema connexió-Connectar-se al sistema. .31
Il·lustració 10: Pantalla-subsistema connexió-Connexió...................................................................32
Il·lustració 11: Funcionalitats- subsistema manteniment-El color verd vol dir que té permís per 
l'activitat i el vermell que no en té......................................................................................................33
Il·lustració 12: Diagrama seqüencia i col·laboració-subsistema manteniment-Crear Entitat............34
Il·lustració 13: Diagrama seqüencia i col·laboració-subsistema manteniment-Modificar-consultar 
entitat..................................................................................................................................................35
Il·lustració 14: Diagrama seqüencia i col·laboració-subsistema manteniment-Esborrar Entitat.......36
Il·lustració 15: Pantalla-subsistema manteniment-Introduir alumne menú........................................37
 Il·lustració 16: Pantalla-subsistema manteniment-Introducció alumne, pare i usuari.......................38
Il·lustració 17: Pantalla-subsistema manteniment-Consultar/Modificar/Eliminar-menú...................38
Il·lustració 18: Pantalla-subsistema manteniment-Consultar/Modificar/Eliminar.............................39
Il·lustració 19: Pantalla-subsistema manteniment-Assignar docent assignatura-menú.....................39
Il·lustració 20: Pantalla-subsistema manteniment-Assignar docent assignatura................................40
Il·lustració 21: Funcionalitats-subsistema informes- El color verd vol dir que té permís per l'activitat
i el vermell que no en té.....................................................................................................................41
Il·lustració 22: Diagrames seqüencia i col·laboració-subsistema-informes-generar informe............42
Il·lustració 23: Diagrames seqüencia i col·laboració-subsistema informes-consultar informe.........43
Il·lustració 24: Pantalla-subsistema informes-Crear informe.............................................................44
Il·lustració 25: Pantalla-subsistema informes-Llegir informe menú..................................................45
Il·lustració 26: Pantalla-subsistema informes-Llegir informe............................................................45
Il·lustració 27: Funcionalitats-subsistema incidències-El color verd vol dir que té permís per 
l'activitat i el vermell que no en té......................................................................................................46
Il·lustració 28: Diagrama seqüencia i col·laboració-subsistema incidències-Generar incidència.....47
Il·lustració 29: Diagrama seqüencia i col·laboració-subsistema incidències-Consulta.....................48
Il·lustració 30: Pantalla-subsistema incidències-Llegir incidència menú..........................................49
Il·lustració 31: Pantalla-subsistema incidències-Llegir incidència....................................................49
Il·lustració 32: Diagrama E/R............................................................................................................50

3 / 66 Xavier Lopez i Roca



Treball de fi de carrera Escola a prop

Il·lustració 33: Cicle de vida iteratiu-Enginyeria de programari - FUOC, 2011................................57
Il·lustració 34: Estructura democràtica i trajectòries de comunicació...............................................58

4 / 66 Xavier Lopez i Roca



Treball de fi de carrera Escola a prop

1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

1.1. Introducció

Aquest  projecte  forma part  del  treball  de  final  de carrera d'Enginyeria

Tècnica  de  Sistemes  Informàtics,  dintre  de  la  disciplina  d'Enginyeria  de

Programari.  La  finalitat  d'aquest  treball  és  la  consolidació  de  tots  els

coneixements adquirits al llarg de la carrera. El tema escollit pel projecte és

Anàlisi  i  disseny  d'aplicacions  enfocades  a  l'educació,  amb  tècniques

d'orientació a objectes, i el nom que li hem donat és Escola a Prop.

La idea sorgeix  de la  inquietud com pare de  la  necessitat  d'estar  ben

informat del desenvolupament dels nostres fills a l'escola. Això passa per tenir

una  bona comunicació  entre  pares  i  professors;  els  temps que  vivim i  els

horaris  laborals  no  faciliten  aquest  fet,  però  podem  aprofitar  el  avenços

tecnològics en comunicació i informàtica per ajudar-nos. Avui en dia hi ha un

ordinador amb connexió a Internet a gairebé totes les cases. Una aplicació que

connectes l'escola amb les cases, podria cobrir aquesta necessitat facilitant la

comunicació entre docents i tutors. Tot seguit fem una petita explicació.

1.2. Resum del projecte

Escola a Prop és una aplicació pensada per connectar pares i escola, ha de

facilitar  la  comunicació  entre  aquestes  dues  entitats,  desenvolupada  amb

tècniques d'orientació a objectes.

Un cop matriculats els nens a l'escola el pares reben un cd d'instal·lació

del de la banda de client del programari. Aquesta aplicació ha de permetre al

pares poder accedir al les dades dels seus fills, consultar-les i poder modificar-
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les, llegir el informes dels professors, veure les notes assolides pels seus fills

en cada assignatura, enviar avisos al professors i veure el calendari escolar. Per

la banda de servidor a  l'escola aquí tenim dos actors, el d'administrador de

l'escola que ha de poder inserir els nens matriculats i els seus pares al sistema,

inserir els docents i gestionar el calendari escolar; i el de professors que ha de

poder introduir informes, incidències i notes de cada nen al sistema per a que

el pares ho puguin visualitzar. Passem  a detallar les funcionalitats.

1.3. Objectius

Els objectius o dit d'un altre manera el que s'espera del projecte, depèn de

cadascun del usuaris de la aplicació, no tots esperem el mateix d'un  mateix

programari.  Per tant definirem tres tipus d'actors i  el diferents objectius de

cadascun d'ells en la utilització d'aquesta aplicació.

El primer actor seria l'administrador del sistema, que podria ser el director

de l'escola, un secretari o el professor encarregat de la informàtica del centre, i

els seus objectius serien:

• Inserir, modificar o esborrar  un usuari al sistema: administrador, professor o

pare.

• Inserir, o esborrar un nen al sistema.

• Gestionar el calendari escolar.  

 El  segon  actor  seria  el  cos  docent,  el  professors.  Cadascun  d'ells

s'encarregaria de gestionar els alumnes de la seva assignatura i els alumnes

del seu curs (tutor). 
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• Gestionar els informes dels alumnes del seu curs.

• Llegir els comunicats del pares dels alumnes del seu curs.

• Enviar comunicats als pares del alumnes del seu curs.

• Llegir els informes parcials i finals dels professors de las diferents assignatures

que cursen els alumnes del curs que ell és tutor.

• Fer els informes parcials del seguiment del curs de cadascun del alumnes.

• Fer el informe final del curs de cada alumne.

• Inserir les notes de les avaluacions parcials del alumnes de l'assignatura que

imparteix.

• Introduir les notes finals de la seva assignatura.

• Fer informes parcials del seguiment de l'assignatura de cadascun dels alumnes.

• Realitzar el informe final de l'assignatura de cada alumne.

• Consultar el calendari escolar.

El tercer actor serien el pares.

• Modificar les dades personals dels seus fills.

• Modificar les dades personals pròpies.

• Comunicar incidències al professor tutor del curs del seu fill.

• Llegir els comunicats d'incidències del professor tutor.

• Veure les notes parcials i finals de les diferents assignatures que cursa el seu

fill.

• Llegir els informes parcials i finals dels professors de les diferents assignatures

que segueix el seu fill.

• Llegir els informes parcials i finals del professor tutor del seu fill.

• Consultar el calendari escolar.
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  He decidit no comunicar directament els pares amb els professors de les

diferents assignatures, per tal de centralitzar la comunicació en el professor

tutor que és el responsable de l'alumne, i així evitar pèrdues d'informació i/o

situacions de malentesos. 

 

1.4. Anàlisi de la situació actual

Actualment existeixen varies empreses que ofereixen diverses aplicacions

per  la  gestió  d'escoles,  podem  veure  alguns  exemples  a

http://www.educaciontrespuntocero.com/ on s'exposen disset plataformes i les

seves funcionalitats. 

Personalment no tinc cap constància de  cap escola que faci servir una

aplicació per la gestió de la comunicació entre la institució i els pares. Soc pare

i  tinc  molts amics pares amb fills  en edat escolar,  i  visito  moltes escoles i

instituts. L'única referencia que tinc és La Salle, que sé que tenen una aplicació

web que no fan servir; desconec les raons.

Posats a imaginar, potser la raó és que a nivell econòmic l'escola fa uns

anys que no passa pel seu millor moment. Les retallades fan que les escoles

publiques i concertades es pensin molt en fer una inversió de aquest tipus. I

aquestes aplicacions només les podríem trobar en escoles privades de molt alt

nivell.
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1.5. Anàlisi de riscos

Un  dels  riscos  més  importants  a  l'hora  de  portar  a  bon  terme  el

desenvolupament  de  l'aplicació,  seria  precisament  l'esmentat  en  l'apartat

anterior, la capacitat de les escoles d'aconseguir diners per fer la inversió.

Per  altre  banda  no  trobo  que  cap  escola  tingui  cap  raó  per  no  voler

disposar  d'una plataforma que faciliti  la  comunicació entre docents i  pares.

Penso que la qualitat de l'educació està en el cap de tothom.

1.6. Metodologia 

Aquest tipus de projecte encare que te un objectiu clar, sabem que volem

fer,  no  tenim  clar  com ho  farem,  com  serà  el  producte  final.  Per  tant  la

metodològica  de desenvolupament escollida a emprar és la de Cicle de vida

iteratiu i incremental, la qual em permetrà canviar les idees inicials a mesura

que  el  projecte  avanci.  Dividirem el  projecte  en  varis  subsistemes  segons

funcionalitats  i  anirem  avançant  segons  es  vagin  implementant,  i  així

fent  iteracions  anirem  incrementant  les  funcionalitats  de  l'aplicació  fins  el

producte final.

És evident que estem parlant d'una aplicació distribuïda, utilitzarem un

servidor a l'escola i la banda de client en els diferents ordinadors dels pares.

Per la seva implantació es podria fer servir tant tecnologia RMI (Java Remote

Method Invocation) en Java,  com tecnologia Web, però això queda fora de

l'abast d'aquest projecte.
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1.7. Tasques i temporització

En el següent diagrama de Gantt podem observar les tasques proposades

i la seva temporització per la realització del treball de fi de carrera. 
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2. ESPECIFICACIÓ I ANALISI

2.1. Requisits

2.1.1. Introducció

En aquest apartat descriurem què fa l'aplicació, definirem els requisits, i

ho  modelitzarem  en  casos  d'ús  descrivint  els  diferents  escenaris  d'ús  del

sistema mitjançant una seqüencia d'esdeveniments.

Els  requisits  "expressen  les  necessitats  i  restriccions  que  afecten  un

producte de programari que contribueix a la solució d'un problema del món

real  i  ens  serveixen  per  a  delimitar  quines  de  les  possibles  solucions  al

problema són adequades'' (Enginyeria de Programari, Requisits, 2011, pàg. 7).

Si els requisits diuen que ha de fer l'aplicació, qui dicta el requisits?. Els

stakeholders són el que expressen els requisits del projecte, són totes aquelles

persones que tenen algun tipus d'interès en el projecte o hi estan involucrats.

Poden ser el client que encarrega el projecte, el usuaris que el faran servir, els

administradors de sistemes que el mantindran...

2.1.2. Els stakeholders

Intentarem  identificar  els  stakeholders de  l'aplicació.  Entre  tots  el

possibles  ens  centrarem  en  els  més  representatius  i  els  que  més  ens

interessen per definir el requisits. 

Responsable TIC del  centre (RT): Normalment és un professor que

s'encarrega  de  gestionar  tots  els  temes relacionats  amb la  informàtica  del

centre.
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Equip  docent  (PD): Són  els  diferents  professors  que  imparteixen

assignatures en el centre escolar i a més poden portar la tutoria d'un aula.

El pares o tutors (P): Són el pares del nens o tutor legals dels nen,

endavant pares per no confondre'ns amb el tutor de l'aula.

Podríem afegir més  stakeholders com el director del centre escolar, els

administradors del sistema, etc. Però no creiem que aquests aportin requisits

del tipus funcional que en aquest moment crec que són els que ens interessen.

El director podria aportar requisits del tipus que fos econòmica l'aplicació. El

pares,  professors  i  inclús  el  responsable  TIC  podrien  demanar  que  fos

amigable, fàcil de fer servir. Els administradors del sistema podrien demanar

que fos en Java, que no ocupes molts recursos... Però tots aquests requisits

són no funcionals, no aporten res de que ha de fer l'aplicació, sinó de  com ho

ha de fer.

2.1.3. Requisits stakeholders

Com he comentat anteriorment ens centrarem en els requisits funcionals,

tots  aquells  que  delimiten  què  és  el  que  ha  de  fer  l'aplicació.  Els  definiré

segons  els  stakeholders i  després  decidiré  si  hi  ha  de  repetits  i  si  podem

reutilitzar.

2.1.3.1. Requisits responsable TIC del centre RRT

El responsable TIC del centre s'encarrega d'administrar l'aplicació tenint el

nivell  més alt  d'accés,  gestiona les  dades  dels  professors,  pares,  alumnes,

assignatures,  cursos,  aules  i  calendari. Són  tots  els  requisits  referits  al

manteniment de l'aplicació.
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Requisits:

• RRT1 Connectar-se: El responsable TIC del centre, que és l'administrador de

l'aplicació, vol connectar-se a aquesta. Con hem comentat això es fa mitjançant

un usuari i contrasenya.

• RRT2 Canvi  de contrasenya: El responsable TIC canvia la seva contrasenya.

• RRT3 Gestionar professors: El responsable TIC vol gestionar els diferents

professors del centre: inserir-los al sistema, consultar el professors del centre,

modificar les dades, donar de baixa i assignar un professor com tutor d'una

aula o desassignar-lo.

• RRT4 Gestionar pares:  El responsable TIC del centre vol gestionar el pares

que consten com tutors  legals  del  diferents nens que assisteixen al  centre:

inserir-los al sistema, consultar els pares existents, modificar les dades, donar

de baixa i relacionar-los amb el seus fills.

• RRT5 Gestionar nens:  El responsable TIC vol gestionar els nens del centre:

inserir  nous,  consultar  el  existents,  modificar  les  dades,  donar  de  baixa  i

relacionar-los amb les aules.

• RRT6 Gestionar assignatures: L'administrador TIC vol gestionar les diferents

assignatures  que  s'imparteixen  al  centre:  crear  una  nova,  consultar  les

existents, modificar les dades d'una assignatura, eliminar una i relacionar-les

amb els cursos.

• RRT7 Gestionar cursos:  El responsable TIC vol gestionar el diferents cursos

que s'imparteixen en el  centre:  crear  un curs  nou,  consultar  el  cursos que

s'imparteixen, modificar les dades del curs i eliminar un curs.

• RRT8 Gestionar aules: L'administrador del sistema vol gestionar les diferents

aules de l'escola: introduir un aula, consultar les aules existents, modificar les

dades d'un aula, donar de baixa una i assignar o desassignar un aula a un curs.

• RRT9 Gestionar calendari:   El responsable TIC vol gestionar un calendari:

crear un nou, consultar els calendaris existents, modificar un calendari, eliminar

un calendari i assignar o desassignar un calendari a un aula.

• RRT10 Sortir sistema: El responsable TIC  del centre vol sortir de l'aplicació.

2.1.3.2. Requisits personal docent RPD

El personal docent són tant el professors que imparteixen una assignatura,
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com els que a més a més porten la tutoria d'un aula.

Requisits:

• RPD1 Connectar-se: El professor/tutor vol connectar-se al sistema.

• RPD2 Canvi contrasenya: El professor/tutor canvia la seva contrasenya.

• RPD3 Consulta alumnes assignatura: El professor consulta el alumnes dels

les diferents aules que cursen la seva assignatura.

• RPD4  Posar  notes  i   fer  informes:   El  professor  vol  posar  una  nota  i

comentari sobre una avaluació parcial o final d'un alumne particular que cursa

la seva assignatura.

• RPD5 Consultar alumnes aula: El tutor veu els alumnes de la seva aula.

• RPD6 Consultar notes assignatures: El tutor  llegeix els informes parcials o

finals de cada nen de les diferents assignatures que cursa.

• RPD7 Posar nota global i fer informes alumnes aula: El tutor insereix les

notes global i els informes de les avaluacions parcials o final de un nen de la

seva aula.

• RPD8 Llegir incidències: El tutor llegeix les incidències enviades pel pares.

• RPD9 Crear incidència: El tutor envia una incidència a una pare.

• RPD10 Consultar calendari: El tutor/professor consulta el calendari escolar.

• RPD11 Sortir sistema:  El tutor/professor vol abandonar l'aplicació.

2.1.3.3. Requisits Pares RP

Els  pares  són  el  progenitors  o  tutors  legals  dels  nens  que  estan

matriculats a l'escola, d'ara endavant els anomenarem pares.

Requisits:

• RP1 Connectar-se: El pare vol connectar-se al sistema.

• RP2 Canvi contrasenya: El pare vol canviar la contrasenya.

• RP3 Consultar calendari: El pare vol consultar el calendari escolar.
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• RP4 Consultar notes i informes: El pare consulta les notes del seu fill, i els

informes del tutor d'aula.

• RP5 Crear incidència: El pare envia una incidència al tutor.

• RP6 Llegir incidència:  El pare llegeix una incidència del seu fill  escrita pel

tutor.

• RP7 Modificar dades fill: El pare modifica les dades del seu fill.

• RP8 Modificar dades pròpies: El pare modifica les seves dades personals.

• RP9 Sortir sistema: El pare vol desconnectar-se del sistema.

2.2. Casos d'ús

2.2.1. Introducció

En aquest apartat s'introdueix els actors, són tot allò que interactua amb

el sistema i poden ser stakeholders  o no. La manera que tenen d'interactuar

els actors amb el sistema es documenta en casos d'ús.

2.2.2. Casos d'ús

Els casos d'ús és una manera de documentar els requisits, es descriu el

comportament del sistema en complir l'objectiu de l'actor principal, preservant

el interessos de la resta de stakeholders.

S'ha de diferenciar entre stakeholders i actors, mentre que tots els actors

són stakeholders, l'actor és qui fa servir el sistema per un objectiu concret, no

tots els stakeholders són actors. Per tant els casos d'ús és la documentació del

requisits funcionals, que ha de fer el sistema, i els actors els que fan servir el

sistema per satisfer aquests requisits.

Per  altre  banda ens trobarem amb casos d'ús  molt  semblats,  com els

casos  de  manteniment  per  exemple,  llavors  faré  ús  dels  casos  d'ús
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parametritzats ja que tots fan servir un mateix patró.

Sortir del sistema no el tractaré com cas d'ús, és evident que en algun

moment  l'usuari  ha  de  sortir  del  sistema,  d'una  manera  més  o  menys

dramàtica, i que sortir del sistema no és un objectiu d'un actor en connectar-se

a aquest.

2.2.2.1. Connectar-se RRT1/RPD1/RP1

La connexió es farà amb autentificació, usuari i contrasenya. Aquest és un

cas  una mica  complicat  de  definir,  per  una banda es podria  considerar  un

requisit  funcional  i  documentar-ho  com cas  d'ús.  Per  altra  banda,  podríem

considerar-ho com no funcional, com una part de la seguretat del  sistema.

Identificar-se no és un objectiu de l'usuari, aquest accedeix al sistema amb un

altre finalitat. Crec convenient documentar-ho com cas d'ús, encare no tenir

clar si és funcional o no, ja que la identificació de l'usuari a banda de servir

com seguretat, li dona accés a l'usuari a les diferents funcionalitats del sistema

segons el rol de l'usuari. Ja que el tractaré com cas d'ús, ho faré a nivell de

tasca i com a precondició per la resta de casos d'ús.

Cas d'ús: Connectar-se /identificar-se al sistema.

Actor principal: Usuari.

Actors de suport: Sistema.

Nivell d'objectius: Tasca.

Àmbit: Subsistema connexió.

Stakeholders i interessos: 

Usuari: Vol connectar-se al sistema.

Responsable TIC, personal docent i pare volen connectar-se al sistema.

Precondició: L'usuari ha de estar registrat al sistema.

Garanties mínimes: El sistema mostrarà un missatge d'èxit o fallida.
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Garanties en cas d'èxit: El sistema donarà a l'usuari accés al sistema

Escenari principal d'èxit:

1. L'usuari introdueix el seu nom d'usuari i contrasenya.

2. El sistema mostra un missatge d'èxit i li dona accés segons els privilegis de
cada usuari.

Extensions:

• 2.a. El sistema mostra un missatge d'usuari i contrasenya erronis i convida a
l'usuari a tornar-ho a intentar.

2.2.2.2. Canviar la contrasenya RRT2/ RPD2/ RP2

Cas d'ús: Canviar la contrasenya.

Actor principal: Usuari.

Actors de suport: Sistema.

Nivell d'objectius: Organització .

Àmbit: Subsistema connexió.

Stakeholders i interessos: 

Usuari: Vol canviar la seva contrasenya.

Responsable TIC, personal docent i pare volen canviar la seva contrasenya.

Precondició: L'usuari ha de estar identificat al sistema.

Garanties mínimes: El sistema mostrarà un missatge.

Garanties en cas d'èxit: El sistema mostrarà un missatge d'èxit.

Escenari principal d'èxit:

1. L'usuari  introdueix  la  contrasenya  antiga,  la  nova  contrasenya  i  la  seva
confirmació

2. El sistema mostra un missatge d'èxit.
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Extensions:

• 2.a. El sistema mostra un missatge de contrasenya errònia i convida a l'usuari a
tornar-ho a intentar, torna al pas 1.

2.2.2.3. Gestionar entitat RRT3/ RRT4/ RRT5/ RRT6/ RRT7/ RRT8/ RRT9/

RP7/ RP8

Aquest són casos d'ús semblants, del tipus manteniments o casos CRUD

(create-read-update-delete), segueixen una mateixa estructura i per tant estan

parametritzats. Són del tipus gestionar professors, gestionar pares, etc. L'accés

als  diferents  tipus  de  gestió  dependrà  del  rol  i  privilegis  de  l'usuari  en  el

sistema, per exemple els pares només podran modificar les dades dels seus

fills i les pròpies.

Cas d'ús: Gestionar entitat.

Actor principal: Administrador del sistema (responsable TIC), pares.

Actors de suport: Sistema.

Nivell d'objectius: General.

Àmbit: Subsistema manteniment.

Precondició: L'usuari ha de estar identificat al sistema.

Garanties mínimes: El sistema mostrarà un missatge.

Garanties en cas d'èxit: El sistema mostrarà un missatge d'èxit.

Escenari principal d'èxit:

1. L'usuari demana fer una cerca d'entitats existents al sistema.

2. El sistema mostra una llista de totes les entitats existents.

3. L'usuari selecciona una entitat de la llista.

Escenaris alternatius:

a) Crear una nova entitat.
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1. L'usuari indica que vol crear una nova entitat.

2. L'usuari introdueix les dades de la nova entitat.

3. El sistema enregistra les dades de la nova entitat i torna al punt 2.

b) Modificar una entitat.

1. L'usuari indica que vol modificar les dades d'una entitat.

2. L'usuari introdueix les dades a modificar.

3. El sistema enregistra les dades modificades i torna al punt 2.

c) Eliminar del sistema una entitat.

1. L'usuari indica que vol eliminar una entitat del sistema.

2. El sistema demana confirmació mitjançant un missatge.

3. El sistema marca l'entitat com eliminada i torna al punt 2.

d) Assignar una entitat relacionada.

1. L'usuari indica que vol assignar l'entitat a un altre entitat relacionada.

2. El sistema mostra un llistat d'entitats relacionades.

3. L'usuari  seleccionar  l'entitat  relacionada  que  assignarà  a  l'entitat  del
llistat.

4. El sistema registra l'assignació.

e) Desassignar una entitat relacionada.

1. L'usuari  indica  que  vol  desassignar  la  relació  entre  l'entitat  i  un  altre
entitat.

2. El sistema registra que les entitats ja no tenen relació.

2.2.2.4. Gestionar notes i informes d'alumnes RPD3/ RPD4/ RPD5/ 

RPD6/ RPD7/ RP4

En aquest cas també faré ús de casos d'ús parametritzats, és el cas en
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que el  professors i  tutors poden consultar  els alumnes assignats, posar les

notes i  generar els informes parcials o finals.  El pares per la seva banda i

tenint  en compte  el  seus  privilegis  podran  consultar  i  imprimir  les  notes  i

informes del seus fills.

Cas d'ús: Gestionar alumnes.

Actor principal: Personal docent, pares.

Actors de suport: Sistema.

Nivell d'objectius: Usuari.

Àmbit: Subsistema informes.

Precondició: L'usuari ha de estar identificat al sistema.

Garanties mínimes: El sistema mostrarà un missatge.

Garanties en cas d'èxit: El sistema mostrarà un missatge d'èxit.

Escenari principal d'èxit:

1. L'usuari demana fer una cerca d'alumnes existents a l'aula o assignatura.

2. El sistema mostra una llista de tots els alumnes de l'aula o assignatura.

3. L'usuari selecciona un alumne de la llista.

4. El sistema mostra les dades acadèmiques de l'alumne.

Escenaris alternatius:

a) Posar nota.

1. L'usuari consulta les dades de l'alumne.

2. L'usuari introdueix les notes de l'alumne.

3. El sistema enregistra les notes de l'alumne i torna al punt 2.

b) Generar informe.

1. L'usuari consulta les dades de l'alumne.
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2. L'usuari  introdueix  el  informe  o  comentari  sobre  l'assignatura  o
desenvolupament de l'alumne.

3. El sistema enregistra el informe o comentari i torna al punt 2.

c) Imprimir informe.

1. L'usuari indica que vol imprimir el informe de l'alumne.

2. El sistema imprimeix el informe i torna al punt 2.

2.2.2.5. Gestionar incidències RPD8/ RPD9/ RP5/ RP6

Aquest  cas  d'ús  és  comú  pels  pares  i  tutors,  és  el  seu  sistema  de

comunicació, el faran servir per comunicar-se absències, canvi de la persona

de recollida, sol·licituds de reunions presencials, etc. 

Cas d'ús: Gestionar incidències.

Actor principal: Tutor aula, pares.

Actors de suport: Sistema.

Nivell d'objectius: Usuari.

Àmbit: Subsistema.

Precondició: L'usuari ha de estar identificat al sistema.

Garanties mínimes: El sistema mostrarà un missatge.

Garanties en cas d'èxit: El sistema mostrarà un missatge d'èxit.

Escenari principal d'èxit:

1. L'usuari demana consultar les incidències.

2. El sistema mostra una llista d'incidències, marcades les no llegides.

Escenaris alternatius:

a) Llegir incidència.
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1. L'usuari selecciona una incidència.

2. El sistema mostra la incidència per a que l'usuari la llegeixi.

3. El sistema enregistra la lectura i torna al punt 2.

b) Generar incidència.

1. L'usuari indica que vol generar una incidència.

2. El sistema mostra una llista sobre els alumnes o nens que l'usuari pot
generar incidències.

3. L'usuari selecciona l'alumne o nen sobre el que vol generar una incidència.

4. El sistema mostra un espai per escriure la incidència.

5. L'usuari escriu la incidència i l'envia.

6. El sistema enregistra la incidència i torna al punt 2.

2.2.2.6. Gestionar calendari RRT9/ RPD10/ RP3

Aquest cas d'ús també és comú a diferents rols, el gestor TIC que tindrà la

gestió  de  manteniment  i  els  professors,  tutors  i  pares  que  consultaran  el

calendari.

Cas d'ús: Gestionar calendari.

Actor principal: Usuari.

Actors de suport: Sistema.

Nivell d'objectius: Usuari.

Àmbit: Subsistema.

Precondició: L'usuari ha de estar identificat al sistema.

Garanties mínimes: El sistema mostrarà un missatge.

Garanties en cas d'èxit: El sistema mostrarà un missatge d'èxit.
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Escenari principal d'èxit:

1. L'usuari demana consultar el calendari.

2. El sistema mostra una llista de cursos.

3. L'usuari selecciona un curs.

4. El sistema mostra un llistat d'aules.

5. L'usuari selecciona un aula.

6. El sistema mostra el calendari general amb els dies festius i els que tenen
una activitat programada, i un calendari setmanal amb l'àmbit temporal de
les activitats de les assignatures.

Escenaris alternatius:

a) Crear un nou calendari.

1. L'usuari indica que vol crear un nou calendari.

2. L'usuari introdueix el nou calendari.

3. El sistema enregistra el nou calendari i torna al punt 1.

b) Modificar un calendari.

1. L'usuari indica que vol modificar el calendari.

2. L'usuari introdueix les dades a modificar.

3. El sistema enregistra les dades modificades i torna al punt 6.

c) Eliminar del sistema una entitat.

1. L'usuari indica que vol eliminar un calendari.

2. El sistema demana confirmació mitjançant un missatge.

3. El sistema marca el calendari com eliminat i torna al punt 1.

Extensions:

• 6 a. El sistema mostra un missatge de que el calendari no està disponible en
aquest moment i convida a l'usuari a intentar-ho més tard.
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2.3.2. Diagrama d'Entitats

2.3.2.1 Explicació diagrama d'entitats

Una Escola està formada per Aules, i en cada aula s'imparteixen Classes

d'una  Assignatura  en  una  FranjaHoraria  concreta  i  la  realitza  un  Grup

d'Alumnes, i aquest grup pertany a un Curs , p.ex: a l'aula 1 de la escola en

concret es fa classe de matemàtiques a les 10 h de matí  del  dilluns, però

també es fa classe de mates els dimecres a les 11 h i els divendres a les 12 h;

per altre banda només es fa classe de gimnàstica els dimarts a les 11 h i es

pot fer en un altre aula que també pertany a l'escola. 

L'administrador  TIC  genera  els  diferents  calendaris  dels  grups,  els

calendaris tenen Dates, dies, que poden ser lectius, festius o dies especials
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(lliure  elecció,  activitat  especial...).  El  Calendari  té  quatre  Trimestres  i

cadascun  d'aquests  té  un  Horari,  i  aquest  té  diferents  franges  horàries

(FranjaHoraria). Per altre banda l'administrador TIC s'encarrega d'inserir totes

les dades dels nens, pares, professors i  assignatures.

Els alumnes pertanyen a un Grup (A, B, C, ...) que cursa un Curs, en

aquest  curs  es  donen  varies  Assignatures.  Aquest  grup  fa  classe  de  les

assignatures.

Els professors poden ser tutor d'un Grup i donar (imparteix) una o varies

assignatures.  Com  tutor  un  professor  pot  crear  una  o  varies  Incidències

(comportament, accident, ...) sobre un Nen i llegir les incidències que li envien

els Pares. També genera els informes de Trimestre del Nen sobre l'assignatura

del Curs que aquest cursa, i els informes generals trimestrals i final de curs

sobre el nen del grup que ell és tutor.

Els pares poden llegir els informes generats pels professors i tutors, les

incidències  enviades  pels  tutors  i  generar  incidències  (absències,  malalties,

demanar  una  cita,  ...)  per  a  que  les  llegeixin  els  tutors.  També  podran

modificar les dades personals pròpies i les dels seus fills.

Usuari només poden ser els pares i els personal docent, això ho gestionarà

l'administrador TIC.

Professors  i  AdmiTIC  són  especialitzacions  de  PersonalDocent,  i

PersonalDocent, Pare i Nen són especialitzacions de Persona.
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2.4. Subsistemes

2.4.1. Introducció

L'aplicació  es  dividira  en  diferents  subsistemes  segons  les  seves

funcionalitats i  els objectius dels diferents rols d'usuari. Aquest subsistemes

seran:  Subsistema  de  Connexió,  Subsistema  de  Manteniment,  Subsistema

d'Informes i Subsistema de Comunicació (incidències).

2.4.2. Subsistema de connexió

És  el  subsistema de  connexió  el  que  fa  referencia  a  la  connexió  dels

diferents  usuaris  amb  el  sistema  mitjançant  la  seva  identificació.  Com he

comentat abans, connectar-se al sistema no és un objectiu de l'usuari, però

l'autenticació és la que filtra les diferents funcionalitats a les que aquest té

accés segons el seu rol. 

2.4.3. Subsistema de manteniment

Aquest subsistema s'encarrega de gestionar totes les dades del sistema.

El gestor TIC intruirà,  modificarà, eliminarà, assignarà i dessasignarà totes les

dades dels nens, pares, professors-tutor, cursos i aules. També gestionarà el

calendari. 

Per altre banda el pares podran consultar i/o modificar les seves dades i

les dels fills.

2.4.4. Subsistema d'informes

El  subsistema  d'informes  és  el  que  fa  referencia  a  les  funcionalitats

acadèmiques.  El  professor  i  tutors  poden  posar  notes  i  comentaris  dels

diferents  trimestres  i  avaluacions  finals.  Per  la  banda  dels  pares,  aquests

poden consultar els informes. 
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2.4.5. Subsistema de comunicació

El  sistema  de  comunicació  és  el  que  s'encarrega  de  gestionar  les

funcionalitats  de  comunicació  entre  el  tutor  de  l'aula  i  el  pare,  és  una

comunicació directa i individualitzada. El missatges són personalitzats i tenen a

veure amb tots els afers del dia a dia del nen, petites coses, però no per això

menys  importants,  per  exemple:  comunicar  i  justificar  una  absència,

comunicar quelcom que ha de portar el nen al dia següent, comunicar que al

nen el recollira un altre persona un dia determinat, demanar una reunió.

3. DISSENY TÈCNIC

3.1. Introducció

L'objectiu d'aquest document és el del disseny tècnic de l'aplicació ESCOLA

A PROP, en ell es descriuran les seves funcionalitats, la definició de les classes

implicades, definició dels diferents subsistemes, diagrames de col·laboració o

seqüencia i el disseny de la persistència.

3.2. Subsistema de connexió

3.2.1. Presentació

El subsistema de connexió s'encarrega de connectar el diferents usuaris

amb  el  sistema,  creant  una  interfície  de  connexió  amb  les  diferents

funcionalitats oferides pels altres subsistemes.
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3.2.2. Actors principals

 Els  actors  principals  són  el  personal  docent  (administrador  TIC  i

professors) i els pares.

3.2.3. Funcionalitats

La  funcionalitat  del  subsistema  de  connexió  és  la  de  connectar-se  a

l'aplicació, i accedir a aquesta segons el rol de cada usuari i donar el pertinents

permisos.  Aquests  permisos  s'assignen  quan  l'administrador  introdueix  els

diferents usuaris al sistema.

3.2.4. Diagrames de seqüencia i col·laboració

L'usuari  es connecta al  sistema, aquest li  ensenya la pantalla d'usuari-

contrasenya i li demana les dades per confirmar en el sistema de gestió de

dades  que  l'usuari  està  registrat  al  sistema.  En  cas  d'èxit,  el  sistema  li
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3.3.4. Diagrames de seqüencia i col·laboració

En aquest apartat mostrarem el digrames que considerem més importats

en aquest subsistema, que són els de crear, consultar, modificar i eliminar. Per

''entitat'' entenem: Usuari, Alumne, Pare, Professor, Assignatura, Curs, etc.

3.3.4.1. Creació d'una entitat

L'administrador del sistema, un cop autentificat en aquest, mitjançant el

menú selecciona introduir una nova entitat al sistema, aquest li crea la pantalla

de  nova  entitat  i  espera  que  l'administrador  introdueixi  les  dades.  Un cop

l'administrador confirma les dades introduïdes, el GestorEntitat crea la nova
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entitat i  la guarda en el sistema de gestió de dades, aquest informa si les

dades s'han guardat correctament o no.

3.3.4.2. Consultar-Modificar Entitat

Aquí  podem veure el  diagrama de consulta  i  modificació  d'una entitat,

aquest cas el poden fer servir també els pares per consultar i modificar les
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dades pròpies i les dels seus fills, com el professors per consultar i/o modificar

les seves dades.

L'usuari  desitja  consultar  una  entitat  i  potser  modificar  alguna  dada

d'aquesta.  Selecciona  el  menú  corresponent  de  la  entitat  a  consultar  i  el

sistema crea la pantalla de l'entitat demanat-li les dades. L'usuari introdueix

les dades i les confirma en el sistema, aquest comprova que l'entitat existeix

en el sistema i en cas afirmatiu li ensenya a l'usuari, en cas negatiu mostra un

error.

Un cop l'usuari ha consultat les dades, té l'opció de modificar-les, aquest

les  modifica  i  confirma  que  vol  modificar-les,  el  GestorEntitat  genera  la

modificació de l'entitat i l'envia al sistema de gestió de dades, aquest retorna

un senyal d'èxit o error.

3.3.4.3. Eliminar Entitat

En aquest cas tant sols l'administrador té permís per eliminar un entitat.
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Entitat
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3.4.4.1. Generar informe

El professor desitja generar un informe d'una assignatura o final sobre un

trimestre o curs d'un alumne. El sistema crea la pantalla d'informe carregant

les dades de Trimestre/final, assignatures i cursos que hi ha enregistrats al

sistema, per a que l'usuari faci una selecció per la cerca d'alumnes i li demana

les dades a l'usuari per la cerca, el docent selecciona les dades i el sistema fa

una cerca al sistema dels alumnes que compleixen el requisits de cerca   i

mostra a l'usuari un llistat d'alumnes, aquest selecciona un alumne i li posa

una nota i/o comentari, després guarda. El sistema enregistra el informe en el

sistema de gestió de dades, i aquest genera un senyal d'èxit o error.
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Il·lustració 22: Diagrames seqüencia i col·laboració-subsistema-informes-generar informe
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3.4.4.2. Consultar informe

El professor, tutor o pare demanen al sistema la consulta d'un informe, el

sistema mostra els alumnes relacionats amb l'usuari i els trimestres en els que

existeix un informe per a que l'usuari faci una selecció per la cerca del informe.

L'usuari fa la selecció i confirma la cerca, el sistema recull les dades i les envia

al sistema de gestió de dades, en cas de dades errònies notifica l'error, i en cas

d'èxit mostra les dades acadèmiques de l'alumne seleccionat pel trimestre.  
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Il·lustració 23: Diagrames seqüencia i col·laboració-subsistema informes-consultar informe
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3.5.4. Diagrames de seqüencia i col·laboració

3.5.4.1. Generar incidència

En aquest cas tant el  tutor de grup i  pare volen enviar  una incidència

sobre un alumne o fill relacionat amb ells. El sistema crea la pantalla de nova

incidència i la mostra a l'usuari amb els alumnes relacionats a l'espera de que

aquest seleccioni un, i insereixi les dades de la incidència, la data l'agafa del

sistema. Un cop inserides les dades de la incidència, l'usuari confirma que vol

enviar-la, el sistema enregistra la incidència en el sistema de gestió de dades i

aquest genera un senyal d'èxit o error.
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Il·lustració 28: Diagrama seqüencia i col·laboració-subsistema incidències-Generar incidència
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3.5.4.2. Consultar incidència

En aquest cas tant el tutor de grup com el pare volen llegir una incidència

sobre un alumne o fill. Al menú seleccionen la lectura d'incidències, el sistema

demana dades de cerca, sobre la incidència a llegir, l'usuari selecciona i envia

les dades de cerca sobre la incidència. El sistema demana al sistema de gestió

de dades les dades de la incidència, aquest envia les dades i el sistema les

mostra per pantalla. En cas d'error ho notifica.
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Il·lustració 29: Diagrama seqüencia i col·laboració-subsistema incidències-Consulta
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3.6. Persistència

La persistència és la capacitat de preservar les dades entre execucions

diferents d'un programa o aplicació, en aquest apartat tractarem aquest fet.

3.6.1. Diagrama E/R

3.6.1.1 Atributs

PERSONA

codi-persona, nom, cognoms, data-naixement, sexe, adreça

ALUMNE (entitat subclasse de persona)

codi-persona
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Il·lustració 32: Diagrama E/R
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USUARI (entitat subclasse de persona)

codi-persona, usuari, contrasenya, data-alta, data-baixa

PARE (entitat subclasse d'usuari)

codi-persona, telefon, e-mail

PROFESSOR (entitat subclasse d'usuari)

codi-persona, tipus-contracte

ASSIGNATURA

nom-assignatura

INFORME-AVALUACIÓ

codi-informe, nota, comentari

INCIDÈNCIA

codi-incidència, comentari

INFORME-FINAL

codi-informe-final, nota, comentari

CURS

nom-curs

GRUP

nom-grup, nombre-alumnes
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FRANJA-HORARIA

codi-franja, hora-inici, hora-final

DIA

nom-dia, nombre

SETMANA

nombre-setmana

TRIMESTRE

nombre-trimestre

CALENDARI

anyInici-anyFi

3.6.1.2. Comentaris diagrama E/R

En el diagrama tenim les diferents entitats i les seves relacions, un cas

que tindríem que esmentar, que en el diagrama no s'ha pogut dibuixar bé és el

cas de Grup i la seva relació de pertànyer a Curs. En aquest cas Grup és una

entitat dèbil i no té cap sentit sense Curs.

Passem a fer una petita explicació de les entitats i les seves relacions.

Les  entitats  Usuari  i  Alumne  formen  part  d'una

generalització/especialització del tipus disjunta, ja que una mateixa entitat no

pot  aparèixer  en dues subclasse diferents;  i  total  ja  que totes  les  entitats

persona pertanyen a una subclasse.
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PROFESSOR-DOCENT-ASSIGNATURA: En aquesta relació un professor pot

ser docent de una o varies assignatures, i una assignatura pot ser donada per

un o varis professors, per tant és una relació M-N.

PARE-PROGENITOR-ALUMNE: Aquí un pare és progenitor d'un o més fills, i

un Alumne només té un progenitor, i per tant és una relació 1-N.

DATA-INCIDENCIA-ALUMNE:  Un  alumne  pot  tenir  cap,  una  o  varies

incidències en una mateixa data, i en una data pot haver-hi cap, un o varis

alumnes que tinguin incidència. Per tant és una relació M-N.

ASSIGNATURA-CLASSE-GRUP-AULA-FRANJAHORARIA:  Un  grup  realitza

classe d'una assignatura en una aula en una o varies franges-horaries. En un

aula  un  grup  realitza  classe  d'una  assignatura  en  una  o  varies  franges-

horaries... Per tant és una relació 1-1-1-N.

ALUMNE-INFORMEAVALUACIÓ-ASSIGNATURA: Un Alumne té  un informe

d'avaluació  d'una o varies  assignatures  en un o varis  trimestres.  Informes

d'avaluació d'una assignatura tenen varis alumnes en diferents trimestres...

Per tant és una relació M-N-P.

PROFESSOR-TUTOR-GRUP: Un professor és tutor d'un grup. Un grup té un

tutor. Per tant és una relació 1-1.

TUTOR- INFORMEFINAL-ALUMNE: Un tutor realitza el informe final d'un o

mes alumnes i un alumne té el informe final tant sols del tutor del seu grup.

Per tant és una relació 1-N i TUTOR és una relació associativa.

ALUMNE-GRUP: Un alumne pertany a un sol grup, i a un grup pertanyen

molts alumnes. Per tant és una relació N-1.

FRANJAHORARIA-DIA: Una franja horària pertany a un dia, i en un dia hi

han varies franges horàries. És una relació N-1.
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DIA-SETMANA:  Un  dia  pot  pertànyer  a  varies  setmanes,  però  a  una

setmana només pertany un dia en concret. Un dilluns pot pertànyer a varies

setmanes, però una setmana només té un dilluns. És una relació 1-N.

SETMANA-TRIMESTRE: En un trimestre hi ha varies setmanes, però una

setmana pertany a un trimestre. La setmana 24 pertany només a un trimestre,

però en un trimestre pot haver la setmana: 24, 25, 26 ... Per tant és una

relació N-1.

TRIMESTRE- CALENDARI: Un calendari té varis trimestres i un trimestre

pertany a un calendari. Relació N-1.

USUARI-DATA: Un usuari té una data d'alta i una de baixa, una data d'alta

i/o baixa poden tenir varis usuaris. Relació N-1.

3.6.2. Model relacional

En  aquest  apartat  tractarem  el  model  relacional  a  partir  de  la

transformació del model ER.

PERSONA (codi-persona, nom, cognoms, data-naixement, sexe, adreça)

ALUMNE (codi-persona, pare, grup)

on {codi-persona} referencia PERSONA,

{pare} referencia PARE

i {grup} referencia GRUP

USUARI (codi-persona, usuari, contrasenya, data-alta, data-baixa)
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on {codi-persona} referencia PERSONA

PARE (codi-persona, usuari, telefon, e-mail)

on {codi-persona} referencia PERSONA

i {usuari} referencia USUARI

PROFESSOR (codi-persona, usuari, tipus-contracte)

on {codi-persona} referencia PERSONA 

i {usuari} referencia USUARI

ASSIGNATURA (nom-assignatura)

DOCENT (codi-persona, nom-assignatura)

on {codi-persona} referencia PROFESSOR

i {nom-assignatura} referencia ASSIGNATURA

DATA (data)

INDICÈNCIA (codi-persona, data, comentari)

on {codi-persona} referencia ALUMNE 

i {data} referencia DATA 

AULA ( codi-aula, capacitat)

FRANJA-HORARIA (codi-franja, hora-inici, hora-final, nom-dia)

on {nom-dia} referencia DIA 
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CURS (nom-curs)

GRUP (nom-curs, nom-grup, quantitat-alumnes, tutor)

on {nom-curs} referencia CURS

i {tutor} referencia PROFESSOR

INFORME-AVALUACIO  (codi-persona,  nom-assignatura,  nom-

trimestre, nota, comentari)

on {codi-persona} referencia ALUMNE 

{nom-assignatura} referencia ASSIGNATURA

i {nom-trimestre} referencia TRIMESTRE

CALENDARI (anyInici-anyFinal)

TRIMESTRE (nom-trimestre, anyInici-anyFinal)

on {anyInici-anyFinal} referencia CALENDARI

CLASSE (codi-franja, codi-aula, nom-assignatura, nom-grup)

on {codi-franja} referencia FRANJA-HORARIA,

{codi-aula} referencia AULA,

{nom-assignatura} referencia ASSIGNATURA,

i {nom-grup} referencia GRUP

SETMANA (nombre-setmana, nom-dia, nom-trimestre)
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on {nom-dia} referencia DIA

i {nom-trimestre} referencia TRIMESTRE

4. PLANIFICACIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ

Tot seguit farem una petita planificació de la implementació del projecte,

el  rols  implicats  en  aquesta  i  els  riscos  per  portar  a  bon  terme  la

implementació.

El  sistema que proposo,  com s'ha  comentat  al  principi,  és  un mètode

iteratiu i incremental, en que la implementació seria una part de cada d'un dels

cicles. Es dividiria l'aplicació en els quatre subsistemes, potser començant amb

el de manteniment i així al final de cada cicle tindríem un desplegament d'una

part de l'aplicació operativa i anar afegint funcionalitats amb el desplegament

de la resta de subsistemes en els següents cicles.
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Il·lustració 33: Cicle de vida iteratiu-Enginyeria de programari - FUOC, 2011 
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Pel que fa a l'organització del grup, en ser un equip petit, proposo una

estructura democràtica, encare que que no sigui un projecte de llarga durada.

Penso que en un equip petit la comunicació pot fluir amb facilitat i no influir

negativament en el rendiment del treball cooperatiu. 

En ser un equip petit una mateixa persona pot fer diferents rols dintre del

projecte.
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4.1. Rols implicats en la implementació

L'aplicació no és molt gran i l'equip necessari és petit, de tres o quatre

persones, inclús menys, però si que podem diferenciar els diferents rols en la

implementació:

• Programador:  És  l'encarregat  d'escriure  el  codi  font  partint  de  les

directrius del disseny.

• Administrador de base de dades: És l'encarregat de la implementació

de la base de dades partint del disseny.

• Provador: És l'encarregat de la qualitat del producte i ha de vetllar per a

que aquest compleixi els requisits establerts en l'especificació i  el bon

funcionament de l'aplicació.

• L'encarregat  del  desplegament:  ÉS  l'encarregat  d'empaquetar  el

programa i enviar-lo al entorn adequat perquè arribi al client.

4.2. Anàlisi de riscos

Hem  de  tenir  en  compte  la  incertesa  de  portar  a  bon  terme  el

desenvolupament  del  projecte  i  per  tant  tenim  la  necessitat  de  tenir  una

planificació del riscos i conèixer el seu impacte en el projecte.

Podem  descompondre  el  riscos  en  quatre  tipus:  planificació,  cost,

manteniment, rendiment.

Per altre banda classificarem la probabilitat en tres nivells:  alt,  mitja i

baix.

I  el  impacte  sobre  el  projecte  en:  imperceptible,  marginal,  crític  i

catastròfic.
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II. SUBSISTEMA DE CONNEXIÓ

2,01
1 25,00 € 25,00 €

2,02 Hores de disseny pel rol d'arquitecte 1 35,00 € 35,00 €

2,03
2 25,00 € 50,00 €

2,04 Hores de proves de qualitat. 0,5 25,00 € 12,50 €

2,05 Hores de desplegament. 0,5 25,00 € 12,50 €

TOTAL SUBSISTEMA 135,00 €

Hores d'especificació i anàlisi pel rol 
d'analista funcional.

Hores de programació i administració 
base de dades.

III. SUBSISTEMA D'INFORMES

3,01
3 25,00 € 75,00 €

3,02 Hores de disseny pel rol d'arquitecte 6 35,00 € 210,00 €

3,03
6 25,00 € 150,00 €

3,04 Hores de proves de qualitat. 1,5 25,00 € 37,50 €

3,05 Hores de desplegament. 0,5 25,00 € 12,50 €

TOTAL SUBSISTEMA 485,00 €

Hores d'especificació i anàlisi pel rol 
d'analista funcional.

Hores de programació i administració 
base de dades.

IV. SUBSISTEMA D'INCIDÈNCIES

4,01
2 25,00 € 50,00 €

4,02 Hores de disseny pel rol d'arquitecte 2 35,00 € 70,00 €

4,03
4 25,00 € 100,00 €

4,04 Hores de proves de qualitat. 1,5 25,00 € 37,50 €

4,05 Hores de desplegament. 0,5 25,00 € 12,50 €

TOTAL SUBSISTEMA 270,00 €

Hores d'especificació i anàlisi pel rol 
d'analista funcional.

Hores de programació i administració 
base de dades.
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5. CONCLUSIONS

Ja  hem arribat  al  final  després  uns  mesos  de  treball  ple  de  dubtes,

incerteses,  inexperiència,  il·lusió,  cansament  i  ganes,  moltes  ganes  per

finalitzar.

Com a  conclusions  podríem treure  de  varis  tipus:  com aplicació,  com

projecte i  com realització personal i adquisició de coneixements.

Com aplicació, després d'explicar la idea a diferents persones dedicades a

la docència, tots han coincidit en les bondats de l'aplicació, inclús hom  ha

comentat que tindria una bona funcionalitat a nivell  intern, simplement per

comunicació entre els docents i per a que els informes dels alumnes quedin

enregistrats i puguin ser consultats per altres professors. Per tant com idea

crec que ha sigut un èxit, com negoci en els moments actuals ho dubto, al

menys a curt plaç. Potser el camí seria desenvolupar l'aplicació tal i com està

en el projecte, el més senzilla possible i regalar-la al centres escolars i oferir

noves  funcionalitats  de  pagament  com:  gestió  de  menjador,  gestió

administrativa, gestió de transport escolar, etc.

Com  projecte  penso  que  potser  seria  la  primera  iteració  i  potser  li
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RESUM

I. SUBSISTEMA DE MANTENIMENT 642,50 €

II. SUBSISTEMA DE CONNEXIÓ 135,00 €

III. SUBSISTEMA D'INFORMES 485,00 €

IV. SUBSISTEMA D'INCIDÈNCIES 270,00 €

TOTAL  1.532,50 €
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mancarien un parell més. He de suposar que l'experiència i la confiança que

aquesta  dona facilita  l'elaboració  d'aquests  tipus de projectes.  El  que m'ha

costat  més  ha  sigut  la  part  de  disseny,  que  com  he  comentat  potser

l'experiència ajuda a tenir la seguretat del que estas fent, estalviant temps i

esforços.

Personalment  m'ha  ajudat  a  agafar  una  mica  de  seguretat  i  afiançar

alguns conceptes que potser no tenia clars.

Per altre banda ha de ser el tribunal el que jutjara les bondats d'aquest

treball.
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6. GLOSSARI

Actor: Qualsevol cosa que interactua amb el sistema.

Àmbit: Perímetre que delimita una cosa o, en general, qualsevol cosa.

Alumne: Persona que rep ensenyament per part d'un altre.

Cas d'ús: ''[...] és una descripció d'un conjunt de seqüencies d'accions, incloent-ne

variants, que executa un sistema per a produir un resultat observable i de valor per

a un actor''. Diversos autors (2010).  Unified Modeling LanguageTM(UML®). Object

Management Group.

Docent: Persona que ensenya d'altres.

Escenari:  Seqüència d'accions i interaccions que es  produeixen en un cas d'ús

sota  certes  condicions,  expressades  sense  (o  amb  poques)  ramificacions

condicionals.

Extensió:  Un fragment d'escenari que comença sota una certa condició des d'un

altre escenari.

Garanties mínimes:  Allò que podem assegurar que passarà en finalitzar el cas

d'ús, sigui quin sigui l'escenari.

Garanties en cas d'èxit:  Allò que passa en finalitzar el cas d'ús en l'escenari

d'èxit.

Identificació: Fet de demostrar que hom és qui diu que és.

Incidència: Allò que sobrevé en el curs d'un afer, esdeveniment, etc. 

Informe: Text o declaració que explica els esdeveniments d'un fet.
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Pare: Progenitor d'una persona.

Precondició: Condició que s'ha de complir anteriorment a l'execució del cas d'ús.

Professor:  Persona que ensenya d'altres quelcom, normalment una assignatura.

Requeriment: Acció de requerir.

Requisit: Condició exigida o necessària per una cosa.

Requisit funcional:  Requisit que descriu que volem o que esperem que faci un

sistema.

Requisit no funcional:  Requisit que descriu com volem o com esperem que un

sistema faci  allò  que  volem o esperem que  faci.  De  totes  les  maneres  de fer

quelcom, és una d'elles.

Sistema:  Un grup  de  parts  en  interacció  que  funcionen  com un tot  i  que  és

distingible del seu entorn a través d'uns límits o fronteres reconegudes.

Subsistema: Subdivisió d'un sistema. Sistema dintre d'un altre.

Stakeholder: Persona o entitat que té un interes en un projecte.

Usuari: Persona que far servir quelcom, un sistema.
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