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Resum 
 

Aquest treball de fi de carrera es desenvolupa dins l’àrea de J2EE. Es basa en el 
desenvolupament d’una aplicació web destinada a gestionar els cursos que s’imparteixen en un 
ajuntament pels habitants del poble que ho desitjin. 

 
La intenció d’aquesta aplicació és la de que els habitants del poble puguin des de casa 

seva, a través d’Internet, accedir mitjançant un usuari de tipus alumne, que ells mateixos poden 
donar d’alta des de la plana d’entrada de l’aplicació, a veure els cursos que hi ha disponibles i 
apuntar-se a ells, podent seleccionar el grup que per horari els és més còmode d’assistir a 
classe. 

 
Aquesta aplicació també facilitarà la comunicació entre els alumnes dels diferents grups 

amb els professor que són responsables d’aquests grups, poden rebre informació d’aquests 
professors i adreçar-los consultes que aquests poden respondre, evitant que els alumnes hagin 
d’esperar a solucionar els seus dubtes fins a la propera sessió presencial. 

 
També proveirà als usuaris administratius, responsables de gestionar l’aplicació, de definir 

les dades corresponents tant a cursos com a usuaris, a més de crear enquestes destinades als 
alumnes, per tal de conèixer el grau de satisfacció d’aquests. 

 
Es pretén que l’aplicació sigui senzilla d’utilitzar, mantenint una gran uniformitat entre les 

diferents interfícies d’aquesta, de forma que no faci falta molt de temps per conèixer el 
funcionament de cadascuna d’aquestes interfícies. 

 
Així doncs, el que es busca és facilitar el treball del usuari administratius i fomentar la 

comunicació dels alumnes del diferents cursos amb el seu professor, no limitant-se aquesta a 
les hores de classe. 
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1 Introducció 
 

1.1 Justificació del TFC i context en el qual es desenvolupa: 
punt de partida i aportació del TFC 
 

El Treball de Fi de Carrera que he realitzat es basa en el projecte de creació d’una 
aplicació web que cobreixi les necessitats que té l’ajuntament d’una població de gestionar els 
cursets que s’ofereixen als habitants d’aquesta població. 

 
A més de possibilitar als usuaris administratius d’aquest ajuntament el poder gestionar les 

dades dels cursos, professors, alumnes i altres coses pròpies de l’aplicació, s’intenta crear una 
comunicació entre els professors i els alumnes dels grups que dirigeixen, així com poder 
conèixer el grau de satisfacció dels alumnes que realitzen els cursos a través d’enquestes. 

 
Finalment, també es possibilitarà que els usuaris alumnes es puguin donar d’alta en el 

sistema des de casa seva, a través d’Internet, podent veure així l’oferta de cursos i apuntar-s’hi 
en el grup que els resulti més convenient. De totes maneres, sempre podran realitzar aquesta 
gestió els usuaris administratius encarregats de l’aplicació. 
 

Com es pot deduir del que hem explicat anteriorment, hi haurà tres tipus d’usuaris per 
l’aplicació: administratius, professors i alumnes, tenint disponibles cadascun d’ells diferents 
funcionalitats, tot i que en moltes d’aquestes funcionalitats interactuaran entre ells. 

1.2 Objectius del TFC 
 

Els objectius d’aquest treball són els següents: 
 
• Facilitar el treball dels administratius de l’ajuntament a l’hora de gestionar els cursos, i 

els usuaris, mitjançant interfícies senzilles i uniformes entre elles que no requereixin 
d’un temps d’aprenentatge prolongat. 

 
• Permetre als habitants del poble de poder conèixer des de casa seva, a través 

d’Internet, l’oferta formativa de l’ajuntament i de crear el seu propi usuari per accedir a 
aquesta oferta. 

 
• Fer més fluida la comunicació entre els alumnes dels diferents grups amb els 

professors responsables d’aquests grups, que fins ara es veia limitada als dies en que 
hi havia classe. 

 
• Conèixer el grau de satisfacció dels alumnes mitjançant senzilles enquestes, per tal de 

conèixer quins cursos han de tenir continuïtat i quins són susceptibles de ser suspesos 
o modificats. 

1.3 Enfocament i mètode seguit 
 
En el desenvolupament d’aquesta aplicació s’han seguit totes les passes necessaries, és a 

dir, primer s’ha planificat el treball per distribuir-lo en el temps assignat pel desnvolupament.  
 
A continuació s’ha realitzat l’anàlisi de requeriment, per tal d’establir les funcionalitats que 

ha de proporcionar l’aplicació a partir de les necessitats dels usuaris. 
 
Una vegada establertes les necessitats en l’anàlisi, s’ha procedit a realitzar el disseny, en el 

que s’ha establert el model a seguir en la implementació. S’ha decidit utilitzar el patró de 
disseny MVC, el model de dades a utilitzar i com funcionaran les diferents opcions de 
l’aplicació. 
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Finalment, s’ha procedit a realitzar la implementació del producte, utilitzant Hibernate per 

interactuar amb la base de dades i Struts per facilitar la implementació del patró MVC. Aquesta 
part ha estat complicada degut al desconeixement total d’aquestes tecnologies en el moment 
de començar.  

 
Totes aquestes tasques s’han hagut de combinar amb l’aprenentatge accelerat de J2EE, a 

més d’aprendre com funcionen Hibernate i Struts, doncs com ja he dit no tenia cap 
coneixement previ d’aquests temes. 

 

1.4 Productes obtinguts 
 
Aquest treball tindrà tres components, que explicarem breument a continuació: 
 

1. Memòria: Es tracta del document que esteu visualitzant en aquest moment. En ell 
s’explica com s’ha realitzat cadascuna de les fases del treball, com poden ser la 
planificació, l’anàlisi de requeriments, el disseny i la implementació del producte. 
També s’adjunten els manuals d’instal·lació i d’ús de l’aplicació. 

 
2. Producte: És l’aplicació web desenvolupada en aquest treball. S’inclouen tots els 

fitxers necessaris per tal de poder-la desplegar mitjançant Ant, tal i com 
s’explicarà en el manual d’instal·lació inclòs en aquest mateix document. 

 
3. Presentació: Sintetitza la informació aportada en el document de la memòria, 

mostrant mitjançant diapositives els punts més importants que s’hi inclouen. 
Mitjançant aquesta presentació s’hauria d’entendre de forma esquemàtica com 
s’ha realitzat el projecte. 

1.5 Breu descripció dels altres capítols de la memòria  
 

En aquest document corresponent a la memòria del TFC, hi trobarem els següents capítols 
principals, que descriurem breument a continuació: 

 
• Planificació del Projecte: En aquest capítol veurem el pla de treball previst 

inicialment. Es poden veure les tasques en que s’ha dividit el desenvolupament així 
com la previsió de temps necessari per realitzar cadascuna d’aquestes tasques. També 
hi trobarem el programari que s’utilitzarà en el projecte. 

 
• Anàlisi de Requeriments: Aquest capítol està dedicat a analitzar, a partir de les 

necessitats establertes, quines funcionalitats ha de proporcionar l’aplicació que 
desenvoluparem. S’hi pot trobar una descripció textual d’aquestes funcionalitats, així 
com una de més formal en forma de casos d’ús, mostrant-ne els diagrames. 

 
• Disseny: Capítol dedicat al disseny de l’aplicació. Una vegada establertes les 

funcionalitats requerides, procedim a decidir com ha de funcionar cadascuna d’elles, 
quines classes necessitarem, el model de persistència necessari i el patró de disseny 
que utilitzarem, en aquest cas el patró de disseny MVC. Tot acompanyat de diferents 
tipus de diagrames que facilitaran la comprensió d’aquestes decisions. 

 
• Implementació: En aquest capítol aprofundirem en com hem aplicat el patró de 

disseny MVC en el desenvolupament del producte, tot explicant l’estructura de 
l’aplicació i que forma part de cadascun dels components d’aquest patró. Explicarem 
també com hem utilitzat Struts en aquest desenvolupament. 

 
• Conclusions: En aquest capítol valorarem les fites que hem aconseguit respecte a les 

que teníem previstes inicialment, així com el seguiment que hem fet del pla de treball. 
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Finalment donarem una opinió personal sobre com ha estat el desenvolupament 
d’aquest TFC. 

 
• Glossari: Aquí explicarem cadascuna de les paraules clau per entendre a que ens 

referim quan parlem de segons quines coses al parlar de l’aplicació desenvolupada. 
 

• Bibliografia: Llistat de llibres i enllaços d’Internet que hem utilitzat per adquirir 
coneixement dels conceptes i tecnologies que hem hagut d’utilitzar en la realització 
d’aquest treball. 

 
A més d’aquests capítols que conformen la memòria, trobarem en els annexos els 

manuals, tant d’instal·lació com d’usuari. 
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2 Planificació del projecte 
 

2.1 Introducció 
 
Un ajuntament organitza un conjunt de cursos de diverses temàtiques, tant pels habitants 

del poble com per persones de les rodalies a les que poden  interessar. Fins ara, el 
procediment seguit per la inscripció passava per acudir personalment a l’ajuntament, on 
s’entraven les dades del nou alumne mitjançant un programa instal·lat en l’ordinador de la 
persona responsable de la gestió d’aquests cursos, el qual enregistrava aquestes dades en una 
base de dades Access situada en aquest mateix ordinador. 

 
Per tal de fer arribar les propostes dels cursos que es realitzaran, juntament amb 

informació sobre el temari, els horaris, els preus, etc., i per facilitar els tràmits d’inscripció, han 
pensat de crear una nova aplicació web. 

 
A través d’aquesta aplicació, els potencials alumnes podran consultar la informació sobre 

els cursos que es realitzaran, així com inscriure’s en els que desitgin, podent triar el grup 
segons l’horari que els vagi millor, sempre i quant el grup ja no hagi assolit el màxim de 
persones inscrites. 

 
En el procés mitjançant el qual l’alumne s’apunta per primera vegada a un dels cursos, se li 

crearà un usuari, mitjançant el qual podrà accedir a la seva pàgina personal, en la que podrà 
veure informació relativa als cursos en els que estigui participant actualment, com per exemple 
el proper dia en que hi ha classe, així com informació que el professor encarregat del curs hagi 
cregut convenient de fer arribar als seus alumnes. 

 
Així doncs, aquests professors també han de poder accedir a l’aplicació per tal de poder 

incloure informació relativa als cursos que estan impartint, a més de poder veure la informació 
sobre aquests cursos i els alumnes que hi ha assignats a cadascun dels seus grups. Es 
important que aquests processos siguin senzills de realitzar. 

 
Es contempla la possibilitat de que, una vegada acabat cada curs, es pugui fer arribar als 

alumnes una enquesta sobre el nivell de satisfacció que han assolit en la realització d’aquest 
curs. Aquestes enquestes han de ser totalment personalitzables, doncs pot resultar interessant 
fer enquestes sobre els interessos de la gent del poble per tal de saber quin tipus de cursos 
poden ser més interessants pel futur. 

 
El personal de l’ajuntament responsable de la gestió dels cursos serà l’encarregat 

d’introduir els cursos amb tota la informació que els correspongui, així com de la preparació i 
anàlisis dels resultats de les enquestes que es trobi interessant de realitzar. Per facilitar-los la 
seva tasca s’ha demanat que l’aplicació sigui senzilla d’utilitzar, cosa que intentarem complir el 
màxim possible. 

2.2 Organització de l’equip 
 

L’equip que desenvoluparà aquest projecte està format per en Miquel Vila i l’Antoni Oller, i 
la seva organització serà tal i com s’explica a continuació. 

 
En Miquel, estudiant que està cursant l’assignatura Treballa Final de Carrera realitzarà la 

feina que ha estat planificada, sota l’assessorament i supervisió de l’Antoni. 
 

2.3 Recursos de programari 
 



Treball Fi de Carrera – J2EE  Miquel Vila Costa 
Memòria 
 

  10/66 

En la realització d’aquest projecte s’utilitzaran els següents recursos, dels quals en 
detallarem la seva funcionalitat: 

 
• El campus de la UOC, a través del qual s’establirà la comunicació entre l’estudiant i el 

consultor. 
 
• La suite informàtica Microsoft Office, la qual s’utilitzarà per la realització de la 

documentació relativa al projecte. Un dels components claus d’aquesta suite serà el 
MS Project, mitjançant el qual podrem fer la planificació i seguiment del projecte. 

 
• Visual Pradigm 5.0 Community Edition, pel disseny dels diferents tipus de diagrames, 

excepte pel de la base de dades, el qual ha estat realitzat amb el MicroOLAP Database 
Designer for MySQL. 

 
• L’IDE (Entorn Integrat de Desenvolupament) Eclipse 3.0.1, mitjançant el qual 

realitzarem la implementació de l’aplicació web i les proves sobre aquesta. S’ha utilitzat 
també el plug-in MyEclipse, que m’ha ajudat a realitzar algunes tasques mecàniques de 
forma més ràpida. De totes maneres l’he hagut d’utilitzar amb molt de compte, doncs 
sovint feia alguna cosa imprevista per mi. 

 
• El servidor d’aplicacions JBoss 4.0.2, en el que desplegarem el producte resultant, 

permetent als diferents usuaris accedir a l’aplicació mitjançant un navegador web. 
 

• Apache Ant, eina que he utilitzat per automatitzar la compilació i desplegament de 
l’aplicació en el servidor JBoss, la qual utilitza un fitxer xml per tal de realitzar les 
diferents operacions necessàries. 

 
• El SGBD (Sistema Gestor de Bases de Dades) MySQL, que utilitzarem per crear i 

gestionar la base de dades sobre la que treballarem. També utilitzarem el MySQL 
Administrator per l’administració d’aquesta base de dades i el MySQL Query Browser 
per realitzar operacions sobre ella. 

 

2.4 Descomposició del projecte en tasques 
 

Per a la realització d’aquest projecte, a més de les tasques que són habituals en el 
desenvolupament de programari, haurem de tenir en compte la necessitat d’adquirir els 
coneixements necessaris sobre el funcionament de la tecnologia J2EE, així com la redacció de 
la memòria del treball, que inclourà tota la documentació relativa al projecte, i la presentació,. 

 
A continuació desglossem les tasques que haurem de realitzar per aquest 

desenvolupament: 
 
• Pla de Treball 

o Descripció de les necessitats 
o Elaboració del calendari 
o Redacció del document 

• Anàlisis 
o Especificació de les funcionalitats 
o Casos d’ús 
o Diagrama d’entitats 

• Disseny 
o Descripció textual de les funcionalitats 
o Diagrames 

 Diagrama de classes i jerarquies 
 Diagrama d’estats 
 Diagrama de casos d’ús 
 Diagrama de col·laboració 

o Disseny de les interfícies d’usuari 
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o Disseny de la persistència 
o Excepcions 

• Implementació i proves unitàries 
o Subsistema de Gestió de Cursos 
o Subsistema de Gestió d’Usuaris 
o Subsistema d’Alumnes 
o Subsistema de Gestió Docent 
o Subsistema de Gestió d’Enquestes 

• Proves d’integració 
• Redacció de la memòria i la presentació 
• Formació en J2EE 

 

2.5 Calendari del Projecte 
 

A continuació podem veure el calendari realitzat amb el Microsoft Project en el que 
intentem aproximar els períodes de temps que dedicarem a cadascuna de les tasques 
necessàries per a la realització del projecte: 

 

 
Imatge 1: Calendari del Projecte 

 
A continuació mostrem el diagrama de Gantt que ens resulta després de definir el períodes 

assignats a cadascuna de les tasques del projecte: 
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Imatge 2: Diagrama de Gantt 

 

2.6 Temporalització i documentació 
 

Els períodes estimats per cadascuna de les fases principals coincideixen amb els períodes 
que hi ha fixats en el calendari de l’assignatura per els lliuraments parcials dels documents de 
cadascuna de les fases. 

 
El lliurament final del projecte, que constarà de la memòria del projecte i de l’aplicació 

desenvolupada, queda fixat pel dia 9 de gener del 2006, quedant les dates d’entrega parcials i 
final tal i com es mostra a continuació: 

 
Fase Data de Lliurament
Pla de Treball 26/09/2005
Anàlisi de Requeriments 17/10/2005
Disseny 07/11/2005
Implementació 09/12/2005
Memòria + Presentació 09/01/2006

 
La memòria del projecte inclourà tota la documentació desenvolupada en les fases 

anteriors del desenvolupament (pla de treball, anàlisi i disseny) convenientment actualitzades, 
així com una explicació sobre la implementació, un manual d’instal·lació i un manual pels 
usuaris. 

 
Abans de cada lliurament es farà arribar al consultor els esborranys de les diferents parts 

desenvolupades per tal de que pugui aportar els seus comentaris i suggeriments sobre les 
modificacions que poden resultar interessants en el desenvolupament final. 
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3 Anàlisis de Requeriments 
 

3.1 Especificació Textual de les Funcionalitats 
 

En aquest projecte es tracta de desenvolupar una aplicació per tal de gestionar el cursos 
que es realitzen des d’un ajuntament per la gent del poble i dels pobles veïns.  

 
Aquesta aplicació ha de permetre que aquestes persones puguin accedir a través d’Internet 

a veure la oferta de cursos que hi ha disponible, matricular-se a qualsevol d’aquests cursos i, 
una vegada apuntats, poder accedir mitjançant un codi d’usuari i una contrasenya a la seva 
plana personal, en la que podran veure, per cadascun dels cursos en els que estiguin 
matriculats, la informació que els pugui deixar el professor de curs, realitzar consultes a aquest 
professor i llegir les respostes que aquest els pugui donar. 

 
Els professors també podran accedir mitjançant un codi d’usuari i una contrasenya a la 

seva plana personal, en la que podran veure informació sobre els cursos que estan impartint, 
com per exemple els grups que tenen assignats i els alumnes que hi ha en cada grup. Tindran 
l’opció de posar informació destinada als alumnes del curs, així com respondre a les consultes 
que poden haver realitzat aquests alumnes. 

 
Finalment, tindrem els usuaris administratius, paper que exerciran treballadors de 

l’ajuntament. Aquests usuaris accediran a l’aplicació mitjançant un codi d’usuari i una 
contrasenya, i una vegada dins d’aquesta podran realitzar la gestió dels cursos, dels grups que 
hi haurà en cada curs, els horaris que tindrà cadascun d’aquests grups i dels professors que 
impartiran les classes per cada grup.  

 
Per tal de conèixer el grau de satisfacció dels alumnes, els usuaris administratius podran 

crear enquestes que podran fer arribar a tots els alumnes de certs cursos o grups. Quan 
aquests alumnes accedeixin a la seva plana personal podran veure, per cada grup, les 
enquestes que tenen disponibles. Els usuaris administratius podran visualitzar els resultats 
d’aquestes enquestes una vegada aquestes hagin estat finalitzades, és a dir, que hagi expirat 
la data límit de resposta. 

 
El programari permetrà que els diferents tipus d’usuaris que tindrem, és a dir: alumnes, 

professors i usuaris administratius, puguin realitzar les funcions que tindran disponibles. 
Seguint aquest criteri, distribuirem les funcionalitats en 5 subsistemes: 

 
• Subsistema de gestió de cursos: agrupa les funcionalitats relacionades amb la 

gestió de cursos, grups, horaris i assignació de professors als grups. Aquestes 
funcionalitats seran responsabilitat dels usuaris administratius. 

 
• Subsistema de gestió d’usuaris: agrupa les funcionalitats relacionades amb la 

gestió dels usuaris dels diferents tipus: usuaris administratius, professors i 
alumnes, que tot i que es poden donar d’alta a través d’Internet, pot ser que no 
disposin d’aquest mitjà i requereixin una alta manual per part d’un usuari 
administratiu. 

 
• Subsistema d’alumnes: agrupa les funcionalitats ofertes als alumnes, com poden 

ser l’alta com a usuari, la matricula a un curs, la realització de consultes al 
professor i la visualització de la informació que aquest pot distribuir. 

 
• Subsistema de gestió docent: agrupa les funcionalitats de les que disposaran els 

professors, com poden ser la consulta dels llistats d’alumnes assignats als grups 
dels que és responsable, la distribució d’informació a aquests grups i la resolució 
de consultes realitzades pels alumnes. 
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• Subsistema d’enquestes: agrupa les funcionalitats relacionades amb la creació 
d’enquestes i la seva distribució als alumnes per part dels usuaris administratius, la 
recollida de les respostes dels alumnes i la presentació dels resultats als usuaris 
administratius. 

 

3.1.1 Subsistema de gestió de cursos 
 

Aquest subsistema permetrà que els usuaris administratius gestionin els cursos que 
s’oferiran, els grups que es crearan per cada curs i els horaris en que s’impartiran les classes 
per aquests grups.  

 
Les funcionalitats incloses en aquest subsistema són les següents: 
 
• Alta d’un curs: Aquesta opció permetrà afegir nous cursos al sistema, de manera que 

quedaran disponibles per la creació de grups amb diferents horaris de classes per 
aquest curs. L’usuari administratiu encarregat de donar d’alta el nou curs tindrà que 
indicar el nom del curs obligatòriament, així com si ho desitja pot entrar una descripció 
per aquest curs. Pel que fa al codi del curs, aquest es generarà automàticament, sent 
diferent de qualsevol altre corresponent a un curs ja existent. 

 
• Baixa d’un curs: Cal tenir en compte que una vegada s’ha donat d’alta un curs, aquest 

no podrà ser eliminat del sistema, tot i que si que podrà ser donat de baixa per part 
d’un usuari administratiu. Realitzant aquesta operació el sistema assignarà una data de 
baixa als curs, amb el que els grups pertanyents a aquest curs passaran a ser 
inaccessibles per part dels alumnes que tinguin assignats. 

 
• Consulta/Modificació de curs: Aquesta opció permetrà als usuaris administratius 

modificar les dades corresponents a un curs ja existent, excepte el codi del curs, el qual 
serà immodificable i invisible. Una vegada seleccionat el curs a consulta i/o modificar li 
apareixerà una pantalla amb les dades d’aquest curs, de les que en podrà modificar el 
nom i la descripció. 

 
• Reactivació d’un curs: Es possible que un usuari administratiu doni de baixa algun 

curs o cursos per error, o bé que desitgi reactivar un curs que s’havia donat de baixa un 
temps enrere. Aquesta funcionalitat donarà als usuaris administratius la possibilitat de 
reactivar un curs donats de baixa anteriorment. Els grups pertanyents al curs reactivat 
tornaran a ser visibles pels alumnes que en formin part, sempre i quant no hagi expirat 
la data de fi que tenen assignada. 

 
• Alta d’un grup per un curs: Serà necessari que els usuaris administratius, per cada 

curs, defineixin el grups que es crearan. Cadascun dels grups tindrà un codi únic que 
serà assignat automàticament pel programa i que serà immodificable per part de 
l’usuari. A més, s’haurà de definir diverses dades: el professor que dirigirà el grup (a 
seleccionar d’entre els entrats al sistema), el lloc on es realitzaran les classes, el 
nombre màxim de persones que poden formar part del grup, el preu de la matrícula, la 
data en que s’inicia el curs i la data en que finalitza, així com un camp d’observacions 
d’entrada voluntària. 

 
• Consulta/Modificació d’un grup: Al seleccionar un grup, es mostrarà una nova 

pantalla amb les seves dades. L’usuari podrà modificar totes aquestes dades excepte 
el codi de grup, que com ja hem dit anteriorment és immodificable i no visible per part 
de l’usuari. 

 
• Eliminació d’un grup: Mitjançant aquesta opció s’eliminarà completament del sistema 

el grup escollit. En aquest cas no s’utilitza l’opció de donar de baixa els grups, doncs 
aquesta es produirà automàticament en el cas de que es superi la data de fi de curs pel 
grup. Aquesta opció s’utilitzarà principalment per eliminar grups erronis o que s’han 
cancel·lat per falta d’alumnes o per qualsevol altre motiu. 
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• Alta d’un horari per un grup: Pels diferents grups es poden definir les franges 

horàries en les que s’impartiran les classes. Així doncs, aquesta funcionalitat permetrà 
definir el dia de la setmana, l’hora d’inici i l’hora de fi d’una d’aquestes franges horàries. 
Internament, l’aplicació també guardarà un identificador. 

 
• Consulta/Modificació d’un horari: Al seleccionar aquesta opció es mostrarà a l’usuari 

una pantalla amb les dades de l’horari, les quals es podran modificar en cas de ser 
necessari. 

 
• Eliminació d’un horari: Mitjançant aquesta opció s’eliminarà totalment l’horari escollit. 

No hi ha la opció de donar-lo de baixa, doncs no tindria cap sentit i, en cas de voler-lo 
recuperar només s’haurà de tornar a introduir. 

 

3.1.2 Subsistema de gestió d’usuaris 
 

Les funcionalitats incloses en aquest subsistema es corresponen a les destinades a 
gestionar els usuaris de tots tres tipus (usuaris administratius, professors i alumnes), és a dir, a 
donar-los d’alta, modificar les seves dades, donar-los de baixa, reactivar-los i, en el cas dels 
alumnes, assignar-los als diferents grups. 

 
A continuació anirem explicant quines seran aquestes funcionalitats: 
 
• Alta d’un usuari: Mitjançant aquesta opció, l’usuari administratiu encarregat d’aquesta 

funció entrarà en una pantalla en la que assignarà les dades del nou usuari. L’aplicació 
validarà que el N.I.F. sigui únic entre els usuaris de tipus que s’està donant d’alta, per 
tal d’evitar que per error es puguin crear diversos usuaris del mateix tipus per una 
persona.  També s’entrarà la contrasenya que tindrà l’usuari i, en el cas dels alumnes, 
el C.C.C. (Codi de Compte Corrent), per tal que es puguin realitzar els cobraments 
necessaris. 

 
• Baixa d’un usuari: Si per qualsevol circumstància un usuari ja no ha de tornar a ser 

utilitzat, especialment en el cas dels usuaris administratius  o els professors que poden 
deixar la feina, tot i que s’estendrà als usuaris de tipus alumne, existirà l’opció de donar 
de baixa aquests usuaris, sent-los impossible d’entrar dins l’aplicació. Per poder donar 
un professor primer s’ha d’assignar un altre professor als seus grups. 

 
• Consulta/Modificació d’un usuari: L’usuari administratiu seleccionarà l’usuari que 

desitja consultar i/o modificar, amb el que entrarà en un pantalla amb les dades 
d’aquest usuari. Dels camps mostrats, els podrà modificar tots excepte el codi de 
l’usuari i el tipus, que com ja hem dit anteriorment, serà immodificable una vegada 
assignat en el procés d’alta. Des d’aquesta pantalla també podrà canviar la 
contrasenya de l’usuari. 

 
• Reactivació d’un usuari: Si pel motiu que sigui es desitja que un usuari donat de 

baixa torni a estar actiu, l’usuari administratiu disposarà d’aquesta opció, amb la que 
s’eliminarà la data de baixa assignada a l’usuari que es vol reactivar, recuperant aquest 
usuari totes les funcionalitats que tenia abans de la baixa. 

 
• Assignació/Desassignació de l’alumne a grups: Com es lògic, en algun moment 

s’haurà de definir a quins grups han d’estar assignats els alumnes. En el cas que 
l’usuari administratiu hagi d’assignar l’alumne als grups que hagi demanat haurà 
d’utilitzar aquesta opció. La trobarem en la pantalla de consulta/modificació d’usuari, 
sempre i quant el tipus d’usuari seleccionat sigui alumne. Apareixeran en forma de 
llistat tots els grups amb places disponibles. Cadascun d’aquests grups tindran una 
casella de verificació per tal que l’usuari administratiu pugui seleccionar els grups 
desitjats per l’alumne o desseleccionar els grups als que ja estigui apuntat i no ho 
vulgui així. 
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3.1.3 Subsistema d’alumnes 
 

Tot i que com hem vist en el subsistema anterior es poden gestionar l’alta, la 
consulta/modificació i l’assignació de l’alumne als diferents grups de forma interna, també es 
permetrà que un possible alumne pugui realitzar aquestes operacions ell mateix a través 
d’Internet. 

 
A part de la gestió del seu usuari l’alumne podrà utilitzar altres funcionalitats des de la seva 

plana personal. Entre aquestes funcionalitats s’inclourà la consulta de dades del curs, la 
consulta d’informació oferta pel professor i la realització de consultes a aquest, així com la 
consulta de les respostes donades. 

 
Passem doncs a desglossar cadascuna d’aquestes funcionalitats: 
 
• Alta d’un nou alumne com a usuari: Des de la pantalla d’entrada a l’aplicació, hi ha 

l’opció de que una persona es doni d’alta com a usuari alumne en l’aplicació. Es 
mostrarà una pantalla que serà exactament la mateixa que la que se’ls mostrarà als 
usuaris administratius  quan donen d’alta un nou usuari, tot i que no es podrà 
seleccionar el tipus d’usuari (aquest vindrà predeterminat com a tipus alumne). En 
aquesta pantalla l’alumne entrarà les seves dades, a més d’una contrasenya que 
utilitzarà per accedir a l’aplicació. 

 
• Consulta/Modificació de les dades personals de l’alumne: Aquesta opció serà 

accessible des de la plana personal de l’alumne, que apareixerà una vegada s’hagi 
identificat en el sistema amb l’usuari i contrasenya que li hagin estat donats. Com en el 
cas anterior, aquesta pantalla serà la mateixa que la que en disposen els usuaris 
administratius, amb la evident diferència de que l’alumne només podrà modificar les 
seves pròpies dades, excepte el codi d’usuari, el N.I.F. i el tipus d’usuari. També des 
d’aquesta pantalla podrà modificar la contrasenya per una altra més del seu gust. 
Finalment podrà apuntar-se a grups disponibles i desassignar-se d’algun dels grups en 
que estigui, sempre i quant encara no hagi començat el curs per aquests grups.  

 
• Consulta de grups: Des de la seva plana personal, un alumne pot accedir a un llistat 

amb tots el grups als quals està assignat. Podrà accedir a la plana d’un d’aquests 
grups, on podrà veure la informació sobre el curs i el propi grup. A més de les diferents 
informació que hagi pogut afegir el professor assignat al grup/curs des de la seva plana 
personal, opció que veurem en el subsistema de gestió docent. Des d’aquesta pantalla 
podrà accedir també a veure una llista dels companys de grup, a l’apartat de consultes 
al professor i a les enquestes preparades pel grup. 

 
• Consulta d’informacions del grup: Un professor pot introduir informacions relatives al 

funcionament del grup, destinades als alumnes d’aquest grup. Des de la plana del grup 
els alumnes podran accedir a visualitzar aquestes informacions, les quals es mostraran 
en forma de llista ordenades de més nova a més antiga,  

 
• Realització de consultes al professor: Per tal de possibilitar la comunicació entre els 

alumnes i el professor d’un grup al que estan assignats, l’alumne disposarà, per 
cadascun dels grups en els que estigui assignat, d’una opció que permeti de realitzar 
consultes al professor del grup i visualitzar les respostes que aquest pugui donar, tant a 
les seves consultes com a les dels seus companys de grup. Per cada consulta 
s’introduirà un assumpte i el text de la consulta. 

 

3.1.4 Subsistema de gestió docent 
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En aquest subsistema es veurien incloses les funcionalitats de les que disposaran els 
usuaris de tipus professor una vegada accedeixin mitjançant els seus codi d’usuari i 
contrasenya a la seva plana personal. 

 
Entre aquestes funcionalitats hi podem trobar la consulta/modificació de les seves dades, 

doncs l’alta dels usuaris de tipus professor l’ha de fer obligatòriament un usuari administratiu, la 
consulta de la informació dels grups/cursos als que està assignat com a professor, la inclusió 
de nova informació sobre aquests grups/cursos i la recepció de consultes dels alumnes i la 
possibilitat de respondre a aquestes consultes. 

 
Així doncs, passem a aprofundir en cadascuna d’aquestes funcionalitats: 
 
• Consulta/Modificació de les dades personals del professor: Com en el cas dels 

alumnes, una vegada un usuari de tipus professor accedeixi, després d’identificar-se 
mitjançant el codi d’usuari i la contrasenya que tingui assignats, a la seva plana 
personal, tindrà l’opció de poder veure i/o modificar les seves dades personal, de la 
mateixa manera en que ho pot fer un usuari administratiu amb les de qualsevol usuari. 
Una vegada seleccionada aquesta opció, apareixerà una pantalla amb les dades que 
podrà modificar totes les dades excepte el codi d’usuari, el N.I.F. i el tipus d’usuari, que 
evidentment serà immodificable i fixat a tipus professor. També des d’aquesta pantalla 
podrà modificar la seva contrasenya. 

 
• Consulta de grups: Una vegada el professor està en la seva plana personal, podrà 

accedir a visualitzar un llistat amb els grups dels quals n’és el responsable. Podrà, a 
través d’aquest llistat, accedir a una plana amb la informació sobre el curs i el grup, on 
podrà fer diverses accions sobre aquests. Al accedir a un d’aquests apartats, el 
professor podrà veure les dades sobre el curs, així com la informació relativa al grup en 
concret i els seus horaris i el llistat de tots els alumnes assignats al grup. També des 
d’aquí es podrà accedir a la funcionalitat d’afegir informació sobre el curs/grup i a la de 
respondre les consultes realitzades pels alumnes. 

 
• Alta d’una nova informació sobre el grup: Mitjançant aquesta funcionalitat, un 

professor podrà afegir per un dels grups dels que és responsable, informació destinada 
als alumnes d’aquest grup, per tal d’informar-los de qualsevol cosa. S’accedirà a 
aquesta opció des de la plana del grup desitjat, amb el que s’anirà a una nova plana en 
la que s’introduirà aquesta nova informació, la qual passarà a ser visible per tots els 
alumnes del grup. 

 
• Recepció i resposta de consultes d’alumnes: Com ja hem explicat en el subsistema 

d’alumnes, aquests tindran l’opció de realitzar consultes al professor del seu grup a 
través d’Internet. Dins de la plana d’un grup podrà accedir a una pantalla en la que se li 
mostraran, ordenades de mes noves a mes velles, les consultes realitzades pels 
alumnes d’aquest grup, així com la resposta o respostes que ha donat a cadascuna. 
Per poder respondre a una consulta, el professor seleccionarà la consulta a respondre i 
accedirà a una pantalla amb un quadre de text en el que podrà introduir la seva 
resposta. Una vegada entrada aquesta resposta passarà a ser visible pels alumnes del 
grup.  

 

3.1.5 Subsistema d’enquestes 
 

En aquest subsistema, a diferència dels anteriors en que només intervenia un tipus 
d’usuari, hi intervindran tant els usuaris administratius pel que fa a la creació de noves 
enquestes i la visualització dels resultats, com alumnes, que seran els destinataris d’aquestes 
enquestes i que voluntàriament podran respondre-les. 

 
A continuació aprofundirem en cadascuna d’aquestes funcionalitats en els següents 

apartats: 
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• Creació d’enquestes: Els encarregats de crear les enquestes seran els usuaris 
administratius, els quals hauran de definir les preguntes, així com les possibles 
respostes entre les que hauran d’escollir els alumnes que responguin a aquestes 
enquestes. El primer que haurà de fer l’usuari és definir la nova enquesta, així com els 
grups als que va dirigida. A continuació entrarà les diferents qüestions per aquesta 
enquesta, així com les opcions de resposta per cadascuna d’elles. Una vegada entrat 
tot, aquesta nova enquesta passarà a estar disponible per respondre als alumnes dels 
grups destinataris. 

 
• Resposta a enquestes: Una vegada l’usuari administratiu ha creat una enquesta i ha 

seleccionat els grups als que va destinada, els alumnes d’aquests grups, un vegada 
accedeixin a la plana d’un d’aquests grups, veuran en l’apartat enquestes aquesta nova 
enquesta, que apareixerà fins que es superi la data límit per contestar-la. Per 
respondre-la simplement hauran de prémer sobre ella i els apareixerà una pantalla amb 
les preguntes i les possibles respostes de cadascuna. De cada pregunta només podran 
seleccionar una de les respostes. 

 
• Consulta de resultats: Des de la seva plana personal, els usuaris administratius 

podran accedir a consultar els resultats de les enquestes, amb el que els apareixerà un 
llistat amb totes les enquestes finalitzades ordenades de més nova a més antiga.  
Prement sobre l’enquesta desitjada apareixerà una pantalla amb els resultats. Es 
podran veure la descripció de l’enquesta, els grups als que anava dirigida, el total 
d’alumnes destinataris, el total d’alumnes que l’ha respost i per cada pregunta els 
percentatges de cadascuna de les respostes així com el nombre de vegades que s’ha 
seleccionat cadascuna.  

 

3.2 Casos d’ús 
 

En aquest apartat anirem definint els diferents casos d’ús que trobarem en aquesta 
aplicació a partir de les funcionalitats descrites en l’apartat anterior, en el que s’explica de forma 
més extensa com funciona cada cas d’us. Agruparem els diferents casos d’ús pel subsistema al 
que pertanyen. 
 

3.2.1 Subsistema de gestió de cursos 
 

3.2.1.1 Cas d’ús número 1: “Alta de curs” 
 
Resum de la funcionalitat: afegeix un curs a la base de dades, permetent a continuació definir 
els grups amb els seus horaris que es crearà pel curs. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: forma part de la part principal del treball dels usuaris 
administratius, tot i que no es donaran d’alta molts cursos. 
 
Actors: usuari administratiu 
 
Casos d’ús relacionats: Alta de Grup, Consulta/Modificació de Grup, Eliminació de Grup.. 
 
Precondició: el curs no existeix a la base de dades. 
 
Postcondició: el curs està registrat a la base de dades. 
 

3.2.1.2 Cas d’ús número 2: “Baixa de curs” 
 
Resum de la funcionalitat: marca un curs existent com a donat de baixa. 
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Paper dins el treball de l’usuari: és un cas d’ús esporàdic dins el treball dels usuaris 
administratius. 
 
Actors: usuari administratiu 
 
Casos d’ús relacionats: Reactivació de curs. 
 
Precondició: el curs existeix a la base de dades i no està donat de baixa. 
 
Postcondició: el curs té assignada una data de baixa en la base de dades. 
 

3.2.1.3 Cas d’ús número 3: “Consulta/Modificació de curs” 
 
Resum de la funcionalitat: Mostra les dades relatives a un curs, podent modificar algunes 
d’aquestes dades. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: forma part de la part principal del treball dels usuaris 
administratius. 
 
Actors: usuari administratiu 
 
Casos d’ús relacionats: Alta de Grup, Consulta/Modificació de Grup, Eliminació de Grup. 
 
Precondició: el curs ja existeix a la base de dades. 
 
Postcondició: el curs està registrat a la base de dades amb les modificacions realitzades. 
 

3.2.1.4 Cas d’ús número 4: “Reactivació de curs” 
 
Resum de la funcionalitat: desmarca un curs existent com a donat de baixa. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: és un cas d’ús esporàdic dins el treball dels usuaris 
administratius. 
 
Actors: usuari administratiu 
 
Casos d’ús relacionats: Baixa de curs. 
 
Precondició: el curs existeix a la base de dades i està donat de baixa. 
 
Postcondició: s’elimina la data de baixa assignada al curs. 

 

3.2.1.5 Cas d’ús número 5: “Alta de grup” 
 
Resum de la funcionalitat: afegeix un grup a la base de dades i el relaciona amb un dels cursos 
ja existents. També es poden definir els horaris per aquest grup. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: forma part de la part principal del treball dels usuaris 
administratius. 
 
Actors: usuari administratiu 
 
Casos d’ús relacionats: Alta de curs, Consulta/Modificació de curs. 
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Precondició: el grup no existeix a la base de dades i si existeix el curs al que s’assigna. 
 
Postcondició: el grup està enregistrat a la base de dades i està relacionat amb el curs escollit 
per l’usuari. També poden estar definides les franges horàries en que s’impartiran les classes 
pel grup. 
 

3.2.1.6 Cas d’ús número 6: “Consulta/Modificació de grup” 
 
Resum de la funcionalitat: mostra les dades corresponents a un grup, podent modificar alguna 
d’aquestes dades. També són modificables els horaris per aquest grup. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: forma part de la part principal del treball dels usuaris 
administratius. 
 
Actors: usuari administratiu 
 
Casos d’ús relacionats: Alta de curs, Consulta/Modificació de curs. 
 
Precondició: el grup existeix a la base de dades, així com el curs al que està assignat. 
 
Postcondició: el grup està enregistrat a la base de dades i està relacionat amb el curs escollit 
per l’usuari. També poden estar definides les franges horàries en que s’impartiran les classes 
pel grup. 
 

3.2.1.7 Cas d’ús número 7: “Eliminació de grup” 
 
Resum de la funcionalitat: elimina de la base de dades les dades corresponents a un grup. 
Elimina també les assignacions d’alumnes a aquest grup, així com els horaris que tingui 
definits. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: és un cas d’ús esporàdic dins el treball dels usuaris 
administratius. 
 
Actors: usuari administratiu 
 
Casos d’ús relacionats: Alta de curs, Consulta/Modificació de curs. 
 
Precondició: el grup existeix a la base de dades, així com el curs al que està assignat. 
 
Postcondició: el grup ja no existeix a la base de dades, així com les assignacions d’alumnes a 
aquest grup i els horaris. 

3.2.1.8 Diagrama de casos d’ús 
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Imatge 3: Diagrama de casos d'us Subsistema de Gestió de Cursos 

 

3.2.2 Subsistema de gestió d’usuaris 
 

3.2.2.1 Cas d’ús número 8: “Alta d’usuari” 
 
Resum de la funcionalitat: afegeix un usuari de tipus administratiu, professor o alumne a la 
base de dades. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: forma part de la part principal del treball dels usuaris 
administratius. 
 
Actors: usuari administratiu 
 
Casos d’ús relacionats:  
 
Precondició: l’usuari  no existeix a la base de dades. 
 
Postcondició: l’usuari està enregistrat a la base de dades. 
 

3.2.2.2 Cas d’ús número 9: “Baixa d’usuari” 
 
Resum de la funcionalitat: marca un usuari existent com a donat de baixa. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: és un cas d’ús esporàdic dins el treball dels usuaris 
administratius. 
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Actors: usuari administratiu 
 
Casos d’ús relacionats: Reactivació d’usuari. 
 
Precondició: l’usuari existeix a la base de dades i no està donat de baixa. 
 
Postcondició: l’usuari té assignada una data de baixa en la base de dades. 
 

3.2.2.3 Cas d’ús número 10: “Consulta/Modificació d’usuari” 
 
Resum de la funcionalitat: Mostra les dades relatives a un usuari, podent modificar algunes 
d’aquestes dades. En el cas dels usuaris alumne, també es pot accedir a definir els grups als 
que pertany. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: forma part de la part principal del treball dels usuaris 
administratius. 
 
Actors: usuari administratiu 
 
Casos d’ús relacionats: Assignació d’alumne a grups/cursos. 
 
Precondició: l’usuari ja existeix a la base de dades. 
 
Postcondició: l’usuari està registrat a la base de dades amb les modificacions realitzades.  
 

3.2.2.4 Cas d’ús número 11: “Reactivació d’usuari” 
 
Resum de la funcionalitat: desmarca un usuari existent com a donat de baixa. 
Paper dins el treball de l’usuari: és un cas d’ús esporàdic dins el treball dels usuaris 
administratius. 
 
Actors: usuari administratiu 
 
Casos d’ús relacionats: Baixa d’usuari. 
 
Precondició: l’usuari existeix a la base de dades i està donat de baixa. 
 
Postcondició: s’elimina la data de baixa assignada a l’usuari. 
 

3.2.2.5 Cas d’ús número 12: “Assignació d’alumne a grups/cursos” 
 
Resum de la funcionalitat: assigna un alumne existent a un o més grups disponibles. 
Paper dins el treball de l’usuari: forma part de la part principal del treball dels usuaris 
administratius. 
 
Actors: usuari administratiu 
 
Casos d’ús relacionats: Alta d’usuari, Consulta/Modificació d’usuari. 
 
Precondició: l’usuari de tipus alumne existeix a la base de dades, així com els grups als que es 
vol assignar. 
 
Postcondició: l’usuari de tipus alumne està assignat als grups desitjats. 
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3.2.2.6 Diagrama de casos d’us 
 

 
Imatge 4: Diagrama de casos d'ús Subsistema de Gestió d'Usuaris 

 

3.2.3 Subsistema d’alumnes 
 
Aquest subsistema comparteix amb el subsistema de gestió d’usuaris els casos d’ús Alta 

d’usuari, Consulta/Modificació d’usuari i el d’Assignació d’alumne a grups/cursos, amb la 
diferencia que l’usuari que els utilitzarà es de tipus alumne i que només podrà actuar sobre el 
seu propi usuari. 

3.2.3.1 Cas d’ús número 13: “Consulta de grups/cursos” 
 
Resum de la funcionalitat: mostra les dades corresponents a un dels grups als que l’alumne 
està assignat. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: forma part de la part principal del treball dels usuaris alumne. 
 
Actors: usuari alumne. 
 
Casos d’ús relacionats: Realització de consulta. 
 
Precondició: l’usuari alumne existeix a la base de dades i està assignat al grup del que consulta 
la informació. 
 
Postcondició:  

3.2.3.2 Cas d’ús número 14: “Realització de consulta” 
 
Resum de la funcionalitat: l’alumne crea una consulta que es fa arribar al professor del grup. 
Paper dins el treball de l’usuari: forma part de la part principal del treball dels usuaris alumne. 
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Actors: usuari alumne. 
 
Casos d’ús relacionats: Consulta de grups/cursos. 
 
Precondició: l’usuari alumne existeix a la base de dades i està assignat al grup des del que 
realitza la consulta. 
 
Postcondició: la consulta realitzada està enregistrada a la base de dades i es visible pel 
professor del grup. 
 

3.2.3.3 Diagrama de casos d’ús 
 

 
Imatge 5:Diagrama de casos d'ús Subsistema d'Alumnes 

 

3.2.4 Subsistema de gestió docent 
 
Aquest subsistema comparteix amb el subsistema de gestió d’usuaris el cas d’ús 

Consulta/Modificació d’usuari, amb la diferència que l’utilitzarà un usuari professor, el qual 
només podrà modificar dades del seu propi usuari. 
 

3.2.4.1 Cas d’ús número 15: “Consulta de grups/cursos” 
 
Resum de la funcionalitat: mostra les dades corresponents a un dels grups als que el professor 
està assignat. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: forma part de la part principal del treball dels usuaris 
professor. 
 
Actors: usuari professor. 
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Casos d’ús relacionats: Afegir informació, Resposta de consulta. 
 
Precondició: l’usuari professor existeix a la base de dades i està assignat al grup del que 
consulta la informació. 
 
Postcondició:  
 

3.2.4.2 Cas d’ús número 16: “Afegir informació” 
 
Resum de la funcionalitat: El professor afegeix una informació al grup al que està assignat, 
sent aquesta informació visible pels alumnes. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: forma part de la part principal del treball dels usuaris 
professor. 
 
Actors: usuari professor. 
 
Casos d’ús relacionats: Consulta de grups/cursos. 
 
Precondició: l’usuari professor existeix a la base de dades i està assignat al grup al que afegeix 
la informació. 
 
Postcondició: la nova informació està enregistrada a la base de dades i es visible pels alumnes 
del grup en el que s’ha afegit.  
 

3.2.4.3 Cas d’ús número 17: “Resposta de consulta” 
 
Resum de la funcionalitat: El professor respon a una de les consultes que li ha realitzat un dels 
alumnes del grup. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: forma part de la part principal del treball dels usuaris 
professor. 
 
Actors: usuari professor. 
 
Casos d’ús relacionats: Consulta de grups/cursos. 
 
Precondició: l’usuari professor existeix a la base de dades, està assignat al grup del que ha 
rebut la consulta. 
 
Postcondició: la resposta a la consulta està enregistrada a la base de dades i es visible pels 
alumnes del grup en el que s’ha afegit. 
 

3.2.4.4 Diagrama de casos d’ús 
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Imatge 6: Diagrama de casos d'ús Subsistema de Gestió Docent 

 

3.2.5 Subsistema d’enquestes 
 

3.2.5.1 Cas d’ús número 18: “Creació d’enquesta” 
 
Resum de la funcionalitat: L’usuari administratiu crea una enquesta amb un seguit de 
preguntes i possibles respostes que es fa arribar als grups d’alumnes seleccionats. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: és un cas d’ús esporàdic dins el treball dels usuaris 
administratius. 
 
Actors: usuari administratiu. 
 
Casos d’ús relacionats: Resposta a enquestes. 
 
Precondició: Els grups seleccionats com a destí de l’enquesta existeixen a la base de dades. 
 
Postcondició: l’enquesta està enregistrada a la base de dades i es visible pels alumnes dels 
grups als que s’ha enviat. 
 

3.2.5.2 Cas d’ús número 19: “Resposta a enquesta” 
 
Resum de la funcionalitat: L’alumne respon a algunes o totes les preguntes d’una de les 
enquestes destinades als seus grups i que encara no ha acabat de respondre. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: és un cas d’ús esporàdic dins el treball dels usuaris alumnes. 
 
Actors: usuari alumne. 
 



Treball Fi de Carrera – J2EE  Miquel Vila Costa 
Memòria 
 

  27/66 

Casos d’ús relacionats: Creació d’enquesta. 
 
Precondició: l’enquesta existeix a la base de dades i encara no ha estat totalment resposta per 
part de l’alumne. 
 
Postcondició: les respostes de l’alumne estan enregistrades a la base de dades. Si totes les 
preguntes han estat respostes l’enquesta ja no apareixerà en la plana personal de l’alumne, 
 

3.2.5.3 Cas d’ús número 20: “Consulta de resultats” 
 
Resum de la funcionalitat: L’usuari administratiu consulta els resultats d’una de les 
enquestes, els quals apareixeran tant en percentatges com en valors absoluts. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: és un cas d’ús esporàdic dins el treball dels usuaris 
administratius. 
 
Actors: usuari administratiu. 
 
Casos d’ús relacionats: Resposta a enquestes. 
 
Precondició: l’enquesta existeix a la base de dades  
 
Postcondició:  
 

3.2.5.4 Diagrama de casos d’ús 
 

 
Imatge 7:Diagrama de casos d'ús Subsistema d'Enquestes 

 

3.3 Diagrama d’entitats 
 

En aquest apartat començarem per identificar les classes d’entitats, per a continuació 
especificar-ne els atributs. Finalment, representarem el diagrama d’entitats, en el que veurem 
les relacions existents entre aquestes classes d’entitats. 
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3.3.1 Identificació de les classes d’entitats 
 
Identificarem les classes d’entitats a partir dels casos d’us, indicant per cadascun d’aquests 

les classes que hi trobem. Si la classe ja s’havia identificat en un cas d’ús anterior, el seu nom 
anirà seguit d’un asterisc. 

 
• Cas d’ús número 1: “Alta de curs”. Classes: Curs. 
 
• Cas d’ús número 2: “Baixa de curs”. Classes: Curs*. 
 
• Cas d’ús número 3: “Consulta/Modificació de curs”. Classes: Curs*. 
 
• Cas d’ús número 4: “Reactivació de curs”. Classes: Curs*.  
 
• Cas d’ús número 5: “Alta de grup”. Classes: Curs*, Grup, Horari, Professor.  
 
• Cas d’ús número 6: “Consulta/Modificació de grup”. Classes: Curs* Grup*, Horari*.  
 
• Cas d’ús número 7: “Eliminació de grup”. Classes: Curs* Grup*, Horari*.  
 
• Cas d’ús número 8: “Alta d’usuari”. Classes: Usuari, Administratiu, Professor*, Alumne. 
 
• Cas d’ús número 9: “Baixa d’usuari”. Classes: Usuari*. 
 
• Cas d’ús número 10: “Consulta/Modificació d’usuari” . Classes: Usuari*, Administratiu*, 

Professor*, Alumne*. 
 
• Cas d’ús número 11: “Reactivació d’usuari” . Classes: Usuari*. 
 
• Cas d’ús número 12: “Assignació d’alumne a grups/cursos” . Classes: Alumne*, Curs*, 

Grup*.  
 
• Cas d’ús número 13: “Consulta de grups/cursos”. Classes: Grup*, Curs*, Informació, 

Professor*, Alumne*. 
 
• Cas d’ús número 14: “Realització de consulta” . Classes: Consulta, Resposta?, 

Professor*. 
 
• Cas d’ús número 15: “Consulta de grups/cursos” . Classes: Grup*, Curs*, Informació*, 

Professor*, Alumne*. 
 
• Cas d’ús número 16: “Afegir informació” . Classes: Grup*, Curs*, Informació*. 
 
• Cas d’ús número 17: “Resposta de consulta” . Classes: Consulta*, Resposta*?, 

Alumne*. 
 
• Cas d’ús número 18: “Creació d’enquesta” . Classes: Enquesta, Pregunta, Opció, 

Curs*, Grup*. 
 
• Cas d’ús número 19: “Resposta a enquesta” . Classes: Enquesta*, Pregunta*, Opció*. 
 
• Cas d’ús número 20: “Consulta de resultats” . Classes: Enquesta*, Pregunta*, Opció*, 

Curs*, Grup*. 
 

La presència de la classe d’entitat Resposta és dubtosa, doncs en el cas de que a cada 
consulta realitzada per l’alumne només es doni una resposta per part del professor, aquesta pot 
ser un atribut més de la classe Pregunta. En el nostre cas, assumirem que el professor pot 
donar més d’una resposta a una mateixa pregunta, pel que Resposta serà una de les classes 
d’entitat. 
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Per tant, la primera llista de classes d’entitats és la següent: Curs, Grup, Horari, Usuari, 

Administratiu, Professor, Alumne, Informació, Consulta, Resposta, Enquesta, Pregunta, Opció. 
  

3.3.2 Especificació dels atributs de les classes d’entitats 
 
A continuació presentem una llista en la que per cada classe d’entitat es mostren els seus 

atributs: 
 

• Classe Curs: codi_curs(string), nom(string), descripció(text), data_alta(data), 
data_baixa(data). 

 
• Classe Grup: codi_grup(string), codi_curs(string), codi_professor(string), lloc(string), 

màxim_alumnes(enter), preu_matrícula(real), data_inici(data), data_fi(data). 
 
• Classe Horari: codi_grup(string), dia_setmana(enter), hora_inici(hora), hora_fi(hora). 
 
• Classe Usuari: codi_usuari(string), NIF(string), nom(string), cognom_1(string), 

cognom_2(string), adreça(string), codi_postal(string), telèfon_1(string), 
telèfon_2(string), e-mail(string), observacions(text), contrasenya(string). 

 
• Classe Administratiu: codi_usuari(string), NIF(string), nom(string), cognom_1(string), 

cognom_2(string), adreça(string), codi_postal(string), telèfon_1(string), 
telèfon_2(string), e-mail(string), observacions(text), contrasenya(string). 

 
• Classe Professor: codi_usuari(string), NIF(string), nom(string), cognom_1(string), 

cognom_2(string), adreça(string), codi_postal(string), telèfon_1(string), 
telèfon_2(string), e-mail(string), observacions(text), contrasenya(string). 

 
• Classe Alumne: codi_usuari(string), NIF(string), nom(string), cognom_1(string), 

cognom_2(string), adreça(string), codi_postal(string), telèfon_1(string), 
telèfon_2(string), e-mail(string), observacions(text), contrasenya(string), CCC(string). 

 
• Classe Informació: codi_informació(string), codi_grup(string), text_informació(text), 

data_publicació(data). 
 
• Classe Consulta: codi_consulta(string), codi_grup(string), codi_alumne(string), 

tema(string), text_consulta(text), data_publicació(data). 
 
• Classe Resposta: codi_resposta(string), codi_pregunta(string), text_resposta(text), 

data_publicació(data). 
 
• Classe Enquesta: codi_enquesta(string), títol(string), data_límit(data). 
 
• Classe Pregunta: codi_enquesta(string), número_pregunta(enter), text_pregunta(text). 
 
• Classe Opció: codi_enquesta(string), número_pregunta(enter), número_opció(enter), 

text_opció(string). 
 
• Classe Selecció: codi_alumne(string), codi_enquesta(string), número_pregunta(enter), 

número_opció(enter). 
 

3.3.3 Diagrama de Classes d’Entitats 
 
El diagrama d’entitats resultant seria el que es mostra a continuació: 
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Imatge 8: Diagrama d'Entitats 
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4 Disseny 
 
En l’anàlisis ja hem definit les funcionalitats que ha d’oferir l’aplicació web que hem 

desenvolupat, tant de forma textual com, de forma més formal, mitjançant els casos d’us, dels 
que n’hem representat també els diagrames. Finalment, hem obtingut, a partir d’aquests casos 
d’ús, les entitats en les que es basarà la nostra aplicació, a partir de les quals extraurem les 
classes que formaran part de l’aplicació i el disseny de la persistència. 

 
Així doncs, en aquest apartat dedicat al disseny, començarem per mostrar el diagrama de 

classes de l’aplicació, a continuació mostrarem alguns diagrames de col·laboració 
representatius, així com els senzills diagrames d’estats que formen part d’aquest disseny i, 
finalment, mostrarem el disseny de la persistència. També explicarem el model que seguirem 
en el desenvolupament de l’aplicació (el model MVC). 

 
Pel que fa al disseny de les interfícies, mostrarem només algunes d’aquestes interfícies, 

doncs la majoria tenen un disseny semblant, salvant les peculiaritats que poden tenir algunes 
d’elles. 
 

4.1 Diagrama de Classes 
 
A partir del diagrama d’entitats que hem desenvolupat durant l’anàlisi de requeriment, 

obtindrem el diagrama de les classes que utilitzarem en el desenvolupament de l’aplicació. Es 
pot veure que és molt semblant a l’anterior. En aquest diagrama no apareixen totes les classes 
utilitzades, sinó únicament les corresponents al model de dades que utilitzarem. 

 
En aquest nou diagrama desapareixen les relacions ternàries, que passaran a representar-

se com a relacions binàries, més apropiades pel desenvolupament i que es correspondran amb 
les taules creades en la base de dades de l’aplicació. Aquests són els casos de les relacions 
entre les consultes, els usuaris (alumnes) que les creen i el grup al que van destinades i, el de 
les qüestions d’una enquesta, els usuaris (alumnes) que les responen i la opció seleccionada. 

 
Cal observar que entre les classes Grup i Usuari s’hi estableixen dues relacions. La primera 

és la que hi ha entre el grup i el professor responsable, mentre que la segona és la que hi ha 
entre el grup i els seus alumnes. 

 
Finalment remarcar que la relació d’herència dels diferents tipus d’usuaris s’elimina, doncs 

no hi ha gairebé diferències entre els tres tipus d’usuaris, i es pot generalitzar en una sola 
classe usuari, que es correspondrà amb la taula del mateix nom  de la base de dades. 

 
Així doncs passem a veure com queda el diagrama: 
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Imatge 9: Diagrama de Classes 

 

4.2 Diagrames de Col·laboració 
 
En l’anàlisi de requeriments hem definit el casos d’us que trobarem en l’aplicació, així com 

els actors que podran utilitzar cadascun d’ells. En aquest apartat intentarem, mitjançant 
diagrames de col·laboració mostrar com funcionen alguns dels casos d’ús més representatius 
dels que hem definit. 

 
No es presenten tots els diagrames, doncs n’hi ha molts que són gairebé idèntics als 

corresponents a d’altres casos d’ús. De totes maneres s’indicarà quins són aquests casos d’ús i 
en quin diagrama ens podem basar per tal d’entendre el seu funcionament. 

 
Aquests diagrames de col·laboració mostren a grans trets com interactuen entre ells els 

diferents components de l’aplicació, així com interactuen amb l’usuari que els utilitzarà. S’indica 
en cada cas el tipus d’aquest usuari, que com ja sabem és únic en cada subsistema, amb 
l’excepció del subsistema d’enquestes en el que actuen tant usuaris administratius com 
usuaris alumne. De totes maneres no actuen junts en un cas d’us en concret. 

 
 

4.2.1 Subsistema de Gestió de Cursos 
 
Per aquest subsistema es mostraran els diagrames de col·laboració corresponents als 

següents casos d’ús: 1:Alta de Curs, 2:Baixa de Curs i 5:Alta de Grup. Pel que fa al cas d’ús 
3:Consulta/Modificació de Curs funcionarà de la mateixa manera que 1:Alta de Curs. En el cas 
4:Reactivació de Grup el funcionament serà com el de 2:Baixa de Curs. Finalment, en els casos 
d’us 6:Consulta/Modificació de Grup i 7:Eliminació de Grup, el funcionament serà con en el 
5:Alta de Grup. 
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4.2.1.1 Cas d’ús 1: Alta de Curs 
 

 
Imatge 10: Diagrama Col·laboració Alta de Curs 

 

4.2.1.2 Cas d’ús 2: Baixa de Curs 
 

 
Imatge 11:Diagrama Col•laboració Baixa de Curs 

 

4.2.1.3 Cas d’ús 5: Alta de Grup 
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Imatge 12: Diagrama Col•laboració Alta de Grup 

 

4.2.2 Subsistema de Gestió d’Usuaris 
 
Pel que fa a aquest subsistema, els casos d’ús dels que en mostrarem el diagrama de 

col·laboració són els següents: 10:Consulta/Modificació d’Usuari juntament amb 12:Assignació 
d’Alumne a Grups/Cursos i, en un altre diagrama, 11:Reactivació d’Usuari. 

 
Entenem que el cas d’ús 8:Alta d’Usuari funciona com el cas d’ús 10: 

10:Consulta/Modificació d’Usuari i també inclou a l’igual que aquest últim el cas d’ús 
12:Assignació d’Alumne a Grups/Cursos. Pel que fa al cas d’ús 9:Baixa d’Usuari funcionarà 
com el 11:Reactivació d’Usuari. 
 

4.2.2.1 Casos d’ús 10: Consulta/Modificació d’Usuari amb la inclusió de 12: Assignació 
d’Alumne a Grups/Cursos 
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Imatge 13:Diagrama Col•laboració Modificació d'Usuari 

 

4.2.2.2 Cas d’us 11: Reactivació d’Usuari 
 

 
Imatge 14: Diagrama Col•laboració Reactivació d'Usuari 

 

4.2.3 Subsistema d’Alumnes 
 
Per aquest subsistema s’ha realitzat els diagrames de col·laboració corresponents al cas 

d’ús 13:Consulta de Grups/Cursos, el qual també inclou el cas d’ús 14:Realització de Consulta. 
Pel que fa als casos d’ús 8:Alta d’Usuari, 10:Consulta/Modificació d’Usuari i l’inclòs per aquests, 
el 12:Assignació d’Alumne a Grups/Cursos, els podem trobar representats en l’apartat dedicat 
al subsistema de gestió d’usuaris. 
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4.2.3.1 Cas d’ús 13:Consulta de Grups/Cursos amb la inclusió de 14:Realització de 
Consulta 
 

 
Imatge 15: Diagrama Col•laboració Realització de Consulta 

 

4.2.4 Subsistema de Gestió Docent 
 
Per aquest subsistema inclourem el diagrama de col·laboració corresponent al cas d’ús 

15:Consulta de Grups/Cursos i la inclusió del cas d’ús 16:Afegir Informació. Pel que fa als cas 
d’ús 10:Consulta/Modificació d’Usuari ja el trobem representat en l’apartat dedicat al 
subsistema de gestió d’usuaris i, pel que fa al cas d’ús 17:Resposta de Consulta té una gran 
semblança al cas d’ús 14:Realització de Consulta. 
 

4.2.4.1 Cas d’ús 15: Consulta de Grups/Cursos amb la inclusió de 16: Afegir Informació 
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Imatge 16: Diagrama Col•laboració Afegir Informació 

 

4.2.5 Subsistema d’Enquestes 
 
Per aquest subsistema definirem el diagrama de col·laboració per tots els seus casos d’ús, 

doncs no tenen cap semblança amb diagrames d’altres subsistemes. Així doncs representarem 
els diagrames de col·laboració pels casos d’ús següents: 18:Creació d’Enquesta, 19:Resposta 
a Enquesta i 20:Consulta de Resultats. 
 

4.2.5.1 Cas d’ús 18: Creació d’Enquesta 
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Imatge 17: Diagrama Col•laboració Creació d'Enquesta 

 

4.2.5.2 Cas d’ús 19: Resposta a Enquesta 
 

 
Imatge 18: Diagrama Col•laboració Resposta a Enquesta 
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4.2.5.3 Cas d’ús 20: Consulta de Resultats 
 

 
Imatge 19: Diagrama Col•laboració Consulta de Resultats 

 

4.3 Diagrames d’Estats 
 

Els diagrames d’estats que poden ser interessants per aquest projecte són molt senzills, 
doncs els únics casos que trobem en els que els objectes poden variar d’estat són en el cas 
dels cursos i en els dels usuaris, que poden passar d’actius a donats de baixa i tornar a ser 
reactivats. 

 
També trobarem el cas de les enquestes, les quals disposen d’una data límit de resposta, 

que quan expira l’enquesta passa de l’estat actiu a l’estat finalitzada. 
 
A continuació representarem cadascun d’aquests diagrames: 
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4.3.1 Curs 

 
Imatge 20: Diagrama d'estats Curs 

 

4.3.2 Usuari 
 

 
Imatge 21: Diagrama d'estats Usuari 

 

4.3.3 Enquesta 
 

 
Imatge 22: Diagrama d'estats Enquesta 
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4.3 Disseny de la Persistència 
 
Per tal de poder emmagatzemar les dades introduïdes pel diferents tipus d’usuaris en 

l’aplicació, utilitzarem una base de dades relacional, utilitzant com a SGBD el MySQL. Per tal 
de realitzar les operacions necessàries sobre aquesta base de dades utilitzarem els mètodes 
definits en les classes corresponents a la lògica de negoci, és a dir, al model de dades 
corresponent al patró Model – Vista – Controlador (MVC) que hem utilitzat i explicarem en un 
apartat posterior d’aquest document. 

 
Es crearà diferents classes destinades a accedir a la base de dades, que agruparan els 

mètodes necessaris segons el subsistema en el que actuen, tenint així una classe d’accés a 
dades per tot el relacionat amb cursos, grups, horaris, informacions, consultes i respostes. La 
següent serà destinada als usuaris i la última dedicada a les enquestes.  

 
Pel que fa als subsistemes d’alumnes i de gestió docent, utilitzaran mètodes definits pels 

altres subsistemes, doncs en aquests s’enllacen objectes dels subsistemes de gestió de 
cursos, el de gestió d’usuaris i el de gestió d’enquestes. 

 
Aquests mètodes utilitzaran les funcionalitats proporcionades per Hibernate, un Mapejador 

Objecte-Relacional (ORM). Hibernate facilita la persistència dels objectes en les bases de 
dades relacionals, així com la consulta d’aquesta base de dades relacional per tal d’obtenir 
objectes. 

 
Per cada classe que ha de tenir els objectes persistents, hem de dir-li a Hibernate com fer-

los persistents, en un fitxer xml de mapeig, en el que es definiran els atributs que han de ser 
persistents, quin o quins d’aquests atributs es corresponen amb els camps de la clau primaria 
de la taula, així com les associacions amb altres objectes també persistents, podent definir fins i 
tot si volem que quan obtinguem un cert objecte de la base de dades, volem que també 
s’obtinguin els objectes d’una altra classe amb la que està relacionat, els quals es poden 
emmagatzemar en una llista del primer objecte. Hi ha moltes més possibilitats, però aquestes 
són les més importants. 

 
Hi haurà també un fitxer anomenat hibernate.cfg.xml, mitjançant el qual configurarem 

Hibernate, definint les propietats necessàries per la connexió JDBC que utilitzarà Hibernate, 
així com quins seran els fitxers de mapeig que haurà d’utilitzar per fer els objectes de certes 
classes persistents. 

 
Per tal de poder utilitzar els mecanismes de persistència que ens ofereix Hibernate s’ha 

d’inicialitzar Hibernate i obtenir un objecte Session mitjançant la classe global SessionFactory, 
la qual obtindrà la configuració que hem definit en el fitxer hibernate.cfg.xml la primera vegada 
que creem una sessió, no havent-la de configurar més. Una vegada ja configurada, la 
SessionFactory es limitarà a obrir una connexió a la base de dades quan se li demani una nova 
sessió Session. 

 
Un objecte Session d’Hibernate, obtinguda de la SessionFactory, representa una unitat de 

treball sobre la base de dades. Podem crear transaccions de tipus Transaction dins una 
d’aquestes sessions, realitzant les operacions  de consulta que ens proporcionen objectes 
persistents dins d’aquesta sessió. Modificant aquests objectes podem fer que els canvis 
s’enregistrin a la base de dades o bé tirar-los enrera indicant-ho a la transacció. Una vegada 
realitzades les operacions d’una transacció, es recomana de tancar la sessió. 
 

4.3.1 Diagrama de la Base de Dades 
 

Com ja hem dit anteriorment, s’enregistraran les dades entrades pels usuaris en l’aplicació 
en una base de dades anomenada cursos_web, que tindrà com a SGBD al MySQL 4.1, 
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utilitzant taules de tipus InnoDB, ja que InnoDB és un motor de bases de dades que entre 
d’altres coses permet transaccions i control de la integritat referencial. 

 
Així doncs, a partir del diagrama d’entitats obtingut en l’apartat d’aquest document dedicat 

a l’anàlisis de requeriment, definirem l’estructura d’aquesta base de dades, que a diferència del 
diagrama abans mencionat, ja mostra els camps que composen les claus foranes. També 
s’indiquen quins camps formen la clau primària de cada taula. 

 
En la següent plana es mostra aquest diagrama, de forma apaïsada degut al seu 

considerable tamany: 
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Imatge 23: Diagrama de la Base de Dades 
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4.4 Patró de disseny Model – Vista – Controlador (MVC) 
 

En el desenvolupament de la nostra aplicació utilitzarem el que s’anomena un patró de 
disseny, que es podria definir com una solució comú acceptada com a correcta a un problema 
de disseny concret. Els patrons de disseny no s’apliquen a resoldre un problema per una funció 
concreta (en aquest cas es tractaria simplement d’un patró), sinó a un nivell més alt, a nivell de 
mòdul, solucionant els problemes de relació entre aquests o proporcionant una estructura més 
flexible. 

 
En el nostre cas, el patró que utilitzarem serà el conegut com a Model – Vista – Controlador 

(MVC), que tot i no estar directament relacionat amb les aplicacions web o J2EE, com és el 
nostre cas, s’ha popularitzat molt per aquesta funció. 

 
El patró de disseny MVC es basa en dividir les aplicacions ens tres components, cadascun 

dels quals amb unes responsabilitats clares i diferents, fent així que el desenvolupament i el 
manteniment de l’aplicació sigui molt més senzill. En aquest cas, els tres components són els 
següents: 

 
• Model: És el component responsable de la lògica de negoci. Conté les dades i la 

funcionalitat de l’aplicació. És independent de la representació de les dades. 
 
• Vista: És el component responsable de presentar la informació als usuaris d’una certa 

manera. 
 

• Controlador: Rep com a entrada les peticions dels usuaris i determina la vista a 
utilitzar per a representar els resultats obtinguts del model. 

 
El navegador web de l’usuari, mitjançant el protocol HTTP, genera una sol·licitud que és 

atesa pel Controlador. Aquest analitza aquesta sol·licitud i crida als objectes corresponents del 
Model que ha de resoldre-la. El Model s’encarrega d’executar la sol·licitud i de generar els 
resultats que mostraran posteriorment les Vistes. 

 
Segons el resultat que retorni el Model, el Controlador derivarà la generació de la plana a 

mostrar a l’usuari a una o més Vistes, que podran consultar al Model amb la finalitat de realitzar 
adequadament la seva tasca. Un esquema de com actua el patró de disseny Model – Vista – 
Controlador podría ser el que es mostra a continuació: 
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Imatge 24: Diagrama Patró de Disseny MVC 

 

4.4.1 El nostre cas d’implementació del patró MVC: Apache Struts 
 
En el cas particular de la nostra aplicació, que sabem que serà desenvolupada amb J2EE, 

utilitzarem el framework Apache Struts per tal d’implementar el patró de disseny MVC que 
acabem d’explicar. A continuació intentarem explicar una mica el funcionament d’Struts, tot i 
que en l’apartat dedicat a la implementació veurem com l’apliquem en el nostre cas particular. 

 
El principal components d’aquest framework són els següents: 
 
• L’ActionServlet d’Struts: És el component principal del Controlador, ocupant-se de 

decidir quina classe Action s’ocuparà de processar la sol·licitud (request) web i quina 
plana JSP generarà la resposta (response) a mostrar a l’usuari. 

 
• Classes Action: Són els components del Controlador escrits per el programador. 

S’encarreguen de processar la sol·licitud web interactuant amb el Model o lògica de 
negoci de l’aplicació. Les accions han de ser subclasses de la classe Action d’Struts. 

 
• Model de l’aplicació: Classes Java desenvolupades pel programador que 

s’encarreguen de la lògica de negoci. Ja hem comentat el seu funcionament a la part 
dedicada a la persistència. 

 
• Planes JSP: Són els components de la Vista encarregats de generar la resposta web a 

mostrar a l’usuari, a partir de les dades retornades pel Model. 
 

• Struts-config.xml: És el fitxer xml on es defineix la configuració per l’ActionServlet. 
 

A continuació expliquem breument com interactuen aquests components que hem anat 
mencionant. Podrem veure que aquest funcionament és l’explicat anteriorment pel patró de 
disseny MVC, doncs el que fa Struts és facilitar-nos la seva implementació en Java: 

 
1. L’ActionServlet d’Struts captura una sol·licitud (request) web. 

 
2. Aquesta sol·licitud és passada a una classe Action. 

 

 
Controlador 

 
Model 

 
Vista 

1 Solicitud 2 Accions 

3 Resultats 

4 Redireccionament

5 Consulta 6 Resultats 
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3. En aquesta classe Action es processa la sol·licitud, amb l’ajuda de les classes Java 
definides en el Model. 

 
4. Els resultats són enviats altra vegada a l’ActionServlet, que decidirà a quina plana JSP 

envia la sol·licitud web ja processada. 
 

5. Finalment, la plana JSP seleccionada, amb l’ajuda d’altres classes generarà la resposta 
(response) web, que s’enviarà al client per tal de ser mostrada a l’usuari. 

 
Així doncs, les classes Action realitzen el paper de Controlador del patró de disseny MVC, 

mentre que les classes Java que implementen la lògica de negoci tenen el paper de Model i les 
planes JSP agafen el paper de Vista. 
 

4.5 Excepcions 
 
Les excepcions que pot llançar l’aplicació que desenvoluparem poden ser degudes als 

següents casos: 
 
• Error al realitzar alguna operació amb la base de dades: HibernateException, 

proporcionada per Hibernate. 
 
• Error al validar les dades entrades pels usuaris en l’aplicació: 

DadesIncorrectesException, creada per nosaltres. 
 

• Error al convertir cadenes de caràcters a dates o a la inversa: ParseException, de les 
llibreries estàndard de Java. 

4.6 Disseny de les Interfícies 
 

El que s’ha intentat al dissenyar les interfícies de l’aplicació, és que aquestes tinguessin un 
funcionament senzill i homogeni en la majoria d’aquestes interfícies, per tal de facilitar a l’usuari 
final la seva utilització. Així doncs, la majoria de les pantalles funcionen de forma molt similar. 

 
El primer tipus de plana que trobarem serà una plana en la que apareixerà una taula amb 

una llista dels registres que es presenten en aquesta plana, disposant cadascun d’aquests 
registres d’un hipervincle per cadascuna de les operacions que es poden realitzar sobre ells. 
També en aquesta plana sol haver-hi un botó per crear un nou registre i un altre per tornar a la 
pàgina anterior. Vegem a continuació un exemple d’aquest tipus de plana, en aquest cas la de 
gestió de cursos: 

 



Treball Fi de Carrera – J2EE  Miquel Vila Costa 
Memòria 
 

  47/66 

 
Imatge 25: Prototip Pantalla de Consulta 

 
Un altre tipus de pantalla serà la destinada a donar d’alta un nou registre o d’editar-ne un 

dels ja existents. En aquestes pantalles es mostraran tots el camps del tipus de registre sobre 
el que treballarem, els quals es podran editar si és convenient. Hi trobarem un botó per gravar 
les modificacións i un altre per tornar enrera desestimant els canvis realitzats. Un exemple pot 
ser la següent plana, dedicada a l’edició d’un dels cursos: 

 

 
Imatge 26: Prototip Pantalla de Modificació 

 
Finalment trobem alguna pantalla més especial, com pot ser el cas de la plana d’un dels 

grups d’un alumne o professor, en la que es mostraran les dades del grup i una sèrie d’enllaços 
amb diferents funcionalitats. Vegem l’exemple de la plana corresponent a les dades d’un dels 
grups d’un alumne: 
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Imatge 27: Prototip Pantalla de Grup 
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5 Implementació 
 

A continuació explicarem com està estructurada l’aplicació que hem desenvolupat, 
mostrant que segueix el patró de disseny MVC, tal i com hem explicat en l’apartat dedicat al 
disseny de l’aplicació. 

 
Explicarem com han estat implementats cadascun dels components d’aquest model, 

model, controlador i vista, així com també quines tecnologies s’ha utilitzat en aquestes 
implementacions. 
 

5.1 Estructura de l’aplicació 
 

La nostra aplicació, anomenada CursosWeb, té dues parts ben diferenciades. Per una 
banda trobem la carpeta src, on s’emmagatzemen els diferents paquets que inclouen les 
classes Java desenvolupades per l’aplicació, bàsicament les classes que corresponen al Model 
de dades, que seran les classes bàsiques definides en el diagrama de classes i les classes 
amb els mètodes de la lògica de negoci. També trobem les corresponents al Controlador, que 
seran les Action i ActionForm d’Struts. 

 
Per altra banda trobem la carpeta WebRoot, on hi trobarem els components web de 

l’aplicació, corresponent al component Vista del model MVC, com poden ser les planes JSP, les 
imatges i la galeria d’estils utilitzades, així com els fitxers de definició d’etiquetes d’Struts. 
També trobarem el fitxer xml de configuració de l’ActionServlet d’Struts. 

 
En el següent arbre veurem l’estructura de l’aplicació: 
 
+ CursosWeb 
 + src 
  + net.cursosweb 
   + net.cursosweb.bl 
   + net.cursosweb.struts  
    + net.cursosweb.struts.Action 
    + net.cursosweb.struts.Form 
   + net.cursosweb.test 
 + WebRoot 
  + META-INF 
  + WEB-INF 
   + lib 
  + images 
  + jsp 
 
En els següents apartats explicarem que conté cadascuna d’aquestes carpetes, així com 

quina és la funció de cadascun dels seus components. 
 

5.1.1 Carpeta src 
 

Com ja hem dit en el principi d’aquest apartat, dins aquesta carpeta hi podem trobar els 
paquets de classes Java corresponents al Model de dades i al Controlador del patró de disseny 
MVC. A continuació expliquem que hi ha en cadascun d’aquests paquets, així com en l’arrel de 
la carpeta: 

 
• Carpeta src: Dins aquesta carpeta, a part dels paquets de classes Java que 

comentarem a continuació, hi trobem el fitxer xml de configuració d’Hibernate, 
anomenat hibernate.cfg.xml. En aquest fitxer es defineixen les propietats de connexió a 
la base de dades, així com quins són els fitxers els fitxers xml de mapeig per cada una 
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de les classes que requereix persistència, que són les definides en el diagrama de 
classes. 

 
• Paquet net.cursosweb: En aquest paquet trobem les classes Java corresponents al 

Model de dades de l’aplicació. Són les classes que apareixen en el diagrama de 
classes que hem mostrat en l’apartat de disseny. També hi trobem unes classes 
acabades amb les sigles DO (data object), que hem creat per tal que els ActionForm 
puguin posar-hi de forma senzilla les dades que es mostren en les planes JSP.  

 
Finalment, hi trobem els fitxers xml de mapeig d’hibernate, en el que es definiran els 
atributs que han de ser persistents, quin o quins d’aquests atributs es corresponen amb 
els camps de la clau primaria de la taula, així com les associacions amb altres objectes 
també persistents. Finalment trobarem la classe HibernateSessionFactory, que obtindrà 
la configuració del fitxer xml hibernate.cfg.xml esmentat anteriorment i proporcionarà 
les sessions de connexió a la base de dades cada vegada que li sigui demanat. 

 
• Paquet net.cursosweb.bl: bl són les sigles de Bussiness Logic. Així doncs, en aquest 

paquet hi trobarem les classes que contindran els mètodes encarregats de realitzar les 
operacions, tant de consulta com de modificació, sobre la base de dades.  
 
Hem agrupat aquests mètodes en tres classes, depenent si actuen sobre la gestió de 
cursos, és a dir, sobre cursos, grups, horaris i/o informacions, sobre la gestió d’usuaris, 
amb usuaris, les seves consultes i les respostes corresponents i, sobre la gestió 
d’enquestes, on es tracten les enquestes, les qüestions d’aquestes, les possibles 
opcions i la selecció de respostes. 
 
Tots aquests mètodes funcionen de forma similar, seguint els següents passos: 
 

1. Demanar una Session a la classe HibernateSessionFactory, mitjançant una 
crida al mètode estàtic currentSession(). 

 
2. Obrir una transacció (classe Transaction) per la sessió. 

 
3. Realitzar l’operació pròpia del mètode al que ens referim. 

 
4. Si tot va bé, fer els canvis a la base de dades permanents mitjançant un 

commit de la transacció. 
 

5. En cas d’haver-hi un problema es llança una excepció de tipus 
HibernateException, en el tractament de la qual es tiren enrera els canvis 
realitzats en la transacció, mitjançant un rollback d’aquesta. 

 
6. En qualsevol cas, es tanca la sessió mitjançant la funció close() d’aquesta. 

 
 

• Paquet net.cursosweb.struts.action: En aquest paquet hi trobem les classes Java 
que implementen les accions (Action), que són components del Controlador del patró 
MVC. La seva funció és fer de pont entre les peticions dels clients i les operacions 
definides en el Model de dades. Les accions de la nostra aplicació hereten de les 
classes d’Struts Action o DispatchAction segons si han de suportar  una única operació 
o diverses. A continuació explicarem el funcionament de cadascun d’aquests tipus 
d’acció: 

 
1. Accions Action: Aquest tipus d’accions hereten de la classe Action d’Struts. 

En elles es realitza una única operació, que en el cas de la nostra aplicació sol 
ser la de realitzar una consulta a la base de dades, carregar les dades 
obtingudes a l’ActionForm corresponent i finalment cridar a la vista apropiada 
per tal de mostrar-les. El mètode que contenen aquestes classes per fer 
aquesta acció és el mètode execute. 
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2. Accions DispatchAction: En aquest cas, hereten de la classe DispatchAction 
d’Struts, permetent que hi hagi diverses operacions, que s’apliquen sobre un 
tipus d’objecte determinat, en una sola acció, evitant d’aquesta manera tenir-
les disperses en múltiples classes Action. En el nostre cas les utilitzem en el 
cas d’accions de modificació de la base de dades.  

 
En una classe DispatchAction hi trobarem un mètode per cada operació que es 
pugui fer per un objecte d’un tipus concret, per exemple un mètode per l’alta, 
un per la modificació, un per la baixa, etc...Utilitzant-ne un o l’altre segons la 
crida que hagi fet el client. Finalment trobarem en totes aquestes classes un 
mètode per guardar les modificacions realitzades sobre l’objecte, que es 
cridarà sigui quina sigui l’operació realitzada. 

 
• Paquet net.cursosweb.struts.form: Les classes que tenim dins aquest paquet 

hereten de la classe ActionForm que proporciona Struts. La seva funcionalitat és la de 
guardar les dades que utilitzaran les planes JSP, que les mostraran i permetran la seva 
modificació si és necessari, i les Accions, que les carregaran mitjançant operacions de 
consulta i les passaran a operacions de modificació de la base de dades. També es 
podran realitzar validacions de les dades que contenen els objectes ActionForm. 

 
En el nostre cas utilitzarem aquest tipus d’objectes per carregar les dades que obtindrà 
una operació de consulta a la base de dades, realitzada a partir d’un mètode de les 
classes de la lògica de negoci, des de l’acció corresponent. A continuació una plana 
JSP mostrarà aquestes dades, permetent o no realitzar modificacions sobre elles. Si un 
usuari demana una operació determinada sobre aquestes dades es cridarà el mètode 
de la DispatchAction corresponent, que cridarà el mètode apropiat de les classes de la 
lògica de negoci, passant-li com a paràmetre el que conté l’ActionForm. 
 
En molts d’aquests ActionForm no hi guardem objecte propis del model de dades (de 
les classes mostrades en el diagrama de classes), sinó objecte adaptats per a 
simplificar el treball. Aquests objectes, als que he anomenat DO (objectes de dades) 
tenen el atributs preparats per guardar les dades necessàries en la forma que m’ha 
resultat més còmode. 
 

• Paquet net.cursosweb.test: En aquest paquet simplement hi ha algunes classes 
utilitzades per realitzar proves de les classes corresponents a la lògica de negoci, per 
tal de comprovar el correcte funcionament dels seus mètodes durant el seu 
desenvolupament. 

 

5.1.2 Carpeta WebRoot 
 

Dins d’aquesta carpeta trobarem tot el relacionat amb la part web de l’aplicació, destacant 
com a part principal les planes JSP, components que formen la part dedicada a la Vista del 
nostre ja conegut patró de disseny MVC.  

 
També hi trobarem altres components de l’aplicació, com pot ser el fitxer de configuració 

d’Struts, el fitxer struts-config.xml, amb les seves llibreries d’etiquetes, les llibreries utilitzades 
per l’aplicació, la galeria d’estils i les imatges que es mostraran. 

 
Anem a veure més detalladament el contingut d’aquesta carpeta: 
 
• Carpeta WebRoot: En l’arrel d’aquesta carpeta hi trobarem el fitxer estils.css, que és 

la galeria d’estils utilitzada per fer uniforme l’aparença de l’aplicació web. També hi 
trobarem la plana JSP index.jsp, que l’únic que fa és atendré les peticions dels clients i 
direccionar-la cap a l’acció per defecte, que ens mostra la plana de login i la gestiona. 

 
• Carpeta WEB-INF: Dins aquesta carpeta hi podem trobar el fitxer xml de configuració 

d’Struts, l’struts-config.xml. En aquest fitxer es defineixen les classes ActionForm que 
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utilitzaran les vistes, corresponents a les classes del paquet net.cursosweb.struts.form 
que hem mencionat en l’anterior apartat. Es definiran dins l’apartat <form-beans>, de la 
manera que es mostra en el següent exemple: 

 
<form-beans> 
 

<form-bean> name=”llistaCursosForm”  
 type=”net.cursosweb.struts.form.LlistaCursosForm” /> 
 
<form-bean> name=”editarCursForm”  
 type=”net.cursosweb.struts.form.EditarCursForm” /> 
... 

</form-beans> 
 
Veiem que per cada ActionForm definim dues propietats: name que és un identificador 
únic per el bean, mitjançant el qual li farem referència des de les planes JSP i, type que 
indica el nom complert de la classe Java a la que correspon el bean. Les dues 
propietats són obligatòries i, tot i haver-n’hi més, són les úniques que utilitzarem en la 
nostra aplicació. 

 
També es definiran en aquest fitxer, dins l’apartat <action-mappings>, els mapeigs, és 
a dir, que cada element <action> dins d’aquest apartat, descriu un mapeig des d’una 
ruta de petició específica a una classe Action apropiada. El Controlador selecciona un 
mapeig determinat comparant la ruta d’accés que hi ha en la petició amb l’atribut path 
definit en l’element <action>. Mostrem a continuació un exemple, amb accions dels dos 
tipus que hem utilitzat a l’aplicació: 
 
<action-mappings> 

<action 
attribute="llistaCursosForm" 

      input="/jsp/llistaCursos.jsp" 
       name="llistaCursosForm" 

      path="/llistaCursos" 
       scope="session" 

     type="net.cursosweb.struts.action.LlistaCursosAction"> 
       <forward name="mostrarLlista"  

path="/jsp/llistaCursos.jsp" /> 
</action> 

 
<action 

attribute="editarCursForm" 
      name="editarCursForm" 

       parameter="do" 
      path="/editarCurs" 

       scope="session" 
      type="net.cursosweb.struts.action.EditarCursAction"> 

       <forward 
             name="mostrarLlista" 

            path="/llistaCursos.do" 
             redirect="true" /> 

      <forward name="mostrarAlta"  
path="/jsp/altaCurs.jsp" /> 

      <forward name="mostrarEdicio"  
path="/jsp/edicioCurs.jsp" /> 

</action> 
... 

 </action-mappings> 
 

El primer mapeig <action> es tracta d’una acció de tipus Action, és a dir amb un sol 
mètode execute en ella. Li indiquem en l’atribut path el form bean associat a aquesta 
acció en l’atribut name. Veiem que l’hem definit en l’apartat <form-beans> abans 
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explicat. En l’atribut path li indiquem el nom de l’acció, en forma de ruta d’accés relativa 
a l’aplicació per la petició enviada, pel que comença pel caràcter “/”. A type, li indiquem 
el nom complert de la classe Java a la que correspon i finalment, a forward hi tenim la 
ruta relativa a la plana JSP que se’ns mostrarà a l’executar-se aquesta acció. 
 
En la segona acció veiem que la majoria dels atributs es repeteixen, amb l’excepció de 
l’atribut parameter, que en el nostre cas serà el nom del paràmetre que utilitzarem per 
passar a una acció del tipus DispatchAction quina acció volem realitzar. Aquestes 
possibles accions seran les definides en els atributs forward, que com podem veure 
ens envien a diferents pàgines JSP segons el valor d’aquest paràmetre, que coincidirà 
amb un dels atributs name d’aquests forward. 
 
També dins la carpeta WEB-INF hi trobem l’arxiu de configuració web.xml, les llibreries 
d’etiquetes que proporciona Struts (els fitxers .tld), les quals seran utilitzades en les 
planes JSP i una carpeta on hi haurà les llibreries utilitzades per l’aplicació. 

 
• Carpeta images: En aquesta carpeta hi trobarem les imatges utilitzades en l’aplicació. 

En el nostre cas només n’hi ha una, que es mostra en la pantalla de login. De totes 
maneres, en cas de voler-n’hi afegir més en un futur s’haurien de deixar en aquesta 
carpeta. 

 
• Carpeta jsp: Aquesta carpeta conté la part principal del que forma la part corresponent 

a la Vista del patró MVC. Aquí hi trobem les planes JSP que generaran la sortida per 
pantalla del client. Mitjançant aquestes planes es mostraran les dades que obtenen les 
classes Action fent crides al Model de dades, deixant-les en l’ActionForm corresponent. 
També permetran en segons quins casos que l’usuari modifiqui les dades o entri nous 
registres, que també es guardaran temporalment en l’ActionForm i a petició de l’usuari 
l’Action demanarà al Model de dades que faci permanents aquests canvis. 

 

5.1.3 El patró de disseny MVC en la implementació 
 

Després de veure com està estructurada l’aplicació, sembla clar que segueix correctament 
el patró de disseny MVC, tal i com s’havia previst des d’un principi. Struts ens ha facilitat en 
gran mesura poder seguir aquest plantejament, doncs es separen totalment els components del 
model MVC, tenint cadascun d’aquests components les funcionalitats molt ben definides. 

 
És molt útil poder definir en un fitxer de configuració struts-config.xml el flux que seguirà 

l’aplicació a través de les accions, cosa que gestionarà l’ActionServlet que ens proporciona 
Struts, estalviant molta feina al desenvolupador. També són molt útils les etiquetes que 
proporciona Struts pel jsp, doncs cobreixen la gran majoria de les necessitats amb que ens 
hem trobat a l’hora de generar les vistes i de cridar les accions necessàries. 

 

5.1.4 Proves 
 

Les proves han estat básicament dirigides a comprovar el correcte funcionament dels 
mètodes de les classes que composen la lògica de negoci de l’aplicació, principalment perquè 
són les més susceptibles de donar problemes, ja que l’ús d’Hibernate ens era totalment 
desconegut i es pot dir que vam començar a coneixer-lo en el propi desenvolupament 
d’aquesta aplicació. 

 
També s’han realitzat proves de l’aplicació web, comprovant que actua tal i com 

esperàvem. Aquestes proves s’han anat realitzant a mesura que es desenvolupaven els 
diferents casos d’us previstos, a més de les proves que s’han realitzat una vegada arribats a 
l’estat actual de l’aplicació, per tal de comprovar el comportament conjunt de tots els 
components, acceptant, això si, que l’aplicació ha d’evolucionar encara bastant per tal de poder 
considerar-la susceptible d’explotació, tal i com veurem . 
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6 Conclusions 
 

Una vegada arribats a aquest punt, només resta fer una valoració del treball que s’ha 
desenvolupat, de fins a quin punt s’ha pogut seguir el plà de treball, de quines fites de les que 
ens haviem marcat s’han pogut assolir i de quines resten pendents, així com fer una valoració 
dels coneixement adquirits durant aquest desenvolupament. 

 
En els següents apartats anirem presentant aquestes conclusions, per tal de mostrar, en la 

mesura que sigui possible, com ha anat la realització d’aquest treball de fi de carrera. 
 

6.1 Acompliment de les fites marcades 
 

En un principi, a l’hora de definir les funcionalitats que hauria de proporcionar l’aplicació a 
desenvolupar, vaig ser massa ambiciós, doncs utilitzaria una tecnologia de la que no en 
coneixia ni els conceptes ni el funcionament.  

 
L’aprenentatge, juntament amb la realització de la documentació necessària pel 

desenvolupament, ha fet que no hagi pogut desenvolupar totes les funcionalitats previstes 
inicialment i, que a més, s’hauria de polir alguns aspectes del producte actual per tal de poder 
posar-lo en un entorn d’explotació real. 

 
Tot i això, estic bastant satisfet dels coneixement adquirits, així com de l’estat en que està 

el producte actualment, ja que considero que està prou ben encaminat per tal d’acabar-lo de 
desenvolupar fins un estat en que es pugui utilitzar en un entorn real. 

 
A continuació, indicaré per cada cas d’ús definit en l’anàlisi de requeriments, el seu estat de 

desenvolupament: 
 
1. Alta de curs: S’ha implementat completament. 
2. Baixa de curs: S’ha implementat completament. 
3. Consulta/Modificació de curs: S’ha implementat completament. 
4. Reactivació de curs: S’ha implementat completament. 
5. Alta de grup: S’ha implementat completament. 
6. Consulta/Modificació de grup: S’ha implementat completament. 
7. Eliminació de grup: S’ha implementat completament. 
8. Alta d’usuari: S’ha implementat completament. 
9. Baixa d’usuari: S’ha implementat completament. 
10. Consulta/Modificació d’usuari: S’ha implementat completament. 
11. Reactivació d’Usuari: S’ha implementat completament. 
12. Assignació d’alumne a grups/cursos: S’ha implementat completament. 
13. Consulta de grups/cursos alumne: S’ha implementat completament. 
14. Realització de consulta: S’ha implementat completament. 
15. Consulta de grups/cursos professor: S’ha implementat completament. 
16. Afegir informació: S’ha implementat completament. 
17. Resposta de consulta: S’ha implementat completament. 
18. Creació d’enquesta: S’ha implementat completament. 
19. Resposta a enqusta: No s’ha implementat. 
20. Consulta de Resultats: No s’ha implementat. 

 
Encara que s’indiquin la majoria de casos d’ús com a implementats, hi ha qüestions 

pendents que afecten a tota l’aplicació en general i, que per falta de temps, no estaran a punt el 
dia de l’entrega final.  

 
El més important que falta implementar és una gestió d’excepcions correcta. Caldria fer que 

els mètodes de la lògica de negocis retornessin les excepcions que generen a l’Action que les 
crida, així com implementar el mètode validate en els ActionForm, per tal de validar les dades 
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entrades per l’usuari. Finalment caldria tenir alguna plana JSP en la que es mostressin els 
missatges correctament tractats d’aquestes excepcions, a la s’hauria de redirigir el flux de 
l’aplicació en cas de produir-se errors. 

 
Un altre tema que caldria afinar és el d’acotar més correctament les dades que retornen 

alguns dels mètodes de la lògica de negoci, mostrant, per alguns casos, només els registres 
que complissin uns criteris determinats. Aquest acotament s’ha realitzat en molts casos, però 
encara en queden de pendents. 

 
Finalment, en alguns casos s’hauria d’aconseguir que les dades es mostressin a l’usuari en 

un format més correcte, com per exemple el dia de la setmana dels horaris, que en lloc de 
mostrar el dia com a text, el mostra com a número, o bé les dates que es mostren amb l’hora al 
darrera, sent més correcte no mostrar-ho. 

 
Segurament queden pendents altres temes menys importants, que a l’igual que els 

anteriors confio en solventar-los més endavant, ja que per l’estructura de l’aplicació, en la que 
els diferents components estan ben diferenciats, no te una gran dificultat i, simplement, és una 
qüestió de falta de temps. 
 

6.2 Acompliment del pla de treball 
 

El pla de treball definit just abans de començar el desenvolupament de l’aplicació s’ha 
acomplert amb bastant de fidelitat, tot i que al compaginar aquest desenvolupament amb la 
feina i els assumptes personals, no hi he pogut dedicar tant de temps com el pla de treball 
suposava. Tampoc ha estat de tot precís el nombre de dies que preveia que podia durar el 
desenvolupament d’alguns apartats, sent necessari més temps per alguns i sobrant-ne en 
altres casos. 

 
De totes maneres, pel que fa als punts més generals d’aquest pla si que crec que he 

acomplert totalment les previsions. Em refereixo a la realització del propi pla de treball, 
l’anàlisis, el disseny i la implementació, així com l’entrega final que ara estic desenvolupant. 

 
Pel que fa a la implementació, no he assolit el grau de finalització que pensava, però el fet 

d’haver de conèixer tantes tecnologies noves per mi i adaptar-me al seu funcionament ha fet 
que no em quedés prou temps per avançar més en el seu desenvolupament.  
 

6.3 Valoració Personal 
 
La meva valoració de la realització d’aquest treball és molt positiva, doncs m’ha introduït en 

el coneixement de tecnologies, com J2EE, Hibernate i Struts, bastant diferents de les que 
coneixia fins aquest moment, així com conceptes nous per mi, com el patró de disseny MVC, 
que trobo realment interessants. 

 
El temps que ha durat el desenvolupament del treball no ha permès que pogués aprofundir 

molt en aquests conceptes, doncs es pot dir que els anava descobrint al mateix temps que 
anava desenvolupant l’aplicació, havent de respectar els terminis d’entrega que s’han marcat.  

 
De totes maneres ha permès que entrés en contacte amb ells i, espero, que pugui ampliar 

els meus coneixements a partir d’ara, ja que tinc la intenció de millorar el producte d’aquest 
treball fins a fer-lo susceptible de ser explotat i, a continuació, segons les necessitats, 
desenvolupar altre aplicacions d’aquest tipus, ja que segons la meva opinió és amb la pràctica 
quan s’amplien més els coneixements. 
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7 Glossari 
 

En aquest glossari apareixen els conceptes que han sorgit en el desenvolupament del 
treball. No es tracta d’aspectes tècnics, sinó que s’intenta explicar que és cadascun dels 
conceptes que es gestionen en l’aplicació. 

 
• Administratiu: Un dels tipus d’usuari que hi ha en l’aplicació. Els usuaris administratius 

s’encarreguen de gestionar els cursos, amb els seus grups i horari, així com els usuaris 
dels diferents tipus. També s’encarreguen de crear enquestes que es fan arribar als 
alumnes de determinats grups i consultar-ne els resultats. 

 
• Alumne: Un dels tipus d’usuari que hi ha en l’aplicació. Seran d’aquest tipus els 

usuaris assignats a la gent que realitzarà els cursos oferts. Aquest es podran crear el 
seu propi usuari, tot i que aquesta tasca també la podrà fer un usuari administratiu. Els 
usuaris alumne podran gestionar les seves dades personals, consultar la informació 
sobre els grups als que estan assignats, amb les informacions introduïdes pels 
professors i, realitzar consultes a aquests, de les que en podran veure les respostes. 
També podran respondre les enquestes que els usuaris administratius facin arribar als 
grups dels que és membre. 

 
• Consulta: Quan un alumne tingui algun dubte sobre algun tema del curs, fora d’hores 

de classe, podrà fer arribar al professor dels grup al que estigui assignat una consulta 
preguntant sobre aquest dubte. El professor podrà visualitzar aquestes consultes i 
respondre-les, podent l’alumne visualitzar les respostes donades. 

 
• Curs: Es tracta dels diferents cursos que ofereix l’ajuntament als habitants del poble. 

Els usuaris administratius són els encarregats de donar d’alta nous cursos, modificar-
los, donar-los de baixa i reactivar-los. Un curs pot tenir definits diversos grups. 

 
• Enquesta: Per tal de conèixer el grau de satisfacció dels alumnes d’un o més grups, 

l’aplicació ofereix la possibilitat de que els usuaris administratius puguin crear uns 
qüestionaris en els que cada qüestió tindrà diverses possibles opcions per respondre. 
Es tracta de les enquestes, que es faran arribar als grups que seleccioni l’usuari 
administratiu i podran ser respostes pels alumnes d’aquests grups dins un termini 
determinat. Els resultats d’aquestes enquestes podran ser visualitzats pels usuaris 
administratius. 

 
• Grup: Per cada curs es podran definir diversos grups, per tal de poder oferir als 

alumnes la possibilitat de poder triar entre diverses franges horàries en les que poder 
assistir a les classes. Així quan un alumne vulgui realitzar un curs podrà triar quin grup 
és més convenient pels seus interessos, sempre i quant no s’hagi assolit el límit de 
places d’aquest grup. Els encarregats de gestionar el grups seran els usuaris 
administratius. 

 
• Horari: Per cadascun dels grups es definirà en quines franges horàries s’impartiran les 

classes, és a dir, en quins dies i en quines hores es donaran les classes. Aquests 
horaris els definiran per cada grup els usuaris administratius. 

 
• Informació: Quan un usuari professor ho cregui necessari, podrà introduir, per un dels 

grups del que en sigui el responsable, informació sobre el funcionament d’aquest grup, 
per tal de que els alumnes assignats al grup la puguin visualitzar des de la seva plana 
personal. 

 
• Opció: Cadascuna de les qüestions que conformen una enquesta tindrà diverses 

possibles opcions a respondre, seleccionant l’alumne que respongui l’enquesta la més 
adient segons la seva opinió. 
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• Professor: Un dels tipus d’usuari que hi ha en l’aplicació. Aquests usuaris seran creats 
pels usuaris administratius, i per cada grup es designarà un d’aquests professors com a 
responsable. El professor podrà gestionar les seves dades personals, visualitzar les 
dades dels grups dels que és responsable, introduir informació pels alumnes d’aquests 
grup i respondre les consultes que li facin arribar els alumnes dels grups. 

 
• Qüestió: Es tracta de les qüestions que creen els usuaris administratius en les 

enquestes. Pot haver-hi qualsevol nombre de qüestions en una enquesta i cadascuna 
pot tenir un cert nombre de possibles opcions a respondre. Els alumnes destinataris de 
l’enquesta hauran de seleccionar una de les possibles opcions que té cada qüestió. 

 
• Resposta: És la resposta que dona un professor responsable d’un grup a la consulta 

que pugui realitzar un dels alumnes d’aquest grup. Tant la consulta com la resposta 
donada podran ser visualitzades per tots els alumnes d’aquest grup. 

 
• Selecció: És l’opció seleccionada per un alumne d’entre les possibles opcions de 

resposta que tindrà una de les qüestions de l’enquesta que s’ha fet arribar als alumnes 
d’un o diversos grups. 

 
• Usuari: Es tracta d’un rol que pot tenir una persona física a l’hora d’interactuar amb 

l’aplicació. És a dir, que una mateixa persona pot tenir diferents usuaris per treballar 
amb l’aplicació, amb el límit de que només pot tenir un usuari per cada tipus d’usuari 
dels que hi ha definits (administratiu, professor i alumne). 
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8.2 Enllaços d’Internet 
 

Tot i que he consultat infinitat de planes web per temes concrets, aquest són els enllaços 
que he utilitzat amb més freqüència: 

 
• http://www.hibernate.org/ : Plana d’Hibernate, on es pot trobar la documentació de 

referència, així com el programari per descarregar. 
 
• http://struts.apache.org/ : Plana d’Apache Struts, des de la que es pot descarregar el 

programari necessari. 
 

• http://struts.apache.org/struts-action/learning.html : Plana d’Apache Struts, des de la 
que es pot accedir a la documentació d’aquest producte. 

 
• http://www.laliluna.de/ : Plana amb senzills tutorials sobre el desenvolupament 

d’aplicacions web en Java amb Hibernate, Struts, JBoss i Eclipse. 
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Annex I: Manual d’Instal·lació 
 

El producte vindrà en un fitxer .zip anomenat mvilaco_producte.zip. El primer que s’ha de 
fer és descomprimir el contingut d’aquest fitxer, quedant-nos la carpeta CursosWeb, que 
contindrà l’aplicació. 

Una vegada descomprimida aquesta carpeta, per tal de que l’aplicació de funcioni, s’ha de 
desplegar en el servidor d’aplicacions, així com preparar la base de dades MySql, realitzant les 
següents passes: 

1. Per començar, cal crear l’estructura de dades necessària en el MySql. Per fer-ho 
executarem l’script de creació de la base de dades i les taules, el qual trobarem a la 
carpeta CursosWeb obtinguda al descomprimir el fitxer .zip abans mencionat. Aquest 
script s’anomena cursos_web.sql.  

Això crearà també un usuari de tipus administratiu per defecte, per tal que es pugui 
començar a treballar amb l’aplicació. El N.I.F. per aquest usuari és 00000000X i la 
contrasenya admin. Des de dins de l’aplicació es podran modificar aquestes dades i 
crear nous usuaris. 

2. Cal tenir en compte que s’ha de modificar el fitxer hibernate.cfg.xml, situat a la 
carpeta src/ que trobarem dins la carpeta arrel, per tal d’adaptar-lo a la configuració del 
MySql que es tingui. 

S’ha de canviar el nom d’usuari i contrasenya per accedir a la base de dades del MySql 
pels que tinguem definits en aquest. Cal que aquest usuari tingui permisos per accedir 
a la base de dades cursos_web. 

3. Situar-nos en la carpeta descomprimida (CursosWeb), on trobarem un fitxer anomenat 
build.xml. Aquest fitxer és el que utilitzarà ant per tal de realitzar la compilació i 
desplegament de l’aplicació. 

4. Des d’aquesta carpeta executar la comanda ant, per tal de que es compilin les classes 
java, es situïn aquestes classes compilades en la carpeta que toca, es creï el fitxer war 
CursosWeb.war i es desplegui en el servidor (en el desenvolupament de l’aplicació s’ha 
utilitzat el com a servidor el jboss 4.0.2). 

5. Si tenim el servidor aturat, cal arrancar-lo abans de poder accedir a l’aplicació. Si es 
tracta del jboss només cal executar la comanda run des de la carpeta 
jboss_home\bin, sent jboss_home la carpeta en que tenim instal·lat el servidor. 

6. Des d’un navegador web accedim a la següent URL: 

http://localhost:8080/CursosWeb/ 

 
Si tot el procés d’instal.lació ha estat correcte, ens hauria d’aparèixer la pantalla de 
login de l’aplicació. 
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Annex II Manual de l’Usuari  
 

1 Login 
 
Quan una persona accedeix a la plana web principal de l’aplicació, es trobarà amb la 

pantalla de Login, des de la qual podrà accedir a la part de l’aplicació corresponent al tipus 
d’usuari que utilitzi per accedir-hi. Aquest tipus d’usuari l’haurà de seleccionar de la llista 
desplegable que apareix en aquesta plana, doncs una mateix persona pot tenir més d’un 
usuari, tot i que no del mateix tipus. Per validar-se, l’usuari haurà d’entrar el seu N.I.F. i la 
contrasenya que tingui assignada. 

 

 
Imatge 28: Plana de Login 

Una altra cosa que ofereix aquesta pantalla és la possibilitat de que una persona pugui 
donar d’alta un usuari de tipus alumne, amb el que podrà accedir a apuntar-se als cursos 
disponibles i, per els cursos als que estigui assignat, comunicar-se amb el professor i rebre 
informació sobre el curs. Veurem l’opció de donar d’alta un usuari més endavant, sent aquesta 
molt similar. 

 
A continuació anirem explicant les diferents opcions per cada tipus d’usuari. 

 

2 Usuaris Administratius 
 

Quan un usuari administratiu s’identifica correctament en l’aplicació, li apareixerà un menú 
amb tres opcions, de les que podrà escollir una segons el tipus de treball que hagi de realitzar. 
Aquestes opcions són les següents: 

 
La primera opció és la de Gestió de Cursos i Grups, des d’on es crearan nous cursos, es 

modificaran cursos ja existents, es donaran de baixa i reactivaran cursos i es definiran els grups 
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del curs pels que es faran classes, juntament amb els horaris en que es donaran aquestes 
classes per cada grup. 

 
Quan accedim en aquesta opció ens apareix una llista dels cursos existents en el sistema. 

Per cadascun dels cursos tenim tres operacions possibles a realitzar, a més de l’opció de crear-
ne un de nou:  

 
• Editar el curs, amb el que se’ns mostra una nova plana amb els camps corresponents 

al curs i que podem modificar segons les necessitats.  
 
• La següent és Donar de Baixa, amb el que en el camp Data de Baixa apareixerà la 

data en que s’ha produït o, Reactivar, per tornar a l’estat actiu un curs ja donat de 
baixa.  

 
• Finalment tenim l’opció Grups, pel que passarem a la plana on es gestionen els grups 

pel curs seleccionat. 
 

• També trobem un botó <Alta de nou curs> amb el que apareixerà una nova pantalla 
on podem entrar les dades del curs, és a dir, el nom i una descripció opcional. 

 

 
Imatge 29: Gestió de Cursos 

 
Quan es passa a definir els grups per un curs, ens trobem una altra llista amb els grups ja 

creats pel curs sobre el que treballem. Per cada grup també tenim tres opcions, a més de la ja 
habitual de crear-ne un de nou. A més de les opcións d’Editar i d’Alta que trobàvem pels 
cursos, hi ha la d’Eliminació, doncs els grups es poden eliminen del sistema. També trobem 
l’opció Horaris per tal de definir els horaris del grup. 
 

 
Imatge 30: Gestió de Grups 

 
Pel que fa als horaris, també apareixen en forma de llista tots els horaris definits pel grup 

seleccionat. Podem veure que l’aplicació intenta funcionar de manera uniforme a través de les 
seves diferents interfícies d’usuari. En aquest cas, a part de l’opció d’Alta on definirem una 
franja horària de classe pel grup (dia de la setmana, hora d’inici i hora de fi), també trobarem la 
d’Editar Horari i la d’Eliminar, doncs els horaris també es poden eliminar completament del 
sistema. 
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Una altra de les opcions principals dels usuaris administratius és la de gestionar, mitjançant 
l’opció Gestió d’Usuaris, els usuaris del diferents tipus, inclosos els alumnes, tot i que aquests 
es poden donar d’alta ells mateixos des de la pantalla de Login. També els professors, així com 
els alumnes, poden modificar les seves dades des de la seva plana personal.  

 
Quan un administratiu accedeix a aquesta opció, li apareixen en forma de llista els usuaris 

existents en l’aplicació, indicant-ne el tipus de cadascun. Les opcions de treball sobre els 
usuaris són les següents: 

 
• Alta de nou Usuari: Mitjançant aquesta opció, l’usuari administratiu pot crear un usuari 

de qualsevol dels tres tipus (administratiu, professor i alumne), des de la pantalla que li 
apareixerà. El tipus es seleccionarà de la llista desplegable que trobem i cal tenir en 
compte que no pot haver-hi dos usuaris del mateix tipus amb el mateix N.I.F. Trobem 
un seguit de camps obligatoris com poden ser el nom i cognoms, l’adreça, el codi 
postal i el telèfon principal, juntament amb d’altres camps opcionals. 

 
• Editar Usuari: Aquesta opció permet a l’usuari administratiu de modificar les dades 

d’un usuari ja existent. Apareixerà un plana igual que la de l’alta però amb els camps ja 
omplerts, els quals seran modificables per part de l’usuari administratiu. Cal destacar 
que pel cas dels alumnes, en aquesta plana hi haurà els grups disponibles als que es 
pot apuntar. Cadascun d’aquests grups té una casella de verificació. Si en marca una, 
l’alumne passa a formar part d’aquest grup i si la desmarca deixa de formar-hi part. 

 

 
Imatge 31: Edició d’un Usuari 

 
• Baixa d’usuari/Reactivació: Com en el cas dels cursos, els usuaris no s’eliminen del 

sistema, sinó que es donen de baixa i poden tornar a ser reactivats en un futur si es 
necessari, evitant tornar a entrar totes les dades d’aquest. Quan es dona de baixa un 
usuari actiu apareix en el camp Data de Baixa la data en que es va produir. Apareixerà 
per aquest usuari l’opció Reactivar amb la que, com el seu nom indica, l’usuari torna a 
quedar com a actiu. 
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L’última àrea en la que treballa l’usuari administratiu és en la de les enquestes. Una vegada 
seleccionada aquesta opció, apareixen en forma de llista les enquestes definides en el sistema. 
Les opcions disponibles pels usuaris administratius pel que fa a les enquestes són les 
següents, molt similars al que hem vist fins ara: 

 
• Alta de nova Enquesta: Mitjançant aquesta opció ens apareixerà una nova plana en la 

que podrem introduir les dades relatives a la nova enquesta que volem crear. Aquestes 
dades són el títol de l’enquesta i la data en que finalitza, a partir de la qual els alumnes 
ja no podran contestar-la. 

 

 
Imatge 32: Alta de nova Enquesta 

 
• Editar Enquesta: Aquesta opció permet modificar el títol i/o la data límit d’una 

enquesta, a més de permetre definir els grups als quals va destinada aquesta 
enquesta, marcant-los i desmarcant-los com a destinataris mitjançant caselles de 
verificació. 

 
• Eliminar Enquesta: Si hi ha un error en la creació d’una enquesta es pot eliminar 

completament del sistema mitjançant aquesta opció. No hi ha l’opció de donar de baixa 
perquè això ja es realitza automàticament quan es supera la data límit definida per 
l’enquesta. 

 
• Qüestions: Mitjançant aquesta opció es passa a la plana on es defineixen les 

qüestions que formaran part de l’enquesta. 
 

Pel que fa a les qüestions, també se’ns mostren en la ja típica vista en forma de llista, 
havent-hi les habituals opcions d’Alta d’una nova Qüestió, d’Editar i la d’Eliminar, les quals 
funciones com en els casos anterior. Hi ha una opció anomenada Opcions mitjançant la qual 
es passa a la plana on es defineixen les possibles respostes de la qüestió seleccionada. 

 
A l’igual que en el cas de les qüestions, la plana dedicada a les opcions també ens mostra 

les ja existents en forma de llista amb les típiques opcions d’Alta, Editar i Eliminar.  
 

3 Usuaris Professors 
 

En el cas dels professor, quan accedeixen a l’aplicació, el que troben és un menú amb 
dues opcions. 

 
La primera opció que troben és la Grups del Professor. Es tracta d’una opció que els 

porta a veure una plana  amb una llista dels grups dels que en són els responsables. Per 
cadascun d’aquest grups pot accedir a una plana de gestió mitjançant l’opció Gestió del Grup. 

 
En la plana de gestió d’un grup, es poden veure les dades relatives d’aquest grups, com 

poden ser el curs al que pertany, el lloc on es realitzen les classes, els horaris en que es 
realitzen, el màxim d’alumnes, el preu del curs i les dates d’inici i fi de les classes. 
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Imatge 33: Dades del Grup 

 
A part d’aquestes informacions hi ha tres opcions pel professor, destinades a la realització 

de les tasques de gestió del grup. Aquestes opcions són: 
 
• Alumnes del Grup: Aquesta opció mostra al professor una plana amb una llista de tots 

els alumnes assignats al grup des de la que es crida. S’hi mostra el nom dels alumnes i 
la seva adreça de correu electrònic en cas d’estar definida. 

 
• Gestió d’Informacions: Mitjançant aquesta opció el professor pot introduir 

informacions relatives al grup que trobi interessants de fer arribar als seus alumnes. En 
aquesta plana veurà una llista amb les informacions ja existents, que podrà editar 
mitjançant l’opció Editar Informació disponible per a cadascuna i, eliminar, mitjançant 
l’opció Eliminar Informació. També hi ha el botó <Alta de nova Informació, 
mitjançant el qual es passa a una nova pantalla que permetrà introduir el text d’aquesta 
informació, així com la data en que passarà a ser visible pels alumnes. 

 

 
Imatge 34: Informacions del Grup 

 
• Gestió de Consultes: Aquesta opció mostra al professor una plana en la que apareix 

una llista amb les consultes que li han adreçat els alumnes del grup. També podrà 
veure les respostes que ha anat donant a aquestes consultes. Per tal d’introduir una 
nova resposta per una de les consultes, només haurà de seleccionar l’opció 
Respondre de que disposa cadascuna d’aquestes. Apareixerà una pantalla en la que 
podrà introduir el text d’aquesta resposta, que passarà a ser visible per tots els 
alumnes del grup. 

 
Una altra opció que presenta el menú principal dels professor és la de Dades Personals, 

mitjançant la qual el professor anirà a una nova plana en la que podrà modificar les seves 
dades, inclosa la contrasenya mitjançant la que entra a l’aplicació. Es la mateixa pantalla que 
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es veia en la gestió d’usuaris dels administratius, excepte que aquí no es pot modificar el tipus 
d’usuari, fix a tipus professor. 
 

4 Usuaris Alumnes 
 
Quan un usuari de tipus alumne accedeix, mitjançant el seu N.I.F. i contrasenya, a 

l’aplicació, es trobarà amb un menú amb dues opcions, que són molt semblants a les que hem 
vist pel cas dels professors: 

 
La primera és la de Grups de l’Alumne, mitjançant la qual s’accedeix a una plana on es 

mostren en forma de llista els grups als que està assignat l’alumne. Per cadascun d’aquests 
grups es pot accedir a la plana de gestió del grup, a través de l’opció Gestió del Grup. 

 

 
Imatge 35: Grups de l’Alumne 

 
Una vegada utilitza aquesta opció pel grup seleccionat, es presenta a l’alumne una plana 

en la que apareixen les dades relatives a aquest grup. Aquestes dades són el curs al que 
pertany el grup, el professor responsable, el lloc on es realitzen les classes, els horaris, el 
màxim d’alumnes del grup, el preu del curs i les dates d’inici i fi de les classes pel grup. 

 
A més d’aquest seguit de dades hi trobem tres opcions, mitjançant les quals l’alumne pot 

realitzar les següents operacions sobre el grup en el que està: 
 
• Alumnes del grup: Mitjançant aquesta opció l’alumne pot veure una plana en la que 

apareix el llistat d’alumnes del grup, mostrant-se per cadascun el nom i l’adreça de 
correu electrònic en cas d’haver-la definit en l’aplicació. 

 
• Gestió d’Informacions: Gràcies a aquesta opció, l’alumne pot visualitzar una plana en 

la que apareixen en forma de llista les informacions que ha introduït el professor 
responsable del grup sobre el funcionament del grup. Aquestes apareixeran ordenades 
segons la data de publicació indicada pel professor, apareixent les més noves primer. 

 
• Gestió de Consultes: Aquesta és l’opció que permet als alumnes realitzar consultes al 

professor responsable del grup. Quan s’hi accedeix apareix una plana en que es 
mostren les consultes realitzades pels alumnes del grup, no només les pròpies, així 
com les respostes que ha anat donant el professor a aquestes consultes.  
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Mitjançant el botó <Alta de nova Consulta>, l’alumne accedirà a una nova pantalla en 
la que podrà introduir el tema sobre el que va la consulta, així com el text de la mateixa. 
Aquestes consultes seran visibles pel professor, que disposarà de l’opció de respondre-
les. 

 
• Enquestes del Grup: Aquesta opció mostrarà a l’alumne una plana en la que hi ha una 

llista amb les enquestes dirigides al grup de les que encara no ha expirat la data límit 
de resposta. L’alumne pot seleccionar Respondre una d’aquestes enquestes, amb el 
que apareixeran les qüestions que la conformen. Aquesta funcionalitat no està de 
moment totalment implementada, però s’espera tenir-la a punt en un futur proper. 
 
 

 


