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Abstract 
 

De vegades quan portem el cotxe al taller mecànic no sabem de primeres si 

podrem deixar el nostre cotxe, si tindran massa feina aquells dies, o si després de 

deixar-lo i esperar un temps el nostre cotxe ja esta acabat y el podem passar a 

recollir (d’aquelles frases que ens diuen.. “passat d’aquí un parell de dies que ja 

estarà, perquè en principi no es veu molt clara la averia”).1 

Perquè no gestionar això una mica millor? Tant per part del jefe de taller com 

per part de l’usuari. L’objectiu es assolir una gestió del taller amb els seus clients, 

de manera que mitjançant la web el jefe de taller pugui introduir en una base de 

dades tots els clients i gestionar les averies dels seus cotxes, realitzant un informe 

tècnic i avisant via mail l’usuari del vehicle perquè pugui vindre a recollir-lo. I per part 

de l’usuari, que pugui sol·licitar una data en el calendari dels dies lliures i que pugui 

veure l’estat del seu vehicle en tot moment mitjançant la web. 

Per desenvolupar aquest projecte s’ha pensat en utilitzar eines que es puguin 

desenvolupar en multiplataforma. En principi, el desenvolupament consistirà en  

realitzar les pàgines amb els diferents serveis que proporciona el taller, la utilització 

de plantilles per algunes pàgines, creació de formularis i la utilització de base de 

dades per gestionar les reparacions i proporcionar al web de certa interactivitat amb 

l’usuari. 

 

Paraules clau: Treball final de grau, aplicació web, multimèdia, aplicació 

interactiva, multiplataforma. 

 

Notacions  
 

 La tipografia per aquest treball fi de grau es una tipografia Arial normal, entre 

mida 10 y 12, per les paraules més rellevants, aquestes seran bold (negreta).  

                                                           
1 Referencia a objectius i la forma de desenvolupament del projecte. 



 Si s’ha d’implementar algun codi tipus HTML per exemple, s’ha pensat en 

una tipografia lleugera però diferent i destacable del resta, com podria ser Verdana 

a 10 i en color gris. 

 L’Arial itàlica s’usarà per destacar algun tipus de notació important, en alguna 

part destacable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Índex 
               

                      Pàg. 
 
1. Introducció   ......................................................………………. 1 

2. Descripció  ............................................................................. 2 

3. Objectius   ............................................................................. 3 

3.1. Principals  ............................................................................. 3 

3.2. Secundaris  ............................................................................. 3 

4. Marc teòric / Escenari ............................................................................. 4                                          

5. Continguts  .............................................................................. 5 

6. Metodologia  .............................................................................. 7 

7. Arquitectura de l’aplicació 

/sistema/servei  ............................................................................... 7 

8. Plataforma de  

desenvolupament ............................................................................... 10 

9. Planificació  ............................................................................... 12 

10.  Procés de treball ............................................................................... 13 

11.  APIs utilitzades  ............................................................................... 15 

12.  Diagrames UML ................................................................................ 16 

13.  Prototips   ................................................................................ 17 

14.  Guions   ................................................................................ 20 

15.  Perfils d’usuari  ................................................................................ 21 

16.  Usabilitat   ................................................................................ 22 

17.  Seguretat  ................................................................................ 24 

18.  Tests   ................................................................................. 27 

19.  Versions de l’aplicació ................................................................................ 28 

20.  Requisits d’instal.lació ................................................................................. 29 

21.  Instruccions  

d’instal.lació  .................................................................................. 30 

22. Instruccions d’ús .................................................................................. 31 

23. Bugs   .................................................................................. 34 



24.  Projecció a futur .................................................................................. 35 

25.  Pressupost  .................................................................................. 36 

26.  Anàlisis de mercat .................................................................................. 37 

27.  Màrqueting i vendes .................................................................................. 38 

28.  Conclusions  .................................................................................. 39 

29.  Annex 1. Lliurables  

 del projecte  .................................................................................. 40 

30.  Annex 2. Codi font  

 (extractes)  .................................................................................. 42 

31.  Annex 3. Llibreries/codi 

extern utilitzat  ................................................................................... 46 

32.  Annex 4. Captures de 

 pantalla   ...................................................................................  47 

33.  Annex 5. Guies  

 d’usuaris   ................................................................................     49 

34.  Annex 6. Llibre d’estil ................................................................................     50 

35. Annex 8. Glossari .................................................................................    52 

36.  Annex 9. Bibliografia .................................................................................    53 

37.  Annex 10. Vita  .................................................................................    54 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

1 

1.Introducció 

 S’observa per Internet, que possiblement les pàgines de tallers mecànics (de 

les poques que es veuen) no estan prou desenvolupades, o simplement s’engloba 

el propòsit dels seus serveis, que són la descripció d’aquests.  

Es pretén anar més enllà, en el sentit de gestionar els serveis de reparació 

d’una forma més interactiva; on l’usuari pugui visualitzar l’estat del seu vehicle, pugui 

demanar informació i sol·licitar un dia per portar el seu cotxe. I que el jefe de taller 

pugui gestionar les reparacions per tindre informat al client. 

 La idea per fer totes aquestes tasques, és realitzar una pàgina web 

multiplataforma amb les eines que s’han anant utilitzant durant el grau Multimèdia, 

a més de cercar més fonts per Internet que li donin una certa subtilesa. El treballar 

amb base de dades es de caràcter essencial per fer aquest treball, es volia fer una 

aplicació que involucres aquest terme, ja que considero que proporcionarà  

interactivitat amb l’usuari. 

 A més es pretén que l’usuari pugui sol·licitar un pressupost per una 

determinada reparació, i que l’administrador formalitzi aquest pressupost per enviar-

ho al client (amb caràcter orientatiu) i així poder informar al client amb més detall. 
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2. Descripció 
  

Aquest projecte consisteix en la elaboració d’una aplicació web capaç de 

gestionar interactivament les reparacions del vehicles d’un taller mecànic. 

Consisteix en la elaboració d’una web on es descrigui els diferents serveis d’un 

taller; el tipus de mecànica, canvis d’oli, neumàtica, electricitat.. i en el qual es pugui 

interactuar tant de cara a l’usuari com el jefe de taller per fer les corresponents 

gestions de reparacions.  

La idea, es que l’usuari o el gerent de taller pugui accedir a traves d’un logging 

(usuari / password) i després pugui administrar les reparacions o enviar emails (el 

gerent del taller), o que es pugui sol·licitar dia i hora i accedir a la gestió de la seva 

reparació a traves d’Ajax, recarregant diferents parts de la pàgina sense recarregar 

tot el lloc web. 

Per desenvolupar aquest projecte s’ha pensat en utilitzar eines que es puguin 

desenvolupar en multiplataforma com HTML5, CSS, Ajax amb connexió a base de 

dades, PHP, BOOTSTRAP per mirar d’utilitzar algunes plantilles. 

En PHP s’utilitza de les últimes versions, sinó la última, en principi la 7.0 és prou 

estable avui dia i es creu que es pot utilitzar certes prestacions que les anteriors 

versions no deixaven. De fet la connexió a la base de dades es pot fer mitjançant: 

mysqli, que en versions anteriors era mysql, aquesta nova és més completa. 

HTML5 amb l’ajuda de BootStrap, per fer multiplataforma l’aplicació web. HTML5 

permet treballar amb codi multiplataforma i amb els últims serveis que proporciona. 

Amb BootStrap i amb els “sistemes de rejilla”, es poden fer web per varies 

plataformes, sempre pensant en la tecnologia “Mobile first”. 
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3. Objectius 
 
Els objectius que es pretenen assolir en aquest projecte, es detallen a 

continuació: 
- Creació d’una aplicació web capaç de gestionar les reparacions d’un taller 

mecànic. 
- Creació de les estructures dels continguts del web. 
- Confecció dels diferents wireframes que engloben el web. 
- Desenvolupament de la base de dades. 
- Realitzar el web responsive per diferents plataformes i testejar-lo. 
- Utilitzar interactivitat en l’aplicació mitjançant la base de dades. 

 

3.1.  Principals 
Objectius claus del TF. 

-  Estructura dels continguts del web. 
-  Definició dels wireframes. 
-  Desenvolupament de la base de dades 
-  Utilitzar eines per realitzar una web responsive, per diferents plataformes. 
- Mitjançant la base de dades hi ha d’haver interactivitat entre l’usuari i 
l’aplicació. 
 
 

3.2. Secundaris 
Objectius addicionals que enriqueixen el TF i que poden patir variacions. 

- Trobar d’entre els diferents frameworks el que millor s’adapti a les 
exigències del treball. 
-   Realització d’un vídeo que il·lustri els diferents serveis del taller.   
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4.  Marc teòric/Escenari 
 

Aquest treball esta enfocat per un taller mecànic, però podria servir per qualsevol 

empresa industrial destinada a reparacions de tot tipus. 

En definitiva, es tracta de la gestió d’un taller mecànic, amb el que podrà 

administrar les tasques administratives de les reparacions. Es podrà gestionar les 

cites prèvies, visualitzar l’agenda, emissió de pressupostos, ordres de reparació, 

portar un control de les reparacions, tenir un control documental d’aquests.. es podrà 

adjuntar fotos a les ordres.. amb un complet i útil sistema de prioritats segons les 

dates i reparacions. 

Amb aquest aplicació web s’espera estalviar temps, diners i serà més competitiu 

enfront la competència.  

Els diferents webs que s’han pogut observar sobre mecànica en general, no s’ha 

pogut observar aquesta gestió de reparacions, sinó bàsicament s’engloben en els 

seus serveis. Es preveu que amb aquesta aplicació web el sector industrial de 

reparacions automobilístiques a nivell d’usuari, faci un tomb cap a una administració 

i gestió dels tallers més englobada a partir d’una aplicació web. 

Com s’ha mencionat anteriorment, no és necessari que sigui un taller mecànic, 

pot servir per qualsevol tipus de tallers de reparacions, els quals puguin gestionar 

de forma optima les diferents reparacions, documentant-les i gestionar-les en el 

web. 

 

                          

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
La teoria és aplicar una gestió de la informació com ho fan aplicacions ERP com 

Navision (Gestor de emmagatzematge, albarans, estoc.. etc.). 

Tot i que no és l’aplicatiu del que es vol fer, s’ha trobat alguna referencia de 

gestió de treballs de taller com podria ser http://www.tallermatic.com/ . En aquesta web 

s’explica una forma de gestionar les reparacions mitjançant una aplicació, producció 

de factures.. etc. Es podria prendre com a referencia. 

http://www.tallermatic.com/
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5.  Continguts 
 

S’organitza, es mostra i s’etiqueta els continguts i es dissenya la navegació. Es 

pretén que l’arquitectura de la informació d’aquesta aplicació web sigui fàcil 

d’utilitzar perquè l’usuari trobi ràpidament i fàcilment la informació que necessita.2 

 
Arbre de continguts 

 

 

 

Al iniciar l’aplicació web s’obre la pàgina d’Inici on es dona la benvinguda a 

l’usuari. Aquí es troba una breu descripció del taller mecànic, on es pot observar la 

distribució del web en les diferents pagines. Tant l’encapçalament com el peu de 

pàgina, són les mateixes per tot web en les diferents pàgines. 

En el ‘header’ trobem dos ‘input text’ on s’introduïren informació de l’usuari i 

password per poder accedir a la nostra base de dades. En principi el jefe de taller 

tindrà el seu pasword (directament atorgat per el “web designer”) i el client d’un 

vehicle es podrà registrar mitjançant l’enllaç en qüestió (les dades 

s’emmagatzemeran en la base de dades). 

El ‘footer’ o peu de pàgina, trobem informació de l’Avis legal, Mapa Web i 

Contacte. Hipervincles informatius del web i localització. A més incorporo dues 

                                                           
2 Veure l’apartat 13 per veure els diferents wireframes. 
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icones d’accés a xarxes socials, com són el facebook i twitter. Al final del footer, s’ha 

incorporat informació del “web designer”, perquè la gent es pugui posar en contacte 

amb ell. 

Les pàgines principals són: Inicio, Quines somos?, Donde estamos? i Contacto. 

És informació rellevant de l’empresa, que descriu la imatge d’aquesta i formes de 

contacte. Després hi ha un boto desplegable on s’ofereixen els diferents serveis de 

la companyia. La idea és que aquest menú sigui en totes les pàgines de navegació 

del web. 

Les pàgines dels diferents serveis proporcionen informació descriptiva amb 

imatges i text de les diferents funcionalitats del taller.  

Inicio i Quienes somos?, són pàgines amb la mateixa estructura, descrivint 

l’empresa amb una descripció detallada. A més s’ha incorporat en la pàgina 

“Quienes somos?” un petit vídeo resumint les característiques pròpies de l’empresa 

(elaborat amb Adobe Premier). 

La pàgina Donde estamos?, dona informació de la localització de l’empresa amb 

una imatge de google maps utilitzant AJAX. 

A través de la pàgina Contacto podrà omplir un formulari preguntant qualsevol 

dubte referenciada als treballs del taller. Aquesta informació s’enviarà al mail 

personal del jefe de taller. 

L’usuari podrà saber on esta en tot moment, ja que tindrà a sota del menú la línia 

del ‘breadcrumb’, la qual informarà en quina pàgina del web es troba.  

L’aplicació web esta pensada en web responsive ‘first mobile’, el sistema que 

usa Bootstrap per la estructuració del contingut, de manera que quan es canvi de 

dispositiu el contingut s’adaptarà a la estructura especificada. 

Les imatges que surten en la web són captures d’imatge amb càmera digital amb 

permís del jefe de taller. Proporcionen informació descriptiva del lloc de treball. A 

més hi han imatges com el logotip de l’empresa que s’ha creat des de cero, amb 

programes com Ilustrator o Photoshop. 

El contingut de l’aplicació es divideix en dos apartats; una part pública d’accés 

lliure i altre privada només per usuaris registrats. 
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6. Metodología 

Per la realització d’aquest projecte s’ha pensat en englobar els diferents 
processos basant-me en un diagrama de gannt, estructurant el projecte per etapes. 

 
Mitjançant diferents eines al llarg d’aquests processos es poden assolir els 

objectius explicats anteriorment: 
 
- HTML5; (HyperText Markup Language, versió 5) és la quinta revisió 

important del llenguatge bàsic del World Wide Web, HTML. HTML5 especifica 
dos variants de sintaxis per HTML: una «clàssica», HTML (text/html), 
coneguda com HTML5, y una variant XHTML coneguda com sintaxis 
XHTML5. 

- Ajax; acrónim de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncron y 
XML), és una tècnica de desenvolupament web per crear aplicacions 
interactives o RIA (Rich Internet Applications). Aquestes aplicacions 
s’executen en el costat del client, és a dir, en el navegador dels usuaris 
mentre es manté la comunicació asíncrona amb el servidor en segon pla. 
D’aquesta forma és possible realitzar canvis sobre les pàgines sense 
necessitat de recarregar-les, millorant la interactivitat, velocitat y usabilitat en 
les aplicacions. 

-  CSS; Cascading Style Sheets (CSS, en català: Fulls d'Estil en Cascada) és 
un llenguatge de fulls d'estil utilitzat per descriure la semàntica de presentació 
(l'aspecte i format) d'un document escrit en un llenguatge de marques. La 
seva aplicació més comuna és dissenyar pàgines web escrites en HTML i 
XHTML, però el llenguatge també pot ser aplicat a qualsevol classe de 
document XML, incloent-hi SVG i XUL. 

- PHP5; és un llenguatge de programació interpretat que s'utilitza per a generar 
pàgines web de forma dinàmica. S'executa al cantó del servidor, per aquest 
motiu al navegador web ja l'hi arriba la pàgina en format HTML, no podent 
visualitzar-ne el codi php. Tot i que és menys popular, també pot utilitzar-se 
per generar interfícies de comandes i aplicacions executables amb interfície 
gràfica. Disposa de versions tant per a Windows com per a GNU/Linux, així 
com d'altres. 

- Bootstrap; Bootstrap és el framework més popular d’HTML, CSS i JavaScript 
per desenvolupaments multiplataforma. 

 
En principi la elaboració de les pàgines web es poden crear mitjançant HTML5, 

ajudant-se dels frameworks que proporciona Bootstrap, amb el CSS es pot crear 
una fulla d’estils de les diferents parts del web, amb PHP s’havia pensat en la 
realització del formulari de consultes i mitjançant AJAX es podria treballar la part de 
la base de dades i la interactivitat amb l’usuari. 

 
Segurament s’haurà de retocar algun tema de disseny gràfic, per aquest supòsit 

s’utilitzarà el paquet Adobe, ja sigui amb eines com Photoshop, Illustrator, 
Fireworks.. etc. A més s’està pensant en la realització d’un petit vídeo, optatiu. 

https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://es.wikipedia.org/wiki/XML
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_Application
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/As%C3%ADncrono
https://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge_de_marques
https://ca.wikipedia.org/wiki/HTML
https://ca.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://ca.wikipedia.org/wiki/SVG
https://ca.wikipedia.org/wiki/XUL
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge_de_programaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge_de_programaci%C3%B3_interpretat
https://ca.wikipedia.org/wiki/P%C3%A0gina_web
https://ca.wikipedia.org/wiki/HTML
https://ca.wikipedia.org/wiki/CLI
https://ca.wikipedia.org/wiki/Windows
https://ca.wikipedia.org/wiki/GNU
https://ca.wikipedia.org/wiki/Linux
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7.  Arquitectura de l’aplicació / sistema / servei 

Aquesta aplicació web és proporcionada per un servidor Web i utilitzada per 

usuaris que es connecten des de qualsevol punt via client Web (browsers o 

navegadors). L’arquitectura d’aquest lloc Web té quatre components principals: 

- Un servidor Web. 

- Una connexió de xarxa. 

- Un o més clients. 

- Una base de dades. 

El servidor Web distribueix pagines d’informació formategades als clients que les 

sol·liciten. S’usa el protocol HTTP, perquè els requeriments siguin a traves de la 

xarxa. Una vegada que es sol·licita aquesta petició mitjançant el protocol HTTP i la 

rep el servidor Web, aquesta localitza la pàgina Web en el sistema de fitxers i la 

retorna al navegador que la va sol·licitar. 

 

L’aplicació web esta basada en el model Client / Servidor que són gestionades 

per servidors web i que utilitzen com a Interface, pàgines web.  

Els browsers demanen pàgines (emmagatzemades o creades dinàmicament) 

amb informació als servidors Web. En aquesta aplicació les pàgines contenen codi 

HTML i scripts dinàmics, que són executades per el servidor abans d’entregar la 

pàgina. Com a exemple, les pàgines .php s’executen en el costat del servidor i 

després les retornen al client. En aquest cas parlem de pàgines dinàmiques, que 

s’encarreguen de donar un servei a l’usuari. 

Per altre costat, aquesta aplicació Web també conté pàgines amb codi que 

s’executa en el costat del client, bàsicament mesclat amb codi HTML. Aquest codi 

sol ser JavaScript. 
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Mitjançant la base de dades del servidor Web, es poden fer consultes i modificar 

dades en la base de dades del sistema, aquestes modificacions es fan en el costat 

del servidor. 

 S’executa Proporciona 

Servidor Web Págines que s’executen 
en el costat del servidor; 
php per exemple. 

Págines html, php,.. 
mitjançant el protocol 
HTTP. 

Client Págines amb codi 
Javascript. 

Informació retornada del 
servidor i es sol.licita 
informació per part del 
client (altres pàgines) 

Base de dades En el costat del servidor, 
mitjançant el servidor 
web. 

Conté les dades del 
sistema per poder 
treballar amb l’aplicació. 
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8. Plataforma de desenvolupament 
 
Els recursos utilitzats en aquest projecte són varis.. entre els quals cal destacar 

que la prioritat del projecte és que ha de ser responsive (adaptable a les diferents 

plataformes). 

Pel que es refereix al Hardware, es pot realitzar el procés d’aquest projecte 

mitjançant un ordinador senzill, amb suficient memòria perquè pugui treballar 

diferents processos a l’hora i una CPU considerablement actual, segons la demanda 

actual. S’ha utilitzat un ordinador de sobretaula amb sistema operatiu Windows 10 

a 64 bits, memòria RAM de 4 Gb i una CPU i5 a 3.20Ghz. Suficient per reproduir 

vídeo, utilitzar programes d’Adobe i desenvolupar pagines HTML, PHP i Javascript. 

Pel que fa al software, s’ha utilitzat diversos programes que han ajudat per el 

desenvolupament de l’aplicació web: 

- Per l’edició de codi, s’utilitza el “sublime-text versió 2”, una forma agradable 

de creació de codi en les diferents vessants.. html, php, js.. etz.  

- Creació audiovisual amb after effects i adobe premier; per la realització de 

vídeos.  

- L’Adobe Illustrator y Photoshop per la creació del Logotip de la empresa y 

modificació d’algunes imatges.  

- El software DIA, per la realització d’esquemes per les bases de dades; model 

E-R i model relacional.  

- El propi editor de text Microsoft Word per poder documentar aquest projecte 

d’una forma amena.  

- L’Excel per la creació de l’arbre de continguts de l’aplicació web. 

- El servidor local WampServer, per fer les probes d’interpretació del codi en 

un servidor de caire local. Provant les peticions HTTP, les pàgines tractades 

en el servidor web com .php o per interactuar amb la base de dades d’una 

forma directa.  

- Un navegador pròpiament dit, com el Firefox, el Chrome o l’Internet Explorer 

per poder visualitzar els resultats en la part del client.  

- El Mockup, programa per la realització de diferents wireframes, ja siguin en 

mode desktop o Mobile. 

 Utilitzat 

Hardware - Cpu a 3,2 Ghz. 
- Memòria de 4 Gb RAM. 
- Amb s.o. Windows 10 a 64 bits. 

Software - Sublime Text v.2 
- Affter efects 
- Adobe premiar 
- Adobe Illustrator 
- Adobe Photoshop 
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- Dia 
- WampServer 
- Microsoft Word 
- Excel 
- Navegadors: Firefox, Chrome.. 
- Mockup 
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9.Planificació 
 
La planificació es basa seguint les pautes marcades al llarg del semestre en 

relació a les PAC’s assignades i desglossant les diferents tasques entre aquestes 
PAC’s. 
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10. Procés de treball/desenvolupament 

El procés de treball s’ha estructurat en diferents etapes, seguint els diferents 

processos que venen a continuació. 

En un principi s’ha elaborat un brainstorm (pluja d’idees) per escollir un projecte 

adequat als coneixements de l’estudiant, tot i que s’han tingut en compte sistemes 

nous com el Bootstrap que han ajudat moltíssim en la elaboració esquemàtica del 

web i la inclusió d’Api’s com el de Google Maps. 

Una vegada obtingut la idea del projecte s’ha presentat al consultor, donant 

aquest el vist i bo. A mesura que s’ha anat elaborant el projecte i aquesta memòria, 

han sorgit petits errors que s’han anant corregint en el mateix període. 

S’han estructurat els continguts en forma d’arbre, per representar l’arquitectura 

de la informació de l’aplicació web. S’expliquen en l’apartat concret explicacions 

detallades de les diferents pàgines web amb les seves funcions i estructures 3.  

Després de la realització de l’arbre de continguts i les seves explicacions, s’han 

dissenyat els diferents wireframes de que consta l’aplicació web 4. Estructurant els 

diferents continguts de forma visual en les diferents pàgines web, utilitzant el 

programa Mockup. 

Amb els wireframes realitzats s’ha començat amb la elaboració d’algunes 

pàgines a baix detall, sense entrar en molt detall, simplement per estructurar els 

diferents continguts i veure la seva viabilitat en multiplataforma. 

La recopilació d’imatges i la creació del logotip, per les diferents parts del web, 

ha sigut una tasca interesant, ja que hi han multituds de variants en imatges 

recopilades; ja siguin a traves del web, creant-les un mateix (com el logotip) o 

capturant imatges amb una càmera digital de la pròpia empresa. A més s’ha elaborat 

un petit vídeo resum de les característiques principals de l’empresa, treballant amb 

el Adobe Premier, fent presses curtes i concatenant-les. 

La elaboració de la base de dades del sistema ha vingut a continuació, per tal 

de tindre una perspectiva de la base de dades i la forma de relacions entre les 

diferents taules. Els esquemes d’elaboració del model E-R i el model relacional 

s’han creat mitjançant l’eina DIA. Es comença a elaborar la base de dades d’una 

forma més consistent però deixant petits detalls que es resoldren en futures 

versions. 

                                                           
3 Veure apartat 5 d’aquest document. 
4 Veure apartat 13 d’aquest document. 
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S’estudia el pressupost, l’anàlisi de mercat i la viabilitat de l’aplicació web en un 

entorn de mercat, de caràcter professional. S’elabora les idees en els diferents 

apartats 5. 

Es segueix amb l’elaboració del codi de les pàgines creades i les noves que 

s’havien de fer. Mitjançant programes com el Sublime Text 2, el framework 

BootStrap, WamServer.. etc. A mida que es realitzen els diferents processos es van 

anant fent probes i es mira la vulnerabilitat que podrien tenir. (Aquest procés és el 

més treballat, tot i que no es podria realitzar si no tingues una base solida d’idees 

plantejades). 

Un cop enllestit les diferents pàgines web, amb les diferents versions de 

l’aplicació i realitzant els corresponents testejos, es busquen petits detalls que es 

puguin millorar per tal d’adreçar-se al màxim al públic en qüestió. 

Per finalitzar el projecte, es comprova que tota l’aplicació funciona en les 

diferents plataformes i es corregeixen possibles errors de documentació que puguin 

confondre l’usuari o visitant. 

L’elaboració del vídeo explicatiu del projecte és la part final. On s’elaborarà un 

vídeo explicatiu de les diferents funcionalitats de l’aplicació web. 

Totes aquestes tasques s’han anant elaborant en paral·lel a aquest document, 

per tal de tindre en tot moment informació recent dels diferents processos, a banda 

de complimentar un document de caire universitari seguint les pautes i correccions 

de l’equip docent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Veure aparatt 25, 26 i 27 d’aquest document. 
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11. APIs utilitzades 
 

En aquest projecte s’ha utilitzat l’API de Google Maps. Concretament en la 

pàgina “Donde estamos?”. 

Aquesta API proporciona informació visual i detallada de la localització exacte 

de la empresa. Així els usuaris poden posicionar-se e interpretar el mapa per la seva 

localització. 

En principi, aquesta API és una llibreria de JavaScript que s’afegeix en el codi 

HTML del nostre web, i mitjançant unes directrius i codis JavaScript es pot visualitzar 

un mapa amb la localització que especifiquem. 

Veiem com funciona: 

- L’HTML necessita un div on albergar el mapa en si. Com podria ser.. 
 

<div id="map" style="width:100%;height:500px"></div>  

 
- La llibreria Googe Maps API s’inserta entre scripts. 

 

<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?callback=myMap"> 

</script> 

 
- Aquesta funció myMap, inicialitza i visualitza el mapa per pantalla. 

 

<script> 

function myMap() { 

  var mapCanvas = document.getElementById("map"); 

  var mapOptions = { 

    center: new google.maps.LatLng(51.508742,-0.120850), 

    zoom: 5 

  }; 

var map = new google.maps.Map(mapCanvas, mapOptions); 

} 

</script>  
 

La propietat center especifica el centre exacte del mapa a visualitzar, i es 
designa per la latitud i longitud aplicada. 

La propietat zoom especifica el nivell de zoom sobre el mapa a visualitzar. 
new google.maps.Map crea un nou objecte Google Maps. Necessari per 

l’aplicació. 
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12. Diagrames UML 
 

Per el model de base de dades del sistema, he creat un diagrama E-R y el model 

relacional d’aquest. 

 

 

 

Bàsicament es podria pensar el següent; l’administrador o jefe de taller gestiona 

el sistema, aquest gestiona tots als usuaris. A més gestiona totes les reparacions 

que entren a la empresa, incloent un estat determinat i un comentari si ho creu 

oportú. Cada reparació pertany a un vehicle determinat i cada vehicle pertany a un 

usuari, el qual pot tindre més d’un vehicle. A traves de la matricula del vehicle, 

l’usuari pot gestionar l’entrada del vehicle a la empresa, fent un petit comentari 

(sobre la reparació que vol que es faci). Per últim l’administrador o jefe de taller pot 

tindre l’última paraula enviant-li un feedback al client. 
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13. Prototips 
 
 Aquí estan els diferents wireframes per l’aplicació web. 
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14. Guions 
 

El guio o guions a seguir seria bàsicament la mateixa planificació on es podria 

afegir algun comentari justificat. 

- Brainstorm (pluja d’idees). 

- Presentació de la idea de projecte al consultor. 

- Arquitectura de la informació i elaboració de wireframes. 

- Recopilació d’imatges i creació de logotip entre altres imatges. 

o A més s’ha començat a realitzar algunes pàgines web mitjançant el 

sistema de BootStrap (“sistema de rejillas”), per veure en més detall la 

estructura final de la pàgina. 

- Creació de la base de dades; model E-R i relacional. 

- Viabilitat de l’aplicació i estudi de mercat. 

- Realització de les diferents pàgines seguint l’estructura proposada (deixant 

per última opció la creació de la base de dades en el sistema). 

o Acabar les pàgines que gestionen la base de dades. 

- Buscar petits detalls per corregir i fer probes en diferents plataformes i 

browsers. 

- Elaboració del vídeo explicatiu del projecte. 
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15. Perfils d’usuari 

Els perfils d’usuari que s’espera que facin ús de l’aplicació web, engloba a un 

públic molt general, major d’edat i amb un cert ús quotidià de les tecnologies de la 

informació. 

Es podria fer un llistat de les persones amb més cabuda en aquest projecte, però 

com he dit anteriorment engloba a  un públic molt general, sempre que facin servir 

dispositius amb connexió a xarxa; podria ser la caixera de supermercat que vol 

revisar l’estat del seu vehicle mitjançant el web o un executiu que vol sol·licitar dia i 

hora per portar el seu cotxe. 

- Encarregats, administradors o jefes de taller (perfil tècnic); persones que 

gestionen les reparacions de la empresa, administrant la base de dades del 

sistema. Perfils tècnics amb motivació de informatitzar l’empresa per l’era 

digital i poder aprofitar les noves tecnologies; com les xarxes socials per 

divulgar la seva empresa. 

- Usuaris de vehicles en general amb nocions d’Internet en general; persones 

majos d’edat que sàpiguen moure’s per un entorn web i vulguin aprofitar les 

noves tecnologies, de manera que puguin veure de forma gestionada, la 

informació del seu interès sobre el seu vehicle a reparar. Es parla de 

persones que de manera asíncrona puguin connectar-se a la web, investigar 

l’estat del vehicle e intercomunicar-se mitjançant dispositius amb Internet, 

amb l’empresa pròpiament dit, sense tindre que perdre temps en desplaçar-

se i aprofitant la comoditat que brinda el sistema. 
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16. Usabilitat/UX 

Per comprovar la usabilitat del sistema, s’ha basat en els principis bàsics 

d’usabilitat de Jacob Nielsen 6, un us recomanat per qualsevol sistema web i que 

serveix per avaluar la seva usabilitat. 

- Visibilitat de l’estatus del sistema; l’usuari esta constantment informat del que 

passa quan interactua en el web. Exemple: Quan l’usuari envia un missatge 

a l’administrador, el sistema l’informarà mitjançant un quadre de text que el 

missatge s’ha enviat. 

- Consistència entre el sistema i el món real; el sistema té que parlar el mateix 

llenguatge que l’usuari. Exemple: la Interface d’usuari mentre més clara 

millor. L’ordre en que es fan la coses, la forma en que es presenta la 

informació.. té que ser entenedora per part de l’usuari. 

- L’usuari és lliure i té el control; l’usuari té que poder navegar lliurement per el 

sistema. Trobar sortides i alternatives i tenir facilitats per fer i desfer. 

Exemple: En tot moment l’usuari sap on esta a través del Breadcrumb (“migas 

de pan”) i pot usar els enllaços per anar enrere o el menú per anar a un altre 

apartat. 

- Consistència i estàndards; el lloc web ha de seguir un estàndard consistent 

en totes les pàgines. Exemple: el menú i el login sempre esta en el mateix 

lloc i s’anomena de la mateixa manera en totes les pàgines. 

- Prevenció d’errors; no esperar a que l’usuari cometi errors. Exemple: en el 

formulari es pretén que quan es deixi un camp en blanc, aquest canvi de color 

perquè l’usuari s’adoni que té que omplir-lo. 

- Millor reconèixer que memoritzar; l’usuari té que tindre tota la informació a 

mà, i no tindre que recórrer a la memòria per saber com es feia un pas 

determinat. Exemple: per omplir el formulari, l’usuari té explicacions breus de 

tots els camps i passos que ha de fer. 

- Flexibilitat i eficiència d’ús; una bona Interface té la flexibilitat necessària per 

comportar-se “a la mesura” d’usuaris novells i experts. Exemple: l’usuari 

mitjançant el “mapa web” pot veure d’una forma diferent l’esquema del 

sistema i anar d’una forma més ràpida a un servei de l’empresa. 

- Disseny estètic i minimalista; cada paraula o objecte de més esta obscurint 

les paraules o objectes realment importants. Exemple: en totes les pagines 

hi ha informació rellevant de cada una d’aquestes i no més, així no s’entorpeix 

la visibilitat. 

- Ajuda a l’usuari a reconèixer, diagnosticar i recuperar-se dels errors; els 

missatges d’error tenen que escriure’s d’una forma clara i entenedora i 

sugerir una sortida o correcció. Exemple: quan l’usuari inserta malament el 

                                                           
6 10 Usability Heuristics for User Interface Design https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-
heuristics/  

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
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password, la pagina informa de l’error conseqüentment per tal de canviar-ho.

  

- Ajuda i documentació; sempre és preferible no tindre que recórrer a 

documentació per utilitzar un lloc web, però si necessita de documentació, 

aquesta ha de ser accessible i clara. Exemple: quan l’administrador o usuari 

entra en les pagines de gestió de la base de dades, aquestes contenen 

informació detallada del contingut de les pagines en qüestió. 
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17. Seguretat 

Per seguretat informàtica, en aquest projecte es comprèn la seguretat a nivell de 

confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació, són els diferents serveis de 

seguretat que es pretenen assolir.  

Es pretén amb la disponibilitat de la informació, que el sistema tingui un 

servidor capaç de servir i ser accessible i utilitzable per els usuaris o processos 

autoritzats quan es requereixin. També es refereix a la capacitat de que la 

informació pugui ser recuperada en el moment que es necessiti. 

El sistema ha de tindre la qualitat de posseir un document o fitxer per que aquest 

nomes s’entengui de manera comprensible o sigui llegit per la persona o sistema 

que sigui autoritzat. Es parla de confidencialitat. 

La integritat de la informació, ha de ser una qualitat que poseixi un document o 

fitxer que no ha sigut alterat i que a més permet comprovar que no s’ha produït 

manipulació alguna en el fitxer original. 

Amb aquestes característiques, es pretén que l’usuari o administrador tingui un 

accés confidencial a la seva pròpia informació i que només es pugui accedir 

mitjançant un login conegut per l’administrador i l’usuari. La base de dades ha de 

tindre capacitat per tindre la informació integrada en continguts recuperables i amb 

una disponibilitat màxima tots els dies de la setmana (en condicions bones). 

A més s’ha de tindre en compte la injecció directa de comandes SQL i els atacs 

XSS, la primera és una tècnica on un atacant creo o alerta comandes SQL existents 

per exposar dades ocultes, sobreescriure els valuosos, o pitjor encara, executar 

comandes perilloses a nivell de sistema en l’equip que hospedeja la base de dades. 

Això s’aconsegueix a través de la pràctica d’agafar la entrada de l’usuari i combinar-

la amb paràmetres estàtics per elaborar una consulta SQL. 
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 Hi han alguns consells que evitarien aquests tipus de problemes: 

- Escapar els caràcters especials utilitzats en les consultes SQL, és a dir, 

quan diem “escapar” ens referim a afegir la barra invertida “\” davant les 

cadenes utilitzades en les consultes SQL i així evitar que es corrompin la 

consulta. En PHP existeix la funció mysql_real_scape_string(), que agafa 

com a parametre una cadena i la modifica evitant tots els caràcters especials. 

- Delimitar els valors de les consultes, tot i que el valor d’una consulta sigui 

un enter, per exemple, es aconsellable delimitar-lo entre comilles simples. 

Ex. SELECT nombre FROM usuarios WHERE id_user = ‘$id’ 

- Verificar les dades introduïdes per l’usuari, comprovar que la dada 

introduïda es correspon amb el tipus de dades que hauria de ser. Si és un 

integer ha de ficar un numero l’usuari, no un caràcter. En PHP hi ha funcions 

que compoben el que s’explica ctype_digit() o ctype_alpha (), per saber 

si es tracta d’un numero o cadena de texte respectivament. També és 

aconsellable controlar la longitud de la cadena, ja que si esperem un nom i la 

cadena es massa llarga podria ser un atac. En PHP hi ha la funció strlen(), 

per visualitzar el tamany de la cadena. 

- Assignar mínim privilegis al usuari que conectara amb la base de dades, 

l’usuari que es connecti a la base de dades, s’ha de conectar amb els 

privilegis justos. I mai utilitzar un usuari root. 

- Eines d’analisis, altre forma d’evitar aquests tipus d’atacs és utilitzar eines 

de diagnòstic que cercen vulnerabilitats. Podrien ser; SQLiHelper 2.7 SQL 

Injection, Pangolin o SQLMap. 

 

El XSS tracta d’una vulnerabilitat que molts desenvolupadors web deixen passar 

per desconeixement. Aquesta vulnerabilitat apareix per falta de mecanismes en el 

filtratge dels camps d’entrada que disposen la web, permetent l’enviament de dades 

e inclús l’execució de scripts complerts. 
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El codi maliciós utilitzat en aquest tipus d’atacs esta composat per cadena de 

dades: scripts complerts continguts en enllaços desde formularis vulnerables. 

A més de les possibles solucions per evitar la SQL Injecció (que es poden aplicar 

al XSS per evitar problemes), hi han més consells.. 

- Limitar els caràcters d’entrada, utilitzar la variable “maxlength” que 

proporciona HTML. 

- Sanejar les dades, agafar únicament la informació que ens interesa. En PHP 

podem utilitzar la funció “strip_tags”, eliminant característiques d’html que 

no necessitem. Per exemple, si volem rebre el nom d’un usuari, no ens fa 

falta que estigui en negreta, nomes ens interesa el nom.   $nom = 

strip_tags($_POST[‘nom’]); 

- Escapar les dades, per protegir les dades i mostrar-les tal com les va 

introduir l’usuari. PHP té la funció “htmlspecialchars”.                   echo 

“Mostrando resultados de: “.htmlspecialchars($_GET[‘busqueda’]); 

 

 

 

 

 

 



 

27 

18. Tests                                                                         

Per la realització dels tests, s’han realitzat diferents probes com la inserció de 

diferents dades per veure les respostes del sistema. 

S’han fet probes de visualització en diferents navegadors; Chrome, Firefox, 

Internet Explorer.., al ser una aplicació en html5 i responsive, s’ha provat la 

distribució dels elements en diferents mesures de pantalla, sobretot per els 

dispositius mòbils. 

Aquí van alguns dels múltiples tests que s’han fet: 

- Inserció de dades en formularis i logins; respostes de validació de les dades, 

responent de forma clara i concisa. 

- Visualització de les diferents dades de la base de dades; segons els criteris 

de cerca, s’ha comprovat que els resultats siguin els correctes. 

- Enllaços; s’han provat els diferents enllaços, mirant que enllacin 

correctament. 

- Test d’usabilitat; s’han fet probes amb gent que desconeixia l’aplicació per 

veure les diferents mancances en les pàgines. 

- Colors; s’han provat diferents combinacions de colors, per tal de tindre una 

combinació de colors complementaris adequada per la web. 

- Test de seguretat; es proba la seguretat del web mitjançant 

https://detectify.com/ , una eina gratuïta durant 14 dies per veure les diferents 

mancances i vulnerabilitats que pot tenir el web. 

 
 

 

https://detectify.com/
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19. Versions de l’aplicació / servei 

S’ha començat a realitzar una versió Alpha, per provar el servei amb mínims 

detalls. Només estructurant algunes pàgines, sense entrar en molt detall de l’afecte 

visual, sinó més bé de la seva funcionalitat. 

En aquesta versió Alpha, alguns enllaços com el de les xarxes socials, no 

funcionen. 

Es pretén fer una versió més polida (versió Beta) i una altra versió amb 

correccions fetes (versió 1.0). 

Amb la versió Beta, l’estructura dels elements i la funcionalitat dels enllaços 

queden més ben definida. 
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20. Requisits d’instal·lació/implantació/ús 

Pel que es refereix a la instal·lació i a l’ús del sistema es necessitaria una sèrie 

de requisits: 

Per el tema del software, seria convenient que el propietari de l’empresa pugui 

comprar un allotjament (hosting) i un domini pel seu web aplicació. Aquest hosting 

ha de proporcionar entre altres característiques que pugui actualitzar-se la versió de 

php, a mesura que vagin sortint diferents versions, i que disposi d’una base de 

dades disponible per poder emmagatzemar els diferents registres dels usuaris, 

vehicles i reparacions entre d’altres. 

Una bona solució podria ser OVH, una empresa francesa que ofereix diverses 

possibilitats de negoci amb diferents variants segons la necessitat de l’empresa. Tot 

i que amb uns mínims de requisits, 25Gb de hosting d’emmagatzematge i una base 

de dades de 200 Mb, es podria començar sense problemes. A mesura que la 

situació requereixi més emmagatzematge de dades per exemple, es podria buscar 

una alternativa amb més tamany.  

Després de tindre un allotjament i domini, seria necessària la inclusió de tot el 

codi font dintre del domini, perquè aquest pugui ser visible a Internet. 

Per temes de hardware, tant l’usuari com l’administrador podria utilitzar qualsevol 

dispositiu o pc amb connexió a Internet, amb un navegador Standard com Internet 

Explorer o Mozilla Firefox. 

No es requereixen coneixements previs per part de l’usuari, ja que es tracta 

d’una aplicació molt intuïtiva i que indica en tot moment on es troba l’usuari. No 

obstant, per part de l’administrador, hauria de tindre coneixements previs de com 

funciona aquesta, la forma de gestionar les reparacions o per la inserció dels 

vehicles.. entre d’altres. 
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21. Instruccions d’instal·lació/implantació 

Una vegada contractat els serveis de hosting i domini, la instal·lació de l’aplicació 

és ben senzilla. 

Mitjançant una eina FTP client, com podria ser el FTP Filezilla Client, amb aquest 

programa es pot desar tot el codi dintre del domini contractat. Primer es gestiona el 

ftp amb les dades del nostre proveïdor, per poder accedir al domini. Una vegada 

gestionat, podem accedir al nostre domini i passem els arxius necessaris del codi 

font al servidor. 

Quan el nostre codi font esta al servidor ja podem utilitzar l’aplicació per Internet 

i accedir als seus continguts des de qualsevol dispositiu. 
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22. Instruccions d’us 

Quan es té instal·lat l’aplicació web i posant la direcció del domini en el nostre 

navegador, la primera pàgina que surt és la de index.php. S’observa una pàgina de 

benvinguda, on es detalla informació de l’empresa.  

Mitjançant el menú de sota, l’usuari pot navegar per les diferents pàgines amb 

informació relativa a la empresa; “Quienes somos?”, “Donde estamos?”, “Contacto” 

i “Servicios”. A la pàgina de “Contacto” l’usuari disposa d’un formulari on pot tractar 

els seus dubtes, aquest formulari s’envia amb les dades emplenades per l’usuari 

directament a l’administrador o gerent de l’empresa (el correu del jefe de taller). 

Damunt de la barra de menú, hi tenim un “breadcumb”, que indica en tot moment 

en quin lloc del web es troba l’usuari. I mitjançant els enllaços es podrà avançar o 

retrocedir en el lloc web. 

La pestanya de la dreta “Servicios”, és relativa a informació dels diferents serveis 

que ofereix l’empresa, es desplega un menú desplegable, el qual disposa de 

diferents enllaços a diferents pàgines, cada qual amb informació detallada del 

servei. 

A peu de pàgina, de totes les pàgines, estan els enllaços “Mapa web”, “Aviso 

legal” i “Contacto”, informació relativa a la estructura del web, informació legal y un 

enllaç al formulari de contacte. A més s’indica, que la pàgina esta sota llicencia 

Creative Commons i no pot ser comercialitzada. A la dreta del peu de pàgina, tenim 

els enllaços a xarxes socials, ja sigui per facebook o twitter. A més l’usuari té la 

possibilitat si així ho desitja, d’enviar un correu electrònic al “web designer”, 

mitjançant l’enllaç que hi ha al final de peu de pàgina (que té el text en color blanc).  

Fins aquí, aquesta informació esta en tot el web, al llarg de les diferents pàgines. 

Quan un usuari vol saber informació relativa als seus vehicles en reparació, ha 

d’accedir mitjançant el “Login” que hi ha amunt de cada pàgina. 

Per poder accedir mitjançant el “Login”, l’usuari abans ha de registrar-se com 

usuari nou. Hi ha un petit enllaç “Registrarse” sota el formulari de “Login” que enllaça 

a la pàgina de registre. El qual correspon a altre formulari, on l’usuari nou inserta les 

diferents dades demanades per poder registrar-se. 

Un cop l’usuari ha emplenat el formulari de registre correctament i l’ha enviat, se 

li indica a aquest que ja pot fer ús dels serveis com a usuari registrat i que 

prèviament ha de fer “loggin” per poder accedir. Emplena el formulari de “loggin” 

que hi ha en qualsevol pàgina i accedeix a la pàgina de “Gestio”, on pot veure els 

diferents vehicles en propietat i les possibilitats que té l’usuari de cara a les 

reparacions.  
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Hi han dues pestanyes, “Mis reparaciones” i “Solicitar cita”, a “Mis reparaciones” 

l’usuari pot veure com esta l’estat de les reparacions en els seus vehicles, s’observa 

una taula on es d’escriu l’estat de la reparació i un informe tècnic detallat d’aquest 

estat. Per exemple; Estat: en reparació, “Segons especificacions del client, el vehicle 

se li va a la dreta de vegades.”. Aquesta taula disposa d’un enllaç a la dreta 

d’aquesta anomenat “Presupuesto”. Si l’usuari pren aquest enllaç, indica que 

s’enviarà un missatge al gerent de taller demanant un pressupost de la reparació en 

curs. Aquest missatge arribarà al jefe de taller i quan aquest pugui confeccionarà un 

pressupost per la reparació (orientatiu, no definitiu) i l’afegirà a la reparació en curs. 

L’altre boto, és per sol·licitar cita un dia concret. Si l’usuari el clica, sortirà una 

finestra modal visualitzant un formulari on l’usuari podrà escollir una data del 

calendari i afegir informació del que vol fer. Aquesta informació la rebrà el jefe de 

taller. 

D’altra banda, l’administrador o jefe de taller, podrà accedir mitjançant les seves 

credencials. Quan accedeix mitjançant el “Loggin”, aquest el redirecciona a la 

pàgina d’administrador. Aquí pot insertar vehicles d’usuaris, insertar noves 

reparacions, buscar reparacions per gestionar-les, buscar pressupostos, modificar 

els pressupostos i visualitzar les cites en els pròxims 7 dies.  

És a dir, si una vegada insertat el vehicle (amb un propietari), i afegir una nova 

reparació per aquest, aquesta pot ser modificada al llarg del temps, canviant el seu 

estat i modificant la informació relativa a l’informe de la reparació (cada reparació té 

un enllaç per modificar-la). Aquesta informació queda desada a la base de dades i 

quan l’usuari vol veure l’estat de la seva reparació, veurà aquesta informació. 



 

33 

Si l’usuari sol·licita un pressupost concret d’alguna reparació, l’administrador 

serà avisat i aquest quan pugui afegirà informació del pressupost clicant a la casella 

de “Presupuesto” de la taula de la reparació, de forma que pugui crear un pressupost 

vinculat a la reparació. Després podrà ser vista per l’usuari quan entri a la seva 

pàgina de gestió. 

 

En resum, per tindre una idea més clara dels passos assolits durant aquesta 

explicació, es fara un petit resum de quina és la idea d’aquest sistema: 

- L’usuari porta el seu vehicle a reparar al taller. 

- L’administrador o jefe de taller, s’encarrega de insertar el vehicle a la base 

de dades e insertar una nova reparació. 

- L’usuari a mesura que va passant el temps pot veure a través de l’aplicació 

l’estat i l’informe de la seva reparació que va canviant al llarg del temps. 

- L’administrador va modificant la reparació en el sistema i queda desat a la 

base de dades. 

- Si l’usuari vol que se li faci un pressupost de la seva reparació, ho pot 

sol·licitar i l’administrador l’afegirà a la reparació (sempre orientatiu). 

- L’usuari en tot moment pot sol·licitar una cita per un dia en concret, aquesta 

informació la rebrà l’administrador, així pot tindre en tot moment, una petita 

previsió de la feina que pot tenir. 
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23. Bugs 

La llista d’errors que s’han anant observant en l’aplicació a mesura que s’han 

anant fent diferents proves, han sigut diversos al llarg del projecte. Però en principi, 

entre molts problemes que s’ha trobat, es destacara uns pocs: 

- Quan s’accedeix com usuari o administrador, per tal de situar a l’usuari i 

saber on esta en tot moment s’ha tingut que reeconfigurar les diferents 

pàgines jugant amb les variables de sessió, per tal de que en cada pàgina 

tingui informació de qui esta connectat. 

- La selecció d’idioma és un problema que ho he deixat per el final, però sinó 

trobo solució haure de re-editar les pàgines en els diferents idiomes.  

- Visualització gràfica. A mesura que s’ha desenvolupat el projecte, aquest ha 

pres més carisma respecte a la visualització. S’ha buscat en tot moment, una 

combinació de colors complementaris que acompanyin les diferents pàgines 

del web en tot moment, sense canviar l’estructura.  

- Quan es registra un nou usuari, la codificació de caràcters no esta ben 

definida y surten caràcters estranys. Això ho he anant solucionant utilitzant la 

comanda “decoder_utf8” de les diferents dades enviades per formulari en les 

pàgines implicades. D’aquesta forma, surten correctament en la base de 

dades. 

- Es pot accedir a pagina_admin.php mitjançant el navegador. M’havia adonat 

que actualitzant la pàgina d’administrador o usuari (sense fer login) es podia 

entrar a la pàgina d’aquest. Jugant amb les variables de sessió i fent uns 

scripts adequats s’ha pogut solucionar el problema. 

- Problemes amb les finestres modals. Aquest problema ha portat bastant 

hores per trobar certes solucions, i es que ni amb JavaScript o PHP he pogut 

enviar variables a la pàgina modal i gestionar-les una vegada dintre, així que 

he optat per visualitzar la resolució d’algun formulari per pantalla mitjançant 

AJAX en la mateixa pàgina. 

- Scripts JavaScript. Abans s’havia utilitzat JavaScript, però el JQuery no 

s’havia utilitzat i era un concepte nou a tractar. S’ha tingut diferents 

problemes a l’hora d’importar les diferents llibreries que necessitava, ja que 

segons l’ordre d’inserció tenia diferents respostes a la pàgina. Fins que no 

s’ha trobat l’ordre correcte no s’ha pogut solucionar el problema. 

- En el formulari de contacte no s’ha pogut adjuntar una imatge amb el 

missatge. Amb aquest problema s’ha estat unes quants nits sense dormir bé, 

ja que he realitzat multitud de probes i de moment no he trobat la solució. 

Possiblement sigui perquè estic treballant amb servidor local y podria tindre 

alguna característica que estigues restringida.  
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24. Projecció a futur 

Es creu que aquesta aplicació es pot millorar, es podria implementar nous 

serveis com per exemple el lloguer d’un vehicle en substitució del que s’està 

reparant. També es podria afegir una factura completa de la reparació i poder 

enviar-la per correu electrònic al client. 

 La informació relativa al vehicle o un històric de reparacions més exhaustiu amb 

dates d’entrada i sortida, podria haver millorat l’aplicació. 

Hi ha un “brainstorm” important pendent, però a causa del temps no s’ha pogut 

gestionar de manera satisfactòria i haver millorat l’aplicació web. 
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25. Pressupost 

Pel que fa al pressupost del projecte, en principi totes aquestes tasques haurien 

d’estar repartides en una empresa normal, i no fer-les una persona només (es 

guanya temps i diners). Però es fará una simulació del que es necessitaria per 

pressupostar aquest projecte. 

Com a equip humà es necessitaria: 

- Cap de projecte; per gestionar tot el projecte des de el principi a la fi. I es qui 

haurà de parlar amb l’administrador o encarregat de taller per gestionar la 

web de la forma més adequada. 

- Dissenyador i arquitecte de la informació; aquests dos conceptes podrien 

anar junts, però també es podrien trobar per separat. Es tracta de personal 

capaç d’estructurar un lloc web e il·lustrar els seus continguts amb programes 

d’edició gràfica. 

- Programador; després de que el dissenyador hagi estructurat el disseny i 

tenir alguns wireframes en baix detall, hauria d’entrar en escena el 

programador per inserta codi en les pàgines i fer-les funcionals, operatives. 

També podria ser l’encarregat d’integrar els continguts en el web. 

- Gestor de base de dades; per fer el disseny i gestió de la base de dades 

hauria d’existir aquest perfil, per programar i dissenyar la base de dades.  

     L’equipament tècnic consistiria: 

- Una base solida d’ordinadors o dispositius connectats a la xarxa per poder 

treballar en equip amb les diferents fites. 

- La xarxa d’Internet, per poder fer les diferents connexions. 

- La contractació d’un servidor web per poder allotjar l’aplicació web i un domini 

apropiat per l’aplicació. El servidor haurà de disposar d’una base de dades 

consistent amb prou mida per emmagatzemar un gran número de dades 

(pensem en molts clients i molts vehicles).                                           

Observant el Diagrama de Gannt 7 i repartint les tasques, es podria consolidar 

una taula simulada de com quedaria un pressupost d’aquest projecte mitjançant un 

equip humà: 

 Salari  Dies de treball 

Cap de projecte 3700 € 77 

Dissenyador 1500 € 21 

Programador 2300 € 45 

Gestor de Base de dades 1600 € 30 

Equipament técnic 5000 € - 

Total 14100 €  

                                                           
7 Veure apartat 9. 
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26. Analisis de mercat 

Aquesta aplicació web està bàsicament enfocada en un entorn de taller mecànic, 

però pot servir per qualsevol tipus de taller. 

El sector de l’automoció és un sector bastant ampli, hi treballen diverses 

tecnologies enfocades en un mateix servei. Aquest tipus d’aplicació es podria 

expandir en diferents sistemes si segueixen la mateixa filosofia, que no és més que 

tindre una gestió dels serveis realitzats. 

Avui en dia la competència esta en tots llocs, i segurament les grans empreses 

posseeixen un software més sofisticat i amb més prestacions. Tot i això, l’aplicació 

esta pensada per petits tallers mecànics de barri on el volum d’usuaris és inferior i 

pensant sempre que el servei de l’aplicació ha de ser sempre gratuït per l’usuari. 

És a dir, el sistema ha d’ajudar a l’usuari a sentir-se còmode en la web sense 

que tingui que comprometre per res. 

Es creu que aquesta aplicació es podria expandir en altres regions de Catalunya, 

a nivell nacional i perquè no.. a Europa i l’estranger. A més, l’aplicació esta pensada 

per fer-la córrer en diferents idiomes. 
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27. Màrqueting i vendes 

Com a estratègia per enfocar el projecte de cara a la seva venta i treure profit, 

es creu que es podria promocionar l’aplicació a traves d’una pàgina web que 

informes amb detalls com és l’aplicació i com treballa. 

A través de les xarxes socials es podria promocionar l’aplicació a un nombre 

elevat de ciutadans, però es pensa que s’hauria de contactar més en entorns més 

professionals, on l’usuari actiu siguin persones emprenedores i amb ganes de 

informatitzar la seva empresa. És a dir, el públic objectiu seria més per gestors o 

encarregats de tallers petits que dirigeixen empreses petites. 

La idea seria buscar xarxes socials de caràcter tècnic i promocionar l’aplicació a 

traves d’allí. A més, s’intentaria enviar correus a diferents empresaris. 

La política de preus no es té molt clara encara, però es pensa en un preu bastant 

raonable davant la possible demanda que pugui haver. No s’intentaria ser excessiu, 

però també s’ha de valorar la feina feta i el temps dedicat. El cost seria igual per 

tots. Es parla de petits tallers, no grans empreses. 
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28. Conclusions 

S’ha desenvolupat aquest projecte amb eines com PHP, JavaScript, Html5.. i 

utilitzant API’s de google map o llibreries externes de JQuery per utilitzar AJAX per 

exemple. S’ha assolit una experiència bastant treballada segons les capacitats de 

l’estudiant i temps dedicat. 

Possiblement ha faltat una mica més de confeccionament, i afegir noves 

possibilitats per l’aplicació per fer-la una mica més completa. 

A part que la memòria s’ha tingut en segon pla, la major part de la feina se l’ha 

emportat el projecte en sí, i portar aquesta combinació del treball (projecte i 

memòria), ha fet que haguí sigut una tasca costosa.  

S’ha enfocat molt la feina feta en els problemes que s’han anant trobant al llarg 

dels diferents processos amb el codi font. Hi s’ha tingut d’investigar bastant i això 

no ha permès desenvolupar el projecte complet com a qualsevol estudiant de Grau 

li hagués agradat. 

Tot i això, l’experiència assolida en sí ha sigut satisfactòria i motivant. S’ha tingut 

que desenvolupar molt codi i pensar com fer diferents coses de varies formes, ja 

que algunes eren inviables. Hagués sigut agradable haver desenvolupat millor 

l’aplicació però en certa forma i pel que s’ha aconseguit, s’està content amb el 

resultat.  
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Annex 1. Lliurables del projecte 

Llista de fitxers lliurats: 

- plantilla.php; Pàgina que em servirà de plantilla per fer les altres. 

- index.php; Pàgina d’inici, on es dona la benvinguda a l’aplicació web. 

- donde.php; Pàgina de situació de l’empresa, on es visualitza un mapa de 

Google Maps. 

- contacto.php; Formulari de contacte. 

- quienes.php; Pàgina d’informació de la empresa. 

- pagines de Serveis 

o mecànica.php; Servei que ofereix l’empresa sobre mecànica. 

o aceite.php; Servei que ofereix l’empresa sobre canvi d’oli. 

o electricidad.php; Servei que ofereix l’empresa sobre electricitat. 

o aire.php; Servei que ofereix l’empresa sobre l’aire acondicionat. 

o neumaticos.php; Servei que ofereix l’empresa sobre neumàtics. 

o itv.php; Servei que ofereix l’empresa sobre el pre-servei d’itv. 

o centralitas.php; Servei que ofereix l’empresa sobre la reprogramació 

de centralites. 

- estructura.html; mapa web de l’empresa. 

- aviso.html; avis legal. 

- pagina_usuario.php i pagina_admin.php; Les pagines d’administrador i 

usuari un cop ha accedit mitjançant el login. 

- conexio_local.php; Codi php sobre la connexió a la base de dades. 

- inserta.php; Pàgina d’inserció d’usuari nou. 

- inserta_usuarios.php; Pàgina de benvinguda una vegada s’ha registrat el 

nou usuari. 

- login.php; Codi php d’accés fent “loggin”. 

- logout.php; Codi php de sortida de sessió. 

- marcas.php; Codi php per seleccionar les marques de la base de dades. 

- modelos.php; Codi php per seleccionar els models de la base de dades. 

- modificacion_reparacion.php; Codi php amb formulari per realitzar 

modificacions de reparacions. 

- mostrar_tabla.php; Codi php per mostrar la taula de dades a visualitzar. 

- recibido_busqueda_reparacion.php; Codi php per mostrar les reparacions 

cercades. 

- recibido_reparacion.php; Codi php per registrar una nova reparació. 

- recibido_vehiculo.php; Codi php per registrar un nou vehicle. 

- registro.php; Pagina amb formulari per registrar nou usuari. 

- vehiculos_usuario.php; Codi php per mostrar les reparacions d’un 

determinat vehicle. 

- busqueda_presupuesto.php; Codi php per buscar pressupost determinats. 

- cita_eliminada.php; Script php que elimina registres de la taula cites. 

- datos_usuarios.php; Script php per visualitzar les dades dels usuaris. 
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- eliminar_item.php; Script php per eliminar registres del pressupost. 

- estructura.php; Mapa web del lloc web. 

- formulario_presupuesto.php; Script php per visualitzar el formulari del 

pressupost. 

- items.php; Script php per obtenir les marques de vehicles en la base de 

dades. 

- modelos.php; Script php per obtenir els models de les marques del vehicle.  

- mostrar_citas.php; Codi php per mostrar la taula de cites a visualitzar. 

- mostrar_vehiculos.php; Codi php per mostrar la taula de vehicles a 

visualitzar. 

- presupuesto.php; Codi php per modificar el canvi d’estat del pressupost. 

- realizo_presupuesto.php; Script php per mostrar els pressupostos. 

- recibido.php; Script php per enviar mails a l’administrador des de la pàgina 

de contacto.php. 

- solicitud_cita.php; Script php per insertar les cites a la base de dades. 

- solicitud_presupuesto.php; Script per visualitzar l’enllaç als pressupostos.  

- vehiculos_usuario.php; Script php per visualitzar els vehicles dels usuaris. 

- visualitzar_presupuestos.php; Script PHP per visualitzar la llista dels 

pressupostos. 

- Carpeta estructura; fitxers referents a l’encapçalament, peu de pagina, 

menús i finestres modals. 

- Carpeta js; fitxers javaScript. 

- Carpeta fonts; fitxers d’utilització de fonts. 

- Carpeta css; fitxers d’estil, defineixen els diferents continguts de la pàgina. 

- Carpeta Images: fitxers de logotip de la empresa, imatges d’aquestes 

(captures fotogràfiques), icones, etz.. 

- Carpeta wireframes: els prototips gràfics de les pàgines web.  

- Carpeta base de dades: models E-R i relacional. 

- Carpeta documents: Documents adjunts del projecte. Explicacions 

d’instal·lació entre d’altres. 
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Annex 2. Codi font (extractes) 

Codi de connexió dels usuaris i administrador; aquest extracte fa la connexió a 

la base de dades, si l’usuari entra com a usuari, es verifica la identitat i si es correcte 

passa a la pagina “pagina_usuario.php”. 

Si l’usuari entra com a Administrador, posa un administrador en el login, aquesta 

es verificada i passa a la “pagina_admin.php” si es correcte. 

Una vegada amb accés, si s’intenta obrir una nova variable de Sessió, el sistema 

donarà error, ja que fins que no surti amb el “logout”, no es podrà accedir de nou al 

sistema de base de dades. 

En els demes casos que no s’entri un login correcte, sempre donarà error. 

<?php 

        session_start(); 

        include_once 'conexion_local.php'; 

        function verificar_login($user,$password,$conexion,&$result,$sql) { 

            $rec = mysqli_query($conexion, $sql); 

            $count = 0; 

            while($row = mysqli_fetch_object($rec)) 

            { 

                // printf ("%s %s\n", $row->idusuario, $row->usuario); 

                $count++; 

                $result = $row; 

               // echo "id de usuario es .."; 

               // echo $row->idusuario; 

            } 

            if($count == 1) 

                {   return 1;   } 

            else 

            {   return 0;   } 

        } 

 

        if(!isset($_SESSION['userid'])) 

            {    

                if(isset($_POST['login'])) 

                { 

                    //guardamos en las variables el nombre y password enviados. 

                    $user = $_POST['user']; 

                    $password = $_POST['password']; 

                    //consulta de la tabla usuarios (clientes). 

     $sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE login = '$user' and     

password = '$password'"; 

if(verificar_login($user,$password,$conexion,$result,$sql) == 1)    

//se verifica que solo hay un resultado. 

                    {    

                        $_SESSION['userid'] = $result-> id_usuario; 

                        header("location: pagina_nueva.php"); 

                     }    

                    else 
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                    { 

                        //Si el usuario es el administrador, hay que cambiar la consulta. 

$sql = "SELECT * FROM administrador WHERE login = '$user' and 

password = '$password'"; 

if(verificar_login($user,$password,$conexion,$result,$sql) == 1)    

//se verifica que solo hay un resultado. 

                         {    

                            $_SESSION['userid'] = $result-> id_admin; 

                            header("location: pagina_admin.php"); 

                        }  

                        else //si no es administador ni usuario, dara error de login.  

{  echo '<div class="error">Su usuario es incorrecto, intente 

nuevamente.</div>';   

                         } 

                    } 

                } 

            } 

        else { 

echo  '<div class="warning">Tiene una sesion inciada. Salga 

mediante el enlace.</div>'; 

echo  '<div class="centro"><a 

href="logout.php">Logout</a></div>'; 

            } 

    ?> 
 

Creació de la base de dades; algunes creacions de taules i demes. 

 

CREATE TABLE administrador (id_admin int not null, login 

varchar(20) not null, password varchar(20) not null, nombre 

varchar(20) not null, apellidos varchar(20) not null, email 

varchar(50) not null, PRIMARY KEY (id_admin)); 

 

CREATE TABLE usuarios (id_usuario int not null 

AUTO_INCREMENT, login varchar(20) not null, password 

varchar(20) not null, nombre varchar(20) not null, apellidos 

varchar(20) not null, dni varchar(10) not null, direccion 

varchar(50) not null, poblacion varchar(50) not null, email 

varchar(50) not null, telefono int not null, cantidad_vehiculos int 

not null, PRIMARY KEY (id_usuario), FOREIGN KEY (id_usuario) 

REFERENCES administrador(usuario)); 

 

CREATE TABLE vehiculos (id_vehiculo integer not null 

auto_increment, matricula varchar(10) not null, marca 

varchar(10) not null, modelo varchar(10) not null, fecha_entrada 

date not null, dni_usuario varchar(10) not null, id_administrador 

integer not null, PRIMARY KEY (id_vehiculo), FOREIGN KEY 

(marca) REFERENCES fabricante(marca), FOREIGN KEY (modelo) 

REFERENCES modelo(nombre), FOREIGN KEY (dni_usuario) 

REFERENCES usuarios(dni), FOREIGN KEY (id_administrador) 

REFERENCES administrador(id_admin)); 
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      ALTER TABLE tablename AUTO_INCREMENT = 1 

 

 

 

LOAD DATA LOCAL INFILE “c:/ 

wamp/www/proyecto/usuarios.txt 

” 

INTO TABLE usuarios FIELDS 

TERMINATED BY ‘,’ LINES TERMINATED BY ‘ 

\ 

n’; 

 

INSERT INTO administrador (login, password, nombre, apellidos, 

email) values (‘Gabriel’, ‘Perales’, ‘Gabriel’, ‘Perales Romero’,’ 

gabi_pero@hotmail.com’ ); 

 

INSERT INTO usuarios (login, password, nombre, apellidos, 

direccion, poblacion, email, telefono, cantidad_vehiculos) values 

('Alberto', 'Perales', 'Alberto', 'Perales Romero', "c jose fiter n6 3 

2", 'Cornella', 'gabi_pero@hotmail.com', '678876678', 0 ); 

 

    

 

Utilització de la llibreria JQuery per la utilització d’AJAX. 

<!-- Se utilizan la libreria jQuery para que el formulario funcione 

por AJAX. --> 

     <!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) --> 

    <!-- javascript para enviar formulario por AJAX --> 

    <script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.

min.js"></script> 

    <!-- Se utilizan la libreria jQuery para que el formulario 

funcione por AJAX. --> 

    <script src="js/enviar.js"></script> 

 

Dintre del contingut de enviar.js, tenim el codi seguent, el qual una vegada enviat el 
formulari, ens retornen les dades per AJAX en el div respuesta del html o php. 
 

$("#formulario").bind("submit",function(){ 

 

        // Capturamnos el boton de envío 

        var btnEnviar = $("#btnEnviar"); 

 

        $.ajax({ 

            type: $(this).attr("method"), 

            url: $(this).attr("action"), 

            data:$(this).serialize(), 

 

            beforeSend: function(){ 

                /* 

                * Esta función se ejecuta durante el envió de la 

petición al 
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                * servidor. 

                * */ 

                // btnEnviar.text("Enviando"); Para button 

<button></button> 

                btnEnviar.val("Enviando"); // Para input de tipo button 

                btnEnviar.attr("disabled","disabled"); 

            }, 

            complete:function(data){ 

                /* 

                * Se ejecuta al termino de la petición 

                * */ 

                btnEnviar.val("Enviar"); 

                btnEnviar.removeAttr("disabled"); 

                  

            }, 

            success: function(data){ 

                /* 

                * Se ejecuta cuando termina la petición y esta ha sido 

                * correcta 

                * */ 

                $("#respuesta").html(data); 

                

 

            }, 

            error: function(data){ 

                /* 

                * Se ejecuta si la peticón ha sido erronea 

                * */ 

                alert("Problemas al tratar de enviar el formulario"); 

            } 

        }); 

 

        // Nos permite cancelar el envio del formulario 

        return false; 

 

    }); 
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Annex 3. Llibreries/Codi extern utilitzat 

S’han utilitzat diferents llibreries externes: 

- API de Google Maps, “veure apartat “APIs utilitzades”; 

- PHPMailer, per enviar correu electrònic. En l’enviament del formulari de 

contacte, s’utilitza aquesta llibreria per enviar la informació de les dades per 

correu. En el codi php que s’utilitza, concretament a la pàgina recibido.php, 

s’inserta aquestes llibreries: 

include_once('Librerias_externas/PHPMailer_v5.1/class.phpmailer.php'); 

include_once('Librerias_externas/PHPMailer_v5.1/class.smtp.php'); 

 

- Llibreria de JQuery per la utilització d’Ajax. En diferents pàgines esta inclosa 

aquesta llibreria, perquè funcioni la recepció de dades mitjançant AJAX. Per 

exemple en la pagina_admin.php esta inclòs. 

<script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"> 

</script> 

 

- Llibreria de bootstrap, com la de bootstrapValidator.js o bootstrap.min per la 

validació d’algun formulari. A la pagina_admin.php tenim un altre exemple. 

    <!-- librerias y plugins para la validación del formulario --> 

    <!--librerias necesarias para la validación del formulario--> 

    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>  

    <script type="text/javascript" src="js/bootstrapValidator.js"></script> 

    <script type="text/javascript" src="js/validacion.js"></script> 
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Annex 4. Captures de pantalla 

Aquí exposo algunes captures de pantalla, a mesura que s’ha anat 

desenvolupant el projecte. 

Pàgina d’Index.php, al principi del seu confeccionament. 

 
Creació de la base de dades. 
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Pagina d’administrador. Confeccionament acabat. 

 

Pagina donde.php. 
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Annex 5. Guia d’usuari 

L’usuari entra a l’aplicació web i pot navegar a traves dels diferents enllaços i 

menús de l’aplicació, per veure els diferents serveis, localització, descripció de 

l’empresa, formulari de contacte.. etc. 

Per poder veure les seves reparacions s’ha de registrar com a usuari a traves 

del enllaç que hi ha sota el login. Una vegada registrat pot accedir com a usuari nou 

mitjançant el login i accedir als serveis que ofereix el sistema. 

L’usuari registrat pot sol·licitar cita a traves del menú d’usuari (a la pagina 

d’usuari), aquesta informació la rebrà l’administrador. A més, pot visualitzar l’estat 

de les seves reparacions (mitjançant l’enllaç) i sol·licitar un pressupost d’una 

determinada reparació (clicant a pressupost de la reparació). 

 

L’administrador, una vegada ha accedit al sistema fent “loggin”, pot gestionar les 

diferents reparacions a la pagina d’administrador, buscant per una matricula 

determinada i un estat concret. A més podrà incorporar un pressupost a una 

determinada reparació a petició de l’usuari. 

L’administrador és l’únic que pot enregistrar els vehicles i les reparacions, sota 

el menú de la pagina d’administrador.8 

 

                                                           
8 Per veure amb més detall com s’utilitza l’aplicació, veure l’apartat 22 d’aquest document. 
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Annex 6. Llibre d’estil 

Logotip. S’ha elaborat un logotip i llegenda partint de la imatge de la empresa. 

Aquest logotip s’ha creat mitjançant programes d’edició gràfica com Illustrator i 

Photoshop. 

 

L’arxiu resultant és un arxiu amb poc pes (12k) en format PNG-8, amb una paleta 

de colors de 256.  

S’han utilitzat marges en totes les pàgines, a fi de tindre un aspecte visual més 

centrat i compacte.  

En la pàgina de “Quienes somos?”, s’ha elaborat un vídeo resum de les 

característiques de l’empresa. Aquest vídeo s’ha confeccionat mitjançant l’eina 

d’Adobe Premier.  

 

Per a totes les tomes del clip s’ha utilitzat una càmera de fotos “ipsus 120 de 

Cannon”. El mètode de gravació ha sigut a puls ajudant-me amb les dues mans. 

Tots els plans són de tipus descriptiu i alguns narratius (quan es veuen els 

mecànics treballant). S’han utilitzat plans generals (com l’entrada del taller), plans 

mitjans (quan es veu el mecànic treballant en el cotxe, mitjançant una toma lateral) 

i pla de detall (quan es veu les mans del mecànic introduint aigua al motor). 
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En el pla del motor del cotxe s’ha utilitzat un angle picat lleugerament i s’ha 

utilitzat zoom in i zoom out, per crear entre aquests dos plans dos punts de vista 

diferents del motor. La majoria de les tomes descriptives són tomes frontals. 

En la edició del clip s’han utilitzat transicions per talls en la majoria de plans, 

excepte en un que s’ha insertat la transició de “barrido” i així diferenciar més els 

aspectes que surten en un pla i altre. S’ha utilitzat altres dos transicions per 

encadenament que he utilitzat tant en la entrada com en la sortida del clip (transició 

de volta de pàgina), per emfatitzar l’entrada i sortida del clip. 

S’ha aprofitat el llum interior del taller, mitjançant uns fluorescents per donar llum 

a les imatges, de totes formes el balanç de blancs estava en automàtic a la càmera, 

per tant aquesta a la seva vegada s’automatitzava a diferents temperatures de color. 

En la qüestió al soroll, s’ha utilitzat la veu en off, per així descriure amb més 

amplitud les característiques del taller, la seva tecnologia i les seves ofertes pels 

clients. La veu en off a acompanyat a les imatges en tot moment. Al ser un clip curt 

d’una duració de 20 segons i tindre que dir varies coses, s’ha deixat pocs espais 

sense veu en off. De fons s’ha insertat una banda sonora que a acompanya al clip 

en tot moment, aquesta banda sonora sempre ha estat per sota de la veu en off (en 

quant al volum), i nomes ha hagut canvis de volum en l’inici i el final del clip sense 

afectar a la veu en off. S’ha eliminat el so ambient, perquè es pensava que era poc 

estètic i distorsionava amb el que es volia dir. 
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Annex 8. Glossari/Índex analític 

- API, pag. 20, la interface de programació d’aplicacions, abreujada com API 

(Application Programming Interface), és el conjunt de subrutines, funcions i 

procediments que ofereix certa biblioteca per ser utilitzat per altres software 

com una capa d’abstracció. 

- AJAX, pag. 7, 12, 42, AJAX són les sigles de Asynchronous Javascript And 

Xml, (JavaScript asíncron i XML), un conjunt de tecnologies que permeten 

actualitzar continguts web sense haver de tornar a carregar la pàgina. Això 

obre la porta a pàgines web interactives. 

- BootStrap, pag. 12, 19, 25, BootStrap és un framework originalment creat 

per Twitter, que permet crear interfaces web amb CSS i JavaScript. La seva 

finalitat, és la d’adaptar la interface del lloc web al tamany del dispositiu en 

que es visualitzi. 

- HTML, pag. 12, 30, 38, HTML 5 (HyperText Markup Language, versió 5) és 

la cinquena gran revisió del llenguatge bàsic de la World Wide Web, HTML. 

HTML 5 especifica dues variants de sintaxi per a HTML: un «clàssic» HTML 

(text / html), la variant coneguda com a HTML5, i una variant XHTML 

coneguda com a sintaxi XHTML5 que haurà de ser usada com a XML 

(XHTML) (application/xhtml+xml).[1] Aquesta és la primera vegada que 

HTML i XHTML s'han desenvolupat en paral·lel. El desenvolupament 

d'aquest codi és regulat pel Consorci W3C. 

- JQuery, pag. 37, 42, 47, jQuery és una biblioteca o framework de Javascript, 

creada inicialment per John Resig, que permet simplificar la manera 

d'interaccionar amb els documents HTML, manipular l'arbre DOM, gestionar 

esdeveniments, desenvolupar animacions i afegir interacció amb la tecnologia 

AJAX en pàgines web. Es va presentar el gener del 2006 a BarCamp NYC. 

- PHP, pag. 7, 12, 14, 32, PHP és un llenguatge de programació interpretat que 

s'utilitza per a generar pàgines web de forma dinàmica. S'executa al cantó del 

servidor, per aquest motiu al navegador web ja l'hi arriba la pàgina en 

format HTML, no podent visualitzar-ne el codi php. Tot i que és menys 

popular, també pot utilitzar-se per generar interfícies de comandes i aplicacions 

executables amb interfície gràfica. Disposa de versions tant per 

a Windows com per a GNU/Linux, així com d'altres. 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/P%C3%A0gina_web
https://ca.wikipedia.org/wiki/HTML
https://ca.wikipedia.org/wiki/HTML_5#cite_note-w3cSpec-1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Javascript
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Resig&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/HTML
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajax_(programaci%C3%B3)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajax_(programaci%C3%B3)
https://ca.wikipedia.org/wiki/2006
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nova_York
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge_de_programaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge_de_programaci%C3%B3_interpretat
https://ca.wikipedia.org/wiki/P%C3%A0gina_web
https://ca.wikipedia.org/wiki/HTML
https://ca.wikipedia.org/wiki/CLI
https://ca.wikipedia.org/wiki/Windows
https://ca.wikipedia.org/wiki/GNU
https://ca.wikipedia.org/wiki/Linux
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Annex 10. Vita 

Aquest projecte ha fet veure les múltiples disciplines que hi ha en el sector 

multimèdia, i les diferents possibilitats que hi pot haver en un projecte. No nomes hi 

ha un camí per fer les coses. 

Es considera que ha sigut una experiència molt treballada i que s’ha tingut 

que investigar en diversos aspectes. Tot i això, crec que ha sigut motivador i s’ha 

après més coses al llarg d’aquest desenvolupament. 

Es dedica aquest treball a totes aquelles persones que es lleven cada dia per 

anar a treballar i porten una carrega familiar a les seves esquenes, però tot i això 

lluiten per tindre un millor treball, més digne i més compensat. 

  

 

 


