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Resum 
 
 La Generalitat de Catalunya ha decidit obrir concurs públic per rebre 
propostes sobre el disseny d’una BD que els hi serveixi de magatzem 
d’informació per a la futura aplicació de gestió d’amonestacions i sancions en 
centres educatius d’ensenyament secundari. El marc de la col·laboració se 
centrarà només en el disseny de la BD en una primera fase del pla de sistemes 
d’informació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 A nivell general, aquest projecte pretén guardar la informació dels 
alumnes matriculats (núm. expedient, dades personals i de contacte, etc.), dels 
cursos on estan matriculats i dels professors que imparteixen aquests cursos 
(incloent la informació sobre quins són els tutors de cada grup i els horaris 
d'atenció als pares). Tota aquesta informació es gestionarà a través de cadascú 
dels diferents instituts d’ensenyament de Catalunya. Amb la informació abans 
esmentada, el sistema ha de permetre introduir les incidències o 
amonestacions dels alumnes, indicant-ne les seves dades necessàries 
(alumne, data, hora, tipus d’incidència, professor, si s'ha comunicat als pares, 
etc.). En cas de tenir una amonestació prou greu o una acumulació 
d'amonestacions s'ha de poder introduir una sanció indicant els motius i la 
resolució de la mateixa. 
 
 El sistema a dissenyar ha de permetre emmagatzemar tota la informació 
comentada anteriorment i permetre generar les consultes més habituals que es 
realitzen. Adicionalment a aquest funcionament, la base de dades s’haurà 
d’encarregar de precalcular i emmagatzemar diversa informació estadística, tal 
i com es detalla més endavant en els requisits del mòdul estadístic. 
* (1) 

 
Paraules clau 
Base de Dades Relacional, Gestió amonestacions i sancions, Centres educatius 
 
Àrea del Treball Fi de Carrera 
TFC - Bases de dades relacionals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Enunciat del TFC Base de Dades Relacionals ( lleuge rament modificat )
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Capítol 1 – Introducció 

 
Justificació del TFC i context en el qual es desenv olupa: punt de partida i aportació 
del TFC 
  
 Tal com indica l'enunciat el projecte consisteix en dissenyar una BD per a una futura 
aplicació de gestió d'amonestacions i sancions per a centres educatius 
que serveixi de: 
 

�   magatzem d'informació referent  als alumnes matriculats, els professors, cursos,  
    tutors, horaris d'atenció als pares, sancions i amonestacions dels alumnes, etc.., 
�   disposi de funcionalitats de gestió de la BD 
�   generi consultes habituals 
�   precalculi informació estadística 
�   porti a terme un control de les accions que fan e ls usuaris 

 
 Les eines amb les que parteixo per fer el projecte són: 

Maquinari/Programari Genèric  : 
- Maquinari: Portàtil Packard Bell AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual-Core Processor TK-55 
  Memòria 4,00GB. 
- SO: Windows Vista Home Basic Service Pack1 
- Paquet Officce  :OpenOffice ver.3.2.1 
- Navegador : Firefox 3.16.15 
- Còpies de seguretat: USB i online Dropbox (v. 0.7.110) 

Programari Específic: 
- SGBDR: Oracle Express v10.2.0.1  (estipulat per l'enunciat, CD UOC) 
- Desenvolupament:  SQL Developer 1.0.0.15 (estipulat per l'enunciat, CD UOC) 
                                    Programari SqlDbxPersonal (ver.3.19) 
- Planificació: Ganttproject-2.0.6 
- Diagrames Disseny:  Star UML. 

Experiència: 
- No tinc experiència en la realització d'un projecte com aquest. 

 - Tinc una mica d'experiència en el SGBD per haver-lo utilitzat per a SGBD i 
   prèviament en el mòdul de Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques (en el qual  
   vaig realitzar alguna petita tasca amb PL/SQL). 
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Objectius del TFC  
 
 L’objectiu principal d’aquest treball és consolidar els coneixements adquirits al llarg dels 
estudis pel que fa a assignatures, entre d’altres, de Base de Dades (BD). Amb aquest objectiu 
el treball proposat consisteix en implementar una petició que ha fet la Conselleria 
d’Ensenyament del nou govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

Objectius Genèrics 

� Analitzar una necessitat real i transformar-la en  un projecte informàtic (BD). 

� Realitzar completament una Base de Dades des de zero. 

� Realitzar un pla de treball exhaustiu amb les seves respectives tasques. 

� Emprar la metodologia necessària per dur a terme el projecte informàtic. 

Objectius Específics 

� Adquirir experiència en PL/SQL. 

� Aprofundir amb el sistema d'excepcions i el control d'errors amb Oracle. 

� Utilitzar transaccions 

 

Enfocament mètode seguit 

Seguir la planificació estrictament estipulada , en la qual ja es té en compte fer possibles 
reajustos de planificació. 

  Fer còpies de seguretat en USB i online a Dropbox.0 

 Seguir el model d'estandardització dels procediments emmagatzemats que estipula el 
projecte: 

� Com a mínim disposaran d’un paràmetre de sortida anomenat RSP, de tipus string, que 
indicarà si l’execució ha finalitzat amb èxit (valor ‘OK’) o si ha fracassat (valor 
‘ERROR+TIPUS D’ERROR’) 

� Disposaran de tractament d’excepcions. 
� Emmagatzemaran totes les crides a procediments que es facin en una taula de log, 

emmagatzemant el procediment executat, els paràmetres d’entrada i els de sortida. 

 

Es procurarà especificar i documentar el millor possible tots els procediments  
emmagatzemats per tal de facilitar el seu us per part dels programadors a la capa de presentació. 
Així no hauran de mirar el codi dels procediments. 
 
 
 
* (2) Enunciat del TFC Base de Dades Relacionals ( lleugerament modificat ) 
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Es documentarà fent la descripció del següent: 

- Que fa el procediment a alt nivell. 

-  Quins tipus i valors possibles poden tenir els paràmetres d'entrada. 

-  Quins tipus i valors possibles poden tenir els paràmetres de sortida. Incloent els  

diferents codis d'error que pot retornar i el seu significat. 

 

Planificació del projecte 
 
 La planificació s'ha realitzat de la manera següent: 
Primerament s'ha analitzat l'enunciat del projecte i descrit les tasques per a realitzar-lo amb la 
seva respectiva temporització (fet reflectit en el diagrama de Gantt). 
   
 La temporització s'inicia amb el començament del semestre 02/03/2011 i finalitza amb les 
respostes de les preguntes al tribunal el 20/06/2011. És a  dir que comptem amb 110 dies (117 si 
comptem la setmana de respondre  preguntes al tribunal) que equivalen a quasi bé unes 16 
setmanes 
 
 Per a calcular la temporització de les tasques s'ha considerat que el ritme de treball seria de 
12/14 hores setmanals concentrats als caps de setmana i opcionalment dedicant 2 hores entre 
setmana. 
 
 Les dates clau per realitzar la planificació són: 
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Temporització 
Nom Duració Data Inici Data Fi Hores 

TFC BBDD 110 02/03/11 20/06/11  

Iniciació  11 02/03/11 13/03/11  

Descarregar i organitzar materials de l'assignatura 1 02/03/11 03/03/11 0:30 h 
Llegir pla docent 1 02/03/11 03/03/11 1 h 
Instal·lar Programari recomanat (Oracle i SQLDeveloper) 1 02/03/11 03/03/11 1 h 
Cercar Bibliografia 11 02/03/11 13/03/11 5 h 
Trobada Presencial 1 12/03/11 13/03/11 1 matí 
PAC1 (Planificació)  9 13/03/11 22/03/11  18 h 
Analitzar/Aclarir Dubtes ( tasques a fer) 9 13/03/11 22/03/11 2 h 
Realitzar Esborrany Planificació TFC 4 13/03/11 17/03/11 6 h 
Cerca i instal·lació Programari (diagrama de Grantt) 1 13/03/11 14/03/11 0:30 h 
Provar Programari 3 13/03/11 16/03/11 2 h 
Entregar Esborrany Planificació del TFC 1 15/03/11 16/03/11 0:15 h 
Realitzar Planificació TFC (Revisió i Digitalització) 3 18/03/11 21/03/11 2 h 
Realitzar Esborrany Memòria (resum, objectius,planing,pla 
contingència, perills i retards) 4 18/03/11 22/03/11 4 h 

Realitzar Esborrany Bibliografia i Referenciacions a aquesta 4 18/03/11 22/03/11 0:30 h 
Entrega PAC1 1 20/03/11 21/03/11 0:15 h 
PAC2 (Disseny BBDD i creació)  27 22/03/11 18/04/11 48 h 
Analitzar/Aclarir Dubtes ( tasques a fer) 7 22/03/11 29/03/11 3 h 
Revisar i/o Ajustar Planificació 1 22/03/11 23/03/11 1 h 
Cerca/Instal·lació Programari (diagrames per disseny) 1 22/03/11 23/03/11 2 h 
Provar Programari 1 23/03/11 24/03/11 3 h 
Revisar Bibliografia (disseny BBDD) 3 24/03/11 27/03/11 6 h 
Disseny BBDD 16 27/03/11 12/04/11 < 20 h > 
Model Conceptual 13 27/03/11 09/04/11 14 h 
Model Relacional (incloent fitxes) 1 10/04/11 11/04/11 4 h 
Digitalitzar Models 1 11/04/11 12/04/11 2 h 
Crear Scripts BBDD 1 12/04/11 13/04/11 4 h 
Crear BBDD 1 12/04/11 13/04/11 0:15 h 
Realitzar Esborrany Memòria 4 13/04/11 17/04/11 8 h 
Realitzar Esborrany Bibliografia i Referenciacions a aquesta 4 13/04/11 17/04/11 0:30 h 
Entrega PAC2 1 17/04/11 18/04/11 0:15 h 
PAC3 (Introducció dades Bàsiques BBDD, codificació 
funcions BBDD) 28 18/04/11 16/05/11  48 h 

Analitzar/Aclarir Dubtes ( tasques a fer) 1 18/04/11 19/04/11 2 h 
Revisar i/o Ajustar Planificació 1 18/04/11 19/04/11 1h 
Revisar bibliografia referent al llenguatge PL/SQL, procedures, 
Triggers per taula, etc..) 5 18/04/11 23/04/11 10:30 h 

Scripts d'inserció de dades bàsiques 1 23/04/11 24/04/11 1:30 h 
Insertar dades bàsiques 1 23/04/11 24/04/11 0:15 h 
Codificar llenguatge (procedures, triggers,etc..) 20 23/04/11 13/05/11 29 h 
Realitzar Esborrany Memòria 4 11/05/11 15/05/11 3 h 
Realitzar Esborrany Bibliografia i Referenciacions a aquesta 4 11/05/11 15/05/11 0:30 h 
Entrega PAC3 1 15/05/11 16/05/11 0:15 h 
Lliurament Final (Memòria+ Presentació+Producte)  28 16/05/11 13/06/11  48 h 
Analitzar/Aclarir Dubtes ( tasques a fer) 1 16/05/11 17/05/11 2 h 
Revisar i/o Ajustar Planificació 1 16/05/11 17/05/11 0:45 h 
Proves Codificació Idònia (Scripts Creació/Inserció BBDD,ABM, 
Consultes) 1 17/05/11 18/05/11 5 h 

Proves Codificació Errònia (Scripts Creació/Inserció BBDD,ABM, 
Consultes) 1 17/05/11 18/05/11 5 h 

Proves Codificació Idònia/Errònia (M. Estadístic,M.Log) 4 22/05/11 26/05/11 8 h 
Darrera Revisió Producte (Scripts) 3 26/05/11 29/05/11 6:30 h 
Realitzar Memòria 8 29/05/11 06/06/11 15 h 
Realitzar Bibliografia i Referenciacions a aquesta 8 29/05/11 06/06/11 0:30 h 
Realitzar Presentació (PowerPoint) 6 06/06/11 12/06/11 5 h 
Entrega Lliurament Final 1 12/06/11 13/06/11 0:15 h 
Tribunal Virtual  7 13/06/11 20/06/11 ???  
Respondre Preguntes Tribunal 7 13/06/11 20/06/11  
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� Diagrama Grantt 

            En el següent diagrama de Grantt és pot veure la planificació: 

 

(2) Veure Annex1, per obtenir la planificació detallada
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Anàlisi Riscos 

 Els possibles retards que poden haver durant la realització del projecte són: 

1. Disseny defectuós de la BBDD i posteriors rectificacions 

2. Caiguda del disc dur. 

3. Caiguda del maquinari. 

4. Augment de les hores de la feina->Retards en una altra assignatura -
>disminució de descansos i hores per fer el TFC 

5. Posar-me malalta i no poder dur a terme la planificació. 

 Les possibles solucions per a aquests retards són: 

1. Seguir els consells del consultor en tot moment 

2. Reparar/comprar disc dur i reinstal·lar tots el programari (tenint en 
compte que tenim còpies de seguretat a USB i online a Dropbox) 

3. Demanar prestat el portàtil als meus pares. 

3-4.Dedicar més temps per setmana santa 22 a 25 Abril, 3-4  hores els 
divendres nit i potser una tarda-vespre entre setmana.   

 

Productes Obtinguts 

Els productes obtinguts durant el projecte: 

 
Planificació:  Temporització de les tasques a fer per al projecte (representat en un 

diagrama de Gantt) 
 
Producte:  Scripts de creació de BBDD (DDL), inserció de dades bàsiques a la BBDD, 

(DML),Procediments emmagatzemats, funcions, paquets (consultes) tests unitaris de 
procediments i funcions. 

 
Memòria:  Documentació  no superior a 60 pàgines amb una explicació detallada 

del projecte realitzat. 
 
Presentació:  PowerPoint d'un màxim de 20 diapositives que resumeix el projecte 

realitzat. 
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Breu descripció de la resta de capítols de la memòr ia 

Capítol 2 – Anàlisi:  Es realitzarà un document amb un anàlisi detallat de tots els 
requeriments de l'aplicació. Per això caldrà fer reunions (emails al consultor) 
amb el client per tal de poder abstraure el món real que es vol informatitzar i 
fer possible el disseny de la BD. 

Capítol 3 – Disseny : Es realitzarà el model Conceptual i Relacional de la BD, tenint 
en compte els requeriments indicats a l'anàlisi (diagrames E/R, UML, etc...) 

Capítol 4 – Codificació del producte (Implementació ):  Es realitzarà el disseny 
físic de la BD amb els seus respectius scripts de creació i d'inserció de dades 
bàsiques,  així com la codificació, scripts i documentació dels procediments 
emmagatzemats. Tota aquesta codificació farà possible complir les funcionalitats 
ABM, consultes, estadístiques i seguiment de Log del projecte. 

 Capítol 5 – Proves del producte codificat:  Es realitzaran un seguit de proves 
per tal de comprovar la viabilitat de la BD creada i dels procediments 
emmagatzemats creats, realitzant proves en totes les seves funcionalitats (des 
del funcionament òptim, passant per les excepcions i possibles errors) 

Capítol 6 – Valoració econòmica: Es calcularà el cost, el més aproximat possible, 
del projecte 

Capítol 7 – Dificultats trobades durant l'execució del TFC: Es farà un resum 
de les principals dificultats trobades durant la realització del TFC 

Capítol 8 – Conclusions: Es realitzarà les conclusions de tot el projecte efectuat 

 

Capítol 2 – Anàlisi 
 
Partint del les funcionalitats que demana l'enunciat: 

        * (3) “En el plec tècnic del concurs que ha tret la Generalitat de Catalunya es defineixen els 
diferents requisits funcionals que ha de tenir l’aplicació. De forma resumida, els llistem a 
continuació: 

 
[R1] El model de dades ha de permetre introduir i mantenir les dades bàsiques del alumnes i 
professors del centre corresponent. 
 
[R2] El model de dades ha de permetre introduir i mantenir els diferents cursos que 
s’imparteixin anualment i les assignatures de cadascú d’ells. 
 
[R3] Caldrà donar la possibilitat d’introduir els diferents calendaris escolars per a cada curs 
definit. Com a dades fonamentals, el calendari ha de permetre introduir el curs, l’assignatura i 
l’horari d’aquesta assignatura (dia de la setmana i hora). Aquest calendari ha de contemplar els 
dies festius definits per la conselleria d’educació. 
 
[R4] El model de dades definit ha de permetre definir amonestacions amb les dades bàsiques 
següents: alumne amonestat, data, hora, curs, assignatura, professor responsable, tipus, 
gravetat, i si s'ha comunicat als pares. Es valorarà el fet d’afegir noves dades que serveixin per 
donar més valor a la gestió d’aquestes amonestacions. 
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[R5] Existiran uns tipus d’amonestacions establertes pels professors. Inicialment, són els 
següents: 
 

Tipus d’amonestació Descripció Tipus d’amonestació Descripció 

alumne_arriba_tard Quan l’alumne arriba tard a classe. 

alumne_soroll L’alumne fa molt de soroll en classe. 

alumne_malparlat L’alumne és malparlat. 

alumne_no_deures L’alumne no fa els deures. 

 
[R6] El model de dades ha de permetre definir noves amonestacions fàcilment, és a dir, sense 
necessitat de canviar l’estructura de les taules que les emmagatzemaran o modificar els 
procediments emmagatzemats definits. 
 
[R7] En cas de tenir una amonestació prou greu o una acumulació d'amonestacions s'ha de 
poder introduir una sanció indicant els motius i la resolució de la mateixa. 
 
 
(3) Enunciat del TFC Base de Dades Relacionals 
* (3) [R8] El sistema ha de permetre suportar el règim de sancions que defineixi cadascú dels 
centres educatius. Com a element bàsic, cada sanció ha d’anar lligada a un tipus 
d’amonestació definit. 
[R9] Existiran uns tipus de sancions establerts pels professors. Inicialment són els següents: 
 

Tipus de sanció Quan s’activa Tipus de sanció Quan s’activa 

Quedar-se una hora extra d’estudi durant una 
setmana 

Automàticament quan l’alumne arriba tard tres 
vegades. 

Prova d’avaluació extra Automàticament quan fan molt de soroll en 
classe 5 vegades. 

Sanció personalitzada Introducció manual pel professor. 

 
[R10] La definició de les regles per activar sancions automàtiques s’ha d’emmagatzemar a 
base de dades i s’ha de permetre definir noves regles o modificar les existents fàcilment, és a 
dir, sense modificar l’estructura de taules o de les sancions emmagatzemades. 
 
La definició de regles per activar les sancions automàtiques sempre tindran la forma sintàctica 
següent: 

Si ([Amonestació] [<|>|=] [Valor numèric definit]) => “descripció de sanció” 
Per cada sanció interessa guardar la data de llançament de la sanció. 
 

[R11] El model de dades ha de permetre saber a quin curs pertany cada alumne, quins 
professors donen cada assignatura i quins professors són responsables de cada curs. 
 
[R12] S’han d’emmagatzemar els dies i les hores d’atenció als pares per part dels professors 
així com les hores de consulta als alumnes. 
 
[R13] L’aplicació ha de permetre conèixer, en qualsevol moment, quines amonestacions i 
sancions se li han assignat a cada alumne. 
 
[R14] L’aplicació haurà de disposar, com a mínim, de les funcionalitats següents tot complint 
amb els requisits expressats prèviament: 
 

• Procediments d’ABM (Alta + Baixa + Modificació) dels alumnes 
• Procediments d’ABM dels professors 



TFC Base Dades  – Disseny i implementació d’un Sistema de gestió d’amonestacions i sancions en centres educatius 

   

 

Lidia Martín Raja – Memòria  – 12 de Juny de 2011  14 de 44 
 

• Procediments d’ABM dels cursos 
• Procediments d’ABM de les assignatures 
• Procediments d’ABM del calendari escolar 
• Procediments d’ABM de les diferents amonestacions i sancions incloent la possibilitat 
de definir-ne noves tipologies 
• Procediments de consulta de que permetin obtenir: 

a. Llistat de totes les amonestacions imposades indicant-ne la seva informació 
bàsica. 
b. Llistat de tots els Alumnes d’un curs indicant-ne la seva informació bàsica. 
c. Llistat de tots els tipus d’amonestacions i sancions disponibles per a aplicar 
en el centre. 
d. Llistat de totes les amonestacions i sancions d’un alumne. 

• Es valorarà la implementació d’altres procediments o funcionalitats que puguin ser d’utilitat, 
sempre i quan estiguin documentades i consensuades amb el consultor. 
 
[R15] Mòdul estadístic, una part molt IMPORTANT del treball és la implementació d’un mòdul 
estadístic que s’ha d’alimentar a partir dels procediments que implementin les funcionalitats 
esmentades, per tal d’oferir les dades següents en temps constant 1, és a dir, fer una 
SELECT sobre un registre d’una taula (que no sigui una vista calculada o materialitzada, ni fent 
servir funcions d’agregats : sum, avg, etc .. amb group by). 
 
* (3) El mòdul estadístic haurà de donar resposta a les consultes següents: 

1. El número d’amonestacions per alumne (independentment del curs) 
2. El número de sancions per alumne i any. 
3. La mitjana d’amonestacions per professor i any. 
4. El número de sancions per curs i any. 
5. El nom de l’alumne més sancionat en un any donat. 
6. El nom del professor més amonestador (que posa més amonestacions) per curs. 
7. La mitjana de sancions que tenen els alumnes per curs. 
8. El numero d’alumnes que no tenen cap amonestació.” 

 

I fent consultes al client (emails al consultors) per aclarir les funcionalitats que ens 
demanen realitzar, hem pogut copsar realment quines eren les necessitats 
específiques que es volien cobrir i poder fer-me una imatge mental del “mon real” a 
digitalitzar. 
 
Les consultes sobretot han sigut sobre quina era la necessitat real dels horaris (si es 
volia guardar dades referents a les sessions o només als dies de la setmana) , les 
línies dels cursos i sobre el mòdul estadístic. 
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Capítol 3 – Disseny 
 
* (4)El disseny d’una base de dades consisteix a definir l’estructura de les 
dades que ha de tenir la base de dades d’un sistema d’informació determinat. 
En el cas relacional, aquesta estructura serà un  conjunt d’esquemes de relació 
amb els seus atributs, dominis d’atributs, claus primàries, claus foranes, etc. 
 
El disseny d’una base de dades consisteix en l’obtenció d’una representació 
informàtica concreta a partir de l’estudi del món real d’interès 
 
 
Descompondrem el disseny de bases de dades en tres etapes: 
 
1) Etapa del disseny conceptual:  
S’obté una estructura de la informació de la futura BD independent de la 
tecnologia que cal emprar. 
 
El resultat de l’etapa del disseny conceptual s’expressa mitjançant algun model 
de dades d’alt nivell. Un dels més emprats és el model entitat-interrelació 
(entity-relationship), abreviat coma a ER, que és el que utilitzaré. 
 
 
2) Etapa del disseny lògic : 
Partint del resultat del disseny conceptual, es transforma de manera que 
s’adapti al model de l’SGBD amb el qual es desitja implementar la base de 
dades. En tractar-se d'Oracle (un model de SGDB relacional) s'obtindrà un 
conjunt de relacions amb els seus atributs, claus primàries i claus foranes. 
 
3) Etapa del disseny físic:  
Partint del resultat del disseny lògic es procura acomodar el model lògic 
obtingut a l’SGBD concret a a utilitzar (Oracle), es a dir construir el model 
físic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Esquemes Resums de Disseny de BBDD amb Oracle. Enric Sesa i Nogueras (apunts SGBD)  
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Disseny Conceptual 

Diagrama ER: 

 En la realització d'aquest diagrama ER he optat per fer una epresentació 
no tant  “minimalista” de les entitats e indicar els atributs principals d'aquestes i 
la cardinalitat de les seves relacions.
 
En ella podem diferenciar:

 
color blau : BBDD pròpia. En el qual trobem les entitats Curs, Assignatura, Alumne, Professor, 

Horari, Calendari, Horari_Entrevista, Entrevista, Festiu, Amonestacio, Sancio, 
Tipus_Amonestacio i Tipus_Sancio.
Una entitat feble Assig_Alu_Prof, 
Assignatura, Alumne i Professor

color marró:  Mòdul Estadístic. Entitats Alu_Mes_Sanc_Any, 
Total_Amon_Alu,Sanc_Alu_Any,Mitjana_Amon_Prof_Any, 
Num_Alu_No_Amon,Prof_Mes_Amon_Curs,Numero_Sanc_Curs_Any,Mitjana_Sa
nc_Alu_Curs 

color vermell:  Mòdul de Log. Entitat Log.
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Disseny Conceptual (Model Conceptual) 

En la realització d'aquest diagrama ER he optat per fer una epresentació 
tant  “minimalista” de les entitats e indicar els atributs principals d'aquestes i 

cardinalitat de les seves relacions. 

diferenciar: 

BBDD pròpia. En el qual trobem les entitats Curs, Assignatura, Alumne, Professor, 
Horari, Calendari, Horari_Entrevista, Entrevista, Festiu, Amonestacio, Sancio, 
Tipus_Amonestacio i Tipus_Sancio. 
Una entitat feble Assig_Alu_Prof, sorgida de la relació entre les entitats 
Assignatura, Alumne i Professor 

Mòdul Estadístic. Entitats Alu_Mes_Sanc_Any, 
Total_Amon_Alu,Sanc_Alu_Any,Mitjana_Amon_Prof_Any, 
Num_Alu_No_Amon,Prof_Mes_Amon_Curs,Numero_Sanc_Curs_Any,Mitjana_Sa

Log. Entitat Log. 
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En la realització d'aquest diagrama ER he optat per fer una epresentació 
tant  “minimalista” de les entitats e indicar els atributs principals d'aquestes i 

BBDD pròpia. En el qual trobem les entitats Curs, Assignatura, Alumne, Professor, 
Horari, Calendari, Horari_Entrevista, Entrevista, Festiu, Amonestacio, Sancio, 

sorgida de la relació entre les entitats 

Num_Alu_No_Amon,Prof_Mes_Amon_Curs,Numero_Sanc_Curs_Any,Mitjana_Sa
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 Per realitzar aquest diagrama el que m'ha costat més és no crear una entitat 
CURS ESCOLAR de la qual depenguessin la major part de les entitats existents 
actualment al diagrama. 
 El que tenia clar és que no volia crear un disseny en el que cada any s'haguessin 
d'introduir de nou tots els cursos i assignatures de nou. 
 He optat per indicar en l'entitat feble ASSIG_ALU_PROF un atribut any que 
resolgui el problema. 
 Una altra dificultat ha sigut el tema dels festius, com “crear una relació” 
d'exclusió d'aquests dins del calendari, finalment he optat per afegir un atribut data a 
festius que indicarà al calendari si la sessió és un festiu o no. 

 
Disseny Lògic (Model Relacional) 

 
 Partint del disseny lògic he realitzat les següents transformacions per convertir-lo 
a un model relacionals: 

� Eliminar Herència 
� En aquest cas no hi ha herència ja que he optat per fer entitats independents 

ALUMNE i PROFESSOR  (que serien les que podrien dependre d'una entitat 
que podria haver creat i anomenat com a USUARI). 

� Cada classe passa a ser una taula relacional, cada atribut passa a ser un camp 
de la taula i defineixo les claus primàries (PK) 

� Es defineix la PK (formada per 1 o un conjunt d'atributs ) o bé es crea una PK 
artificial. 

� NOTA: Per comoditat personal la major part de les PK de la BBDD són 
artificials ja que considero més còmode treballar amb un integer que amb el 
nºexpedient de l'alumne, el NIF del professor, amb tots els atributs d'horari o 
amb (quan es descompongui la relació N-ària) la suma de les PK que formen la 
relació a ASSIG_ALU_PROF. 

� En les associacions 1-N 0..1-N  la PK de l'entitat (1 o 0..1) passa a ser FK de 
l'entitat de la banda N 

� En les associacions N-N es crea una altra entitat en la qual la PK està formada 
per les PK de les 2 entitats les quals també són PK 

� Relacions N-àries , passen a ser una taula. 
� Les relacions  associatives en funció de quina cardinalitat tinguin es 

comportaran com les 2 anteriors accions a fer. 
 

El conjunt de taules relacionals obtingut és: 
 

Primer Disseny:  (5) modificacions respecte al  segon disseny (veure pàg. .19) 
 

 Curs  (IDCURS, codiCurs, nomCurs) 
 
 Assignatura  (IDASSIGNATURA, curs, codiAssignatura,nomAssignatura,esTutoria) 
 {curs} es clau forana a Curs (el valor de l'atribut curs ha de ser igual a un dels cursos 
existents a la taula Curs 
 
        (5) Assig_Pro_Alu  (IDAPA , assignatura, alumne, professor , notaOrd, NotaExtra, anyo) 
 {assignatura} es clau forana a Assignatura 
 {alumne} es clau forana a Alumne 
 {professor} es clau forana a Professor  
 
 Alumne  (IDALUMNE, nExpedient, nomAlumne, cog1Alumne, cog2Alumne, 
dataNaixement, direccio, cp, poblacio, telefon, email) 
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 Professor  (IDPROFESSOR, NIF, nomProfessor, cog1Professor, cog2Professor, 
dataNaixement, direccio, cp, poblacio, telefon, email) 
        (5) Horari  (IDHORARI, apa, diaSetmana, horaInici, horaFi, dataInici, dataFi) 
          {apa} es clau forana a Assig_Alumne_Professor  
 
 Calendari (IDCalendari, data, horari, esFestiu) 
 {horari} es clau forana a Horari 
 {esFestiu} es clau forana a Festiu 
 
 Festiu (DATA) 
 
 Horari_Entrevista  (IDHORARIENTREVISTA,  professor, diaSetmana, horaInici, horaFi, 
dataInici, dataFi) 
 {professor} es clau forana a Professor 
 
 Entrevista  (IDENTREVISTA, horarientrevista, esFestiu, data, assistents, resum) 
           {horarientrevista} és clau forana a Horari_Entrevista 
           {esFestiu} es clau forana a Festiu 
 
         (5) Amonestacio (IDAMONESTACIO, tipusAmonestacio, apa , data, esGreu, 
comunicatPares) 
  {tipusAmonestacio} és clau forana a Tipus_Amonestacio 
           {apa} es clau forana a Assig_Alumne_Professor  
 
     Tipus_Amonestacio (IDTIPUSAMONESTACIO, nomAmonestacio, descripcio) 
 
        (5) Sancio (IDSANCIO, tipusSancio,apa, data) 
 {tipusSancio} és clau forana a Tipus_Sancio 
 {apa} es clau forana a Assig_Alumne_Professor  
 
 Tipus_Sancio (IDTIPUSSANCIO, nomSancio,  tipusAmonestacio, comparador, 
numeroAdmon) 
 {tipusAmonestacio} és clau forana a Tipus_Amonestacio 
 
           De la part estadística i Log: 
 
           Prof_Mes_Amon_Curs (IDPROFMESAMONCURS, nomProfessor, cog1Professor, 
cog2Professor, curs, anyo)  
 {curs} es clau forana a Curs 
 
           Numero_Sanc_Curs_Any (IDNUMEROSANCCURSANY, nSancions, curs, anyo) 
 {curs} es clau forana a Curs 
 
 Mitjana_Sanc_Alu_Curs (IDMITJANASANCALUCURS, mitjana, curs, anyo) 
 {curs} es clau forana a Curs 
 
           Alu_Mes_Sanc_Any (IDALUMESANCANY, nomAlumne, cog1Alumne, cog2Alumne, 
anyo) 
           Total_Amon_Alu (IDTOTALAMONALU, nomAlumne, cog1Alumne, cog2Alumne, 
nAmonestacions) 
 
 Sanc_Alu_Any (IDSANCALUANY, nomAlumne, cog1Alumne, cog2Alumne, nSancions, 
anyo) 
 Mitjana_Amon_Prof_Any (IDMITJANAAMONPROFANY, nomProfessor, cog1Professor, 
cog2Professor,  mitjana, anyo) 
 
 Num_Alu_No_Amon (IDTOTALAMONALU, numero, anyo) 
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 Log (IDLOG, nomProcediment

 
Segon Disseny: 
 

 Degut al error de disseny anterior entre les entitats ASSIG_ALU_PROF i 
HORARI 
 (relació N:N), en crear l'entitat nova opto per canviar el nom de l'entitat 
ASSIG_ALU_PROF per MATRICULA 
entitat l'anomeno GRUP. 
 Els canvis efectuats respecte al primer disseny són:
 
             Matricula (IDMATRICULA
 {assignatura} es clau forana a 
 {alumne} es clau forana a Alumne
 {grup} es clau forana a Grup
 
             Grup (IDGRUP, codiGrup, nomGrup, assignatura, professor, anyo)
 {assignatura} es clau forana a Assignatura
 {professor} es clau forana a Professor
  
              Horari  (IDHORARI, grup
 {grup} es clau forana a Grup
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, nomProcediment, data, parametreEntrada, parametreSortida, RSLog)

Degut al error de disseny anterior entre les entitats ASSIG_ALU_PROF i 

(relació N:N), en crear l'entitat nova opto per canviar el nom de l'entitat 
ASSIG_ALU_PROF per MATRICULA (ja que perd la clau forana professor ) i a la nova 

Els canvis efectuats respecte al primer disseny són: 

IDMATRICULA, assignatura, alumne, grup, notaOrd, NotaExtra
{assignatura} es clau forana a Assignatura 
{alumne} es clau forana a Alumne 
{grup} es clau forana a Grup 

, codiGrup, nomGrup, assignatura, professor, anyo) 
{assignatura} es clau forana a Assignatura 
{professor} es clau forana a Professor 

grup, diaSetmana, horaInici, horaFi, dataInici, dataFi)
{grup} es clau forana a Grup 
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, data, parametreEntrada, parametreSortida, RSLog) 

Degut al error de disseny anterior entre les entitats ASSIG_ALU_PROF i 

(relació N:N), en crear l'entitat nova opto per canviar el nom de l'entitat 
(ja que perd la clau forana professor ) i a la nova 

, notaOrd, NotaExtra, anyo) 

taFi) 
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             Amonestacio (IDAMONESTACIO
comunicatPares) 
  {tipusAmonestacio} és clau forana a Tipus_Amonestacio
 {matricula} es clau forana a Grup
 
              Sancio (IDSANCIO, tipusSancio, matricula,
 {tipusSancio} és clau forana a Tipus_Sancio
 {matricula} es clau forana a Grup

 
Disseny Definitiu: 
 
   Finalment, un cop codificat tot el producte, he hagut de fer petits retocs 

en  lel disseny. Els canvis han estat afegir atributs de dataBaixa en gran 
part de les taules, afegir el idAlumne ó idProfessor en les taules del mòdul 
estadístic. 

  El disseny definitiu de l'aplicatiu
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IDAMONESTACIO, tipusAmonestacio, matricula, data, esGreu, 

{tipusAmonestacio} és clau forana a Tipus_Amonestacio 
{matricula} es clau forana a Grup 

ipusSancio, matricula, data) 
{tipusSancio} és clau forana a Tipus_Sancio 
{matricula} es clau forana a Grup 

Finalment, un cop codificat tot el producte, he hagut de fer petits retocs 
en  lel disseny. Els canvis han estat afegir atributs de dataBaixa en gran 
part de les taules, afegir el idAlumne ó idProfessor en les taules del mòdul 

definitiu de l'aplicatiu és el següent: 
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, tipusAmonestacio, matricula, data, esGreu, 

Finalment, un cop codificat tot el producte, he hagut de fer petits retocs 
en  lel disseny. Els canvis han estat afegir atributs de dataBaixa en gran 
part de les taules, afegir el idAlumne ó idProfessor en les taules del mòdul 
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 Curs  (IDCURS, codiCurs, nomCurs, dataBaixa) 
 
 Assignatura  (IDASSIGNATURA, curs, codiAssignatura,nomAssignatura,esTutoria, data 
baixa) 
 {curs} es clau forana a Curs (el valor de l'atribut curs ha de ser igual a un dels cursos 
existents a la taula Curs 
 
 Alumne  (IDALUMNE, nExpedient, nomAlumne, cog1Alumne, cog2Alumne, 
dataNaixement, direccio, cp, poblacio, telefon, email, dataBaixa) 
 
 Professor  (IDPROFESSOR, NIF, nomProfessor, cog1Professor, cog2Professor, 
dataNaixement, direccio, cp, poblacio, telefon, email, dataBaixa) 
             Grup (IDGRUP, codiGrup, nomGrup, assignatura, professor, anyo, dataBaixa) 
 {assignatura} es clau forana a Assignatura 
 {professor} es clau forana a Professor 



TFC Base Dades  – Disseny i implementació d’un Sistema de gestió d’amonestacions i sancions en centres educatius 

   

 

Lidia Martín Raja – Memòria  – 12 de Juny de 2011  22 de 44 
 

 
             Matricula (IDMATRICULA, assignatura, alumne, grup, notaOrd, NotaExtra, anyo, 
dataBaixa) 
 {assignatura} es clau forana a Assignatura 
 {alumne} es clau forana a Alumne 
 {grup} es clau forana a Grup 
 
              Horari  (IDHORARI, grup, diaSetmana, horaInici, horaFi, dataInici, dataFi) 
 {grup} es clau forana a Grup 
  
 Calendari (IDCalendari, horari, esFestiu, data) 
 {horari} es clau forana a Horari 
 {esFestiu} es clau forana a Festiu 
 
 Festiu (DATA) 
 
 Horari_Entrevista  (IDHORARIENTREVISTA,  professor, diaSetmana, horaInici, horaFi, 
dataInici, dataFi, dataBaixa) 
 {professor} es clau forana a Professor 
 
 Entrevista  (IDENTREVISTA, horarientrevista, esFestiu, data, assistents, resum, 
dataBaixa) 
           {horarientrevista} és clau forana a Horari_Entrevista 
           {esFestiu} es clau forana a Festiu 
 
            Amonestacio (IDAMONESTACIO, tipusAmonestacio, matricula, data, esGreu, 
comunicatPares) 
  {tipusAmonestacio} és clau forana a Tipus_Amonestacio 
 {matricula} es clau forana a Grup 
 
     Tipus_Amonestacio (IDTIPUSAMONESTACIO, nomAmonestacio, descripcio, 
dataBaixa) 
 
              Sancio (IDSANCIO, tipusSancio, matricula, data, motiu, resolucio, amonestacio) 
 {tipusSancio} és clau forana a Tipus_Sancio 
 {matricula} es clau forana  a Tipus_Sancio 
   
 Tipus_Sancio (IDTIPUSSANCIO, nomSancio,  tipusAmonestacio, comparador, 
numeroAdmon, dataBaixa) 
 {tipusAmonestacio} és clau forana a Tipus_Amonestacio 
 
           De la part estadística i Log: 
 
           E6 (IDE6, professor,  curs, anyo)  
 {curs} es clau forana a Curs 
 {professor} es clau forana a Professor 
 
           E4 (IDE4, nSancions, curs, anyo) 
 {curs} es clau forana a Curs 
 
 E7(IDE7 mitjana, curs, anyo) 
 {curs} es clau forana a Curs 
 
           E5 (IDE5, Alumne,  anyo, numero, anterior) 
 {alumne} es clau forana a Alumne 
 
           E1  (IDE1, Alumne, nAmonestacions) 
 {alumne} es clau forana a Alumne 
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 E2 (IDE2, Alumne, nSancions, anyo) 
 {alumne} es clau forana a Alumne 
 
 E3 (IDE3, Professor,numero,total, mitjana, anyo) 
 {professor} es clau forana a Professor 
 
 E8  (numero) 
 
 E9 (IDE9, alumne, tipusAmon, Total Amon, anyo, curs, professor) 
 {alumne} es clau forana a Alumne 
 {professor} es clau forana a Professor 
 {curs} es clau forana a Curs 
 

 Log (IDLOG, nomProcediment, data, parametreEntrada, RSLog) 
    

Disseny Físic  
 
Partint del disseny lògic obtingut , creo els scripts de creació de la BBDD. 
Considero que ja està instal·lat el SGBD (Oracle) i el sqldeveloper. 

  Connectat com a usuari SYSTEM (mitjançant SQLDeveloper) creo l'usuari LIDIA amb 
els permisos pertinents per tal de crear físicament la BBDD ( i així poder localitzar les 
taules més fàcilment ,no com l'usuari system del qual es visualitza molta informació –
taules del sistema,... – que no ens fa tan fàcil localitzar les taulescreades per al TFC). 

 
           /* Connectat com a usuari System */ 

         CREATE USER LIDIA 
IDENTIFIED BY lidia 
DEFAULT TABLESPACE USERS 
QUOTA UNLIMITED ON USERS 
TEMPORARY TABLESPACE TEMP; 
 
GRANT CREATE SESSION,  CREATE DATABASE LINK, CREATE TABLE, CREATE SEQUENCE, 
      CREATE PROCEDURE,  CREATE TRIGGER, CREATE VIEW 
TO LIDIA; 
COMMIT; 
 

Un cop creat l'usuari, em connecto com a LIDIA al sqldeveloper: 
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 i executo les DDL de creació de la BBDD.*(creació de taules, seqüències, pk, fk, ....) 
 
*Veure el fitxer “1.ScriptsBBDD.sql“ del producte re alitzat . 

 
Dificultats en crear físicament la BBDD: 

 
 He hagut de canviar els atributs anomenats “any” per “anyo ” ja que sembla ser 
que any és una paraula reservada per Oracle i algun camp per evitar que el nom de 
les constraints siguin massa llargs (en optar sempre per anomenar aquestes amb el 
nom de la taula i d'atributs que la formen) 
 
Possibles Dificultats producte en omplir la BBDD i en codificar el producte:  

 
 Considero que en fer la introducció de dades bàsiques per a les taules i en 
començar a executar els procediments emmagatzemats (en saber la llargada i 
considerar les funcions de PL/SQL) segurament hi haurà algun petit canvi, tant en 
la llargada com en la tipologia d'algun tipus de dades. 
 
Ara mateix uns d'aquests atributs que he detectat que poden variar són: 
 

� atribut  cp i telèfon (segons es pugui fer una restricció a camps numèrics 
� partint d'un CHAR(4)  com a >0 o bé transformant en NUMERIC) 
� atribut any (restringir el format aaaa ex: 2011 
� atribut horaInici, horaFi (restringir el format hh:mm ex:09:00) 

      
 
Capítol 4 – Codificació del producte (Implementació ) 

 
Omplir les taules amb dades bàsiques 

 
 En anar a omplir les dades bàsiques del disseny me n'adono que hi ha un error 
en el disseny a la part de definir l'horari de l'assignatura, en el que he deixat una 
relació N:N, entre les entitats ASSIG_ALU_PROF i HORARI, i per tant he hagut de re-
dissenyar el model relacional i el Model Físic de la base de dades 

* veure disseny final pàgina 21 
*Veure el fitxer “3.Inserts_inicials.sql“ del produ cte realitzat . 

 

Definir i codificar els procediments emmagatzemats (PE) de la BBDD 
(exceptuant Mòdul Estadístic ) 
      
En el món real que he intentat limitar he tingut en compte el següent alhora de 
codificar tota la programació de la BBDD i en fer els petits canvis de disseny de la 
BBDD. 
 

� Tots els alumnes cursen assignatures d'un sol curs. 
� Les assignatures per grup les realitza un sol professor. 
� Un alumne ha d'estar matriculat a una sola assignatura de tutoria. 
� Opto per fer la baixa física (en la majoria de les taules) dels registres sempre 

que aquest no estigui relacionat amb una altre registre d'una altre taula (sigui 
clau forà nia d'un o més registres d'una altre taula), que es farà una baixa 
lògica. 
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� En els casos de les taules amonestació, sanció i horari es realitzarà una baixa 
física (i en el cas que es faci una baixa física d'horari, també de calendari, ja 
que en aquest món real no es guarden a sessions si el professor ha passat 
llista, un altre professor ha fet una substitució, etc...). 

� Considero que no es pot fer la modificació de matrícula d'una amonestació o 
sanció (ja que seria canviar-li l'alumne i una dificultat afegida en haver de re-
calcular totes les amonestacions-sancions existents). Per tant opto per què es 
faci la baixa de l'alumne i en tot cas s'entri de nou la sanció/amonestació. 

� També considero que no es pot modificar les dates ni el dia de les dates de 
l'horari d'entrevista si realment existeixen dades d'una entrevista generada 
(assistents i/o resums), ja que aquest canvi podria suposar desvincular per 
complert el id del horari d'entrevista o haver de donar de baixa una entrevista 
existent ó re-calcular el dia d'entrevista i/o fixar un dia d'entrevista fora d'hores . 

 
 
En la codificació de procediments, funcions, paquets he procurat utilitzar la 
funcionalitat %TYPE i %ROWTYPE per no millorar el manteniment d'aquests 
procediments, encara que s'ha de tenir present que el codi ha anat madurant en funció 
a l'assimilació de les funcionalitats de pl sql a mesura que he anat avançant en la 
codificació del producte. 
 
He procurant unificar la nomenclatura de les variables, la llegenda de la qual és: 

nomenclatura paràmetres entrada: 
v_nomvariable --> variable de tipus string 
d_nomvariable--> variable de tipus data 
n_nomvarialbe-->  variable de tipus numèric 

 
nomenclatura paràmetre sortida (segons requeriments): 

RSP --> string 
excepcions 
 e_nomexcepcio -->indica que és una excepció 
 

  
 

 

Detall de funcionalitats: 
 
Procediments  

 

1. Curs 
Funcionalitats que gestionen la taula  Curs: 
 
p_alta_Curs --> donar d'alta d'un curs,que no existeix a la BBDD 
NOM: p_alta_Curs 
OBJECTIU: donar d'alta d'un curs (taula curs) que NO existeix a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA: --> v_codiCurs  codi del curs  
          --> v_nomCurs   nom del curs  
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_alta_Curs('ESO1','Primer d''Ensenyament Seucndari Obligatori, RSP) 
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p_baixa_Curs-> donar de baixa un curs,existent a la BBDD 
NOM: p_baixa_Curs 
OBJECTIU: donar de baixa un curs (taula curs) existent a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA: --> n_idCurs  id del curs que es vol modificar 
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_baixa_Curs(1, RSP) 
 
p_edita_Curs-> modificar un curs,existent a la BBDD 
NOM: p_edita_Curs 
OBJECTIU: modificar un curs (taula curs) existent a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA: --> n_idCurs  id del curs que es vol modificar 
          --> v_codiCurs  codi del curs  
          --> v_nomCurs   nom del curs    
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_editaCurs(1,'ESO1','Primer d''Ensenyament Secundari Obligatori', RSP) 

 2. Assignatura 
Funcionalitats que gestionen la taula  Assignatura: 
 
p_alta_Assignatura -> donar d'alta una assignatura, que no existeix a la BBDD 
NOM: p_alta_Assignatura 
OBJECTIU: donar d'alta una assignatura (taula assignatura) que no existeix a la base de dades 
PARÀMETRES: 
 ENTRADA:  --> n_curs  identificador del curs  
         --> v_codiAssignatura codi de l'assignatura 
         --> v_nomAssignatura nom de l'assignatura 
         --> v_esTutoria caracter que indica si és tutoria ('s'-> ho és, 'n'->No ho és) 
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_alta_ASSIGNATURA (1,'CAT1','Llengua Catalana','n',RSP); 
 
p_baixa_Assignatura-> donar de baixa una assignatura,existent a la BBDD 
NOM: p_baixa_Assignatura 
OBJECTIU: donar de baixa una assignatura (taula assignatura) existent a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA:   --> n_idAssignatura  id de l'assignatura que es vol eliminar 
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_baixa_Assignatura(1, RSP) 
 
p_edita_Assignatura-> modificar una assignatura,existent a la BBDD 
NOM: p_edita_Assignatura 
OBJECTIU: modificar una assignatura (taula assignatura) que existeix a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA:  --> n_idAssignatura   id de l'assignatur 
          --> n_curs   id del curs 
         --> v_codiAssignatura 
         -->v_nomAssignatura 
                   --> b_esTutoria 
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_edita_ASSIGNATURA (3,1,'CAS1','L. Castellana',v_tut,RSP); 
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3. Alumne 
Funcionalitats que gestionen la taula  Alumne: 
 
p_alta_Alumne --> donar d'alta un alumne,que no existeix a la BBDD 
NOM: p_alta_Alumne 
OBJECTIU: donar d'alta un alumne (taula alumne) que no existeix a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA:   --> v_expedient   expedient de l'alumne 
  --> v_nomAlumne nom de l'alumne 
   --> v_cog1Alumne primer cognom de l'alumne 
   --> v_cog2Alumne segon cognom de l'alumne 
  --> d_naix data naixement de l'alumne 
  --> v_direccio direccio de l'alumne 
   --> v_cp codi postal de l'alumne 
   --> v_poblacio poblacio de l'alumne 
  --> v_telf telefon de l'alumne 
   --> v_email email de l'alumne       
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_alta_ALUMNE('E0000001','Annnna','Freixa','Moreno','09/12/1999','Gran, 9 1r 
1a','08222','Poblet','934901111','afreixa@kole.cat', RSP) 
 
p_baixa_Alumne-> donar de baixa un alumne,existent a la BBDD 
NOM: p_baixa_Alumne 
OBJECTIU: donar de baixa d'un alumne (taula alumne) existent a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA: --> n_idAlumne  id del alumne que es vol modificar 
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_baixa_Alumne(1, RSP) 
 
p_edita_Alumne-> modificar un alumne,existent a la BBDD 
NOM: p_edita_Alumne 
OBJECTIU: modificar un alumne (taula alumne) que existeix a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA: --> n_idAlumne   id de l'alumne 
  --> v_nomAlumne nom de l'alumne 
   --> v_cog1Alumne primer cognom de l'alumne 
   --> v_cog2Alumne segon cognom de l'alumne 
  --> d_naix data naixement de l'alumne 
  --> v_direccio direccio de l'alumne 
   --> v_cp codi postal de l'alumne 
   --> v_poblacio poblacio de l'alumne 
  --> v_telf telefon de l'alumne 
   --> v_email email de l'alumne       
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_alta_ALUMNE(1,'E0000001','Anna','Freixa','Moreno','09/12/1999','Gran, 9 1r 
1a','08222','Poblet','934901111','afreixa@kole.cat', RSP) 
 

4. Professor 
Funcionalitats que gestionen la taula  Professor: 
 
p_alta_Professor--> donar d'alta un professor,que no existeix a la BBDD 
NOM: p_alta_Professor 
OBJECTIU: donar d'alta un professor (taula professor) que no existeix a la base de dades 
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PARÀMETRES:  
ENTRADA:  --> v_NIF  NIF del professor 

--> v_nomProfessor nom del professor 
--> v_cog1Professor primer cognom del professor 
--> v_cog2Professor segon cognom del professor 
--> d_naix data naixement del professor 
--> v_direccio direccio del professor 
--> v_cp codi postal del professor 
--> v_poblacio poblacio del professor 
--> v_telf telefon del professor 
--> v_email email del professor       

SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_alta_PROFESSOR('391254514L','Nuria','Codina','Isorna','09/12/1973','Catalunya, 
22','08222','Poblet','934906666','ncodina@kole.cat', RSP) 
 
p_baixa_Professor-> donar de baixa un professor,existent a la BBDD 
NOM: p_baixa_Professor 
OBJECTIU: donar de baixa un professor (taula professor) existent a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA: --> n_idProfessor  id del professor que es vol modificar 
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_baixa_Professor(1, RSP) 
 
p_edita_Professor-> modificar un professor,existent a la BBDD 
NOM: p_edita_Professor 
OBJECTIU: modifica un professor (taula professor) que existeix a la base de dades 
PARÀMETRES: 
 ENTRADA: --> n_idProfessor   id del professor 

--> v_nomProfessor nom del professor 
--> v_cog1Professor primer cognom del professor 
--> v_cog2Professor segon cognom del professor 
--> d_naix data naixement del professor 
--> v_direccio direccio del professor 
--> v_cp codi postal del professor 
--> v_poblacio poblacio del professor 
--> v_telf telefon del professor 

--> v_email email del professor       
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE:p_edita_PROFESSOR('391254514L','Nuria','Codina','Isorna','09/12/1973','Catalunya, 
22','08222','Poblet','934906666','ncodina@kole.cat', RSP) 

5. Grup 
Funcionalitats que gestionen la taula  Grup: 
 
p_alta_Grup --> donar d'alta un grup,que no existeix a la BBDD 
NOM: p_alta_Grup 
OBJECTIU: donar d'alta d'un grup (taula grup) que no existeix a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA:  --> v_codiGrup  codi del grup 

--> v_nomGrup  nom del grup 
--> n_assignatura id de l'assignatura 
--> n_professor id del professor 
--> n_anyo any en curs 

SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
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'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_alta_Grup('GCAT1','Grup Català ESO1',1,1,2010, RSP); 
 
p_baixa_Grup-> donar de baixa un grup,existent a la BBDD 
NOM: p_baixa_Grup 
OBJECTIU: donar de baixa un grup (taula grup) existent a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA: --> n_idGrup  id del grup que es vol modificar 
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_baixa_Grup(1, RSP) 
 
p_edita_Grup-> modificar un grup,existent a la BBDD 
NOM: p_edita_Grup 
OBJECTIU: modificar un grup (taula grup) existent a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA:  --> n_idGrup  id del grup que es vol modificar 
  --> v_codiGrup  codi del grup  
  --> v_nomGrup   nom del grup  
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_editaGrup(1,'ESO1','Primer d''Ensenyament Secundari Obligatori, RSP) 

6. Matricula 
Funcionalitats que gestionen la taula  Matricula: 
 
p_alta_Matricula --> donar d'alta una matrícula,que no existeix a la BBDD 
NOM: p_alta_Matricula 
OBJECTIU: donar d'alta una matricula (taula matricula) que no existeix a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA:   --> n_assignatura  codi de l'assignatura 

--> n_alumne  codi del alumne 
--> n_grup id codi del grup 
--> n_anyo any en curs 
--> n_notaOrd nota ordinaria 
--> n_notaExtra nota extra 

SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
MÒDUL ESTADÍSTIC: s'inicialitza a 0, si no existeix el registre, les sancions per alumne/any 
(taula E2) 
EXEMPLE: p_alta_Matricula(1, 1, 1, 2010, RSP); 
 
p_baixa_Matricula-> donar de baixa una matrícula,existent a la BBDD 
NOM: p_baixa_Matricula 
OBJECTIU: donar de baixa una matricula (taula matricula) existent a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA: --> n_idMatricula  id de la matricula que es vol modificar 
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
MÒDUL ESTADÍSTIC: s'elimina el registre (taula E2) si es fa una baixa física de Matrícula  
      i l'alumne no està matriculat a cap assignatura en el curs. 
EXEMPLE: p_baixa_Matricula(1, RSP) 
 
p_edita_Matricula-> modificar una matrícula,existent a la BBDD 
NOM: p_edita_Matricula 
OBJECTIU: modificar una matricula (taula matricula) que existeix a la base de dades 
PARÀMETRES:  
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ENTRADA:  --> n_idMatricula identificador de la matrícula a modificar 
  --> n_assignatura  codi de l'assignatura 

--> n_alumne  codi del alumne 
--> n_grup id codi del grup 
--> n_anyo any en curs 
--> n_notaOrd nota ordinaria 
--> n_notaExtra nota extra 

SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_edita_Matricula(1,1, 1, 1, 2010,NULL,NULL, RSP); 
 

7. Horari 
Funcionalitats que gestionen la taula  Horari: 
 
 
p_alta_ Horari --> donar d'alta un horari,que no existeix a la BBDD 
NOM: p_alta_Horari 
OBJECTIU: donar d'alta un horari (taula horari) que no existeix a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA: --> n_grup  id grup 

--> n_diaSetmana   dia de la setmana 
--> v_horaInici  hora d'inici 
--> v_horaFi  hora fi 
--> d_dataInici  data inicial del calendari 
--> d_dataFi  data final del calendari 

SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_alta_Horari(1,1,'09:00','10:00','11/01/2010','23/06/2010', RSP) 
 
p_baixa_Horari Horari -> donar de baixa un horari,existent a la BBDD 
NOM: p_baixa_Horari 
OBJECTIU: donar de baixa un horari (taula horari) existent a la base de dades 
PARÀMETRES: ENTRADA: --> n_idHorari id del horari que es vol modificar 
   SORTIDA: --> RSP  Resultat de l'execució del procediment 
         'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' 
en cas contrari 
EXEMPLE: p_baixa_Horari(1, RSP) 
 
p_edita_Horari-> modificar un horari,existent a la BBDD 
NOM: p_edita_Horari 
OBJECTIU: modificar un horari(taula horari) existent a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA: --> n_idHorari  id de l'horari a modificar 

 --> n_grup  id grup 
--> n_diaSetmana   dia de la setmana 
--> v_horaInici  hora d'inici 
--> v_horaFi  hora fi 
--> d_dataInici  data inicial del calendari 
--> d_dataFi  data final del calendari 

SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_edita_Horari(1,1,3,'10:00','11:00','11/01/2010','23/06/2010', RSP) 
 

8. HorariEntrevista 
Funcionalitats que gestionen la taula  HorariEntrevista: 
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p_alta_HorariEntrevista--> donar d'alta un horari d'entrevista,que no existeix a la BBDD 
NOM: p_alta_HorariEntrevista 
OBJECTIU: donar d'alta un horari d'entrevista (taula horari_entrevista) que no existeix a la base 
de dades 
PARÀMETRES: 
ENTRADA:  --> n_professor  id professor 
   --> n_diaSetmana   dia de la setmana 

--> n_diaSetmana   dia de la setmana 
--> v_horaInici  hora d'inici 
--> v_horaFi  hora fi 
--> d_dataInici  data inicial del calendari 
--> d_dataFi  data final del calendari 

SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_alta_HorariEntrevista(1,1,1,'09:00','10:00','11/01/2010','23/06/2010', RSP) 
 
p_baixa_HorariEntrevista-> donar de baixa un horari d'entrevista,existent a la BBDD 
NOM: p_baixa_HorariEntrevista 
OBJECTIU: donar de baixa un horari (taula horari) existent a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA: --> n_idHorariE id del horari que es vol modificar 
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_baixa_HorariEntrevista(1, RSP) 
 
p_edita_HorariEntrevista-> modificar un horari d'entrevista,existent a la BBDD 
NOM: p_edita_HorariEntrevista 
OBJECTIU: modificar un horari d'entrevista(taula horari_entrevista) existent a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA: --> n_idHorariEntrevista id del horari d'entrevista que es vol modificar 
  --> n_profe  professor del qual és l'horari de l'entrevista 
   --> n_diaSetmana   dia de la setmana 

--> n_diaSetmana   dia de la setmana 
--> v_horaInici  hora d'inici 
--> v_horaFi  hora fi 
--> d_dataInici  data inicial del calendari 
--> d_dataFi  data final del calendari 

  --> d_dBaixa data de baixa de l'horari 
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_edita_HorariEntrevista(1,1,3,'10:00','11:00','11/01/2010','23/06/2010',null, RSP) 
 

9. Festiu 
Funcionalitats que gestionen la taula  Festiu: 
 
p_alta_Festiu  un horari--> donar d'alta un festiu,que no existeix a la BBDD 
NOM: p_alta_Festiu 
OBJECTIU: donar d'alta un festiu (taula festiu) que no existeix a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA: --> d_data  data del festiu 
SORTIDA:   --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_alta_Festiu('06/01/2011', RSP) 
 
p_baixa_Festiu--> donar de baixa un festiu,que  existeix a la BBDD 
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NOM: p_baixa_Festiu 
OBJECTIU: donar baixa un festiu (taula festiu) que existeix a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA: --> d_data  data del festiu a modificar 
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_alta_Festiu('06/01/2011', RSP) 
 
p_edita_Festiu--> modificar un festiu,que  existeix a la BBDD 
NOM: p_edita_Festiu 
OBJECTIU: editar un festiu (taula festiu) que existeix a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA: --> d_data  data del festiu a modificar 
          --> d_dataMod  data nova 
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_edita_Festiu('05/01/2011','06/01/2011', RSP) 

10. TipusAmonestació  
Funcionalitats que gestionen la taula  TipusAmonestacio: 
 
p_alta_TAmonestacio --> donar d'alta un tipus amonestació,que no existeix a la BBDD 
NOM: p_alta_TAmonestacio 
OBJECTIU: donar d'alta un tipus d'amonestació (taula tipus_amonestacio) que no existeix a la 
base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA: --> v_nomAmon  nom de l'amonestació  
          --> v_descripcio  descripcio de l'amonestació  
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_alta_TAmonestacio('alumne_arrrriba_tard','Quan l''alumne arriba tard a classe', 
RSP) 
 
p_baixa_TAmonestacio-> donar de baixa un tipus d'amonestació,existent a la BBDD 
NOM: p_baixa_TAmonestacio 
OBJECTIU: donar de baixa un tipus d'amonestació (taula tipus_amonestacio) existent a la base 
de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA: --> n_idTAmon  id del tipus d'amonestació que es vol modificar 
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_baixa_TAmonestacio(1, RSP) 
 
p_edita_TAmonestacio-> modificar un tipus d'amonestació,existent a la BBDD 
NOM: p_edita_TAmonestacio 
OBJECTIU: modificar un tipus d'amonestació  (taula tipus_amonestacio) existent a la base de 
dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA: --> n_idTAmon  id del tipus d'amonestació que es vol modificar 
          --> v_nomAmon  nom de l'amonestació 
          --> v_descripcio  nom del tipus d'amonestació   
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_edita_TAmonestacio(1,'alumne_arriba_tard','Quan l''alumne arriba tard a classe', 
RSP) 
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11. TipusSancio 
Funcionalitats que gestionen la taula  TipusSancio: 
 
p_alta_TSancio --> donar d'alta un tipus de sanció,que no existeix a la BBDD 
NOM: p_alta_TSancio 
OBJECTIU: donar d'alta un tipus de sancio (taula tipus_sancio) que no existeix a la base de 
dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA: --> v_nomSancio  nom de la sanció 
          --> n_tipusAmon  tipus de l'amonestació (per fer la contabilització de cada quantes 
amonestacionsse'n deriva una sanció).  
         --> v_comparador valor del comparador (per fer la contabilització de cada quantes 
amonestacions se'n deriva una sanció). Aquest valor ha de ser un dels 3 següents ( '>' , '<' , '=' ) 
         --> n_Amon nunero d'amonestacions (per fer la contabilització) 
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_alta_TSancio('hora_extra_estudi_una_setmana','Quedar-se una hora extra 
d''estudi durant una setmana',1,'=',3, RSP) 
 
p_baixa_TSancio-> donar de baixa un tipus de sanció,existent a la BBDD 
NOM: p_baixa_TSancio 
OBJECTIU: donar de baixa un tipus de sanció (taula tipus_amonestacio) existent a la base de 
dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA: --> n_idTAmon  id del tipus de sanció que es vol modificar    
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_baixa_TSancio(1, RSP) 
 
p_edita_TSancio-> modificar un tipus de sanció,existent a la BBDD 
OBJECTIU: modificar un tipus de sancio (taula tipus_sancio) que  existent a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA:  --> n_idTSancio  identificador de la sanció 
           --> v_nomSancio  nom de la sanció 
           --> n_tipusAmon  tipus de l'amonestació (per fer la contabilització de cada quantes 
amonestacionsse'n deriva una sanció).  
           --> v_comparador valor del comparador (per fer la contabilització de cada quantes 
amonestacionsse'n deriva una sanció). 
   --> n_Amon nunero d'amonestacions (per fer la contabilització) 
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_edita_TSancio(1,'hora_extra_estudi_una_setmana','Quedar-se una hora extra 
d''estudi durant una setmana',1,'=',3, RSP) 
 

12. Amonestacio  
Funcionalitats que gestionen la taula  Amonestacio: 
 
p_alta_Amonestacio --> donar d'alta una amonestació,que no existeix a la BBDD 
NOM: p_alta_Amonestacio 
OBJECTIU: donar d'alta una amonestació (taula amonestacio) que no existeix a la base de 
dades 
PARÀMETRES: 
ENTRADA:  --> n_tipusAmon  identificador del tipus d'amonestació 
  --> n_matricula  identificador de la matrícula 
          --> d_data data de l'amonestació 
          --> n_esGreu indicar si és o no greu l'amonestació 
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          --> v_comunicatPares indicar si s'ha comunicat als pares l'amonestació   
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_alta_Amonestacio(1,1,'11/05/2011','n','n', RSP) 
 
p_baixa_Amonestacio-> donar de baixa una amonestació,existent a la BBDD 
NOM: p_baixa_Amonestacio 
OBJECTIU: donar de baixa una amonestació (taula amonestacio) existent a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA: --> n_idAmonestacio  identificador de amonestació que es vol modificar 
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_baixa_Amonestacio(1, RSP) 
 
p_edita_Amonestacio-> modificar una amonestació,existent a la BBDD 
OBJECTIU: modificar una amonestació (taula amonestacio) que existeix a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA:  --> n_idAmonestacio  identificador de l'amonestació 
  --> n_tipusAmon  identificador del tipus d'amonestació 
  --> n_matricula  identificador de la matrícula 
  --> d_data data de l'amonestació 
  --> n_esGreu indicar si és o no greu l'amonestació 
  --> v_comunicatPares indicar si s'ha comunicat als pares l'amonestació 
      
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_alta_Amonestacio(1,1,1,'11/05/2011','n','n', RSP) 
 

13. Sancio  
Funcionalitats que gestionen la taula  Sancio: 
 
p_alta_Sancio --> donar d'alta una sanció,que no existeix a la BBDD 
NOM: p_alta_Sancio 
OBJECTIU: donar d'alta una sanció(taula sancio) que no existeix a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA:  --> n_tipusSancio identificador del tipus de sanció 
  --> n_matricula  identificador de la matrícula 
  --> d_data data de la sanció 
  --> v_motiu motiu de la sanció 
  --> v_resolucio resolució de la sanció 
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_alta_Sancio(1,1,'11/05/2011',null,null, RSP) 
 
p_baixa_Sancio--> donar de baixa una sanció,existent a la BBDD 
NOM: p_baixa_Sancio 
OBJECTIU: donar de baixa una  sanció (taula sancio) existent a la base de dades 
PARÀMETRES:  
ENTRADA: --> n_idSancio  id de la sanció que es vol eliminar 
SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_baixa_Sancio(1, RSP) 
 
p_edita_Sancio-> modificar una sanció,existent a la BBDD 
OBJECTIU: modificar una sanció (taula sancio) que existeix a la base de dades 
PARÀMETRES:  
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ENTRADA:  --> n_idSancio  identificador de la sanció 
--> n_tipusSancio identificador del tipus de sanció 
--> n_matricula  identificador de la matrícula 
--> d_data data de la sanció 
--> v_motiu indicar el motiu (en els casos d'amonestacions greus o automàtiques 
--> v_resolucio indicar la resolució de la sanció  
--> n_amonestacio  indica el numero d'amonestació que ha llençat la sanció 
automàtica 

   SORTIDA:  --> RSP  Resultat de l'execució del procediment  
'OK' si ha anat tot correcte, 'ERROR: Tipus Error' en cas contrari 
EXEMPLE: p_edita_Sancio(1,1,1,'11/05/2011','esGreu','s''ha contactat amb el psicòleg del 
centre', RSP) 
 
 
Funcions :  
 
1. f_comprovar_email -->comprovar si un email te una síntesi vàlida 
 parametres entrada: --> v_email email a validar 
 parametres sortida: --> 'OK' és vàlid, 'KO' en cas contrari 
 Exemple:f_comprovar_email ('lidia@kole.cat ') 
2. f_comprovar_nif -->validar si la lletra del nif és correcte 
 parametres entrada: --> v_nif   nif a validar  
 parametres sortida: --> 'OK' és vàlid, 'KO' en cas contrari 
 Exemple: f_comprovar_nif ('39363636S') 
3. f_omple_Calendari -->omplir les sessions del calendari segons la taula horari 
 parametres entrada: --> n_idHorari   id del horari a generar les sessions 

--> v_dInici data inicial de l'horari  
--> v_dFi data final de l'horari  
--> v_dSetmana dia de la setmana de l'horari (el valor serà un número en 
string.. normalment de 1(dilluns) al 5 (divendres) 
parametres sortida: --> 'OK' és vàlid, 'KO' en cas contrari 
Exemple: f_omple_Calendari(1,'15/09/2010','22/12/2011',1); 

4. f_omple_Entrevista -->omplir les sessions de l'entrevista segons la taula 
horari_entrevista 
 parametres entrada: --> n_idHorari   id del horari a generar les sessions 

--> v_dInici data inicial de l'horari  
--> v_dFi data final de l'horari  
--> v_dSetmana dia de la setmana de l'horari (el valor serà un número en 
string.. normalment de 1(dilluns) al 5 (divendres) 
paràmetres sortida: --> 'OK' és vàlid, 'KO' en cas contrari 

 Exemple: f_omple_Entrevista(1,'15/09/2010','22/12/2011',3); 
 

 
 *Veure el fitxer “2.Procedures_Funcions_Package.sql “  del producte realitzat . 
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Mòdul Estadístic i Mòdul Log 
*Veure el fitxer “2.Procedures_Funcions_Package.sql “  del producte realitzat . 
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 4.1  Definir, codificar i recodificar els PE del Mòdul d e Log
 
       *Veure el fitxer “2.Procedures_Funcions_Package.sql “  del producte realitzat

Capítol 5 – Proves del producte codificat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Finalment no he efectuat l’ampliació de la gestió del la taula entrevista amb els 
seus procediments  (p_alta_Entrevista i p_baixa_entrevista) 
principi. 
Aquests corresponen a les proves 24 i 38.
 
 
S’han efectuat proves unitàries de 
funcionament. 
 
Com a exemple de les proves efectuades en realitzar una amonestació d’un alumne:
 
 
 
 
 
 

Disseny i implementació d’un Sistema de gestió d’amonestacions i sancions en 

 

12 de Juny de 2011  

Definir, codificar i recodificar els PE del Mòdul d e Log

*Veure el fitxer “2.Procedures_Funcions_Package.sql “  del producte realitzat

Proves del producte codificat  

Finalment no he efectuat l’ampliació de la gestió del la taula entrevista amb els 
(p_alta_Entrevista i p_baixa_entrevista)  que havia planificat al 

Aquests corresponen a les proves 24 i 38. 

S’han efectuat proves unitàries de cada procediment per comprovar el seu correcte 

Com a exemple de les proves efectuades en realitzar una amonestació d’un alumne:
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Definir, codificar i recodificar els PE del Mòdul d e Log  

*Veure el fitxer “2.Procedures_Funcions_Package.sql “  del producte realitzat . 

Finalment no he efectuat l’ampliació de la gestió del la taula entrevista amb els 
que havia planificat al 

cada procediment per comprovar el seu correcte 

Com a exemple de les proves efectuades en realitzar una amonestació d’un alumne: 
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Taula Alumne: 
 

 
 
Taula  Assignatura: 
 

 
 
Taula  Matricula: 
 

 
 
Taula  Amonestació: 
 

 
Taula E1: 
 

 
 
Taula E8: 
 

 
 
Taula E3: 
 

 
 
Taula E9 : 
 

 
 
Taula  E6: 
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Capítol 6 – Valoració Econòmica 
 
 Veritablement és difícil poder donar una valoració econòmica exacta del producte 
(i més sent el primer producte complert que realitzo). 
Agafant com a base el preu/hora: 
– cap de projecte 75 €/h 
– analista 50 €/h 
– programador 35 €/h 
 
Sent el total d'hores del projecte, aproximadament 170 hores i considerant que el cap 
de projectes no ha de realitzar el 100% de les hores, encara que estigui a càrrec.  
Calculo les hores es reparteixen en : 
– Cap de projecte:        85 hores x  75 €/h =    6.375€/h 
– Analista:                     35 hores x 50 €/h  =   1.750 €/h 
– Programador            109 hores x 35 €/h  =   3.815 €/h 
                                                TOTAL        11.940 €/h  
 
Aquest cost només inclou la mà d'obra del treball, ja que considero que el que se'm 
demana exclusivament és el disseny i realització de la BBDD no així el programari per 
a implementar-ho. 
 
Parteixo de que en la realització d'aquest projecte ja tinc el maquinari i programari per 
realitzar-lo.. 
 
 
Capítol 7 – Dificultats durant la realització del p rojecte 
 
Petit esment de les dificultats (de tot tipus) que han succeït durant el projecte: 
 
PAC1 (Planificació)     ����   20/03/2011 
 Tot  i les dificultats de poder planificar un projecte d’aquesta magnitud (ja que no 
tinc experiència ) he pogut més o menys realitzar un pla detallat de treball. 
 
PAC2 (Disseny)     ����         17/04/2011    ����     24/04/2011 

 
� 02/05/2001-> Haver de treballar el dissabte, desquadre de la programació i de 
� l'altre assignatura que faig. 
� Dificultats alhora de fer el disseny de la BBDD (principals problemes en la part 
� dels horaris, sobretot en la gestió dels festius i fer el disseny entre els grups i 

els horaris). 
� S’espatlla el carregador del portàtil el 21 /04/2011 a la nit. 

 
Retard d’una setmana en l’entrega de la PAC2 
 
 
PAC3 (Implementació)    ����   15/05/2011   ����     22/05/2011 

� Dificultats alhora de decidir el tipus de camp a emprar, en no tenir clar les 
funcionalitats de PLSQL (funcions de format de dates, comparatius,...). 

� 25/04/2011-01/05/2011-> canvi en el disseny físic per millorar les restriccions a 
nivell de taula (restriccions de format dels camps, claus alternatives, etc..) 
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� 07/05/2011-> fallada d'Oracle. Desinstal·lació del programa i tornar a instal·lar. 
� Dificultats alhora de decidir com gestionar les sessions dels horaris, encara 

dubtes en la millor manera de gestionar el mòdul estadístic 
� 11/05/2011 i 13/05/2011 malalta amb grip a casa (sense poder avançar feina) 
� Millor comprensió  sobre les funcionalitats de PL SQL en qüestió de tractament 

de cursors implícits, tractament de format de dates, procediments, funcions.  
� Dubtes encara sobre l’ús correcte de cursors explícits, sobretot alhora de 

retornar un objecte “cursor” en una funció/procediment. 
� 16/05/2011 a 20/05/2011-> Punta de feina al treball i no puc plegar a la meva 

hora..-> més retards 
� Millor entesa del tractament dels cursors explícits. 

 
Retard d’una setmana en l’entrega de la PAC3 
 
Lliurament Final     ����       12/06/2011 
 

� 31/05/2011 !!!!!! -> Consultor m'indica que no compleixo els requisits de 
l'enunciat en la part del mòdul estadístic (falten 12 dies per l’entrega final). 

 Sempre he interpretat que les restriccions de l'enunciat en l’apartat del mòdul 
 estadístic, eren per obtenir “a nivell de programació” la lectura de les dades i no  
 alhora de guardar aquestes dades a taula. 
 Sempre he estat centrant el meu projecte en el TFC i no en un possible 
 DataWarehouse en el qual sí que emprar consultes de grup en la codificació 
 pot resultar molt costosa degut al les grans quantitats de dades 
 emmagatzemades. 
 Tot i haver-me indicat que a 12 dies de la entrega no em poses a canviar el 
 codi, ja que si no, no arribaria a temps (que hi hauria penalització però no 
 excessiva), he modificat quasi tot el codi (al 100% al mòdul estadístic) per tal 
 d’evitar utilitzar funcions de grup. 

� 31/05/2011 -> L’Oppen Office no em funciona bé i el formats de la memòria se 
m’han desquadrat per compert. Passo el document a Word. 

  
    
 
Capítol 8 – Conclusions 
 
� He aprés PL/SQL i he agafat quelcom d'experiència. 
� He realitzat una base de dades des de 0. 
� L'experiència sobre dissenyar una BBDD i el coneixement sobre la tecnologia a 

realitzar-la és molt important per no haver de fer re-dissenys  continus. 
� S'ha de procurar restringir molt el món real per tal de no fer desajustos sobre la 

planificació. El temps és limitat i s'ha d'acotar el producte per tal d'arribar a fer 
l'entrega quan pertoca.  

� Mancaria fer provatures sobre grans quantitats de dades per tal d’optimitzar el 
producte, i amb més experiència amb PL SQL millorar segur certs aspectes de la 
programació (ex: ulititzar BULK COLLECT, etc).  

� Sempre es pot millorar el producte realitzat. Però per el temps invertit en ell, i la 
poca experiència en la realització d'un projecte com aquest,  estic satisfeta del 
producte realitzat.  
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Glossari 
atribut d’una entitat 
Propietat que interessa d’una entitat. 
atribut d’una interrelació 
Propietat que interessa d’una interrelació. 
BBDD Relacional 
Una base de dades relacional  és una base de dades que compleix amb el model relacional l, 
el qual és el model més utilitzat en l'actualitat per a modelar problemes reals i administrar 
dades dinàmicament. Permeten establir interconnexions (relacions) entre les dades (que estan 
guardats en taules), i treballar amb ells conjuntament 
clau Forana (FK) 
Una clau forana és una referència a una clau en altra taula. Les claus foranes no necessiten 
ser claus úniques en la taula on estan i si on estan referenciades. 
Per exemple, el codi de departament pot ser una clau forana en la taula d'empleats, òbviament 
es permet que haja diversos empleats en un mateix departament, però existirà només un 
departament. 
clau Primària (PK) 
Una clau primària és una clau única triada entre totes les candidates que defineix unívocament 
a tots els restants atributs de la taula, per a especificar les dades que seran relacionats amb les 
altres taules. La forma de fer açò és per mitjà de claus foranes. 
Només pot existir una clau primària per taula i cap camp d'aquesta clau pot contenir valors 
NULL. 
connectivitat d’una interrelació  

Expressió del tipus de correspondència entre les ocurrències d’entitats associades amb la 
interrelació. 
disseny conceptual – Model Conceptual 
Etapa del disseny d’una base de dades que obté una estructura de la informació de la futura 
BD independent de la tecnologia que es vol emprar. 
disseny físic 
Etapa del disseny d’una base de dades que transforma l’estructura obtinguda a l’etapa del 
disseny 
lògic amb l’objectiu d’aconseguir una major eficiència i que, a més, la completa amb aspectes 
d’implementació física que dependran de l’SGBD que s’ha d’utilitzar. 
disseny lògic – Model Relacional 
Etapa del disseny d’una base de dades que parteix del resultat del disseny conceptual i el 
transforma 
de manera que s’adapti al model de l’SGBD amb el qual es desitja implementar la base de 
dades. 
disparador - Trigger 
Un trigger (o disparador) en una base de dades, és un procediment que s'executa quan es 
compleix una condició establerta en realitzar una operació d'inserció (INSERT), actualització 
(UPDATE) o esborrament (DELETE). 
entitat  

Objecte del món real que podem distingir de la resta d’objectes i del qual ens interessen 
algunes 
propietats. 
interrelació 
Associació entre entitats. 
normalització  
Teoria que explica quines condicions s’han de complir perquè una relació no tingui redundàncies 
ni anomalies de disseny. 

PL/SQL  (Procedural Language/Structured Query Language) és un llenguatge de programació 
propietari d’Oracle que s'emmagatzema en les bases de dades Oracle i que extén el 
llenguatgeSQL. Aquest tipus de llenguatge i els programes que es realitzen reben sovint el nom 
de procediments emmagatzemats. (Altres bases de dades relacionals ofereixen llenguatges 
similars.) 
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Procediment Emmagatzemat - Procedure 
Un procediment emmagatzemat és codi executable que s'associa i s'emmagatzema amb la 
base de dades. Els procediments emmagatzemats usualment arrepleguen i personalitzen 
operacions comunes, com inserir un registre dins d'una taula, recopilar informació estadística, o 
encapsular càlculs complexos. Són freqüentment usats per un API per seguretat o simplicitat.  
Restriccio  

Una restricció és una condició que obliga el compliment de certes condicions en la base de 
dades. Algunes no són determinades pels usuaris, sinó que són inherentment definides pel 
simple fet que la base de dades siga relacional. Algunes altres restriccions les pot definir 
l'usuari, per exemple, usar un camp amb valors sencers entre 1 i 10. 
SQL(Structured Query Language o Llenguatge d'interrogació estructurat) és un llenguatge 
estàndard de comunicació amb base de dades. És a dir, un llenguatge normalitzat que permet 
treballar amb la majoria de bases de dades relacionals 
SGBD Un Sistema de Gestió de Bases de Dades és un conjunt de programes informàtics 
dissenyats per facilitar la gestió d'un conjunt de dades en una base de dades. 
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