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Desenvolupament d’una pàgina web 
per a una persona freelance o una 
PIME

Utilització de programari/software 
conegut per gran part dels clients ?



Funcionament

Part visible per l’usuari Panell d’administració del contingut

API



Què és Angular?

Angular és un framework de JavaScript de codi obert, mantingut per Google, utilitzat per 
desenvolupar aplicacions web d’una única pàgina

Major velocitat de càrrega i menor amplada de banda utilitzat ja que només es carrega 
un sol cop a l'inici i no hi ha continus refrescos de pàgina tot enviant codi HTML.

Major facilitat a l'hora de realitzar el desplegament al servidor en producció ja que 
només són necessaris 3 arxius estàtics :  

✓ index.html 

✓ un arxiu (bundle) CSS 

✓ un derrer arxiu (bundle) Javascript/Ajax

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajax_(programaci%C3%B3)


Què és Wordpress?

És un dels softwares (de codi obert) més coneguts del món per a la publicació de 
pàgines web i blogs (CMS)

Els sistemes per a la publicació de blogs a la xarxa estan formats per fitxers de 
tipus PHP i scripts, de manera que utilitzen una base de dades per tal d'autentificar 
l'usuari i poder emmagatzemar totes les entrades i pàgines

Se li poden afegir funcionalitats per mitjà de connectors, i també és possible canviar 
l'aparença visual per mitjà de temes predefinits.



Panell de gestió

Creació d’una plantilla a mida per funcionar com a API

Creació i configuració dels camps personalitzats per 
cada un dels continguts

Creació de contingut personalitzat a mida pel client



Panell de gestió - camps d’un contingut

Cada un dels tipus de continguts té el seus propis camps personalitzats



Panell de gestió - camps d’un contingut

Exemple dels camps dels slides de la pàgina inicial



Obtenció de les dades des de la web

DADES WORDPRESS    —>    API     —>     WEB (Angular)



Enviament de les dades al FrontEnd

SLIDES 

SERVICES



Visualització dels continguts

A mesura que anem navegant podrem anar veient tot el contingut: 

‣ LLISTA: Visualització en format quadrícula de tots els components d’un 
contingut (portfoli, serveis,…) 

‣ DETALL: Visualització el contingut d’un sol contingut (un projecte del portfoli, 
un servei,…)



Visualització d’un contingut específic



Test de rendiment

Gràcies a aquest híbrid obtenim un rendiment molt superior a gran part de les webs existents

A més de un rendiment molt elevat, també aconseguim una web que pesa molt poc, tot i 
contenir imatges de gran tamany


