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Crèdits/Copyright 
 

Aquest treball està protegit per una llicència del tipus Creative Commons: 

 

 

 

Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual 3.0 Espanya (CC BY-NC-SA 3.0 

ES). 

La llicència permet remesclar, transformar o crear a partir del material sense 

difondre el material modificat. S’ha de reconèixer l’autoria de manera apropiada, 

proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si s’ha fet algun canvi. No es pot 

utilitzar el material per a finalitats comercials. 

Llicència – Codi legal 
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Abstracte 
 

Aquest treball final de grau es centra en el desenvolupament d’una pàgina web 

on es puguin crear i gestionar diferents grups de recerca. Amb la finalitat de 

poder compartir els estudis de recerca entre els investigadors, compartir opinions 

i debatre sobre els estudis realitzats i publicats pels usuaris de cada grup. 

D’aquesta forma es vol crear un espai en xarxa per als investigadors on es 

puguin trobar independentment del lloc físic on facin les investigacions. 

 
 
 
Paraules clau: 

Treball Fi de Grau, Grau Multimèdia, UOC, Grups de Recerca, Investigació, 

Desenvolupament, I+D, Grups de treball, Investigadors en xarxa. 
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Abstract (English version) 
 

This final degree project it focuses on the development of a web page where 

different research groups can be created and managed. In order to be able to 

share the research studies among the researchers, share opinions and discuss 

the studies already carried out and published by the users of each group. 

In this way, it is hoped to create a network space for researchers where they can 

be found regardless of the physical site where they conduct the research. 

 

 

Keywords:  

Final degree Project, Multimedia Degree, UOC, Research Groups, Research, 

Development, R & D, Work Groups, Network Researchers. 
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Notacions i Convencions 
 

Per la realització d’aquesta memòria s’ha utilitzat la família topogràfica “Arial” 

amb diferents interlineats, on varien segons el contingut textual. 

 

▪ Títol: Mida 20 – Negreta – Interlineat senzill.    

▪ Subtítol: Mida 16 – Normal – Interlineat 1,5. 

▪ Text destacat: Mida 12 – Negreta – Interlineat 1,5. 

▪ Encapçalament tipus 1:  Mida 16 – Negreta – Interlineat 1,5. 

▪ Encapçalament tipus 2:  Mida 13. – Negreta – Interlineat 1,5. 

▪ Encapçalament tipus 3:  Mida 10 – Negreta – Cursiva  – Interlineat 1,5. 

▪ Text general: Mida 12 – Normal – Interlineat 1,5. 

▪ Nota del peu: Mida 9 – Normal – Interlineat senzill.    

▪ Referències: Mida 10 – Normal – Interlineat 1,5. 

▪ Taules: Mida 10 – Normal – Interlineat 1,5. 

▪ Figures: Mida 8 – Normal – Interlineat senzill.    

▪ Apèndix: Mida 9 – Normal – Interlineat senzill.    

 

Per als fragments de codi inserits aquesta memòria s’ha utilitzat la família 

topogràfica “Courier” : 

 

▪ Codi: Mida 8 – Normal – Interlineat senzill.    
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1. Introducció 

 

Amb la implementació de les noves tecnologies i el seu desenvolupament s’ha 

creat el que es coneix com a societat del coneixement i la informació. En aquest 

context s’han aplicat noves metodologies de treball en l’àmbit de la recerca i la 

investigació els quals beneficia l’agilitat amb que es desenvolupen  aquestes, així 

com la participació i  la seva divulgació.  

 

Per aquests motius es vol crear una web la qual ofereix una eina a grups de 

recerca i investigació per als actors implicats, amb el propòsit que tinguin un 

espai en comú per als seus projectes i altres activitats de recerca en els seus 

plans d’acció. 

 

La plataforma actual no utilitza un sistema homogeni per a tots els grups, si no 

que cadascun d’ells utilitza la seva pròpia web amb diferents URLS i dissenys 

diferents. Amb la implementació d’aquesta nova plataforma el que es vol oferir 

és uniformar-los a tots en el mateixa plataforma. 
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2. Descripció 

 

El sistema a desenvolupar serà una web destinada als grups de recerca i 

investigació. 

Permetrà als investigadors crear i gestionar grups de recerca independentment 

de l’àmbit al qual pertanyin (científic, tecnològic, etc). D’aquesta forma des d’una 

única plataforma hi hauran tots els grups de treball on els sistemes seran 

homogenis per a tots. 

 

Es vol traslladar als usuaris la facilitat que dona un entorn web per a la 

comunicació i divulgació de les seves recerques i en conseqüència afavorir el 

treball entre els diferents actors i/o grups. Els usuaris podran accedir a l’entorn 

web des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet.  

 

Amb les possibilitats que ofereix una plataforma d’aquestes característiques els 

usuaris podran accedir, un cop s’hagin registrat i validat, a les diferents opcions 

com crear i gestionar grups, publicar i editar articles, publicar i editar els seus 

perfils, així com interactuar amb altres usuaris. 

 

El producte serà accessible per a tot el públic, ja que són grups oberts destinats 

a la difusió dels seus treballs. Els usuaris que siguin acreditats com a 

investigadors podran accedir mitjançant dispositius amb accés a Internet per a 

l’edició dels grups depenent del rol que tinguin. 

 

La plataforma es desenvoluparà amb un CMS (Sistema de gestió de continguts) 

on es farà tota la gestió dels continguts i es trobarà tota la documentació de 

cadascun d’ells. 
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3. Objectius 

 

3.1 Principals 

 

● Crear una web de recerca on s’integrin diferents grups. 

● Implementació d’un prototip funcional. 

● Treure i implementar el producte. 

● Oferir una plataforma de fàcil usabilitat. 

● Potenciar les eines de comunicació entre els investigadors. 

● Accessibilitat doble A. 

● Compatibilitat entre dispositius mòbils. 

● Generar espais on es pugui expressar la intel·ligència col·lectiva per 

poder influir sobre les recerques. 

● Potenciar i divulgar les recerques assolides pels diferents grups i/o 

usuaris. 

● Oferir informació sobre investigacions a tot tipus de públic. 

● Potenciar l’interès sobre els grups d’investigació. 

● Fidelitzar als visitants de la web. 

● Fomentar la divulgació de la web com a eina homogènia dels diferents 

grups de recerca. 

 

3.2 Secundaris  

 

● Proves funcionals amb usuaris tipus. 

● Assolir una navegació centrada en l'usuari. 

● Assolir un disseny homogeni per als diferents sites. 

● Escollir el hosting definitiu. 

● Establir una diferència qualitativa respecte d’altres webs. 
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4. Marc teòric i escenari 

 

4.1 Estat Actual 

 

En els darrers anys a causa de la convergència dels sectors digitals, que com a 

conseqüència a produït el que es coneix avui com a multimèdia, el mercat i el 

seu entorn han evolucionat cap a un altre tipus de demanda. La cerca de 

flexibilitat temporal i espacial més gran i la personalització de continguts fa que 

la indústria es centri molt més en aquests que en els suports físics.  

 

Els grups d’investigació no han quedat al marge i també necessiten eines per 

poder millorar en les seves recerques. D’aquesta forma es poden realitzar 

investigacions amb independència d’on es trobi la persona, poder comunicar-se 

amb altres companys, fer una major divulgació i en conseqüència millorar la 

comunicació. 

 

4.2 Altres productes 

 

La majoria d’universitats tenen espais webs de grups de recerca on s’exposen 

els projectes i recerques dels grups. Tot seguit s’expliquen tres webs similars al 

projecte desenvolupat: 

 

Web dels grups d’investigació de la Universitat Politècnica de Catalunya: 

https://www.upc.edu/ccd/es/investigacion/grupos-de-investigacion 

 

Al home de la web podem observar com hi ha un llistat de grups. Quan s’accedeix 

a un grup trasllada a l’usuari al seu propi portal. Dins d’aquests s’exposen l’àmbit 

i les seves recerques, els membres que els composen, les col·laboracions i les 

seves publicacions. A la part superior hi ha l’opció per poder validar-se si ets 

usuari del grup, un buscador, el contacte i un sitemap. 

 

 

https://www.upc.edu/ccd/es/investigacion/grupos-de-investigacion
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Web dels grups d’investigació de la Universitat de Barcelona: 

https://www.ub.edu/web/ub/es/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/grups/index

.html 

 

En aquest cas podem observar com al home hi ha una petita explicació i a la part 

inferior els grups es diferencien per àrees (humanitats, ciències socials, etc..). A 

la part esquerra hi ha un menú on es pot enllaçar amb altres pàgines 

relacionades amb les investigacions, com els instituts i centres de treball, 

observatoris i centres de documentació, projectes, infraestructures entre d’altres 

opcions.  

Si seleccionem un àrea se’ns obre una pàgina on hi ha un llistat dels grups i just 

a sobre hi ha un filtre el qual es pot filtrar per àrea, departament i facultat. 

Si cliquem en un grup la informació és molt bàsica: informació general, línies 

d’investigació i equip de treball. 

 

Web dels grups d’investigació de la Universitat internacional de la Rioja: 

http://gruposinvestigacion.unir.net/ 

 

En aquest cas està separat per àrees acompanyades d’una fotografia i  a la part 

inferior hi ha un submenú amb els grups. A la part dreta hi ha un espai per on es 

publiquen twetts que es van actualitzant a mesura que es publiquen. 

Quan s’accedeix a un dels grups hi ha un menú de navegació a la part superior 

on es pot escollir entre la presentació del grup, els membres, els projectes, les 

publicacions i el blog. En aquest cas la web és “fresca” per navegar però li falta 

contingut en alguns dels apartats. 

 

 
  

https://www.ub.edu/web/ub/es/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/grups/index.html
https://www.ub.edu/web/ub/es/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/grups/index.html
http://gruposinvestigacion.unir.net/
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5. Continguts 

 

Tot seguit s’expliquen els continguts que apareixen a la web. 

 

Pàgina inicial Home: 

 

 Capçalera: es situa a la part superior on apareix el logotip a la part 

esquerra. La part dreta hi ha l’opció per validar-se, per afegir un nou grup 

i un sitemap. 

 Menú de navegació: situat a la part inferior del header apareixen els 

enllaços a la pàgina d’inici, les seccions de la pàgina com salut, ciències 

socials, tecnologia, comunicació, arts, humanitats i també contacte. 

Finalment a la part dreta hi ha un buscador desplegable. 

 Body: es composa d’un slider on es mostren tres fotografies referents a la 

investigació, primer la idea (fotografia  de la bombeta), després la 

investigació (persona amb una proveta) i finalment el resultat (ADN). Tot 

seguit es mostren les àrees amb les llistes de grups de recerca que 

treballa la UOC: salut, ciències socials, tecnologia, comunicació, arts i 

humanitats. Aquestes estan separades i contenen una imatge 

representativa i a sota el llistat dels grups on es podrà clicar i es mostrarà 

el site del grup. 

 Footer: format per 4 footers a la part superior, el primer amb els enllaços 

de les pàgines del home o del site, el segon i tercer amb enllaços 

relacionats amb la UOC i el quart amb els últims twetts de la UOC. Al 

footer de la part inferior es troba la llicència de la web. 

 

Site del grup: 

 

 Capçalera: serà igual per a totes les pàgines. 

 Menú de navegació: es navega per totes les seccions dels grups que 

contindrà:  inici, research, membres, articles i esdeveniments. 
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 Research: és la pàgina inicial del grup on es presenta el grup i els seus 

objectius, acompanyada si es vol d’una o més imatges. 

 Membres: en aquest cas s’exposen les persones que conformen el grup. 

On es podrà veure una fotografia seva, el nom i una explicació dels estudis 

i experiència professional. 

 Articles: articles publicats amb una petita introducció on si es vol llegir tot 

l’article es podrà obrir clicant el títol.  

 Esdeveniments: esdeveniments publicats amb una petita introducció on si 

es vol llegir tot l’esdeveniment es podrà obrir clicant el títol. 

 Article: mostra tot el contingut d’aquest amb l’opció de poder fer 

comentaris. 

 Esdeveniment: mostra tot el contingut d’aquest amb l’opció de poder fer 

comentaris. 

 Footer: serà igual per a totes les pàgines. 

 Sidebar: es mostren els articles recents, els propers esdeveniments i les 

xarxes socials. 

 

Pàgina de contacte 

Mostra les dades de contacte i la seva ubicació fent servir l’Api de Google Maps. 

 

Pàgina de Login 

En el cas de la pàgina de login dona l’opció, si s’està donat d’alta com a usuari, 

a poder accedir a les opcions permeses segons el perfil. Hi ha l’opció per tornar 

a la pàgina inicial o recordar la contrasenya. 

 

Pàgina Mapa web 

Mostra el sitemap del lloc web. 
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6. Metodologia 

 

La metodologia que s’aplica per elaborar el projecte es basarà en diferents fases 

per tal de poder assolir l’objectiu final. 

 

En una primera fase s’analitzen diferents webs per poder observar quines són 

les millor pràctiques, així com poder agafar idees sobre el disseny final. 

Un cop fet l’anàlisi es procedirà a desenvolupar la part gràfica amb els 

Wireframes i les funcionalitats que tindrà i oferirà als usuaris. Aquest procés es 

farà sempre aplicant el mètode corresponent al DCU (Disseny centrat en 

l’usuari). 

 

En una segona fase es procedirà al desenvolupament de la plataforma. Per 

poder iniciar aquest procés escollirem quin CMS ens afavoreix per assolir 

l’objectiu final, per aquest motiu s’analitzaran diferents CMS i es farà una 

comparativa entre ells. Un cop feta la selecció s’estudiarà de forma més 

exhaustiva els serveis i propietats del CMS seleccionat.  

Seguidament es procedirà a implementar els dissenys i funcionalitats, aquestes 

tasques sempre es realitzaran en local. També es procedirà a la integració dels 

continguts i s’haurà de detectar possibles errades de disseny i funcionalitats. 

 

Finalment es procedeix a l’última fase on es poden detectar possibles errors 

(bugs) els quals s’hauran de mitigar. 

 

Així doncs es pot diferenciar el projecte en tres fases: 

 

● Fase de disseny: es fa una recopilació de necessitats i es realitza una 

avaluació comparativa per l’anàlisi de diferents webs per tal d’obtenir les 

millors pràctiques. Es fa una selecció del CMS per trobar quin és el més 

adequat a les necessitats del projecte. Es desenvolupen els dissenys 

(Wireframes) i funcionalitats de la web. 
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● Fase d’implementació: es tria la infraestructura i servidors que es 

necessitaran i el backoficce. S’implementen els dissenys i la integració 

del contingut. 

● Fase de producció: es procedeix a publicar la plataforma a la web i 

detectar possibles errors en les seves funcionalitats amb usuaris finals. 

Es procedeix a fer les presentacions del producte al públic. 
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7. Arquitectura de l’aplicació 

 

L’arquitectura de l’aplicació web estarà formada per tres punts fonamentals: 

el gestor de continguts en aquest cas WordPress, la base de dades MySQL i el 

sistema on s’allotjarà la web. 

 

7.1 WordPress 

 

És un gestor de continguts enfocat a la creació de qualsevol tipus web. És un 

sistema amb vocació de fer dissenys elegants i de fàcil ús. Es diferencia de blocs 

separats principalment per la part del disseny i la part de la base de dades 

MySQL. El elements bàsics que conformen el WordPress: 

 

 Estructura: basat en entrades, utilitza plantilles les quals es poden 

modificar o crear de noves. Conté blocs de funcions específiques per mitjà 

de complements independents del contingut amb opcions de 

personalització. 

 

 Plantilles: serveixen per establir l’aparença i l’estructura de la web. Hi ha 

una comunitat oficial, tant professional com d’usuaris, dedicada al disseny 

d’aquestes on es poden obtenir des de la web oficial. 

 

 Widgets: són aplicacions senzilles que es poden instal·lar en una pàgina 

web. Ofereix moltes possibilitats per al disseny i l’estructura del blog. 

 

 Plugins: són eines que apliquen les funcionalitats del WordPress per tal 

de poder desenvolupar i millorar les webs. Una vegada s’ha creat un nou 

plugin, fins i tot es pot allotjar en un directori de plugins. 

 

El següent diagrama mostra quins fitxers de plantilla s'anomenen per generar 

una pàgina de WordPress basada en la jerarquia de la plantilla. 
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Figura 1. Fitxers de plantilla per generar un pàgina de WordPress 

 

 

Les versió utilitzada per al desenvolupament és la 4.9.8 és la darrera 

actualització del WordPress el qual accepta una versió mínima PHP 7.2 o 

superior. 

 

7.2 Base de dades 

 

La gestió de la base de dades es realitza amb phpMyAdmin des del servei 

hosting. Es crea la base de dades i es comunica amb la web un cop s’importa al 

lloc d’allotjament. 

La versió mínima per al MySQL que accepta és la 5.6 o superior o en el cas que 

s’utilitzi MariaDB ha de ser a versió 10.0 o superior. 

 

Respecte a la Base de dades s’accedeix des de la web a l’eina phpMyAdmin, on 

es crea i es fa la gestió d’aquesta. 

 

Figura 2. Menú de l’eina phpMyAdmin per la gestió de la base de dades. 
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8. Plataforma de desenvolupament 

 

8.1 Software 

 

8.1.1 Entorn de desenvolupament local 

 

L’entorn de desenvolupament local que s’utilitza és WAMP x64 en la versió 3.1.4 

que inclou el servidor web Apache, el gestor de bases de dades MySQL, i el 

llenguatge de programació PHP.   

L'ús d'un WAMP permet pujar pàgines html a internet, a més de poder gestionar 

dades en elles. Al mateix temps proporciona llenguatges de programació per 

desenvolupar aplicacions web. 

 

 

Figura 3. Icones eines de desenvolupament 

 

8.1.2 CMS WordPress      

 

Un cop s’han mirat els diferents CMS per poder 

desenvolupar el projecte, s’ha triat WordPress. Tenint en 

compte la poca experiència en gestor de continguts s’ha 

optat per un dels CMS que proporciona més facilitat per a 

desenvolupadors novells.                                                                                                                                            

                                                                                                                                                  Figura 4. Icona WordPress 

 

Un dels motius pels qual s’ha triat aquest CMS és la seva quantitat d’informació 

que hi ha a Internet, la seva facilitat de gestió, a més que el consultor ha suggerit 

aquest, ja que s’adequa més als meus coneixements. En el cas d’altres com 
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Drupal o Joomla es requereix tenir coneixements més avançats per poder dur a 

terme un projecte com aquest. 

 

8.1.3 Allotjament Web      

 

Per al hosting del web la UOC ha proporcionat un espai a un servidor on es 

disposa de l’eina phpMyAdmin, una Base de dades MySQL i un accés SFTP. 

D’aquesta forma la universitat proporciona una alternativa respecte a una 

plataforma d’allotjament comercial. 

 

 
            Figura 5. Icona phpMyAdmin 

 

 

8.1.4 Editor de text 

 

L’editor de text que s’utilitza per desenvolupar el codi és el mateix que s’ha fet 

servir a la majoria d’assignatures relacionades amb la programació. Aquest és el 

Notepad++, amb codi font lliure amb suport a varis llenguatges de programació i 

amb suport per a Microsoft Windows. És semblant al bloc de notes, encara que 

inclou opcions avançades que poden ser útils per a usuaris avançats en 

desenvolupament i programació. 

 

 

      Figura 6. Logo Notepad++ 
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8.1.5 Banc d’imatges 

 

Les imatges utilitzades en la plataforma s’han extret de la pàgina web PixaBay. 

Aquest és un lloc web internacional per l’intercanvi de fotografies d’alta qualitat 

amb un registre segons les llicències Creative Commons. 

 

8.2 Hardware 

 

El desenvolupament es realitza amb un ordinador portàtil HP de l’any 2013 amb 

processador Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.6Ghz amb 500GB de disc 

dur. El sistema operatiu del portàtil és un Windows 8.1. 
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9. Planificació 

 

● Dates clau 

 

Treball Tasques Data Inici Data fi 

PAC1 Definició del projecte. 19/09/2018 02/10/2018 

PAC2 

Desenvolupament del projecte. 

03/10/2018 31/10/2018 
Realitzar la seva documentació. 

Revisar els objectius. 

PAC3 
Desenvolupament i consolidació del 
projecte. 

01/11/2018 02/12/2018 

Final Finalització del projecte. 05/12/2018 14/01/2019 
 

Taula 1: dates clau 

 

● Fites (milestones) 

 

Treball Tasques Data Inici Data fi 

PAC1 

Inici: recerca i elecció 
del projecte. 

19/09/2018 26/09/2018 

Definició i planificació 
del projecte. 

27/09/2018 02/10/2018 

           
PAC2 

Arrencar el 
desenvolupament del   
projecte i aconseguir 
les primeres fites de la 
seva planificació. 

03/10/2018 10/10/2018 

Realitzar la 
documentació. 

01/10/2018 31/10/2018 
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Revisar els seus 
objectius i planificació 
per descobrir errors i 
aplicar canvis o 
millores que siguin 
necessaris o 
convenients. 

20/10/2018 31/10/2018 

PAC3 

Continuar en el 
desenvolupament i 
assolir un estat 
avançat. 

01/11/2018 02/12/2018 

Avançar en la 
documentació. 

01/11/2018 31/12/2018 

Revisar punts clau de 
la documentació. 

20/11/2018 02/12/2018 

Final 

Versió “vita” . 10/12/2018 04/01/2019 

Finalització de la 
memòria. 

01/01/2019 05/01/2019 

Elaboració de la 
presentació. 

05/01/2019 07/01/2019 

Publicar el projecte. 13/01/2019 14/01/2019 
 

Taula 2: fites (milestones) 

 

● Llistat de tasques 

 

Disseny 

 

➢ Definició del projecte. 

➢ Documentar la memòria. 

➢ Documentar informació d’altres webs i seleccionar bones 

pràctiques. 

➢ Disseny conceptual de l’estructura en general. 
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➢ Disseny gràfic de la plataforma. 

➢ Disseny de la interacció. 

 

Implementació 

 

➢ Desenvolupament de la web. 

➢ Implementacions i dissenys. 

➢ Documentar la memòria. 

➢ Càlcul del pressupost. 

➢ Anàlisi de mercat. 

➢ Viabilitat. 

 

Producció 

 

➢ Desenvolupament de la web. 

➢ Implementació dels dissenys i interaccions. 

➢ Integració del contingut. 

➢ Detectar possibles errors i corregir-los. 

➢ Documentar la memòria. 

➢ Implementació del sistema en un servei de hosting. 

➢ Publicació de la web a la xarxa. 

➢ Proves funcionals amb usuaris reals. 

➢ Elaboració d’una presentació al públic general. 

➢ Realització del vídeo presentació per la defensa del projecte. 

➢ Redactar l’autoinforme d’avaluació sobre l’ús de competències 

transversals. 

➢ Publicar el projecte al repositori institucional. 
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Fase Tasca Data Inici Data Fi 

Disseny 

Definició del projecte. 19/09/2018 24/09/2018 

Documentar la memòria. 25/09/2018 02/10/2018 

Documentar informació d’altres webs i 
seleccionar bones pràctiques. 

03/10/2018 06/10/2018 

Disseny conceptual de l’estructura en 
general. 

07/10/2018 09/10/2018 

Disseny gràfic de la plataforma. 07/10/2018 11/10/2018 

Disseny de la interacció. 07/10/2018 12/10/2018 

Implementació 

Desenvolupament de la web. 13/10/2018 31/10/2018 

Implementació dels dissenys i 
interaccions. 

13/10/2018 31/10/2018 

Documentar la memòria. 13/10/2018 31/10/2018 

Càlcul del pressupost. 15/10/2018 17/10/2018 

Anàlisi de mercat. 18/10/2018 21/10/2018 

Viabilitat. 22/10/2018 27/10/2018 

Producció 

Desenvolupament de la web. 01/11/2018 30/12/2018 

Implementació dels dissenys i 
interaccions. 

01/11/2018 15/12/2018 

Integració del contingut. 16/12/2018 26/12/2018 

Detectar possibles error i corregir-los. 31/12/2018 02/01/2019 

Documentar la memòria. 01/11/2018 05/01/2019 

Implementació del sistema en un 
servei de hosting. 

03/01/2019 03/01/2019 

Publicació de la web a la xarxa. 04/01/2019 04/01/2019 

Proves funcionals amb usuaris reals. 05/01/2019 07/01/2019 

Elaboració d'una presentació al públic 
en general. 

05/01/2019 07/01/2019 

Realització del vídeo presentació per 
la defensa del projecte. 

08/01/2019 11/01/2019 

Redactar l'autoinforme d'avaluació 
sobre l'ús de competències 
transversals. 

12/01/2019 12/01/2019 

Publicar el projecte al repositori 
institucional. 

13/01/2019 14/01/2019 

 

Taula 3: Tasques diagrama de GANTT



 
 

TFG Grau Multimèdia – Àngel Bosch Hernández 

●  Diagrama de GANTT 

 

Figura 7. Diagrama de Gantt
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● Diagrama de Pert 

 

Figura 8. Diagrama de Pert
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10. Procés de treball 

 

El procés de treball per al desenvolupament de la plataforma es pot diferenciar 

en diferents fases. 

 

Fase d’investigació i observació: en aquesta fase es fa una investigació de 

diferents webs semblant a la plataforma a desenvolupar on s’observen i anoten 

les millors pràctiques. També s’investiga i observa els principals CMS que hi ha 

i s’escull el que es considera més adequat tant per la web com per les habilitats 

del desenvolupador. A més, s’observa on es pot allotjar la web. 

 

Fase de desenvolupament: s’inicia la fase on es desenvolupen el disseny 

conceptual, els wireframes de cada pàgina, així com el sistema de navegació. 

Un cop seleccionat el CMS es tria un tema que s’assembli als wireframes i 

s’implementen aquests fent les modificacions necessàries, també s’implementa 

el sistema de navegació. 

 

Fase de lliurament: aquesta és la fase final del projecte on es publica la web, es 

realitza el vídeo de presentació i on es fa l’entrega final de la memòria. 

 

Memòria: la realització de la memòria es va realitzant a mesura que avança el 

projecte, des de l’inici fins al final es van completant els diferents punts i 

s’aprofundeix més en aquests, a mesura que avança el seu desenvolupament. 
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11. APIs utilitzades 

 

Per poder mostrar l’adreça on s’ubica l’àrea que gestiona els grups d’investigació 

s’utilitza el Google Maps per a la pàgina de contacte. 

 

 

Figura 9. Imatge Google Maps 
 

S’utilitza el reCAPTCHA de Google per al formulari del nou grup. 

 

 

Figura 10. Imatge recaptcha 

 

Per poder fer la gestió del sitemap s’utilitza el wp Sitemap Page que proporciona 

els shortcodes per poder mostrar-lo a la pàgina del mapa web. 

 

 

Figura 11. Imatge Plugin Sitemap page 
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12. Diagrama UML 

 

 
Figura 12. Diagrama UML 
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13. Prototips 

13.1 Lo-Fi 

 

Home - Escriptori 

 

 

 
Figura 13. Wireframe Home 
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Nou Grup - Escriptori 

 

 
Figura 14. Wireframe Afegir grup 
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Research - Home grup d’investigació - Escriptori 

 

 
Figura 15. Wireframe Research 
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Membres - Escriptori 

 

 
Figura 16. Wireframe Membres 
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Articles - Escriptori 

 

 
Figura 17. Wireframe Articles 
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Esdeveniments - Escriptori 

 

 

 
Figura 18. Wireframe Esdeveniments 



 
 

TFG Grau Multimèdia – Àngel Bosch Hernández 

Article i esdeveniment - Escriptori 

 

 
Figura 19. Wireframe Article i esdeveniment 
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Resultats de la cerca - Escriptori 

 

 
Figura 20. Wireframe Resultat de la cerca 
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Login - Escriptori 

 

 

Figura 21. Wireframe login 
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Mapa web - Escriptori 

 

 

 
Figura 22. Wireframe mapa web 
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Contacte 

 

 

 
Figura 23. Wireframe contacte 
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Home -  Menú - Nou grup - Smartphone 

 

 

                               
Figura 24. Wireframe Home -  Menú - Nou grup - Smartphone 
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Research Home grup -  Membres - Articles - Esdeveniments - 

Smartphone 

 

 

                        

Figura 25. Wireframe Research Home grup -  Membres - Articles - Esdeveniments - Smartphone 
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Article / Esdeveniment -  Resultat cerca - Login - Mapa web - 

Contacte - Smartphone 

 

 

     
Figura 26. Wireframe Article / Esdeveniment -  Resultat cerca - Login - Mapa web - Contacte - Smartphone 
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13.2 Hi-Fi 

 

Home - Escriptori 

 

 

 

Figura 27. Mockup home - Escriptori 



 
 

TFG Grau Multimèdia – Àngel Bosch Hernández 

Afegir Grup - Escriptori 

 

 

Figura 28. Mockup home - Escriptori 
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Research - Home grup d’investigació - Escriptori 

 

 

 

Figura 29. Mockup Research - Escriptori 
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Membres - Escriptori 

 

 

 

Figura 30. Mockup Membres - Escriptori 
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Articles - Escriptori 

 

 
Figura 31. Mockup Articles - Escriptori 
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Esdeveniments - Escriptori 

 

 

Figura 32. Mockup Esdeveniments - Escriptori 
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Article i esdeveniment - Escriptori 

 

 
Figura 33. Mockup Article i esdeveniment - Escriptori 
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Resultats de la cerca - Escriptori 

 

 

Figura 34. Mockup resultat cerca - Escriptori 
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Login - Escriptori 

 

Figura 35. Mockup login - Escriptori 
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Contacte - Escriptori 

 

 

Figura 36. Mockup contacte - Escriptori 
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Mapa Web - Escriptori 

 

 

Figura 37. Mockup Sitemap - Escriptori 
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Home -  Menú - Nou grup - Smartphone 

 

 

                                                                    

 

Figura 38. Mockup Home -  Menú - Nou grup - Smartphone 
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Home grup - Membres - Articles - Esdeveniments - Article i 

esdeveniment - Smartphone 

 

 

                                 

Figura 39. Mockup Home grup - Membres - Articles - Esdeveniments - Article i esdeveniment - Smartphone 
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Resultat cerca -  Login - Contacte - Mapa web - Smartphone 

 

 

         

 

Figura 40. Mockup Resultat cerca -  Login - Contacte - Mapa web - Smartphone 
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14. Perfils d’usuari 

 

La tipologia d’usuari que utilitza la plataforma són els que ofereix WordPress  i 

s’adeqüen perfectament per als diferents perfils que han d’utilitzar la plataforma. 

 

Super administrador 

Té la capacitat per administrar tots el sites de una xarxa multisite, així com la 

mateixa xarxa amb tots els privilegis que té un administrador però de tots els 

sites. 

 

Administrador 

Usuari amb tots el privilegis d’un site que pot administrar l’aspecte del lloc, 

instal·lar nous plugins, crear, modificar, editar posts, temes, entrades, pàgines, 

pujar i baixar arxius multimèdia o crear i gestionar els usuaris del site. 

 

Editor 

Semblant al perfil d’administrador però amb menys privilegis, pot gestionar 

articles i noticies d’altres usuaris però no pot modificar pàgines, plugins, etc. 

 

Autor 

Perfil que permet publicar entrades, eliminar-les o editar-les. 

 

Col·laborador 

És un usuari molt limitat que només pot editar entrades.    

 

Subscriptor 

Té un activitat molt limitada, només pot llegir entrades i pàgines públiques. Es fa 

servir per controlar qui pot visualitzar certs continguts.  
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Públic general 

Són tots els usuaris que visiten les webs amb intencions d’informar-se dels grups. 

Aquests poden navegar per les diferents pàgines i poden comentar els continguts 

dels articles i dels esdeveniments sense haver de fer un registre. 
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15. Usabilitat/UX 

 

La usabilitat de la web s’ha desenvolupat amb l’objectiu que l’usuari gaudeixi 

d’una interacció i navegació que sigui totalment transparent i intuïtiva possible.  

 

Per assolir aquest objectiu s’han tingut en compte diferents aspectes clau per 

optimitzar la web a nivell d’usabilitat: 

 

- S’ha estructurat els continguts amb una jerarquia definida que sigui 

reconeixible a tota la web. 

- El disseny s’ha desenvolupat el més “net” possible amb la finalitat de no 

carregar la web amb molt contingut. 

- En tot moment es cedeix el control a l’usuari per a que l’experiència sigui 

positiva. Ha de saber en tot moment on es troba o com accedir a un altre 

enllaç. 

- Es simplifica i es sintetitza tot el contingut per a què no hi hagi informació 

que no sigui necessària. 

- Sempre hi ha un menú de navegació per a totes les pàgines, amb la 

mateixa estructura per assolir una navegació estàndard en tota la web. 

- S’afegeix un mapa del lloc web per a guiar a l’usuari, saber on es troba i 

també saber com poder navegar per totes les pàgines. 

- El disseny és coherent en totes les pàgines, d’aquesta forma l’usuari no 

es desorienta en cap moment. 

- S’adapta a les versions mòbils on també es té com a objectiu la fàcil 

navegació i interacció per l’usuari final. 

- S’ha tingut en compte els diferents perfils d’usuari que poden visitar la web 

de tal manera que la interacció i navegació no ha d’influir en les capacitats 

cognitives ni en la franja d’edat. 
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Perfils d’usuari  

 

Administrador 

 

Àngel Bosch Hernández  

 

Descripció  

Treballador i estudiant de 31 anys. Viu amb la seva dona i les seves dues filles 

en una població de 30.000 habitants al nord-est de Catalunya. 

 

Escenari 

Amb la finalitat de superar el treball final del grau i finalment el grau en multimèdia 

de la UOC ha de desenvolupar una web per equips de recerca. 

 

Usuaris amb rols a l’aplicació 

 

Josep Armengol Garcia  

 

Descripció  

Doctor especialitzat en cardiologia i responsable del grup de recerca de Salut de 

54 anys, no té fills. Persona que ha dedicat la seva vida a la medicina, amb 14 

anys el seu pare va sofrir un infart, per aquest motiu es dedica a la cardiologia. 

 

Escenari 

El Josep vol poder millorar les comunicacions i divulgacions entre el seu equip 

de recerca mitjançant un nou sistema web, ja que l’actual s’està quedant obsolet 

tant per als investigadors com per als visitants. 

 

Isabel Izquierdo Rojas 

 

Descripció  

Doctora i professora associada, especialitzada en educació infantil, de 40 anys, 

té dues filles de 12 i 16 anys. Professora que ha dedicat la seva carrera 

professional a millorar i modernitzar l’educació infantil en totes les seves fases. 
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Escenari 

La Isabel ha de supervisar el treball dels alumnes de doctorat, així com 

desenvolupar algunes tasques en les investigacions, publicar articles i realitzar 

conferències. Moltes d’aquests tasques les ha de realitzar mitjançant el portal 

web de recerca que tingui assignat. 

 

Laia Puig Gimenez 

  

Descripció  

Estudiant de doctorat de 28 anys. Un cop finalitzat la carrera en electrònica i 

finalitzar el Màster en robòtica decideix fer un Doctorat per poder realitzar 

investigacions en la robòtica aplicada a la indústria. 

 

Escenari 

La Laia ha de realitzar investigacions per tal de poder avançar en la seva tesina, 

tot just acaba de començar i necessita una web per tal de poder comunicar-se 

amb el professorat i d’altres companys. 

 

Anna Figueres Farreras  

 

Descripció  

Estudiant de doctorat de 33 anys. Comparteix pis al centre de Cracòvia amb un 

Madrileny que va conèixer en un viatge a Londres. Fa de guia els caps de 

setmana a una empresa de Free Tours de la ciutat. 

 

Escenari 

Està finalitzant el doctorat el qual li permet publicar articles i assessorar a d’altres 

companys que estan iniciant un projecte dins del seu àmbit. Degut a la distància 

amb el seu mentor i companys necessita la plataforma per poder tenir una millor 

comunicació. 
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Usuaris visitants 

 

George Smith Owen 

 

Descripció  

Doctor en dret internacional de 62 anys viu sol a Washington i té una filla de 30 

anys. Dona classes a la Universitat de Washington i conferències relacionades 

amb el dret internacional. 

 

Escenari 

El doctor està fent una recerca per poder preparar la propera conferència i vol 

contactar amb un conegut per poder completar la seva recerca. En la seva 

recerca visita el portal web mitjançant una cerca a Google. D’aquesta forma obté 

la informació que necessitava. 

 

Javier Cansado Iglesias  

 

Descripció  

Estudiant d’història de 18 anys de la UOC viu amb el seus pares a Lleida. Estudia 

i treballa per poder pagar les matrícules, ja que els seus pares no s’ho poden 

permetre. 

 

Escenari 

L’estudiant mitjançant el campus virtual descobreix que hi ha un portal web de 

recerca de la universitat el qual pot visitar els grups i les diferents opcions que 

ofereix aquest espai. El Javier es guarda la URL al seu navegador, ja que hi ha 

informació que el pot ajudar per a la realització de les PACS del grau que està 

estudiant.  
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16. Seguretat 

 

Amb webs de WordPress s’han de tenir en compte les diferents opcions: 

 

- No utilitzar l’usuari Admin per accedir a WordPress. 

- Utilitzar una contrasenya forta que contenen lletres minúscules, 

majúscules, números i caràcters especials. 

- Actualitzar el WordPress sempre en l’última versió per evitar 

vulnerabilitats al no incorporar la suficient protecció. 

- Els plugins instal·lats han d’estar actualitzats per les mateixes raons que 

el punt anterior. 

- Realitzar còpies de seguretat amb regularitat. 

 

Per millorar la seguretat s’ha instal·lat el plugin IThemes Security amb les 

següents característiques: 

 

 Evita atacs de força bruta “banejant” servidors i usuaris amb massa intents 

d'accés no vàlids. 

 Escaneja el web perquè informi instantàniament de qualsevol 

vulnerabilitat existent i les soluciona en segons. 

 Baneja agents d'usuari problemàtics, brossa i altres servidors. 

 Reforça la seguretat del servidor. 

 Força l'ús de contrasenyes segures en tots els comptes a partir d'un perfil 

mínim configurable. 

 Força SSL a les pàgines d'administració (en els servidors compatibles). 

 Força SSL en qualsevol pàgina o entrada (en els servidors compatibles). 

 Desactiva la modificació d'arxius des de dins de l'àrea d'administració de 

WordPress. 

 Detecta i bloqueja nombrosos atacs al teu sistema d'arxius i base de 

dades. 

 Detecta bots i altres intents de recerca de vulnerabilitats. 

 Monitora l'arxiu de sistema a la recerca de canvis no autoritzats. 
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 Executa un escaneig de malware i llistes negres des de la portada del 

web. 

 Rep avisos per correu electrònic quan es bloquegi a algú després de 

massa intents d'accés fallits, o quan canviï un arxiu en el lloc web. 

 Canvia les URL de les àrees de l'escriptori de WordPress, incloent la 

d'accés, administració i més. 

 Desactiva completament la possibilitat d'accedir durant un període de 

temps donat (mode de repòs). 

 Elimina avisos d'actualitzacions de temes, plugins i nucli als usuaris que 

no tenen permisos per actualitzar. 

 Elimina la informació de capçalera de Windows Live Writer. 

 Elimina la informació de capçalera RSD. 

 Re-nombra el compte "admin". 

 Canvia l'ID de l'usuari amb ID 1. 

 Canvia el prefix de taula de la base de dades de WordPress. 

 Canvia la ruta de wp-content. 

 Elimina els missatges d'error d'accés. 

 Facilita als usuaris no acostumats a WordPress recordar les URL 

d'administració i accés personalitzant les URL per defecte d'administració. 

 Detecta errors 404 ocults en el lloc web que podrien afectar al SEO, com 

enllaços trencats i imatges inexistents. 
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17. Tests 

 

Tests amb usuaris 

 

Es realitzen tests d’usabilitat amb 5 usuaris de diferent edat i sexe. Una dona i 

un home menor de 35 anys i dues dones i un home major de 35 anys. 

Les proves consisteixen en crear un usuari amb rol d’administrador, un d’editor, 

un autor i un col·laborador per fer les proves de gestió i un altre per fer les proves 

d’usuari públic general. 

 

Administrador: es valida el procediment a seguir amb els superadministrador i la 

gestió del grup en la creació i edició d’usuaris, entrades, pàgines i gestió de 

comentaris. 

Editor: es valida les funcionalitats, la gestió d’articles i notícies pròpies i d’altres 

usuaris. 

Autor: gestió d’entrades pròpies i la seva edició. 

Col·laborador: edició d’entrades. 

Usuari públic general: navegació i entrada de comentaris en els articles i/o 

esdeveniments. 

 

Els rols s’han repartit amb els usuaris de la forma següent: 

 

Administrador: dona de 46 anys. 

Editor: home de 37 anys. 

Autor: home de 33 anys. 

Col·laborador: dona de 30 anys. 

Usuari genèric: dona de 40 anys. 

 

Proves administrador 

Aquest test ha sigut més difícil de realitzar per part de l’usuari, ja que és un entorn 

nou amb moltes funcionalitats, pel que s’ha hagut de corregir la guia d’usuari 

explicant estrictament els passos a seguir en els punt clau de la gestió. 
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Proves editor 

Aquest test ha sorgit de forma satisfactòria sense problemes en la gestió. 

 

Autor 

Aquest test ha sorgit de forma satisfactòria sense problemes en la gestió. 

 

Col·laborador 

Aquest test ha sorgit de forma satisfactòria sense problemes en la gestió, però 

l’usuari s’ha vist molt limitat. 

 

Aquests usuaris també han realitzat la navegació per la pàgina web, en la qual 

han realitzat comentaris ens els articles i esdeveniments amb una conclusió 

satisfactòria. 

 

Usuari públic general 

Aquest usuari ha navegat per la web de forma satisfactòria, encara que ha 

suggerit una millora en l’aspecte d’alguna pàgina com el mapa web. 

 

Els següents tests s’han realitzat des de les eines que ofereix Google Chrome. 

 

Test d’accessibilitat 

 

Amb una puntuació de 78 sobre 100 és en general satisfactòria, encara que fa 

les següents recomanacions: 

- Posar una descripció en els enllaços de la web per poder millorar 

l’experiència de navegació. 

- Els subtítols dels llistats dels grups de recerca no tenen prou contrast amb 

el fons. 
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Figura 41. Test Accessibilitat 

 

Test d’usabilitat (Best Practice) 

 

Amb una puntuació de 100 sobre 100 es pot observar que s’adopten les millors 

pràctiques per a la usabilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 42. Test usabilitat 

 

SEO 

 

S’utilitza el Yoast SEO el qual permet visualitzar a través dels seus indicadors la 

llegibilitat i la frase clau objectiu. En la majoria és acceptable, encara que en 

algunes necessita millorar la frase clau. 

 

 

Figura 43. Indicadors SEO 
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18. Versions de l’aplicació/servei 

 

18.1 Versió Alpha 

 

En la primera versió s’ha implementat WordPress amb el Tema Education Pack 

i els plugins associats a aquest. Per poder desenvolupar la plataforma s’ha fet 

una copia versionada del tema per tal d’assolir els objectius de la plataforma 

aplicant un estil propi. S’han creat les diferents pàgines, amb un Header en comú, 

el mateix sistema de navegació i el mateix footer. El disseny s’ha assolit retocant 

el ccs, modificant línies i widgets necessaris seguint la pauta proposada en els 

wireframes. Aquesta versió és inicial la qual permet tenir una primera visió i presa 

de contacte amb la plataforma. 

 

18.2 Beta 

 

En la segona versió s’aprofundeix en el disseny de la plataforma modificant el 

header-right, el menú principal i la presentació del llistat de grups. A la secció del 

footer s’han afegit diferents menús. 

Respecte als sites s’han afegit els esdeveniments propers a la part del sidebar i 

modificat els logos de les xarxes socials i s’han afegit els mateixos footers que al 

Home. 

Finalment s’ha assolit la plantilla final per la pàgina de membres on s’obté la 

informació dels usuaris de forma automàtica mitjançant codi PHP i llistant-los per 

importància segons el rol assignat. 

Aquesta versió és avançada la qual permet tenir la plataforma per a la seva 

publicació final. 

 

18.3 1.0 

 

És la primera versió de la plataforma publicada amb accés, tant com per a 

usuaris en general com a usuaris de la plataforma. 
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19. Instruccions d’instal·lació 

 

Per poder fer la instal·lació en el hosting s’han de seguir els següents passos: 

 

1. Exportar la base de dades que es tingui en el phpMyAdmin en local. 

2. Importar el fitxer obtingut de l’exportació des del phpMyAdmin del servidor 

web. 

3. Modificar les taules wp_options, wp_site i wp_blog. S’ha de substituir el 

contingut de les columnes de les taules que contingui localhost/wordpress 

per l’adreça del  nou domini, per exemple en aquest cas és 

https://eimtcms.uoc.edu/~aboschh/wordpress/. 

4. Crear l’usuari que té accés a la Base de dades. 

5. Importar l’aplicació desenvolupada al servidor web mitjançant un client 

FTP com per exemple WinSCP.  

6. Comprovar el seu correcte funcionament. 
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20. Instruccions d’ús 

 

Accés públic general 
 
Pàgina home 

 

Un cop l’usuari es troba a la pàgina inicial pot veure les diferents seccions i 

pàgines d’inici. A la part superior dreta trobarà tres opcions: la identificació, nou 

grup i el mapa web. 

Al menú de navegació trobarà les diferents seccions per àmbit que recullen els 

llistats de grups, la pàgina de contacte i un cercador de la web. 

 

Identificació: redirigirà a l’usuari a la pàgina per poder fer el login, en el cas que 

tingui usuari creat podrà accedir amb el seu usuari i contrasenya. 

 

Nou grup: es composa d’un formulari per a persones que vulguin crear un nou 

web per a un grup de recerca. Un cop s’envia el formulari amb les dades, es 

validarà amb la universitat si les dades aportades són correctes. 

 

Mapa web: permet tenir un mapa web amb les diferents pàgines i categories per 

tal de millorar la navegació. 

 

Pàgina grup de recerca 

 

Un usuari podrà accedir a les diferents seccions que composen el grup de 

recerca on podran deixar el seu comentari a l’article o esdeveniment que ho 

desitgi. 
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Accés usuaris del grup de recerca 
  
Super administrador 

 

És l’administrador de tota la plataforma. Quan rebi la informació de sol·licitud per 

crear un nou site validarà amb la universitat si la informació obtinguda és 

correcte. 

 

Crear un nou site 

 

Per crear un nou site es farà duplicant un ja existent seguint els següents passos: 

 

- Accedir des del panell de gestió de l’administrador de xarxa llocs-> 

duplicar. 

- Emplenar els següents camps: 

- Lloc original: s’introdueix “plantilla” i fem la selecció. 

- Nou lloc direcció: s’introdueix la direcció (URL) del nou site. 

- Nou lloc títol: s’introdueix el títol del nou site. 

- Nou lloc email de l’administrador: s’introdueix l’email de 

l’administrador. 

- Clicar a duplicar. 

 

Un cop duplicat el site es pot accedir i fer la gestió d’aquest on s’haurà de revisar 

les pàgines i posar el contingut obtingut del formulari. Els següent passos són: 

 

- Crear un usuari administrador per al site nou, des del panell usuaris 

assignant el rol administrador. 

- Es posarà en contacte amb l‘administrador per informar que s’ha donat 

d’alta el site i que ja pot gestionar-lo. 

 

Un cop finalitzat els passos és l’administrador qui passa a gestionar el nou site. 
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Administrador 

 

Persona encarregada de gestionar el grup de recerca, té tot el poder per poder 

fer tot tipus de gestió. 

Els passos a seguir un cop es dóna d’alta el nou grup: 

- Validarà i emplenarà, si ho requereix, de contingut inicial el grup de 

recerca, la pàgina inici amb la descripció del grup i usuaris. 

- Creació d’usuaris des del panell usuaris: 

o Emplenar el nom, cognom, descripció i inserir una fotografia de 

l’usuari. 

- Entrades: podrà inserir noves entrades i validar les entrades existents dels 

seus companys des del menú entrades. 

- Comentaris: podrà gestionar-los des del menú comentaris de WordPress 

on podrà rebutjar, respondre, editar, eliminar o posar-lo com spam.  

- Un cop creat el contingut i validat es posa en contacte amb els 

superadministrador per afegir l’enllaç del nou grup al llistat de grups. 

 

Gestió pàgines i entrades 

 

Nova pàgina 

S’accedeix des del menú situat de la part esquerra a pàgines: 

1- Afegir pàgina. 

2- Introduir el títol. 

3- Afegir el contingut en format visual a la secció. 

4- Seleccionar el page menu en tots els casos sempre serà Primary Menú. 

5- Guardar o publicar 

a. Guardar: es guarda un borrador però no es publica. 

b. Publicar: es publicarà el contingut a la web. 

 

Editar pàgina 

S’accedeix des del menú de la part esquerra pàgines: 

1- Menú pàgina. 

2- Seleccionar una de les pàgines i clicar a editar. 
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3- S’edita el contingut que ho requereixi. 

4- Guardar o publicar pàgina: 

a. Guardar: es guarda un borrador però no es publica. 

b. Publicar: es publicarà el contingut a la web. 

 

Nova entrada 

S’accedeix des del menú de la part esquerra a entrades: 

1. Afegir entrades. 

2. Introduir el títol. 

3. Afegir el contingut en format visual a la secció per poder afegir-lo. 

4. Afegir una imatge destacada. 

5. Seleccionar el page menu en tots els casos sempre serà Primary 

Menú. 

6. Afegir les categories que es vulguin vincular amb l’entrada. 

7. Afegir les etiquetes que es vulguin vincular amb l’entrada. 

8. Guardar o publicar: 

a. Guardar: es guarda un borrador però no es publica. 

b. Publicar: es publicarà el contingut a la web. 

 

Editar entrada 

S’accedeix des del menú a la part esquerra a entrades: 

1. Menú entrades. 

2. Seleccionar una de les entrades i clicar a editar. 

3. S’edita el contingut que ho requereixi. 

4. Guardar o publicar entrada: 

a. Guardar: es guarda un borrador però no es publica. 

b. Publicar: es publicarà el contingut a la web. 

 

Gestió enllaços xarxes socials 

 

1. S’accedeix des de TFG->Dashboard->Widgets. 

2. Es clica a edita en la secció sidebar-SiteOrigin Social Media Button. 

3. S’escull la network i es posa l’adreça de la xarxa social. D’aquesta forma 

s’ha de repetir el procés per a la resta de xarxes. 
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21. Bugs 

 

Després de realitzar diferents proves amb la plataforma no s’han detectat bugs 

de funcionament. Tot i així, no es descarta que hi hagi la possibilitat que 

apareguin quan el nombre de sites sigui molt elevat. Per poder mitigar aquests 

es faran proves de forma periòdica per tal de donar solució el més aviat possible. 
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22. Projecció a futur 

. 

Usuaris visitants 

 

Els usuaris visitants poden anar incrementant les seves visites en funció de la 

web i el contingut publicat.  Aquest fet obre la possibilitat que hi hagi usuaris que 

vulguin poder participar de forma més directa.  

 

Amb aquest supòsit es pot crear un nou formulari per a que hi hagi usuaris 

reconeguts que puguin accedir als grups de recerca i tenir certs privilegis. 

 

Usuaris grups 

 

Els usuaris dels grups poden quedar limitats a l’hora de poder gestionar i publicar 

contingut. 

 

Es poden realitzar reunions amb els membres dels grups per poder millorar les 

seccions i els permisos que tinguin els perfils, amb l’objectiu de fer una millora 

tant per l’usuari dels grups com per l’usuari visitant. 

 

Desenvolupament d’una aplicació 

 

En el cas que hi hagi una gran demanda per accedir des de dispositius mòbils 

s’ha de considerar l’opció de poder desenvolupar una App per a IOS i Android 

que faciliti l’accés a la plataforma.
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23. Pressupost  

 

Definició de l’equip Humà: 

 Director del projecte:  Àngel Bosch Hernández. 

 Departament tècnic de desenvolupament i programació: Arnau Gonzalez 

Mestre i Alicia Navarro Cabezas. 

 Departament gràfic i interfícies: Laia Jiménez Bosch i Josep Garcia Lopez. 

 Departament Econòmic: Antonio Almeda Domínguez. 

En el següent pressupost es detallen les tarifes per hores, la quantitat d’hores de 

treball de cadascuna de les tasques les quals segmentades per les 3 fases de 

desenvolupament del projecte. Finalment es fa la suma del preu per fase per 

obtenir el preu final. 

 

Activitats per Fase Preu/hora Hores Preu 

Disseny 

Definició del projecte. 20 € 25 500 € 

Documentar la memòria. 20 € 48 960 € 

Documentar informació d’altres webs i seleccionar bones pràctiques. 15 € 24 360 € 

Disseny conceptual de l’estructura en general. 30 € 20 600 € 

Disseny gràfic de la plataforma. 35 € 40 1.400 € 

Disseny de la interacció. 35 € 48 1.680 € 

Total ……. 205 5.500 € 

Implementació 

Desenvolupament de la web. 35 € 114 3.990 € 

 Implementació dels dissenys i interaccions. 30 € 114 3.420 € 

 Documentar la memòria. 20 € 114 2.280 € 

 Càlcul del pressupost. 20 € 12 240 € 

Anàlisi de mercat. 20 € 24 480 € 

Viabilitat. 20 € 36 720 € 

Total ……. 414 11.130 € 

Producció 

Desenvolupament de la web. 35 € 180 6.300 € 

 Implementació dels dissenys i interaccions. 30 € 90 2.700 € 

 Integració del contingut. 30 € 50 1.500 € 

 Detectar possibles errors i corregir-los. 25 € 18 450 € 

 Documentar la memòria. 20 € 216 4.320 € 

 Implementació del sistema en un servei de hosting. 15 € 4 60 € 
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 Publicació de la web a la xarxa. 15 € 4 60 € 

Proves funcionals amb usuaris reals. 15 € 12 180 € 

Elaboració d’una presentació al públic general. 25 € 16 400 € 

 Realització del vídeo presentació per la defensa del projecte. 30 € 24 720 € 

Redactar l’autoinforme d’avaluació sobre l’ús de competències 
transversals. 20 € 4 80 € 

 Publicar el projecte al repositori institucional. 10 € 4 40 € 

Total ……. 622 16.810 € 

  

Total ……. 1241 33.440 € 

 

Taula 4: Pressupost 
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24. Anàlisi de mercat 

 

Grups de recerca de la UNED  

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,549563&_dad=portal&_schema=

PORTAL 

 

El portal web de la UNED separa els grups de recerca per les diferents facultats 

que contenen grups d’investigació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Portal investigació Uned 

 

És una web a tenir en compte, ja que tots els grups estan en el mateix domini i 

tenen un format homogeni per a tots ells. El contingut del grups està format per 

una presentació, les línies d’investigació, projectes, resultats i investigadors.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Portal grup Uned 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,549563&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,549563&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Grups de recerca de la Universitat de València 

https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/grupos-investigacion-

1285947851930.html 

 

En aquest cas la web de la Universitat de València es pot veure tots els grups 

d’investigació. També hi ha la possibilitat de poder fer un filtre per àmbit i 

d’aquesta forma només visualitzar els grups de recerca que interessen a l’usuari.  

Respecte a la web dels grups és molt senzilla i falta contingut, ja que encara que 

és homogènia a tots els grups la informació és escassa. La navegació és 

orientada a l’usuari, en cap cas hi ha pèrdua ni dificultats per navegar pel web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 46. Portal investigació UV                                                                  Figura 47. Portal grup UV 

 

Grups de recerca de la  Universitat de Girona 

https://www.udg.edu/ca/investiga/recerca/grups-de-recerca 

 

La web de la UdG té un llistat de tots els grups, on estan en una taula amb el 

nom, el responsable i l’àmbit al qual pertany. A la part inferior es troba els grups 

de tecnio, les línies de recerca, els instituts de recerca i els departaments. És 

interessant com integren el portal de grups de recerca a la web de a UdG 

d’aquesta forma estan en el mateix domini. 

 

 

https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/grupos-investigacion-1285947851930.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/grupos-investigacion-1285947851930.html
https://www.udg.edu/ca/investiga/recerca/grups-de-recerca
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                        Figura 48. Portal investigació UdG                                   Figura 49. Portal grup UdG 

 

L’estructura dels grups és la mateixa per a tots, tot i que falta contingut, ja que 

només hi ha les dades del grup i els investigadors que en formen part. La 

navegació és totalment orientada a l’usuari. 

 

Grups de recerca de la Universitat de Lleida 

http://www.udl.cat/ca/recerca/oficina/grups/ 

 

La web de la UdL sobre grups de recerca és força diferent a la resta que s’han 

vist anteriorment. 

A la web d’inici no hi ha cap llistat i no està separat per àmbits si no que per grups 

reconeguts per la generalitat, consolidats per la UdL i emergents de la UdL. Quan 

s’accedeix en un d’aquests et redirecciona cap a un altre domini. 

 

              Figura 50. Portal investigació UdL                                                           Figura 51. Portal llistat grup UdL 

http://www.udl.cat/ca/recerca/oficina/grups/
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Respecte als grups quan s’accedeix hi ha una fitxa simple amb les dades 

generals i els investigadors. La navegació no presenta facilitats, ja que cada cop 

s’obre una nova pestanya al navegador tant per als llistats com per als grups, en 

conseqüència és poc intuïtiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Figura 52. Portal investigació UdL 
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25. Màrqueting i Vendes 

 

La web té l’objectiu de facilitar el treball dels investigadors, així com la seva 

divulgació. La marca UOC és una marca reconeguda per la seva dilatada 

experiència en la formació on-line que facilita per mitjà de les eines digitals poder 

formar-se independentment del lloc on es trobi l’alumne.  

 

Tenint en compte els factors abans esmentats la plataforma està dedicada a la 

Universitat pel que depenent del volum de grups i membres d’aquests serà més 

viable. Actualment hi ha un total de 55 grups entre consolidats i emergents, tenint 

en compte aquest volum és preveu que la plataforma sigui viable a curt i mitjà 

termini. 

 

També s’ha de posar en valor que la plataforma plantejada no només pot fer-se 

servir per als grups d’investigació, si no que també fent els ajustos necessaris es 

pot plantejar per a la gestió de grups en general. 

 

En el cas que d’altres Universitats o institucions estiguin interessades en la 

plataforma es pot plantejar la forma de traduir-la amb noves funcionalitats i 

utilitzant la seva imatge corporativa. 
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26. Conclusions 

 

Les conclusions que he pogut extreure del Treball de Fi de Grau són moltes i 

molt positives. Ha sigut un repte molt gran, ja que he hagut d’aprendre de zero 

el funcionament i les possibilitats que ofereix WordPress. Ha sigut una tasca 

àrdua, juntament amb l’elaboració de la memòria, però finalment molt 

reconfortant per la quantitat de coses que he après. 

 

Personalment estava molt neguitós per quin treball realitzar, així com poder fer 

el seu desenvolupament. Gràcies a les assignatures cursades del Grau que m’ha 

donat certs coneixements, m’ha permès poder encarar i realitzar moltes de les 

tasques previstes amb més facilitat, tanmateix he hagut d’aprendre de noves que 

he incorporat al coneixement ja adquirit. 

L’aspecte final s’ajusta a la idea original que tenia, encara que m’hagués agradat 

poder acabar tots els sites  i poder oferir una altre gestió per demanar l’alta dels 

grups. 

 

Respecte al procés de treball el fet de que sigui per avaluació contínua m’ha 

permès poder organitzar-me de tal forma que he pogut complir amb les dates 

d’entrega. Encara que en la segona entrega vaig patir per poder arribar a la data, 

em va servir per a les següents poder tenir una base ferma per després 

aprofundir més en el projecte. 

 

Finalment arribada l’última etapa del grau i realitzar el darrer esforç ha valgut la 

pena, a pesar de moments difícils, he obtingut una gran satisfacció personal. 
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Annex 1. Lliurables del projecte 

 

1. Memòria: conté tota la informació de la plataforma, gràfics, explicació, 

metodologia, pla de treball. 

2. Fitxer zip web: conté tots els fitxers que composen la pàgina web. 

3. Vídeo de presentació del projecte: vídeo on es defensa i s’explica la 

plataforma desenvolupada. 

4. Document de Presentació del projecte: presentació escrita-visual 

realitzada amb PowerPoint i lliurada en format pdf. 

5. Informe d’autoavaluació: fitxer per fer una autoavaluació del projecte 

desenvolupat. 
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Annex 2. Codi font (extractes) 

 

La majoria del desenvolupament s’ha fet mitjançant el panell de control de 

WordPress, en algun punt s’ha hagut d’implementar codi o fer alguna 

modificació. 

 

Per poder crear un WordPress s’ha afegit les següent línies als arxius wp-conf i 

httacess. 

 

Wp-conf 

 

/* Multisitio */ 

define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true ); /*Només serveix per activar la conf de xarxa */ 

define('MULTISITE', true); 

define('SUBDOMAIN_INSTALL', false); 

define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'localhost'); 

define('PATH_CURRENT_SITE', '/wordpress/'); 

define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1); 

define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1); 

 

htacces 

 

RewriteEngine On 

RewriteBase /wordpress/ 

RewriteRule ^index\.php$ - [L] 

 

# add a trailing slash to /wp-admin 

RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L] 

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR] 

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d 

RewriteRule ^ - [L] 

RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L] 

RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ $2 [L] 

RewriteRule . index.php [L] 

 

 



 
 

TFG Grau Multimèdia – Àngel Bosch Hernández 

En el cas crear la plantilla per llistar els membres del grup es fa mitjançant un 

llistat on s’extreu del llistat d’usuaris ordenats per rol de més a menys importància 

i excloent al superadminnistrador. 

 

<?php 

$wp_roles = wp_roles(); 

$result   = count_users(); 

foreach ( $result['avail_roles'] as $role => $count ) 

{ 

if ( 0 == $count ) 

continue; //pass role none 

$arg=array( 

 'role' => $role, 

'orderby'=>'nicename', 

'order'=> 'ASC', 

'exclude'=>[1] 

); 

$usuarios = get_users($arg); 

foreach ($usuarios as $usuario) {?>  

<?php echo get_avatar($usuario->ID, 150); ?> 

<?php echo $usuario->description ?> 
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Annex 3. Llibreries/Codi extern utilitzat 

 

Per poder desenvolupar la plataforma s’han utilitzat temes, plugins, i Apis 

externes que es detallen seguidament: 

 

 Tema Education PACK: aquest ha sigut la base del desenvolupament de 

la web. URL: https://thimpress.com/product/education-pack-1-free-

education-wordpress-theme/. 

 Google Maps: s’utilitza per mostrar l’adreça a la pàgina de contacte. 

URL: https://cloud.google.com/maps-platform/?hl=es 

 Recaptcha: s’utilitza per validar que no és un robot qui emplena el 

formulari per afegir un nou grup. URL: https://www.google.com/recaptcha 

 Font awesome: s’utilitza per als icones del login, nou grup i del mapa web. 

URL: https://fontawesome.com/icons/code?style=solid 

 Plugin IThemes Security s’utilitza per securitzar la web. 

URL: https://es.wordpress.org/plugins/login-customizer/ 

 Plugin MultiSite Clone Duplicator: s’utilitza per clonar els sites. 

URL: https://es.wordpress.org/plugins/multisite-clone-duplicator/ 

 Plugin Page Builder by SiteOrigin: s’utilitza per poder construir les pàgines 

on aniran els continguts. URL: https://es.wordpress.org/plugins/siteorigin-

panels/  

 Plugin Page Menu: s’utilitza per mostrar el menú que toca a cadascuna 

de les pàgines. URL: https://es.wordpress.org/plugins/page-menu/ 

 Plugin PE Recent Posts: s’utilitza per mostrar els articles i esdeveniments 

més recents. URL: https://es.wordpress.org/plugins/pe-recent-posts/ 

 Plugin Widget Visibility: s’utilitza per als articles recents i propers 

esdeveniments, a la pàgina articles no es veuen els articles recents i la 

pàgina esdeveniments no es veuen els propers esdeveniments. URL: 

https://es.wordpress.org/plugins/widget-visibility/ 

 Plugin Cookie Notice for GDPR: s’utilitza per mostrar el banner per la 

política de cookies. URL: https://wordpress.org/plugins/cookie-notice/ 

 

https://thimpress.com/product/education-pack-1-free-education-wordpress-theme/
https://thimpress.com/product/education-pack-1-free-education-wordpress-theme/
https://cloud.google.com/maps-platform/?hl=es
https://www.google.com/recaptcha
https://fontawesome.com/icons/code?style=solid
https://es.wordpress.org/plugins/login-customizer/
https://es.wordpress.org/plugins/multisite-clone-duplicator/
https://es.wordpress.org/plugins/siteorigin-panels/
https://es.wordpress.org/plugins/siteorigin-panels/
https://es.wordpress.org/plugins/page-menu/
https://es.wordpress.org/plugins/pe-recent-posts/
https://es.wordpress.org/plugins/widget-visibility/
https://wordpress.org/plugins/cookie-notice/
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 Plugin Show Posts: s’utilitza per mostrar les entrades a les pàgines 

d’articles i esdeveniments. URL: https://es.wordpress.org/plugins/wp-

show-posts/ 

 Plugin Login customizer: s’utilitza per customitzar la pantalla de login. 

URL: https://es.wordpress.org/plugins/login-customizer/ 

 Plugin WP user Avatars: s’utilitza per poder posar la imatge de l’usuari. 

URL: https://es.wordpress.org/plugins/wp-user-avatar/ 

 Plugin WP user profiles: s’utilitza per poder gestionar els perfils d’usuari. 

URL: https://es.wordpress.org/plugins/wp-user-profiles/ 

 Plugin WP User Groups: s’utilitza per poder gestionar grups d’usuari. 

URL: https://es.wordpress.org/plugins/wp-user-groups/ 

 Plugin WP Hide Login: s’utilitza per canviar la URL de la pàgina del login. 

URL: https://es.wordpress.org/plugins/wps-hide-login/  

 Plugin Sitemap page: s’utilitza per fer el sitemap de la web. 

URL: https://es.wordpress.org/plugins/wp-sitemap-page/ 

 Plugin Contact Form 7: s’utilitza per poder fer el formulari per afegir un 

nou grup. URL: https://es.wordpress.org/plugins/xml-sitemap-feed/ 

 Plugin Thim Education Pack: aquest va adjuntat amb el tema i serveix per 

oferir més widgets i funcionalitats per customitzar el tema. URL: 

https://thimpress.com/product/education-pack-1-free-education-

wordpress-theme/ 

 Plugin WP rollbak: s’utilitza per poder fer canvis en les versions del 

plugins. URL: https://es.wordpress.org/plugins/wp-rollback/ 

 PoEdit: s’utilitza per poder traduir les paraules i/o frases de l’arxiu del 

llenguatge del tema. URL: https://poedit.net/download 

 

 

 

  

 

 

 

https://es.wordpress.org/plugins/wp-show-posts/
https://es.wordpress.org/plugins/wp-show-posts/
https://es.wordpress.org/plugins/login-customizer/
https://es.wordpress.org/plugins/wp-user-avatar/
https://es.wordpress.org/plugins/wp-user-profiles/
https://es.wordpress.org/plugins/wp-user-groups/
https://es.wordpress.org/plugins/wps-hide-login/
https://es.wordpress.org/plugins/wp-sitemap-page/
https://es.wordpress.org/plugins/xml-sitemap-feed/
https://thimpress.com/product/education-pack-1-free-education-wordpress-theme/
https://thimpress.com/product/education-pack-1-free-education-wordpress-theme/
https://poedit.net/download
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Annex 4. Llibre d’estil  

 

A.4.1 Logotip 

 

Per la plataforma s’ha desenvolupat un logotip aprofitant les sigles de la UOC, 

afegint un toc relacionat amb la investigació en aquest cas una lupa que forma 

la O i a dins una bombeta en referència a una idea sorgida: 

 

 

Figura 53. Logo Web 

 

Colors 

 

 

Figura 54. Paleta colors Logo Web 

 

 

Tipografia 

 

Tipus – Verdana. 

Estil – Regular. 

Mida – 55pt. 

 

A.4.2 Paleta de colors 

 

 
Figura 55. Paleta colors web 
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A.4.3 Paleta tipogràfica i mida de fonts 

 

Menú navegació: Montserrat - 15px – Regular. 

Text general: Noto serif / mida 14 px. / Regular. 

Header: Noto serif / mida 10 px. / Regular.  

Footer superior: títol Noto serif / h3 / Regular - llistat Noto serif / mida 14 px. / 

Regular. 

Footer llicència: Open Sans / mida 10 px. / Regular.  

 

A.4.4 Marges 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Marges web 

 

Header: 1506 x 208. 

Body: variable. 

Footer superior: 1506 x 381. 

Footer llicència: 1506 x 86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

TFG Grau Multimèdia – Àngel Bosch Hernández 

Annex 5. Glossari 

 

CMS: eina informàtica que permet a un editor crear, classificar i publicar tot tipus 

de continguts en una pàgina web. 

Wamp: és l'acrònim usat per descriure un sistema d'infraestructura d'Internet que 

fa servir les eines Windows com a sistema operatiu, Apache, com a servidor web, 

MySQL, com a gestor de bases de dades, PHP (generalment), Perl, o Python, 

com a llenguatges de programació. 

MySQL: sistema de gestió de bases de dades de codi obert que utilitza 

llenguatge de consulta estructurat (SQL) per accedir, agregar i administrar el 

contingut d'una base de dades. 

WordPress: és un sistema de gestió de continguts o CMS (per les sigles en 

anglès, Content Management System) enfocat a la creació de qualsevol tipus de 

pàgina web. 

Joomla: és un sistema de gestió de continguts que permet desenvolupar llocs 

web dinàmics i interactius. Permet crear, modificar o eliminar contingut d'un lloc 

web de manera senzilla a través d'un "panell d'administració". 

Drupal: és un sistema de gestió de continguts lliure, modular, multi-propòsit, 

configurable i flexible que permet la creació de moltes tipologies de llocs web. 

PHP: Llenguatge de programació interpretat que s’utilitza per a generar pàgines 

web de forma dinàmica. 

Hosting: servei que proveeix als usuaris d'Internet un sistema per poder 

emmagatzemar informació, imatges, vídeo, o qualsevol contingut accessible via 

web. 

Plugin: és una aplicació (o programa informàtic) que es relaciona amb una altra 

per agregar-li una funció nova i generalment molt específica. 

Multisite: opció de WordPress que permet gestionar diferents llocs dins d’una 

mateixa instal·lació de WordPress. 

Site: és un lloc web dins d’una configuració multisite de WordPress. 

Widget: petites aplicacions o programes que ofereixen funcionalitats addicionals 

al programa principal. 

Header-right: és la secció de la capçalera dreta d’una pàgina web. 

Sidebar: són les barres laterals d’una pàgina web. 
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Footer: és la secció del peu de pàgina d’una pàgina web. 

Wireframes: és una guia visual que representa l'esquelet o estructura visual d'un 

lloc web. 

Malware: programa maliciós o programa maligne, també anomenat badware. És 

un tipus de programari que té com a objectiu infiltrar o danyar un ordinador o 

sistema d'informació. 

Banejar: es diu ban (banejar) a una restricció; ja sigui total, parcial, temporal o 

permanent, d'un usuari dins d'un sistema informàtic, generalment una xarxa. 
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