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Finalitat
Actualitzar la pàgina web de la casa rural Casa Tapioles

http://www.casatapioles.com/

Exemple:

http://www.casatapioles.com/


Objectius principals
 Creació d’una nova aplicació web amb

 Part client: informació, galeria, ubicació, preus, reserves i opinions
 Part propietari: calendari i preus

 Disposar d’un sistema de reserves dinàmic

 Crear un disseny responsive

 Aplicar els coneixements del grau per crear un lloc web amb tecnologies HTML,
CSS3, JavaScript, MySQL i PHP



Planificació

Llegenda:    Tasques de desenvolupament |  Tasques de testeig



Mapa de navegació



Arquitectura del sistema



Sistema de reserves (client)

1. Consultar el calendari
2. Escollir l’apartament i les dates
3. Omplir el formulari de la reserva

 Comprovació de dates disponibles

 Validació de dades

 Bloqueig de les dates

 Actualització del calendari



Sistema de reserves (propietari)

El propietari pot agregar una nova reserva,

modificar-ne una d’existent o eliminar-ne

una només clicant sobre el calendari.



Disseny d’interfícies
Les interfícies són clares, senzilles i modernes.

Exemples:

La casa (home) Ubicació Opinions



Disseny responsive
L’aplicació és multiplataforma adaptable a qualsevol pantalla i mida.

Ordinador Tablet Mòbil



Conclusions
• S’ha aconseguit millorar l’aplicació amb un aire més actual i modern dins d’una

interfície clara i atractiva amb moltes més funcionalitats.

• L’aplicació implementa diferents llenguatges de programació, així com llibreries i
frameworks de css i js.

• S’ha donat importància als estils visuals per potenciar la bona imatge de casa.

• Personalment, m’ha aportat molta experiència ja que s’ha creat un projecte des
de zero, documentant-lo i implementant-lo.

• S’ha usat un servidor gratuït provisional, tot esperant s’obreescriure la pàgina al
servidor de Casa Tapioles.

• Enllaç: http://casatapioles.000webhostapp.com

http://casatapioles.000webhostapp.com/
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