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1.- Resum 
Es tracta de dissenyar i implementar un mòdul integrable a Moodle que 
permeti elaborar planificacions de lliuraments de treballs realitzats 
virtualment en grup així com visualitzar el calendari complert del 
quadrimestre amb les tasques a desenvolupar.  
 
Cal que sigui una eina intuïtiva i fàcilment utilitzable. Que permeti accedir a 
les principal àrees d’informació que necessita l’estudiant de forma directa. 

Paraules Clau 
Moodle, Programari Lliure, Linux, PHP, HTML, JavaScript, Ajax, Campus, e-
learning,... 
 

Àrea de Treball 
TFC-E-learning. eines i recursos per la formació 
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3.- Pla de treball 

Descripció 
Vistes les necessitats dels estudiants en l’ús de l’aula de la seva assignatura, 
caldria elaborar una plantilla que faciliti l'elaboració de la planificació grupal, 
i el posterior seguiment de les tasques assenyalades. A més, caldria preveure 
la incorporació d’un historial, de manera que permeti, si és el cas, tornar a 
programar i modificar sobre la marxa la planificació inicial, de manera que es 
conservi tota la informació i es pugui anar veient les posteriors modificacions. 
 
Un cop examinades les eines disponibles del mercat, hem triat la plataforma 
d’e-learning Moodle per tal de desenvolupar aquesta tasca. Elements com la 
seva flexibilitat, el codi obert i la forta comunitat que hi ha al darrere, ens 
han fet decantar per aquesta eina. 
 

Objectius 
Els principals objectius del projecte són : 

- Definir els elements a integrar dins del planificador 
- Definir les necessitats, quant a accessibilitat i possibilitat d’edició, de 

cadascun dels elements. 
- Dissenyar un entorn visualment intuïtiu que permeti identificar 

clarament cadascun dels elements. 
- Dissenyar uns formularis, tant d’entrada de dades com de sortida 

d’aquestes, funcionals i amb un format clar. 
- Crear una estructura de base de dades capaç d’emmagatzemar el 

contingut dels diferents elements així com un històric amb els registres 
corresponents a les modificacions i variacions realitzades.  

- Programar el bloc de planificació de manera que sigui integrable dins 
de l’entorn d’una aula de Moodle. 

 

Planificació del projecte 
En primer lloc, s’ha desenvolupat un pla de treball per tal de marcar el punt 
de partida i l’abast del projecte. 
 
Seguidament s’ha realitzat una planificació, establint diferents fites 
distribuïdes temporalment per tal d’assolir els objectius per fases. 
 
Per tal de fer més visible les diferents tasques distribuïdes al llarg de la 
durada del projecte, s’ha preparat la següent taula : 
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Taula de Temporalització 
Setmana Tasques Esdeveniment 

9/10 al 15/10 - Documentació . 
- Definició del projecte. 
- Elaboració del Pla de treball. 

Lliurament de la PAC 1 amb 
el Pla de Treball. 

16/10 al 22/10 - Documentació d’eines similars 
desenvolupades. 

- Estudi de la possibilitat 
d’adaptar un mòdul existent o 
d’implementar-ne un de nou. 

 

23/10 al 29/10 - Disseny de la imatge de 
l’interfície. 

- Enumeració i classificació dels 
components que hi 
intervindran. 

 

30/10 al 5/11 - Disseny de l’estructura de les 
bases de dades. 

- Creació de bases de dades 
segons les necessitats 
definides. 

 

6/11 al 12/11 - Programació d’elements (I) 
- Documentació (I) 

 

13/11 al 19/11 - Programació d’elements (II) 
- Documentació (II) 
- Preparar el lliurament amb el 

treball realitzat fins la data. 

Lliurament PAC 2 amb el 
detall de la feina duta a 
terme. 

20/11 al 26/11 - Programació d’elements (III) 
- Documentació (III) 

 

27/11 al 3/12 - Programació d’elements (IV) 
- Documentació (IV) 

 

4/12 al 10/12 - Finalització de la part de 
programació. 

- Posta en funcionament de 
l’eina dins d’una aula de 
prova. 

 

11/12 al 17/12 - Fase de test i proves de 
funcionament real. 

- Documentació dels fets 

 

18/12 al 24/12 - Elaboració de la 
documentació 

- Detall de la fase de proves 

Lliurament PAC 3 amb el 
detall de la feina duta a 
terme. 

25/12 al 31/12 - Integració al TFC 
complementari de l’Aula 

- Test de la integració 
- Documentació de la integració 

 

1/1 al 7/1 - Finalització de la Memòria 
 

Lliurament de la Memòria 
Final 
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4.- Memòria Detallada del projecte 

Capítol 1. Introducció 
La proposta inicial del TFC – e-learning : Disseny i desenvolupament d’un eina 
que permeti elaborar planificacions grupals 
 
Partint de l’anàlisi d’eines de planigicació semblants existents, caldria 
dissenyar i desenvolupar una eina amb programari lliure que permetés una 
correcta elaboració de planificacions de projectes. 
 
Algunes de les condicions que caldria que contemplés aquest projecte serien: 
 

� la possibilitat de presentar la informació en format de calendari amb la 
informació resumida, i en format de taula amb la informació detallada 

� introducció dels diferents nivells d’informació a partir de l’anàlisi de 
diferents taules de planificació elaborades en semestres anteriors per 
estudiants de la UOC a l’assignatura de MiC: 
� períodes de cada PAC (a diferenciar amb diferents colors de fons en 

el calendari i taules de presentació d’informació) a partir de la data 
inicial i de lliurament de la PAC 

� tasques a desenvolupar per cada membre del grup (mirant que 
pugui diferenciar-se pel color i/o format de la font, per exemple) 

� períodes marcats per a imprevistos 
� materials a analitzar i treballar (temporitzats en la planificació) 
� informacions a nivell individual que poden afectar la dinàmica 

grupal (per exe., període de no disponibilitat d’algun membre del 
grup) 

� objectius específics que s’estableixen en cada fase, tasca o PAC 
� espai des del que anar consensuant diferents visions o opinions per 

tal d’arribar al consens grupal en cada apartat i nivell d’informació 
(Fòrum i valorar la utilitat que pogués tenir també un espai de xat 
privatiu del grup) 

� mostra d’algun exemple final de planificació amb tota la informació 
grupal introduïda i consensuada 

� aplicatiu d’autoavaluació personal en aquesta tasca de planificació 
grupal  

� possibilitat d’impressió de la planificació global resultant o de cada 
un dels apartats específics 

� possibilitat de revisió i actualització de la informació al llarg del 
semestre lectiu, conservant-se les diferents versions de la 
planificació i incloent un apartat des del que es pugui justificar les 
modificacions que es vagin introduint. Al final de semestre seria útil 
que es pogués consultar quantes modificacions s’han anat realitzant 
al llarg del semestre i les seves justificacions 

� caldria que tots els membres del grup tinguessin permisos per poder 
introduir dades i consensuar-les fins obtenir finalment a cada nivell 
d’informació el que s’assumirà com a planificació grupal 

 



TFC – e-learning . 
Disseny i desenvolupament d’un eina que permeti elaborar planificacions grupals 
 

Alex Araujo i Batlle                                                                          pàgina 9 de 72 
UOC – Tardor 2006/2007 

Punt de partida 
Les necessitats en l’entorn de l’ensenyament són canviants i cada vegada es 
té més en compte el treball i l’esforç personal a l’hora d’avaluar.  
Així, es planifica el temari de manera que l’estudiant desenvolupi un seguit 
d’activitats al llarg del curs que el facin desenvolupar unes habilitats més 
complertes respecte a la matèria treballada, evitant esquemes clàssics basats 
en una sola avaluació d’examen final. 
 
A l’hora, és necessari poder desenvolupar tota aquesta mena d’activitats de 
formació continuada sense la necessitat d’una presencialitat física. Així, unint 
la necessitat de desenvolupar un treball constant i periòdic amb el fet de 
poder disposar d’un espai de treball en línea, neixen gran quantitat d’eines de 
suport a la docència basades en espais virtuals accessibles des de qualsevol 
punt de la xarxa d’Internet. 
 
En els últims anys, el creixement de la xarxa d’Internet ha estat notable, així 
com l’augment de punts d’accés amb connexió de banda ample repartits de 
manera particular : cases, llocs de treball, institucions, etc... com en espais 
públics o d’accés massiu : cibercafés, biblioteques, punts d’accés sense fils, 
etc.. A l’hora que el món del programari lliure, o de codi obert, també ha 
crescut de manera exponencial.  
 
Amb la unió de tots aquests factors esmentats anteriorment, han aparegut 
diferents aplicatius destinats a molts sectors, i concretament, el sector de 
l’ensenyament també ha gaudit d’un seguit d’eines de codi obert 
desenvolupades i amb el suport de diferents comunitats. 
 
En el projecte de TFC – e-learing, partirem d’una d’aquestes eines de codi 
obert dissenyades per a treballar en línea com a un entorn de treball en grup 
o Aulari Virtual. Aquesta eina és Moodle ( http://moodle.org ) 
 
Un dels avantatges d’aquesta eina de codi obert, és la forta comunitat que hi 
ha al seu darrere. Està traduïda a més de 75 llengües i disposa d’un gran 
nombre llocs en funcionament .  
 
Aquest fet, fa que l’aplicació creixi de manera exponencial i es trobi en un 
constant estat de millores, fent-la cada cop més complerta i adaptada a 
necessitats diverses. A l’hora, fa que qualsevol consulta, incidència o recerca 
de suport, es pugui dur a terme d’una forma força efectiva. 
 
Algunes de les dades que l’avalen són les següents : 
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Fig.1 : Estadístic cronològic de llocs funcionant amb Moodle ( extret de http://moodle.org ) 

 
Partint d’aquesta eina, podem disposar d’un espai de treball on hi podrem 
crear gran quantitat d’elements de seguiment; tan de tipus organitzatiu, 
mitjançant calendaris, organitzadors, etc.. ; de tipus comunicatiu, mitjançant 
fòrums, xats, el correu electrònic, serveis de missatgeria interna, etc... ; de 
tipus col�laboratiu, mitjançant wikis o bolgs, o de tipus qualificable, 
mitjançant diferents eines de creació d’exercicis : qüestionaris, consultes, 
tasques, etc.. i parametritzant les escales i elements de puntuació i valoració 
d’activitats. 
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Aportació 
Dins de l’heterogeni món d’una aula de Moodle, aquest projecte de TFC – e-
learning pretén dotar a l’estudiant d’un espai de planificació més detallat i 
personalitzat a les seves necessitats, permetant-li, tant a ell com al professor, 
l’accés als elements principals de l’aula de manera centralitzada. 
 

Objectius 
Crear un nou mòdul de treball totalment integrable amb la plataforma actual 
que permeti organitzar i planificar les diferents tasques a fer per part dels 
estudiants. Cal, també, que permeti una impressió del calendari de treball de 
l’estudiant al llarg del quadrimestre d’una manera visual. 
 
Aquesta eina ha de facilitar la gestió de la feina tant als estudiants com al 
professorat a l’hora que ha de complir els requisits de disseny i programació 
de la resta de mòduls del projecte educatiu en programari lliure Moodle.  
 

Enfocament 
S’ha pensat l’eina com a un bloc que es pot afegir o treure de les qualsevol de 
les aules de Moodle. 
 
Aquest bloc segueix els patrons de programació i estil definits des de la plana 
principal del projecte Moodle ( http://moodle.org ), de manera que és 
complertament integrable a qualsevol aulari virtual, basat en Moodle, en 
funcionament. 
 
L’eina consta d’un taulell d’administració principal, des d’on l’estudiant pot 
accedir a : 

- lliuraments del curs 
- recursos del curs 
- calendari del curs 
- fer canvis en les dates de les pac 

 
S’han de visualitzar de manera conjunta tots els elements descrits sense 
necessitat de clicar o navegar per altres planes. 
 
Els lliuraments han d’aparèixer ordenats i s’ha de visualitzar de forma clara el 
seu nom, la data de lliurament i, en cas de tenir-ne, la seva qualificació. 
 
L’espai de recursos, ens ha de dur a una plana on apareguin de forma 
organitzada ( per setmanes o temes ) els diferents recursos que hi ha a la seva 
disposició, tant si es tracta d’enllaços web com de documents digitals. 
 
Quant al calendari, cal poder accedir al detall de mes i afegir noves cites de 
forma directa, a l’hora, que cal disposar d’una visualització més global de tot 
el quadrimestre. Aquesta visualització ha de ser imprimible i intuïtiva. 
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En l’espai de planificació de les PAC, l’estudiant i el professor han de poder 
realitzar canvis en els terminis de lliurament de qualsevol de les tasques que 
encara no hagin caducat, a l’hora que aquest canvis queden registrats i són 
recuperables en qualsevol moment. 
 
 

Mètode seguit 
Per començar, ha calgut fer una tasca d’investigació i test de mòduls 
existents ja que la forta comunitat que hi ha al darrere de Moodle, fa que 
constantment apareguin noves actualitzacions i funcionalitats adjacents al 
programari original. 
 
Cerca de Mòduls 
La plana principal utilitzada ha estat http://moodle.org, concretament 
l’apartat de Modules and plugins.  
 
Alguns dels blocs analitzats són : 

- activity_modules : bloc inclòs a la distribució estàndard que agrupa les 
activitats en una plana. 

- Assignment : bloc inclòs a la distribució estàndard que permet crear i 
editar tasques i lliuraments ( en el nostre cas, les PAC ) 

- Calendar : inclòs a la distribució estàndard que permet visualitzar i 
gestionar l’eina de calendari. Aquest és una eina global que no es 
tracta únicament com a bloc, sinó que s’inclou a l’arrel de l’aplicatiu. 

- calendar_month : inclòs a la distribució estàndard que permet 
gestionar el calendari i inserir-ne activitats. 

- mis_apuntes: descarregat des d’un enllaç de l’interior del fòrum de 
desenvolupadors. Aquest bloc ha servit per veure l’ús i la 
implementació de sentencies sql entre Moodle i el servidor de base de 
dades. 

- Planning : bloc extern que permet gestionar els lliuraments de manera 
visual per part del professor. Útil per comprovar alguns mètodes de 
tractament de dates. 

 
D’aquesta manera, s’han identificat els elements que poden estar relacionats 
amb aquest mòdul i el seu funcionament. 
 
Seguidament ha calgut per una instal�lació de Moodle neta on poder anar-hi 
instal�lant i testejant els mòduls descarregats. Aquesta instal�lació no ha estat 
massa acurada ja que ha estat feta com a servidor de desenvolupament i no 
com un servidor de producció. Així, s’han omès alguns paràmetres de 
configuració. 
 
Instal�lació de Moodle 
Aquest procés ha comptat amb diversos passos : 

1. Descarregar i instal�lar Ububtu Server ( 
http://www.ubuntu.com/server ) 
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2. Configurar l’Apache ( servidor web ), el php ( llenguatge de 
programació utilitzat ) i el MySql ( servidor de base de dades ) 

3. Descarregar i instal�lar el phpMyAdmin 
(http://www.phpmyadmin.net ) una eina per poder treballar de 
manera visual sobre la base de dades. 

4. Descarregar, instal�lar i configurar Moodle ( 
http://download.moodle.org/ ). Concretament, s’ha descarregat 
l’última versió estable que hi havia en aquest moment, la 1.7+ . 

5. Descarregar els paquets d’idioma de català i castellà per Moodle 
(http://download.moodle.org/lang16/ ) 

6. Crear algun curs de prova i algun usuari amb permisos d’alumne i 
professor per realitzar diferents proves. 

 
 
Seguidament, ha calgut descarregar un patró de creació de mòduls nous i les 
corresponents guies de programació per tal de respectar en tot moment el full 
d’estils marcat per la comunitat del programari triat. 
 
Crear un bloc nou en blanc 
Dins del fòrum de desenvolupadors de Moodle, hi ha disponible un patró en 
blanc per crear un Bloc nou des de zero. 
 
S’ha descarregat el fitxer i s’han realitzat els canvis inicials pertinents 
descrits al document d’ajuda que inclou. 
 
Als arxius inicials a modificar del bloc en blanc han estat : 

- block_XXX.php : arxiu principal de creació del bloc 
- index.php : arxiu principal del bloc. És aquí on s’hi duen a terme les 

diferents accions. 
- lib.php : arxiu de llibreria 
- mod.html : exemple de mòdul buit 
- version.php : fitxer per especificar la versió del mòdul 
- view.php : mostra una instancia en particular del mòdul 

 
a l’hora, dins de l’arrel hi ha una altra carpeta anomenada “db”, a l’interior 
de la qual hi ha el fitxer de configuració de la base de dades, en cas de que 
calgui. 
 
 
Finalment, s’ha creat un nou mòdul anomenat planpacs, una abreviació del 
que anomenarem Planificador de Pacs. 
 
Crear el bloc planpacs 
S’han modificat els elements anteriorment descrits, donant el nom del bloc al 
fitxer principal : block_planpacs.php i desenvolupant el contingut del fitxer : 
index.php, on s’hi ha implementat la part principal del bloc. 
 
A l’hora s’han creat diferents fitxers : 

- calendari.php : plana que visualitza el calendari de forma imprimible 
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- configuracio.php : fitxer de configuració dels paràmetres de connexió a 
la base de dades. 

- desa.php : fitxer que desa a la base de dades els canvis fets en les 
dates de les PAC. 

- edita.php : fitxer on s’editen les dates de les PAC. 
- restaura.php : fitxer que permet restaurar una PAC al seu estat 

anterior. 
 
A l’hora, s’ha editat el fitxer inclòs a la carpeta “db”, per tal de definir-hi la 
creació d’una taula nova per emmagatzemar l’històric de canvis a les PAC. La 
nova taula s’anomena mdl_block_planpacs. 
 
També s’ha creat una carpeta anomenada “lang” on s’hi ha creat els diferents 
fitxers d’idioma per aquest bloc; en Català, Castellà i Anglès. 
 
Finalment, s’ha creat un fitxer readme.txt, on s’explica el procediment a 
seguir per la instal�lació del bloc. 

Productes obtinguts 
 
Un bloc anomenat planpacs, en forma de fitxer 
comprimit instal�lable a qualsevol aulari virtual que 
treballi amb Moodle. 
 
Un cop afegit, aquest bloc crea una entrada al 
registre de blocs disponibles a Moodle i pot ser 
incorporat des del panell corresponent. 
 
 
 
 
 

Fig.2 : Inserció de blocs dins d’un curs 
 
 
 
Un cop afegit al curs, ens crea un bloc des d’on accedir al Planificador. 
 

 
Fig.3 : Bloc activat del Planificador de Pacs 

 
Dins del planificador, accedim a una taula de comandament : 
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Fig.4 : Imatge de la Taula de Comandament del Bloc 

 
Dins de Recursos, accedim al resum de recursos disponibles organitzats per 
temes o setmanes. 
 
 
 
En l’apartat de calendari, podem visualitzar el mes de forma detallada i 
afegir o modificar l’agenda així com accedir a la taula de visualització resum 
llesta per imprimir. 
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Fig.5 : imatge del calendari de planificació global 

 
Podem accedir a l’eina per modificar les dates de lliurament i visualitzar els 
registres de canvis efectuats. 
 

 
Fig.6 : Imatge de la taula per planificar les PAC 

 
Finalment, clicant a l’enllaç de cadascun dels canvis fets on hi diu “restaura”, 
podrem accedir a l’eina per restaurar un canvi fer prèviament. 
 

 
Fig.7 : Imatge de la pantalla de restauració de l’estat d’una PAC 
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Quant a la base de dades, es crea una nova taula de dades anomenada 
mdl_block_planpacs on desar  el registre de modificacions. 
 

 
Fig.8 : Esquema de les taules de la base de dades de Moodle amb la taula creada pel 

Planificador de Pacs. 
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Capítol 2.Estructura de les dades 
La funció principal d’aquest mòdul es permetre la planificació de diverses 
activitats de manera centralitzada i visual. Aquest planificació l’han de dur a 
terme els mateixos estudiants basant-se en les activitats prèviament 
proposades pel consultor i els recursos disponibles al curs. 
 
Així, hi ha dues parts diferenciades pel que fa la relació d’aquest bloc amb la 
resta dins del camp estricte de l’emmagatzematge de dades : la part de dades 
pròpies del bloc i la part de les relacions de dades amb els altres blocs o 
mòduls. 
 

Dades relacionades 
Des del taulell de comandament, podem accedir a diferents espais que 
tracten dades de diferents mòduls. Concretament, per tal de poder dur a 
terme totes les accions corresponents, cal accedir a les dades de les taules : 

- mdl_assignment : Taula que gestiona les tasques ( PAC ) entrades. Les 
dades que utilitzarem, són les referents al seu nom, la data de 
lliurament, la qualificació i el curs al que pertany. 

- mdl_event : Taula que gestiona les cites del calendari. Conté 
informació respecte a cadascuna de les cites entrades. Concretament, 
necessitarem accedir al nom, descripció, data d’inici, durada i el curs 
al que pertany. 

- mdl_course : Taula que conté els diferents cursos creats dins de 
Moodle. Les dades que necessitarem usar són les que fan referència a 
l’identificador del curs i a la data d’inici d’aquest. 

- mdl_user : Taula que conté les dades dels usuaris del sistema. 
Necessitarem recuperar el camp del nom d’usuari a l’hora de modificar 
una PAC o entrar una cita al calendari. 

- mdl_planpacs : Taula que conté l’històric de modificacions fetes en la 
data de lliurament de les tasques ( PAC ). Aquesta taula l’hem creada 
específicament per aquest bloc i, per tant, necessitarem tenir-hi accés 
complert. 

 
A continuació, es detalla quin ús es fa de cadascun dels camps que hi ha 
relacionats per cadascuna de les taules : 
 
Tasques 
Aquest mòdul emmagatzema les dades a la taula mdl_assignment.  
 
Per la primera secció del nostre taulell de comandament on es mostren els 
lliuraments del curs ordenats, necessitem visualitzar el seu Nom ( name ), la 
seva data de lliurament ( timedue ) i la seva qualificació ( grade ).  
 
Alhora haurem de recuperar constantment el seu identificador ( id ) per tal de 
poder identificar de quina tasca estem parlant. 
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Recursos 
Quant als recursos, dins del taulell hi ha un enllaç directe a la plana resum 
organitzada per temes o setmanes. Aquesta redirecció es fa directament al 
bloc corresponent sense necessitat de facilitar cal altre dada que 
l’identificador del curs. 
 
Calendari 
El calendari també disposa de la seva pròpia taula de dades.  
 

Per tal de poder fer el primer dels 
enllaços a la planificació mensual, cal 
que enviem les dades referents al dia, 
mes i any en el que ens trobem 
juntament amb l’identificador del curs. 
El fitxer php corresponent s’encarrega 
de mostrar el mes sol�licitat de la 
mateixa manera que si la crida 
l’haguéssim fet des de dins del mateix 
bloc de Calendari. 
 
Quant a la opció de visualització del 
calendari en format imprimible, 
necessitem recuperar diferents dades 
que ens permetin identificar quin 
període de mesos volem mostrar. 
 
Per realitzar aquesta tasca hem de 
recuperar la data d’inici del curs 
configurada als paràmetres d’aquests. 
Aquesta dada es troba dins la taula 
mdl_course i s’anomena startdate. 
 
 
 
 

Fig.9 : Camps de la taula mdl_event 
 
Un cop recuperada la data, cal que la transformem i seccionem de manera 
que en puguem identificar de forma individual la part referent al dia, al mes i 
a l’any.  
 
Finalment, enviarem la petició al php corresponent especificant quin es el 
més inicial a partir d’on ha de sumar per mostrar-ne els dos següents. 
 
Planificador de pacs 
Quant a aquest apartat, la taula es crea inicialment buida el primer cop que 
s’instal�la el bloc al sistema.  
Pel funcionament d’aquesta part, s’utilitzen tots els camps que conté, de 
manera que, a l’hora d’inserir un nou canvi caldrà recuperar les dades 
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corresponents a les tasques (PAC) a modificar de la taula mdl_assignment i 
posteriorment inserir-la  la taula mdl_planpacs. 
 

Dades pròpies 
El fet de disposar d’un històric de modificacions, fa que necessitem afegir una 
taula nova a la base de dades de Moodle. 
 
La nova taula creada s’anomena mdl_planpacs, i hi desa les activitats 
planificades tantes vegades com siguin modificades. Així, a l’hora que serveix 
per mostrar els estats actuals, ens permet navegar per tots els estats 
anteriors de cadascuna de les activitats. 
 
Aquesta taula conté el prefix de la resta de taules del sistema i obeeix a 
l’estructura general en la que es tenen en compte els camps id i course 
comuns a la resta de taules. 
 
La taula es crea de manera automàtica al afegir el nou mòdul a Moodle 
seguint les instruccions definides al fitxer inclòs a la carpeta db dins del 
paquet del bloc.  
 
Arxiu mysql.sql 

 
 
 
 
 
 

# This file contains a complete database schema for all the  
# tables used by this module, written in SQL 
 
# It may also contain INSERT statements for particular data  
# that may be used, especially new entries in the table log_display 
 
# 
# Table structure for table `assignment` 
# 
 
CREATE TABLE `prefix_assignment` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `course` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `idAct` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `timedueOld` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `timedueNou` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `usuCanvi` varchar(100) NOT NULL default '', 
  `motiuCanvi` text NOT NULL default '', 
  `dataCanvi` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `tipReg` varchar(1) NOT NULL default '',   
  PRIMARY KEY  (`id`), 
  KEY `course` (`course`) 
) COMMENT='Defines planpacs'; 
# -------------------------------------------------------- 
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La taula mdl_planpacs consta dels següents camps : 
 

nom tipus descripció 
id enter Identificador únic i clau principal 
course enter Identificador del curs al que pertany 

l’activitat modificada. 
idAct enter Identificador de l’activitat modificada 
timedueOld enter Data que tenia l’activitat abans de fer el 

canvi 
timedueNou enter Data que li ha estat posada a l’activitat en el 

lloc de l’antiga. 
usuCanvi caràcters Nom d’usuari de la persona que ha realitzat 

aquest canvi 
motiuCanvi text Breu descripció del motiu pel que s’ha 

realitzat aquesta modificació. 
dataCanvi enter Data en la que s’ha efectuat aquesta 

modificació 
tipReg enter Tipus de canvi que s’ha dut a terme : 9 si és 

un canvi nou o 8 si es tracta d’una 
restauració. 

Fig.9 : Camps de la taula mdl_planpacs 

Modificació d’una data 
Quan modifiquem la data d’una PAC directament sobre la proposta actual, 
generarem un nou registre dins la taula. 
 
Per tal de construir aquest registre nou, necessitarem dades d’algunes de les 
taules existents : 
 

1. Recuperar l’identificador del curs ( taula mdl_course -> id ) 
2. Recuperar l’identificador i la data de lliurament de l’activitat (( taula 

mdl_assignment -> id i mdl_assignment -> timedue ) 
3. Recuperar el nom de l’usuari que està fent el canvi ( taula mdl_user -> 

username ) 
 
Finalment, caldrà que inserim el registre especificant : 

1. la nova data 
2. el motiu del canvi fet 

 
El sistema omplirà de manera automàtica la data en que s’ha fet el canvi ( 
data actual ) i el tipus de canvi que s’ha fet. 
 

Restauració d’una data 
Quan restaurem algun dels canvis fets anteriorment, generarem un nou 
registre dins la taula. 
 
Per tal de construir aquest nou registre caldrà que introduïm : 

1. la nova data que li volem donar 
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2. el motiu de la restauració 
 
El sistema haurà de : 

1. Recuperar el nom de l’usuari que està fent el canvi ( taula mdl_user -> 
username ) 

 
El sistema, també omplirà de manera automàtica la data en que s’ha fet el 
canvi ( data actual ), el tipus de canvi que s’ha fet i la resta de camps 
necessaris, que obtindrà del registre de la taula mdl_planpacs restaurat. 
 

Consulta de l’històric 
La taula mdl_planpacs, genera un registre per cadascun dels canvis de data 
que s’efectuïn des d’aquí.  
 
Per cadascuna de les activitats, tenim un llistat amb les diferents 
modificacions que hi ha hagut i la possibilitat de retornar a l’estat desitjat. 
 
Cadascuna d’aquestes retroaccions, farà que s’afegeixi un nou registre amb 
l’estat restaurat, havent de tornar a entrar un usuari i un motiu com si es 
tractés d’un nou canvi. 
 
En tots els casos, es visualitzarà de manera directa : 

- El nom de la PAC 
- L’usuari que ha fet el canvi 
- El motiu del canvi 
- La data del canvi 
- El tipus d’acció feta : canvi o restauració 

 

Circulació de dades 
Un cop realitzat qualsevol canvi o restauració, el sistema actualitzarà les 
taules mdl_assignment i mdl_event de manera automàtica per tal de 
modificar els elements corresponents indicant-ne la nova data. 
 
Tasques : mdl_assignment 
Es modificarà el camp timedue de l’element amb l’identificador id que 
correspongui al camp mdl_planpacs -> idAct del registre modificat. 
 
Calendari : mdl_event 
Es modificarà el camp timestart de l’element amb el nom name que 
correspongui amb el nom de la tasca de la taula mdl_assignment coincident 
amb el camp mdl_planpacs -> idAct del registre modificat. 
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Capítol 3.Estructura de la programació 

Llenguatge de programació 
El llenguatge de programació triat ha estat el PHP. 
 
Els punts forts per triar aquest llenguatge de programació han estat la seva 
flexibilitat, ja que permet fer-ne un ús força genèric a l’hora que és molt 
potent i concret en cas de necessitat.  
 
Una altra de les raons importants per triar-lo, ha estat la seva 
estandardització. Es tracta d’un llenguatge obert molt estès i usat arreu, això 
fa que hi hagi gran quantitat de documentació disponible a la xarxa de 
manera gratuïta. 
 
Un dels punts que m’ha fet dubtar inicialment han estat la seva visualització 
final. Alguns llenguatges com Ajax, permeten, mitjançant scripts inserits al 
codi php, la creació d’elements visualment més atractius i intuïtius en quan a 
la seva facilitat d’interacció. 
 
Després de testejar alguns blocs de Moodle i altres aplicacions fetes amb 
javascript i Ajax, he desestimat el tema sobretot per problemes de 
compatibilitats amb navegadors i dificultat de parametrització. 
 
Finalment, l’Html i el php han estat els llenguatges utilitzats en tots els 
fitxers programats, ja que, a part dels avantatges descrits anteriorment, 
també és el llenguatge usat per a la programació de Moodle. El fet de seguir 
els mateixos patrons, doncs, permet una integració més directe del bloc amb 
la resta d’elements de Moodle. 
 
Quant al sistema gestor de bases de dades, s’ha escollit MySql.  
 
Tot i que Moodle permet la integració amb altres sistemes gestors de base de 
dades, tant a nivell d’autenticació d’usuaris com a nivell de funcionament 
global, s’ha triat el mySql. Entre d’altres avantatges, el fet de tractar-se d’un 
programari gratuït, fa que sigui prou adient per aquest projecte. 
 
Un altre dels elements instal�lats, ha estat el phpMyAdmin, un gestor per 
entorn web que permet interactuar de forma més visual i fàcil amb la base de 
dades. Així, el procés de visualització de les dades inserides i la definició o 
modificació de camps a les taules, es menys feixuga. 
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Descripció de les funcionalitats dels elements 
 

Fitxers d’idioma 
Els fitxers d’idioma estan ubicats dins de la carpeta “lang” del bloc. Aquesta 
carpeta conté una carpeta per cadascun dels tres idiomes del que el mòdul té 
traducció : 

- Català ( ca_utf8 ) 
- Castellà ( es_es_utf8 ) 
- Anglès ( en_utf8 ) 

 
Dins d’aquestes carpetes hi ha un fitxer anomenat block_planpacs.php amb 
les cadenes de text que utilitza el bloc de forma específica traduïdes a 
cadascun dels idiomes. 
 
A l’hora de programar qualsevol dels nous elements, s’ha tingut en compte 
codificar en variables tot allò que sigui visible per pantalla. Així, les 
etiquetes, missatges, etc... es mostraran en l’idioma que l’usuari tingui 
definit de forma global pel seu entorn de treball a Moodle. 
 
Per tal de traduir tots els elements del block a una altre idioma, ho podem fer 
editant qualsevol dels fitxers existents i substituint les cadenes de text per la 
traducció corresponent. Seguidament, caldrà copiar el nou fitxer anomenat 
block_planpacs.php dins de la carpeta d’idioma que li correspongui situada 
dins de /moodle/lang/. 
 
Fitxers d’idioma : 
<?PHP  
//$Id: block_planpacs.php,v 1.0 2006/11/13 19:15:50  defacer Exp $ 
// copiar a moodle/lang/ca_utf8/ 
// Alex araujo i Batlle 2006 
 
 
$string['planpacs'] = 'Planificador de Pacs'; 
$string['Planpacs'] = 'Planificador de Pacs'; 
$string['PlanPacs'] = 'Planificador de Pacs'; 
$string['taulellCtr'] = 'Taula de Comandament'; 
$string['pacsperfer'] = 'Lliuraments del curs'; 
$string['calendari'] = 'Calendari de la planificaci &oacute;'; 
$string['strdescpacs'] = 'Edita les dates de lliura ment de les PAC de 
nou i consultant l\'hist&ograve;ric.'; 
$string['strdesccal'] = 'Visualitza el teu calendar i mensual.'; 
$string['strdesccalimp'] = 'Visualitza el teu calen dari llest per 
imprimir.'; 
$string['strdescrec'] = 'Visualitza els recursos di sponibles per cada 
tema o setmana.'; 
 
$string['triadata'] = 'Tria una data'; 
$string['planingcalendar'] = 'Calendari resum d\'ac tivitats.'; 
$string['printacal'] = 'Imprimeix el Calendari resu m d\'activitats.'; 
 
$string['raoCanvi'] = 'Motiu del canvi'; 
$string['pac'] = 'PAC'; 
$string['nomPac'] = 'Nom de la PAC'; 
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$string['desaPac'] = 'Desa la PAC'; 
 
$string['titHihsto'] = 'Hist&ograve;ric de Canvis';  
 
$string['foratrmini'] = 'Lliurament fora de termini '; 
$string['dataprecurs'] = 'La data triada no pot ser  anterior a 
l\'inici del curs'; 
 
$string['dataantiga'] = 'Data antiga'; 
$string['dataactual'] = 'Data actual'; 
$string['descDataNova'] = 'La nova data per aquesta  activitat 
ser&agrave;'; 
 
$string['strtipcanvi'] = 'T&iacute;pus de canvi'; 
$string['canvinou'] = 'Canviat'; 
$string['restaurat'] = 'Restaurat'; 
$string['sensecanvi'] = 'Sense dades'; 
 
?> 
<?PHP  
//$Id: block_planpacs.php,v 1.0 2006/11/13 19:15:50  defacer Exp $ 
// copy to moodle/lang/en_utf8/ 
// Alex araujo i Batlle 2006 
 
 
$string['planpacs'] = 'Pac Planner'; 
$string['Planpacs'] = 'Pac Planner'; 
$string['PlanPacs'] = 'Pac Planner'; 
$string['taulellCtr'] = 'Main board'; 
$string['pacsperfer'] = 'Course PACs'; 
$string['calendari'] = 'Calendar'; 
$string['strdescpacs'] = 'Edit PAC\'s date and view  the old changes'; 
$string['strdesccal'] = 'View month calendar'; 
$string['strdesccalimp'] = 'View calendar for print '; 
$string['strdescrec'] = 'View the resources'; 
 
$string['triadata'] = 'Chose a date'; 
$string['planingcalendar'] = 'Summary calendar'; 
$string['printacal'] = 'Print calendar'; 
 
$string['raoCanvi'] = 'Reason of change'; 
$string['pac'] = 'PAC'; 
$string['nomPac'] = 'PAC\'s name'; 
$string['desaPac'] = 'PAC save'; 
 
$string['titHihsto'] = 'Changes log'; 
 
$string['foratrmini'] = 'Out of date'; 
$string['dataprecurs'] = 'The new date can\'t be ea rlier than the 
start course date'; 
 
$string['dataantiga'] = 'Old date'; 
$string['dataactual'] = 'Current date'; 
$string['descDataNova'] = 'Description of the new d ate'; 
 
$string['strtipcanvi'] = 'Change type'; 
$string['canvinou'] = 'Changed'; 
$string['restaurat'] = 'Restored'; 
$string['sensecanvi'] = 'Without data'; 
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?> 
<?PHP  
//$Id: block_planpacs.php,v 1.0 2006/11/13 19:15:50  defacer Exp $ 
// copiar a moodle/lang/es_es_utf8/ 
// Alex araujo i Batlle 2006 
 
 
$string['planpacs'] = 'Planificador de Pacs'; 
$string['Planpacs'] = 'Planificador de Pacs'; 
$string['PlanPacs'] = 'Planificador de Pacs'; 
$string['taulellCtr'] = 'Cuadro de mandos'; 
$string['pacsperfer'] = 'PACs del curso'; 
$string['calendari'] = 'Calendario de planificacion '; 
$string['strdescpacs'] = 'Edita las fechas de las e ntregas y consulta 
el hisotial'; 
$string['strdesccal'] = 'Visualiza el calendario me nsual'; 
$string['strdesccalimp'] = 'Visualiza el calendario  listo para 
imprimir'; 
$string['strdescrec'] = 'Visualiza los recursos dis ponibles'; 
 
$string['triadata'] = 'Elige una fecha'; 
$string['planingcalendar'] = 'Calendario Resumen de  actividades'; 
$string['printacal'] = 'Imprime el calendario'; 
 
$string['raoCanvi'] = 'Motivo del cambio'; 
$string['pac'] = 'PAC'; 
$string['nomPac'] = 'Nombre de la PAC'; 
$string['desaPac'] = 'Guarda la PAC'; 
 
$string['titHihsto'] = 'Historial de cambios'; 
 
$string['foratrmini'] = 'Fuera de plazo'; 
$string['dataprecurs'] = 'La nueva fecha no puede s er anterior al 
inicio del curso'; 
 
$string['dataantiga'] = 'Fecha antigua'; 
$string['dataactual'] = 'Fecha actual'; 
$string['descDataNova'] = 'Nueva fecha para esta PA C'; 
 
$string['strtipcanvi'] = 'Tipo de cambio'; 
$string['canvinou'] = 'Cambiado'; 
$string['restaurat'] = 'Restaurado'; 
$string['sensecanvi'] = 'Sin daros'; 
?> 

 
 
 

Codi font dels elements 
 
<?php  
//$Id: block_planpacs.php,v 1.0 2006/11/13 19:15:50  defacer Exp $ 
// Alex araujo i Batlle 2006 
 
 
class block_planpacs extends block_base { 
 
    function init() { 
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        $this->title = get_string('planpacs', 'bloc k_planpacs'); 
        $this->version = 2006120907; 
    } 
 
    function applicable_formats() { 
        return array('all' => true); 
    } 
 
    function specialization() { 
        $this->title = isset($this->config->title) ? $this->config-
>title : get_string('PlanPacs', 'block_planpacs'); 
    } 
 
    function instance_allow_multiple() { 
        return false; 
    } 
  
   
 
    function get_content() { 
        //Declarar el usuario 
            global $USER,$CFG; 
 
            if ($this->content !== NULL) { 
                return $this->content; 
            } 
            $this->content = new stdClass; 
            $this->content->items = array(); 
            $this->content->icons = array(); 
            $this->content->footer = ''; 
    
   $this->content->text= '<a href="'.$CFG-
>wwwroot.'/blocks/planpacs/index.php?id='.$this->in stance-
>pageid.'">Plan Pacs</a>'; 
 
        return $this->content; 
    } 
} 
?> 
<?php // $Id: calendari.php,v 1.71 2006/09/19 09:16 :24 toyomoyo Exp $ 
 
/////////////////////////////////////////////////// ///////////////////
/////// 
//                                                                         
// 
// NOTICE OF COPYRIGHT                                                     
// 
//                                                                         
// 
// Moodle -  Calendar extension                                             
// 
//                                                                         
// 
// Copyright (C) 2003-2004  Greek School Netwo rk            www.sch.gr     
// 
//                                                                         
// 
// Designed by:                                                            
// 
//     Avgoustos Tsinakos (tsinakos@uom.gr)                                
// 
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//     Jon Papaioannou (pj@uom.gr)                                         
// 
//                                                                         
// 
// Programming and development:                                            
// 
//     Jon P apaioannou (pj@uom.gr)                                         
// 
//                                                                         
// 
// For bugs, suggestions, etc contact:                                     
// 
//     Jon Papaioannou (pj@uom.gr)                                          
// 
//                                                                         
// 
// The current module was developed at the Universi ty of Macedonia         
// 
// (www.uom.gr) under the funding of the Greek Scho ol Network 
(www.sch.gr) // 
// The aim of this project is to provide additional  and improved           
// 
// functionality to the Asynchronous Distance Educa tion service that 
the   // 
// Greek School Network deploys.                                           
// 
//                                                                         
// 
// This program is free software; you can redistrib ute it and/or 
modify    // 
// it under the terms of the GNU General Public Lic ense as published 
by    // 
// the Free Software F oundation; either version 2 of the License, or       
// 
// (at your option) any later version.                                     
// 
//                                                                         
// 
// This program is distributed in the hope t hat it will be useful,         
// 
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the impli ed warranty of          
// 
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURP OSE.  See the           
// 
// GNU General Public License for more details:                            
// 
//                                                                         
// 
//          http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html                           
// 
//                                                                         
// 
/////////////////////////////////////////////////// ///////////////////
/////// 
 
//  Display the calendar page. 
 
    require_once('../../config.php'); 
    require_once($CFG->dirroot.'/course/lib.php'); 
    require_once($CFG->dirroot.'/calendar/lib.php') ; 
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    $course = optional_param('course', 0); 
    $view = optional_param('view', 'upcoming'); 
    $day  = optional_param('cal_d', 0, PARAM_INT); 
    $mon  = optional_param('cal_m', 0, PARAM_INT); 
    $yr   = optional_param('cal_y', 0, PARAM_INT); 
  
 $idnt = required_param('course', PARAM_INT); // co urse 
 //echo ($id); 
 
    if(!$site = get_site()) { 
        redirect($CFG->wwwroot.'/'.$CFG->admin.'/in dex.php'); 
    } 
 
    if ($CFG->forcelogin) { 
        require_login(); 
    } 
 
    //add_to_log($course->id, "course", "view", "vi ew.php?id=$course-
>id", "$course->id"); 
    $now = usergetdate(time()); 
    $pagetitle = ''; 
 
    $nav = calendar_get_link_tag(get_string('calend ar', 'calendar'), 
CALENDAR_URL.'view.php?view=upcoming&amp;', $now['m day'], $now['mon'], 
$now['year']); 
 
     
    if(!checkdate($mon, $day, $yr)) { 
        $day = intval($now['mday']); 
        $mon = intval($now['mon']); 
        $yr = intval($now['year']); 
    } 
    $time = make_timestamp($yr, $mon, $day); 
 
    switch($view) { 
        case 'day': 
            $nav .= ' -> '.userdate($time, 
get_string('strftimedate')); 
            $pagetitle = get_string('dayview', 'cal endar'); 
        break; 
        case 'month': 
            $nav .= ' -> '.userdate($time, 
get_string('strftimemonthyear')); 
            $pagetitle = get_string('detailedmonthv iew', 'calendar'); 
        break; 
        case 'upcoming': 
            $pagetitle = get_string('upcomingevents ', 'calendar'); 
        break; 
    } 
 
    // If a course has been supplied in the URL, ch ange the filters to 
show that one 
    if (!empty($course)) { 
        if ($course = get_record('course', 'id', $c ourse)) { 
            if ($course->id == SITEID) { 
                // If coming from the home page, sh ow all courses 
                $SESSION->cal_courses_shown = 
calendar_get_default_courses(true); 
                calendar_set_referring_course(0); 
 
            } else { 
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                // Otherwise show just this one 
                $SESSION->cal_courses_shown = $cour se->id; 
                calendar_set_referring_course($SESS ION-
>cal_courses_shown); 
            } 
        } 
    } 
 
    if (empty($USER->id) or isguest()) { 
        $defaultcourses = calendar_get_default_cour ses(); 
        calendar_set_filters($courses, $groups, $us ers, 
$defaultcourses, $defaultcourses); 
 
    } else { 
        calendar_set_filters($courses, $groups, $us ers); 
    } 
 
    // Let's see if we are supposed to provide a re ferring course link 
    // but NOT for the "main page" course 
    if ($SESSION->cal_course_referer != SITEID && 
       ($shortname = get_field('course', 'shortname ', 'id', $SESSION-
>cal_course_referer)) !== false) { 
        // If we know about the referring course, s how a return link 
and ALSO require login! 
        require_login(); 
        $nav = '<a href="'.$CFG-
>wwwroot.'/course/view.php?id='.$SESSION-
>cal_course_referer.'">'.$shortname.'</a> -> '.$nav ; 
        if (empty($course)) { 
            $course = get_record('course', 'id', $S ESSION-
>cal_course_referer); // Useful to have around 
        } 
    } 
 
    $strcalendar = get_string('calendar', 'calendar '); 
    $prefsbutton = calendar_preferences_button(); 
 
    // Print title and header 
    print_header("$site->shortname: $strcalendar: $ pagetitle", 
$strcalendar, $nav, 
                 '', '', true, $prefsbutton, 
user_login_string($site)); 
 
 
    echo calendar_overlib_html(); 
 
    // Layout the whole page as three big columns. 
    echo '<table id="calendar">'; 
    echo '<tr>'; 
 
    // START: Main column 
 
    echo '<td class="maincalendar">'; 
 ?><div align="right"><?php get_string("printcal", 
"block_planpacs")?><A HREF="javascript:window.print ()"><img 
src="printer.jpg" width="20"></A> | <a href="index. php?id=<?php echo 
($idnt); ?>"><?php echo(get_string("taulellCtr", "b lock_planpacs"));?> 
</a></div><?php 
 echo '<h1>'; 
 echo (get_string("planingcalendar", "block_planpac s")); 
 echo '</h1>'; 
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    switch($view) { 
        
        case 'month': 
   list($prevmon, $prevyr) = calendar_add_month($mo n, 
$yr); 
   list($nextmon, $nextyr) = 
calendar_add_month($prevmon, $prevyr); 
   $getvars = 
'cal_d='.$day.'&amp;cal_m='.$mon.'&amp;cal_y='.$yr;  // For filtering 
   
   echo calendar_top_controls('display', array('m' => 
$mon, 'y' => $yr)); 
   calendar_show_month_detailed($mon, $yr, $courses , 
$groups, $users); 
   echo calendar_top_controls('display', array('m' => 
$prevmon, 'y' => $prevyr)); 
            calendar_show_month_detailed($prevmon, $prevyr, $courses, 
$groups, $users);    
   echo calendar_top_controls('display', array('m' => 
$nextmon, 'y' => $nextyr)); 
   calendar_show_month_detailed($nextmon, $nextyr, 
$courses, $groups, $users); 
        break; 
        
    } 
 
   //  echo '</td>'; 
 
    // END: Main column 
 
    // START: Last column (3-month display) 
   // echo '<td class="sidecalendar">'; 
   // echo '<div class="header">'.get_string('month lyview', 
'calendar').'</div>'; 
 
   // list($prevmon, $prevyr) = calendar_sub_month( $mon, $yr); 
   // list($nextmon, $nextyr) = calendar_add_month( $mon, $yr); 
   // $getvars = 'cal_d='.$day.'&amp;cal_m='.$mon.' &amp;cal_y='.$yr; 
// For filtering 
 
   //  echo '<div class="filters">'; 
   //  echo calendar_filter_controls($view, $getvar s); 
   //  echo '</div>'; 
 
   //  echo '<div class="minicalendarblock">'; 
   //  echo calendar_top_controls('display', array( 'm' => $prevmon, 
'y' => $prevyr)); 
   //  echo calendar_get_mini($courses, $groups, $u sers, $prevmon, 
$prevyr); 
   //  echo '</div><div class="minicalendarblock">' ; 
   //  echo calendar_top_controls('display', array( 'm' => $mon, 'y' => 
$yr)); 
   //  echo calendar_get_mini($courses, $groups, $u sers, $mon, $yr); 
   //  echo '</div><div class="minicalendarblock">' ; 
   //  echo calendar_top_controls('display', array( 'm' => $nextmon, 
'y' => $nextyr)); 
   //  echo calendar_get_mini($courses, $groups, $u sers, $nextmon, 
$nextyr); 
   //  echo '</div>'; 
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   //  echo '</td>';  
 
    echo '</tr></table>'; 
 
    print_footer(); 
 
 
 
 
 
function calendar_show_month_detailed($m, $y, $cour ses, $groups, 
$users) { 
    global $CFG, $SESSION, $USER, $CALENDARDAYS; 
    global $day, $mon, $yr; 
 
    $getvars = 
'from=month&amp;cal_d='.$day.'&amp;cal_m='.$mon.'&a mp;cal_y='.$yr; // 
For filtering 
 
    $display = &New stdClass; 
    $display->minwday = get_user_preferences('calen dar_startwday', 
CALENDAR_STARTING_WEEKDAY); 
    $display->maxwday = $display->minwday + 6; 
 
    if(!empty($m) && !empty($y)) { 
        $thisdate = usergetdate(time()); // Time an d day at the user's 
location 
        if($m == $thisdate['mon'] && $y == $thisdat e['year']) { 
            // Navigated to this month 
            $date = $thisdate; 
            $display->thismonth = true; 
        } 
        else { 
            // Navigated to other month, let's do a  nice trick and 
save us a lot of work... 
            if(!checkdate($m, 1, $y)) { 
                $date = array('mday' => 1, 'mon' =>  $thisdate['mon'], 
'year' => $thisdate['year']); 
                $display->thismonth = true; 
            } 
            else { 
                $date = array('mday' => 1, 'mon' =>  $m, 'year' => $y); 
                $display->thismonth = false; 
            } 
        } 
    } 
    else { 
        $date = usergetdate(time()); 
        $display->thismonth = true; 
    } 
 
    // Fill in the variables we 're going to use, n ice and tidy 
    list($d, $m, $y) = array($date['mday'], $date[' mon'], 
$date['year']); // This is what we want to display 
    $display->maxdays = calendar_days_in_month($m, $y); 
 
    // We 'll keep these values as GMT here, and of fset them when the 
time comes to query the db 
    $display->tstart = gmmktime(0, 0, 0, $m, 1, $y) ; // This is GMT 
    $display->tend = gmmktime(23, 59, 59, $m, $disp lay->maxdays, $y); 
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// GMT 
 
    $startwday = gmdate('w', $display->tstart); // $display->tstart is 
already GMT, so don't use date(): messes with serve r's TZ 
 
    // Align the starting weekday to fall in our di splay range 
    if($startwday < $display->minwday) { 
        $startwday += 7; 
    } 
 
    // Get events from database 
    $whereclause = calendar_sql_where(usertime($dis play->tstart), 
usertime($display->tend), $users, $groups, $courses ); 
    if($whereclause === false) { 
        $events = array(); 
    } 
    else { 
        $events = get_records_select('event', $wher eclause, 
'timestart'); 
    } 
 
    // Extract information: events vs. time 
    calendar_events_by_day($events, $m, $y, $events byday, 
$durationbyday, $typesbyday); 
 
    $text = ''; 
    if(!isguest() && !empty($USER->id)) { 
        $text.= '<div class="buttons"><form 
action="'.CALENDAR_URL.'event.php" method="get">'; 
        $text.= '<input type="hidden" name="action"  value="new" />'; 
        $text.= '<input type="hidden" name="cal_m" value="'.$m.'" />'; 
        $text.= '<input type="hidden" name="cal_y" value="'.$y.'" />'; 
        $text.= '<input type="submit" value="'.get_ string('newevent', 
'calendar').'" />'; 
        $text.= '</form></div>'; 
    } 
 
   // $text .= get_string('detailedmonthview', 'cal endar').': 
'.calendar_course_filter_selector($getvars); 
 
   // echo '<div class="header">'.$text.'</div>'; 
 
    echo '<div class="controls">'; 
    //--Alex -- echo calendar_top_controls('month',  array('m' => $m, 
'y' => $y)); 
    echo '</div>'; 
 
    // Start calendar display 
    echo '<table class="calendarmonth"><tr class="w eekdays">'; // 
Begin table. First row: day names 
 
    // Print out the names of the weekdays 
    for($i = $display->minwday; $i <= $display->max wday; ++$i) { 
        // This uses the % operator to get the corr ect weekday no 
matter what shift we have 
        // applied to the $display->minwday : $disp lay->maxwday range 
from the default 0 : 6 
        echo '<th>'.get_string($CALENDARDAYS[$i % 7 ], 
'calendar').'</th>'; 
    } 
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    echo '</tr><tr>'; // End of day names; prepare for day numbers 
 
    // For the table display. $week is the row; $da yweek is the 
column. 
    $week = 1; 
    $dayweek = $startwday; 
 
    // Paddding (the first week may have blank days  in the beginning) 
    for($i = $display->minwday; $i < $startwday; ++ $i) { 
        echo '<td>&nbsp;</td>'."\n"; 
    } 
 
    // Now display all the calendar 
    for($day = 1; $day <= $display->maxdays; ++$day , ++$dayweek) { 
        if($dayweek > $display->maxwday) { 
            // We need to change week (table row) 
            echo "</tr>\n<tr>"; 
            $dayweek = $display->minwday; 
            ++$week; 
        } 
 
        // Reset vars 
        $cell = ''; 
        $dayhref = 
calendar_get_link_href(CALENDAR_URL.'view.php?view= day&amp;', $day, 
$m, $y); 
 
        if(CALENDAR_WEEKEND & (1 << ($dayweek % 7)) ) { 
            // Weekend. This is true no matter what  the exact range 
is. 
            $class = 'weekend'; 
        } 
        else { 
            // Normal working day. 
            $class = ''; 
        } 
 
        // Special visual fx if an event is defined  
        if(isset($eventsbyday[$day])) { 
            if(isset($typesbyday[$day]['startglobal '])) { 
                $class .= ' event_global'; 
            } 
            else if(isset($typesbyday[$day]['startc ourse'])) { 
                $class .= ' event_course'; 
            } 
            else if(isset($typesbyday[$day]['startg roup'])) { 
                $class .= ' event_group'; 
            } 
            else if(isset($typesbyday[$day]['startu ser'])) { 
                $class .= ' event_user'; 
            } 
            if(count($eventsbyday[$day]) == 1) { 
                $title = get_string('oneevent', 'ca lendar'); 
            } 
            else { 
                $title = get_string('manyevents', ' calendar', 
count($eventsbyday[$day])); 
            } 
            $cell = '<div class="day"><a href="'.$d ayhref.'" 
title="'.$title.'">'.$day.'</a></div>'; 
        } 
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        else { 
            $cell = '<div class="day">'.$day.'</div >'; 
        } 
 
        // Special visual fx if an event spans many  days 
        if(isset($typesbyday[$day]['durationglobal' ])) { 
            $class .= ' duration_global'; 
        } 
        else if(isset($typesbyday[$day]['durationco urse'])) { 
            $class .= ' duration_course'; 
        } 
        else if(isset($typesbyday[$day]['durationgr oup'])) { 
            $class .= ' duration_group'; 
        } 
        else if(isset($typesbyday[$day]['durationus er'])) { 
            $class .= ' duration_user'; 
        } 
 
        // Special visual fx for today 
        if($display->thismonth && $day == $d) { 
            $class .= ' today'; 
        } 
 
        // Just display it 
        if(!empty($class)) { 
            $class = ' class="'.trim($class).'"'; 
        } 
        echo '<td'.$class.'>'.$cell; 
 
        if(isset($eventsbyday[$day])) { 
            echo '<ul class="events-new">'; 
            foreach($eventsbyday[$day] as $eventind ex) { 
                echo '<li><a 
href="'.$dayhref.'">'.format_string($events[$eventi ndex]-
>name,true).'</a></li>'; 
            } 
            echo '</ul>'; 
        } 
        if(isset($durationbyday[$day])) { 
            echo '<ul class="events-underway">'; 
            foreach($durationbyday[$day] as $eventi ndex) { 
                echo '<li>['.format_string($events[ $eventindex]-
>name,true).']</li>'; 
            } 
            echo '</ul>'; 
        } 
        echo "</td>\n"; 
    } 
 
    // Paddding (the last week may have blank days at the end) 
    for($i = $dayweek; $i <= $display->maxwday; ++$ i) { 
        echo '<td>&nbsp;</td>'; 
    } 
    echo "</tr>\n"; // Last row ends 
 
    echo "</table>\n"; // Tabular display of days e nds 
 
    // OK, now for the filtering display 
   // echo '<div class="filters"><table><tr>'; 
 
    // Global events 
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   // if($SESSION->cal_show_global) { 
   //     echo '<td class="event_global" style="wid th: 
8px;"></td><td><strong>'.get_string('globalevents',  
'calendar').':</strong> '; 
  //      echo get_string('shown', 'calendar').' (< a 
href="'.CALENDAR_URL.'set.php?var=showglobal&amp;'. $getvars.'">'.get_s
tring('clickhide', 'calendar').'</a>)</td>'."\n"; 
  //  } 
  //  else { 
  //      echo '<td style="width: 
8px;"></td><td><strong>'.get_string('globalevents',  
'calendar').':</strong> '; 
  //      echo get_string('hidden', 'calendar').' ( <a 
href="'.CALENDAR_URL.'set.php?var=showglobal&amp;'. $getvars.'">'.get_s
tring('clickshow', 'calendar').'</a>)</td>'."\n"; 
  //  } 
 
  //  // Course events 
  //  if(!empty($SESSION->cal_show_course)) { 
  //      echo '<td class="event_course" style="wid th: 
8px;"></td><td><strong>'.get_string('courseevents',  
'calendar').':</strong> '; 
  //      echo get_string('shown', 'calendar').' (< a 
href="'.CALENDAR_URL.'set.php?var=showcourses&amp;' .$getvars.'">'.get_
string('clickhide', 'calendar').'</a>)</td>'."\n"; 
  //  } 
  //  else { 
   //     echo '<td style="width: 
8px;"></td><td><strong>'.get_string('courseevents',  
'calendar').':</strong> '; 
   //     echo get_string('hidden', 'calendar').' ( <a 
href="'.CALENDAR_URL.'set.php?var=showcourses&amp;' .$getvars.'">'.get_
string('clickshow', 'calendar').'</a>)</td>'."\n"; 
   // } 
 
  //  echo "</tr>\n"; 
 
    //if(!empty($USER->id) && !isguest()) { 
    //    echo '<tr>'; 
        // Group events 
    //    if($SESSION->cal_show_groups) { 
    //        echo '<td class="event_group" style=" width: 
8px;"></td><td><strong>'.get_string('groupevents', 
'calendar').':</strong> '; 
    //        echo get_string('shown', 'calendar'). ' (<a 
href="'.CALENDAR_URL.'set.php?var=showgroups&amp;'. $getvars.'">'.get_s
tring('clickhide', 'calendar').'</a>)</td>'."\n"; 
    //    } 
    //    else { 
    //        echo '<td style="width: 
8px;"></td><td><strong>'.get_string('groupevents', 
'calendar').':</strong> '; 
    //        echo get_string('hidden', 'calendar') .' (<a 
href="'.CALENDAR_URL.'set.php?var=showgroups&amp;'. $getvars.'">'.get_s
tring('clickshow', 'calendar').'</a>)</td>'."\n"; 
    //    } 
        // User events 
    //   if($SESSION->cal_show_user) { 
    //        echo '<td class="event_user" style="w idth: 
8px;"></td><td><strong>'.get_string('userevents', 
'calendar').':</strong> '; 
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     //       echo get_string('shown', 'calendar'). ' (<a 
href="'.CALENDAR_URL.'set.php?var=showuser&amp;'.$g etvars.'">'.get_str
ing('clickhide', 'calendar').'</a>)</td>'."\n"; 
     //   } 
     //   else { 
    //        echo '<td style="width: 
8px;"></td><td><strong>'.get_string('userevents', 
'calendar').':</strong> '; 
     //       echo get_string('hidden', 'calendar') .' (<a 
href="'.CALENDAR_URL.'set.php?var=showuser&amp;'.$g etvars.'">'.get_str
ing('clickshow', 'calendar').'</a>)</td>'."\n"; 
    //    } 
    //    echo "</tr>\n"; 
    //} 
 
    //echo '</table></div>'; 
 echo '<br>'; 
} 
 
 
 
function calendar_course_filter_selector($getvars =  '') { 
    global $USER, $SESSION; 
 
    if (empty($USER->id) or isguest()) { 
        return ''; 
    } 
 
    if (has_capability('moodle/calendar:manageentri es', 
get_context_instance(CONTEXT_SYSTEM, SITEID)) && !e mpty($CFG-
>calendar_adminseesall)) { 
        $courses = get_courses('all', 
'c.shortname','c.id,c.shortname'); 
    } else { 
        $courses = get_my_courses($USER->id, 'short name'); 
    } 
 
    unset($courses[SITEID]); 
 
    $courseoptions[SITEID] = get_string('fulllistof courses'); 
    foreach ($courses as $course) { 
        $courseoptions[$course->id] = $course->shor tname; 
    } 
 
    if (is_numeric($SESSION->cal_courses_shown)) { 
        $selected = $SESSION->cal_courses_shown; 
    } else { 
        $selected = ''; 
    } 
 
    return 
popup_form(CALENDAR_URL.'set.php?var=setcourse&amp; '.$getvars.'&amp;id
=', 
                       $courseoptions, 'cal_course_ flt', $selected, 
'', '', '', true); 
} 
 
?> 
<?php 
// configuracio.php 
//Stcript per configurar l'accés a dades 
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$bd_host = "nomDelHost"; // freqüent : 'localhost' 
$bd_usuario = "unUsuari"; 
$bd_password = "unPassword"; 
$bd_base = "nomDeLaBBDD"; // freqüent : 'moodle' 
 
//sentencies per conectar a la bd 
$con = mysql_connect($bd_host, $bd_usuario, $bd_pas sword); 
mysql_select_db($bd_base, $con); 
?> 
<?php  
//$Id: desa.php,v 1.0 2006/11/13 19:15:50 defacer E xp $ 
// Alex araujo i Batlle 2006 
?> 
<html> 
<body> 
 
<?php 
 
    require_once("../../config.php"); 
    require_once("$CFG->dirroot/mod/assignment/lib. php"); 
 require('configuracio.php'); 
  
 global $USER,$CFG; 
  
 $form = data_submitted(); 
   
 $id = required_param('id', PARAM_INT); // course 
 //echo ($id); 
  
 $idTasca = required_param('idTasca', PARAM_INT); / / course 
 //echo ($idTasca); 
  
 $dataVella = required_param('datavella', PARAM_INT ); // course 
 //echo ($idTasca); 
  
 $tipCanvi = required_param('tipCanvi', PARAM_INT);  // course 
 //echo ($idTasca);  
 
 $raoPac = $form->raoPac; 
 //echo ($raoPac); 
  
 $usuari = $USER->username; 
 //echo ($usuari); 
   
 if (!isset($form->timedue)) { 
        $datadia = required_param('dueday', PARAM_I NT); // course 
  $datames = required_param('duemonth', PARAM_INT);  // course  
  $dataany = required_param('dueyear', PARAM_INT); // course 
    
  $datahora = 23; 
  $datamin = 55; 
  $timedue = make_timestamp($dataany, $datames, $data dia, 
$datahora, $datamin); 
   
  //echo (userdate ($timedue));  
  }else{ 
  $timedue = $form->timedue; 
 }  
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 if (!$course = get_record("course", "id", $id))  
  error("Course ID is incorrect"); 
  
 if (!$assignments = get_all_instances_in_course("as signment", 
$course)) 
 { 
  notice(get_string('noassignments', 'assignment'), 
"../../course/view.php?id=$course->id"); 
  die; 
 }  
 
/// Get all required strings 
 
    $strplanpacss = get_string("Planpacs", "block_p lanpacs"); 
    $strplanpacs  = get_string("Planpacs", "block_p lanpacs"); 
 $massaaviat  = get_string("dataprecurs", "block_pl anpacs"); 
 
 
/// Print the header 
 
    if ($course->category) { 
        $navigation = "<A HREF=\"../../course/view. php?id=$course-
>id\">$course->shortname</A> ->"; 
    } 
 
    print_header("$course->shortname: $strplanpacss ", "$course-
>fullname", "$navigation $strplanpacss", "", "", tr ue, "", 
navmenu($course)); 
 
 
// -------- desem 
 
  $daynow = time(); 
  $novaData = ($timedue);  
   
  // Si la data triada és anterior a l'inici del curs , no la 
admetem 
  if (($novaData) < ($course->startdate)) { 
   ?> 
   <div align="center"> 
    <h1><?php echo($massaaviat); ?></h1> 
   </div>  
   <?php 
  }else{   
    $sql = "INSERT INTO mdl_block_planpacs 
(course,idAct,timedueOld,timedueNou,usuCanvi,motiuC anvi,dataCanvi,tipR
eg) "; 
    $sql.= "VALUES 
('$id','$idTasca','$dataVella','$novaData','$usuari ','$raoPac','$dayno
w','$tipCanvi')"; 
    $rs = mysql_qu ery($sql, $con) or die("Error al 
desar : ".mysql_error); 
    $ult_id = mysql_insert_id($con); 
     
      
    $sql2 = "UPDATE mdl_assignment SET 
timedue='$timedue'"; 
    $sql2.= " WHERE id = '$idTasca'"; 
    $rs2 = mysql_query($sql2, $con); 
     
    $sql3 =  "SELECT * FROM mdl_assignment WHERE id 
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= '$idTasca'"; 
    $rs3 = mysql_query($sql3, $con); 
    $fields3 = mysql_fetch_row($rs3); 
     
    $elnom = $fields3[2]; 
    //$elnom = 25; 
    //echo ($elnom); 
     
    $sql4 = "UPDATE mdl_event SET 
timestart='$timedue'"; 
    $sql4.= " WHERE name = '$elnom'"; 
    $rs4 = mysql_query($sql4, $con); 
     
    ?> 
    <div align="center"> 
     <h1><?php echo 
get_string('changessaved'); ?></h1> 
    </div> 
    <?php 
  } 
   
?> 
  <div align="center">  
<?php 
  echo "<a href=\"edita.php?id=". $id . "\ ">". 
get_string('continue')."</a>\n"; 
  echo "</div>\n"; 
   
  print_footer($course); 
?>  
  </div> 
 </body> 
</html>  
<?PHP // $Id: edita.php,v 1.1 2006/12/10 02:45:19 m oodler Exp $ 
// Alex araujo i Batlle 2006 
 
?> 
<html> 
 
<?php 
 
    require_once("../../config.php"); 
    require_once("lib.php"); 
 require_once("$CFG->dirroot/mod/assignment/lib.php "); 
 require('configuracio.php');  
  
 $id = required_param('id', PARAM_INT); // course 
 
    require_variable($id);   // course 
  
 if (empty($form->name)) { 
        $form->name = ""; 
    } 
  
 if (!isset($form->timedue)) { 
        $form->timedue = time()+7*24*3600; 
 } 
 
    if (! $course = get_record("course", "id", $id) ) { 
        error("Course ID is incorrect"); 
    } 
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    require_login($course->id); 
 
    add_to_log($course->id, "planpacs", "view all",  
"index.php?id=$course->id", ""); 
 
 
/// Get all required strings 
 
    $strplanpacss = get_string("Planpacs", "block_p lanpacs"); 
    $strplanpacs  = get_string("Planpacs", "block_p lanpacs"); 
 
 
/// Print the header 
 
    if ($course->category) { 
        $navigation = "<A HREF=\"../../course/view. php?id=$course-
>id\">$course->shortname</A> ->"; 
    } 
 
    print_header("$course->shortname: $strplanpacss ", "$course-
>fullname", "$navigation $strplanpacss", "", "", tr ue, "", 
navmenu($course)); 
 
/// Get all the appropriate data 
 
    //if (!$planpacss = get_all_instances_in_course ("planpacs", 
$course)) { 
    //    notice("No hi ha Pacs per mostrar", 
"../../course/view.php?id=$course->id"); 
    //    die; 
    //} 
  
 if (!$assignments = get_all_instances_in_course("a ssignment", 
$course)) 
 { 
 notice(get_string('noassignments', 'assignment'), 
"../../course/view.php?id=$course->id"); 
 die; 
 } 
 
/// Print the list of instances (your module will p robably extend 
this) 
 
 $timenow = time(); 
    $strname  = get_string("name"); 
    $strweek  = get_string("week");  
    $strtopic  = get_string("topic"); 
 $struser  = get_string("user"); 
 $numSetmana = 1; 
 $timenow = time(); 
 // Variables creades  
 $strrao  = get_string("raoCanvi", "block_planpacs" );  
 $nPac = get_string("pac", "block_planpacs"); 
 $nomPac = get_string("nomPac", "block_planpacs"); 
 $desaPac = get_string("desaPac", "block_planpacs") ; 
 $titHihsto = get_string("titHihsto", "block_planpa cs"); 
 $foratrmini = get_string("foratrmini", "block_plan pacs"); 
 $strtipcanvi = get_string("strtipcanvi", "block_pl anpacs"); 
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 $strDate = get_string("date"); 
 $stredit = get_string("restore"); 
  
 //print_date_selector("dueday", "duemonth", "dueye ar", $form-
>timedue); 
    
    //$table->head  = array ($strweek, $strname, $s trname); 
    //$table->align = array ("CENTER", "LEFT","CENT ER"); 
  
 // fem un enllaç per tornar al panell 
 ?> 
 <div align="right"><a href="index.php?id=<?php pri nt $id; 
?>"><?php echo(get_string("taulellCtr", "block_plan pacs"));?> 
</a></div> 
  
  <script type="text/javascript" language="javascri pt"> 
   var dueitems = 
['dueday','duemonth','dueyear','duehour', 'dueminut e', 'preventlate']; 
   
  </script> 
  
 <table cellpadding="5" align="center"> 
  <tr align="center" valign="top"><td 
colspan="4">&nbsp;</td></tr> 
  <tr valign="top" align="center"> 
   <td><b><?php echo($nomPac) ?></b></td> 
   <td><b><?php echo($strDate) ?></b></td> 
   <td><b><?php print_string("duedate", "assignment ") 
?></b></td> 
   <td><b><?php echo($strrao) ?></b></td> 
   <td><b>&nbsp;</b></td> 
  </tr> 
  
 <?php  
 $eldia = (strftime("%d",time())); 
 $elmes = (strftime("%m",$course->startdate)); 
 $elany = (strftime("%Y",$course->startdate)); 
  
 
   
 foreach ($assignments as $assignment) { 
  // si hi ha pacs ocultes no les mostrem 
  if ($assignment->visible){ 
   // recuperem les dates i mirem que no estiguiem fora 
de plaç 
   $ara = time(); 
   //echo ($ara); 
   //echo ($assignment->timedue);    
   
     
    ?>     
    <form name="form" method="post" 
action="desa.php">  
         
      <tr valign="top">     
       <td> 
        <?php echo($assignment-
>name) ?> 
       </td> 
       <td> 
        <?php 
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echo(userdate($assignment->timedue)) ?> 
       </td> 
       <?php 
       if (($ara) > ($assignment-
>timedue)) { 
        ?><td colspan="3"><?php 
echo($foratrmini); ?></td><?php 
       }else{    
     
       ?>  
        <td>    
  
          
         <?php 
             
print_date_selector("dueday", "duemonth", "dueyear" , $assignment-
>timedue);              
         ?>   
      
        <td> 
         <input 
type="text" name="raoPac" > 
        </td> 
        <td> 
         <input 
type="submit" value="<?php echo ($desaPac) ?> &raqu o;" /> 
        </td>     
       </tr> 
       <?php     
  
       }     
   
       ?>   
       
      <input type="hidden" 
name="datavella" value="<?php p($assignment->timedu e) ?>" />  
     
      <input type="hidden" 
name="tipCanvi" value="<?php p("9") ?>" /> 
      <input type="hidden" name="idTasca" 
value="<?php p($assignment->id) ?>" /> 
      <input type="hidden" name="id" 
value="<?php p($course->id) ?>" /> 
     </form>    
    
     <?php 
   } 
 }           
 ?> 
 </table> 
 <hr width="100%"> 
 <table cellpadding="5" align="center"> 
  <tr align="center" valign="top"><td colspan="6">< b><?php 
echo ($titHihsto); ?></b></td></tr> 
  <tr valign="top" align="center">    
    <td><b><?php echo $nomPac; ?></b></td> 
    <td><b><?php echo $struser; ?></b></td> 
    <td><b><?php echo $strrao; ?></b></td> 
    <td><b><?php echo $strDate; ?></b></td> 
    <td><b><?php echo $strtipcanvi; ?></b></td> 
    <td><b><?php echo $stredit; ?></b></td> 
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  </tr>   
<?php   
 // recuperem la resta de dades  
 $sql = "SELECT * FROM mdl_block_planpacs WHERE cou rse = '$id'"; 
 $rs = mysql_query($sql, $con); 
 while ($fields = mysql_fetch_row($rs)) { 
  $sql2 = "SELECT * FROM mdl_assignment WHERE id = 
'$fields[2]'"; 
  $rs2 = mysql_query($sql2, $con); 
  $fields2 = mysql_fetch_row($rs2); 
  // recuperem l'id de l'usuari que ha fet els canv is 
  $sql3 = "SELECT * FROM mdl_user WHERE username = 
'$fields[5]'"; 
  $rs3 = mysql_query($sql3, $con); 
  $fields3 = mysql_fetch_row($rs3); 
   ?> 
   <tr valign="top" align="center">     
    <td><?php print $fields2[2].' '; ?></td> 
    <td><a href="/moodle/user/view.php?id=<?php 
print $fields3[0].' '; ?>&course=<?php print $id.' '; ?>"><?php print 
$fields[5].' '; ?></a></td> 
    <td><?php print $fields[6].' '; ?></td> 
    <td><?php echo(userdate($fields[7])).' '; 
?></td> 
    <td> 
    <?php  
    switch ($fields[8]){      
      
       case 9: 
        echo (get_string("canvinou", 
"block_planpacs")); 
        break; 
       case 8: 
        echo (get_string("restaurat", 
"block_planpacs")); 
        break; 
       default: 
        echo (get_string("sensecanvi", 
"block_planpacs")); 
        break;     
    } 
    ?> 
     
    </td>     
    <td><a href="restaura.php?elReg=<?php print 
$fields[0]; ?>&idPac=<?php print $fields[2]; ?>&id= <?php print $id; 
?>&dataAnt=<?php print $fields[3]; ?>&dataAct=<?php  print $fields[4]; 
?>"><?php echo($stredit);?> </a></td>     
   </tr>    
   <?php 
 }  
 ?> 
 </table> 
</html> 
 <?php 
   
  
 /// Finish the page 
 
    print_footer($course); 
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?> 
<?PHP // $Id: index.php,v 1.1 2003/09/30 02:45:19 m oodler Exp $ 
 
// Incloem els fitxers 
    require_once("../../config.php"); 
    require_once("lib.php"); 
 require_once("$CFG->dirroot/mod/assignment/lib.php "); 
 require('configuracio.php'); 
  
 $id = required_param('id', PARAM_INT); // course 
 
    require_variable($id);   // course 
 
    if (! $course = get_record("course", "id", $id) ) { 
        error("Course ID is incorrect"); 
    } 
 
    require_login($course->id); 
 
    add_to_log($course->id, "planpacs", "view all",  
"index.php?id=$course->id", ""); 
 
 
/// Recuperem cadenes de text 
 
    $strplanpacss = get_string("Planpacs", "block_p lanpacs"); 
    $strplanpacs  = get_string("Planpacs", "block_p lanpacs"); 
 
 
/// Print the header 
 
    if ($course->category) { 
        $navigation = "<A HREF=\"../../course/view. php?id=$course-
>id\">$course->shortname</A> ->"; 
    } 
 
    print_header("$course->shortname: $strplanpacss ", "$course-
>fullname", "$navigation $strplanpacss", "", "", tr ue, "", 
navmenu($course)); 
 
/// Get all the appropriate data 
  
 if (!$assignments = get_all_instances_in_course("a ssignment", 
$course)) 
 { 
 notice(get_string('noassignments', 'assignment'), 
"../../course/view.php?id=$course->id"); 
 die; 
 } 
 
/// Print the list of instances  
 
 $numSetmana = 1; 
 $timenow = time(); 
 
 $timenow = time(); 
    $strname  = get_string("name"); 
    $strweek  = get_string("week");  
    $strtopic  = get_string("topic"); 
 $struser  = get_string("user"); 
 $strdesc  = get_string("description"); 
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 $strrao  = get_string("raoCanvi", "block_planpacs" );  
 $nPac = get_string("pac", "block_planpacs"); 
 $nomPac = get_string("nomPac", "block_planpacs"); 
 $desaPac = get_string("desaPac", "block_planpacs") ; 
 $titHihsto = get_string("titHihsto", "block_planpa cs"); 
 $titTaulell = get_string("taulellCtr", "block_plan pacs"); 
 $pacsperfer = get_string("pacsperfer", "block_plan pacs"); 
 $strdescpacs = get_string("strdescpacs", "block_pl anpacs"); 
 $strdesccal = get_string("strdesccal", "block_plan pacs"); 
 $strdescrec = get_string("strdescrec", "block_plan pacs"); 
 $strcalendari = get_string("calendari", "block_pla npacs"); 
 $strdesccalimp = get_string("strdesccalimp", "bloc k_planpacs"); 
   
 $strDate = get_string("date"); 
 $stredit = get_string("restore"); 
  
 $daynow = date("j"); 
 $mesnow = date("n"); 
 $anynow = date("Y"); 
    
 
 ?> 
  
 <table cellpadding="5" align="center"> 
  <tr align="center" valign="top"><td colspan="4">< h1><?php 
echo ($titTaulell); ?></h1></td></tr> 
  <tr align="center" valign="top"><td colspan="4">< h2><?php 
echo ($pacsperfer); ?></h2></td></tr> 
  <tr valign="top" align="left"> 
   <td><b><?php echo($nomPac) ?></b></td> 
   <td><b><?php echo(get_string("duedate", 
"assignment")) ?></b></td> 
   <td><b><?php echo(get_string("grade")) ?></b></t d> 
   <td>&nbsp;</td> 
       
  </tr> 
  
 <?php 
 foreach ($assignments as $assignment) { 
  // mirem si ja té nota 
  if (!file_exists($CFG-
>dirroot.'/mod/assignment/type/'.$assignment-
>assignmenttype.'/assignment.class.php')) { 
            continue; 
        } 
 
        require_once ($CFG-
>dirroot.'/mod/assignment/type/'.$assignment-
>assignmenttype.'/assignment.class.php'); 
        $assignmentclass = 'assignment_'.$assignmen t->assignmenttype; 
        $assignmentinstance = new $assignmentclass( $assignment-
>coursemodule); 
     
        $submitted = $assignmentinstance->submitted link(); 
 
        $grade = '-'; 
        if ($submission = $assignmentinstance->get_ submission($USER-
>id)) { 
            if ($submission->timemarked) { 
                $grade = $assignmentinstance-
>display_grade($submission->grade); 
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            } 
        }   
  // si hi ha pacs ocultes no les mostrem 
  if ($assignment->visible){ 
 ?> 
    
   <tr valign="top">     
    <td> 
     <?php echo($assignment->name) ?> 
    </td> 
    <td> 
     <?php echo(userdate($assignment-
>timedue)) ?> 
    </td> 
    <td> 
     <?php echo($grade) ?> 
    </td> 
    <td><a 
href="../../mod/assignment/index.php?id=<?php echo ($id); ?>"><?php 
echo get_string('view');?></a></td>       
      
   </tr>      
 <?php 
  } 
 }           
 ?> 
  <tr align="center" valign="top"><td 
colspan="4">&nbsp;</td></tr> 
  <tr align="center" valign="top"><td colspan="4">< h2><?php 
echo get_string('resources'); ?></h2></td></tr>    
  <tr valign="top" align="left"> 
   <td colspan="3"><?php echo($strdescrec) ?></td> 
   <td><a href="../../mod/resource/index.php?id=<?p hp 
echo ($id); ?>"><?php echo get_string('view');?> </ a></td>   
  
  </tr> 
  <tr align="center" valign="top"><td 
colspan="4">&nbsp;</td></tr>  
  <tr align="center" valign="top"><td colspan="4">< h2><?php 
echo ($strcalendari); ?></h2></td></tr>    
  <tr valign="top" align="left"> 
   <td colspan="3"><?php echo($strdesccal) ?></td> 
   <td><a 
href="../../calendar/view.php?view=month&course=<?p hp echo ($id); 
?>&cal_d=<?php echo ($daynow); ?>&cal_m=<?php echo ($mesnow); 
?>&cal_y=<?php echo ($anynow); ?>"><?php echo get_s tring('view');?> 
</a></td>  
  </tr> 
  <?php 
  // ara triem la data d'inici del curs per mostrar  els tres 
mesos que es printaran al calendari 
  $eldia = (strftime("%d",$course->startdate)); 
  $elmes = (strftime("%m",$course->startdate)); 
  $elany = (strftime("%Y",$course->startdate)); 
  ?> 
  <tr valign="top" align="left"> 
   <td colspan="3"> 
    <?php echo($strdesccalimp) ;?></td> 
   <td><a href="calendari.php?view=month&course=<?p hp 
echo ($id); ?>&cal_d=<?php echo ($eldia); ?>&cal_m= <?php echo 
($elmes); ?>&cal_y=<?php echo ($elany); ?>"><?php e cho 
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get_string('view');?> </a></td>  
  </tr>  
  <tr align="center" valign="top"><td 
colspan="4">&nbsp;</td></tr> 
  <tr align="center" valign="top"><td colspan="4">< h2><?php 
echo ($strplanpacs); ?></h2></td></tr>    
  <tr valign="top" align="left">    
   <td colspan="3"><?php echo($strdescpacs) ?></td>  
   <td><a href="edita.php?id=<?php echo ($id); 
?>&course=<?php print $course; ?>"><?php echo get_s tring('view');?> 
</a></td>     
  </tr>  
 </table> 
  
  
 <?php 
  
 /// Finish the page 
 
    print_footer($course); 
 
?> 
<?PHP  // $Id: lib.php,v 1.3 2004/06/09 22:35:27 gu stav_delius Exp $ 
 
/// Library of functions and constants for module p lanpacs 
 
$planpacs_CONSTANT = 7;     /// for example 
 
 
function planpacs_add_instance($planpacs) { 
/// Given an object containing all the necessary da ta,  
/// (defined by the form in mod.html) this function   
/// will create a new instance and return the id nu mber  
/// of the new instance. 
 
    $planpacs->timemodified = time(); 
 
    # May have to add extra stuff in here # 
     
    return insert_record("planpacs", $planpacs); 
} 
 
 
function planpacs_update_instance($planpacs) { 
/// Given an object containing all the necessary da ta,  
/// (defined by the form in mod.html) this function   
/// will update an existing instance with new data.  
 
    $planpacs->timemodified = time(); 
    $planpacs->id = $planpacs->instance; 
 
    # May have to add extra stuff in here # 
 
    return update_record("planpacs", $planpacs); 
} 
 
 
function planpacs_delete_instance($id) { 
/// Given an ID of an instance of this module,  
/// this function will permanently delete the insta nce  
/// and any data that depends on it.   
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    if (! $planpacs = get_record("planpacs", "id", "$id")) { 
        return false; 
    } 
 
    $result = true; 
 
    # Delete any dependent records here # 
 
    if (! delete_records("planpacs", "id", "$planpa cs->id")) { 
        $result = false; 
    } 
 
    return $result; 
} 
 
function planpacs_user_outline($course, $user, $mod , $planpacs) { 
/// Return a small object with summary information about what a  
/// user has done with a given particular instance of this module 
/// Used for user activity reports. 
/// $return->time = the time they did it 
/// $return->info = a short text description 
 
    return $return; 
} 
 
function planpacs_user_complete($course, $user, $mo d, $planpacs) { 
/// Print a detailed representation of what a  user  has done with  
/// a given particular instance of this module, for  user activity 
reports. 
 
    return true; 
} 
 
function planpacs_print_recent_activity($course, $i steacher, 
$timestart) { 
/// Given a course and a time, this module should f ind recent activity  
/// that has occurred in planpacs activities and pr int it out.  
/// Return true if there was output, or false is th ere was none. 
 
    global $CFG; 
 
    return false;  //  True if anything was printed , otherwise false  
} 
 
function planpacs_cron () { 
/// Function to be run periodically according to th e moodle cron 
/// This function searches for things that need to be done, such  
/// as sending out mail, toggling flags etc ...  
 
    global $CFG; 
 
    return true; 
} 
 
function planpacs_grades($planpacsid) { 
/// Must return an array of grades for a given inst ance of this 
module,  
/// indexed by user.  It also returns a maximum all owed grade. 
/// 
///    $return->grades = array of grades; 
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///    $return->maxgrade = maximum allowed grade; 
/// 
///    return $return; 
 
   return NULL; 
} 
 
function planpacs_get_participants($planpacsid) { 
//Must return an array of user records (all data) w ho are participants 
//for a given instance of planpacs. Must include ev ery user involved 
//in the instance, independient of his role (studen t, teacher, 
admin...) 
//See other modules as example. 
 
    return false; 
} 
 
function planpacs_scale_used ($planpacsid,$scaleid)  { 
//This function returns if a scale is being used by  one planpacs 
//it it has support for grading and scales. Comment ed code should be 
//modified if necessary. See forum, glossary or jou rnal modules 
//as reference. 
    
    $return = false; 
 
    //$rec = get_record("planpacs","id","$planpacsi d","scale","-
$scaleid"); 
    // 
    //if (!empty($rec)  && !empty($scaleid)) { 
    //    $return = true; 
    //} 
    
    return $return; 
} 
 
?> 
<?PHP // $Id: restaura.php,v 1.1 2006/12/10 02:45:1 9 moodler Exp $ 
// Alex araujo i Batlle 2006 
 
    require_once("../../config.php"); 
    require_once("lib.php"); 
 require_once("$CFG->dirroot/mod/assignment/lib.php "); 
 require('configuracio.php'); 
       
  
 $id = required_param('id', PARAM_INT); // course 
 
    require_variable($id);   // course  
 
    if (! $course = get_record("course", "id", $id) ) { 
        error("Course ID is incorrect"); 
    } 
  
 $elReg = required_param('elReg', PARAM_INT); // re gistre 
  
 $dataVella = required_param('dataAnt', PARAM_INT);  // data 
  
 $dataAct = required_param('dataAct', PARAM_INT); / / data 
  
 $idPac = required_param('idPac', PARAM_INT); // da ta 
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    require_login($course->id); 
 
    add_to_log($course->id, "planpacs", "view all",  
"index.php?id=$course->id", ""); 
 
/// Get all required strings 
 
    $strplanpacss = get_string("Planpacs", "block_p lanpacs"); 
    $strplanpacs  = get_string("Planpacs", "block_p lanpacs"); 
 
 
/// Print the header 
 
    if ($course->category) { 
        $navigation = "<A HREF=\"../../course/view. php?id=$course-
>id\">$course->shortname</A> ->"; 
    } 
 
    print_header("$course->shortname: $strplanpacss ", "$course-
>fullname", "$navigation $strplanpacss", "", "", tr ue, "", 
navmenu($course)); 
 
/// Get all the appropriate data 
 
    //if (!$planpacss = get_all_instances_in_course ("planpacs", 
$course)) { 
    //    notice("No hi ha Pacs per mostrar", 
"../../course/view.php?id=$course->id"); 
    //    die; 
    //} 
  
 if (!$assignments = get_all_instances_in_course("a ssignment", 
$course)) 
 { 
 notice(get_string('noassignments', 'assignment'), 
"../../course/view.php?id=$course->id"); 
 die; 
 } 
 
/// Print the list of instances (your module will p robably extend 
this) 
 
// recuperem les dades originals de la PAC 
$sql2 = "SELECT * FROM mdl_assignment WHERE id = '$ idPac'"; 
$rs2 = mysql_query($sql2, $con); 
$fields2 = mysql_fetch_row($rs2); 
?> 
  
 <table cellpadding="5" align="center"> 
  <tr align="center" valign="top"><td 
colspan="2">&nbsp;</td></tr> 
  <tr valign="top" align="center"> 
   <td align="right"><b>&nbsp;</b></td> 
   <td align="right"><?php echo($elReg) ?></td> 
  </tr> 
  <tr valign="top" align="center"> 
   <td align="right"><b><?php echo(get_string('pac' , 
'block_planpacs').":") ?></b></td> 
   <td align="right"><?php print $fields2[2].' '; 
?></td> 
  </tr> 
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  <tr valign="top" align="center"> 
   <td align="right"><b><?php 
echo(get_string('dataantiga', 'block_planpacs').":" ) ?></b></td> 
   <td align="right"><?php echo(userdate($dataVella )) 
?></td>    
  </tr> 
  <tr valign="top" align="center"> 
   <td align="right"><b><?php 
echo(get_string('dataactual', 'block_planpacs').":" ) ?></b></td> 
   <td align="right"><?php echo(userdate($dataAct))  
?></td>    
  </tr> 
  <tr align="center" valign="top"><td 
colspan="2"><hr></td></tr> 
  <tr valign="top" align="center"> 
   <td align="right"><b><?php 
echo(get_string('descDataNova', 'block_planpacs')." :") ?></b></td> 
   <td align="right"><?php echo(userdate($dataVella )); 
?></td> 
  </tr> 
  <form name="form" method="post" action="desa.php" >  
  <tr>   
   <td><b><?php echo(get_string('raoCanvi', 
'block_planpacs').":") ?></b></td> 
   <td><input type="text" name="raoPac" ></td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td><input type="submit" value="<?php echo 
(get_string('desaPac', 'block_planpacs')) ?> &raquo ;" /></td> 
  </tr>  
   <input type="hidden" name="datavella" value="<?p hp 
echo($dataAct) ?>" /> 
   <input type="hidden" name="timedue" value="<?php  
echo($dataVella) ?>" />       
   <input type="hidden" name="tipCanvi" value="<?ph p 
echo("8") ?>" /> 
   <input type="hidden" name="idTasca" value="<?php  
echo($idPac) ?>" /> 
   <input type="hidden" name="id" value="<?php 
echo($course->id) ?>" /> 
  </form> 
 </table> 
   
<?php  
 /// Finish the page 
 
    print_footer($course); 
 
?> 
<?PHP // $Id: version.php,v 1.1 2003/09/30 02:45:19  moodler Exp $ 
 
/////////////////////////////////////////////////// ///////////////////
/////////// 
///  Code fragment to define the version of planpac s 
///  This fragment is called by moodle_needs_upgrad ing() and 
/admin/index.php 
/////////////////////////////////////////////////// ///////////////////
/////////// 
 
$module->version  = 2006121200;  // The current mod ule version (Date: 
YYYYMMDDXX) 
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$module->cron     = 0;           // Period for cron  to check this 
module (secs) 
 
?> 
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Capítol 4.Estructura del paquet del mòdul 
 

Contingut del Paquet 
Paquet block_planpacs 

 
Fig.10 : Fitxers inclosos dins de la carpeta principal del bloc 
 
Carpeta de creació de taules “db” 

 
Fig.11 : Fitxers inclosos dins de la carpeta de creació de la base de dades 
 
Carpeta de fitxer d’idioma “lang” 

 
Fig.12 : Fitxers inclosos dins de la carpeta d’idioma 
 
Dins de cadascuna de les carpetes hi ha el fitxer d’idioma corresponent 

 
Fig.13 : Exemple de fitxer d’idioma inclòs dins de la carpeta d’un dels idiomes 
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Contingut del fitxer README.txt. Explicació de la instal�lació 
Aquest és un fitxer de text explicatiu per facilitar el procés d’instal�lació del 
bloc en un entorn Moodle. 
 
En cinc punts es descriu el procés a seguir pel seu correcte funcionament. 
 
INSTAL·LACIÓ DEL PLANIFICADOR DE PACS 
------------------------------------- 
 
NOTA DE LA VERSIÓ : Pel correcte funcionament d'aqu est bloc, la versió 
de Moodle ha de  
ser superior a la 1.6 
 
1. Descomprimir l'arxiu i llegir aquest fitxer 
 
2. Copia el fitxer "block_planpacs.php" que hi ha a  les subcarpetes de 
"lang" dins de la  
   carpeta "moodle/lang/" corresponent de la teva i nstal·lació de 
Moodle. 
   NOTA : Els idiomes per defecte que s'inclouen en  aquest paquet són 
: 
   - ca_utf8 : Català 
   - en_utf8 : Anglès ( English ) 
   - es_es_utf8 : Castellà ( Español ) 
 
3. Edita el fitxer "configuracio.php" i posa les da des corresponents 
al teu servidor. 
 
4. Copia la carpeta "planpacs" dins del directori " moodle/blocks" de 
la teva instal·lació 
   de Moodle. 
 
5. Accedeix a la plana d'administració del teu Mood le. Hauries de 
rebre un missatge 
   confirmant que el bloc ja es troba instal·lat i en funcionament. 
 
 
bona sort i a planificar lliuraments! 
 
Alex Araujo i Batlle 
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Capítol 5. Posta en funcionament i test 
 

Requisits del sistema 
Aquest bloc necessita tenir una instal�lació de Moodle en la versió 1.6 o 
superior. Els canvis a partir d’aquesta versió quant a la codificació de les 
dades en UTF-8 fan que no se’n pugui garantir el seu funcionament en 
versions anteriors. 
 
Concretament, el bloc ha estat testejat en una instal�lació de Moodle 1.7+ 
(2006101007), la última versió estable del programa en el moment de dur a 
terme el projecte. 
 
Els paràmetres de php configurats són el següents : 
 

System  
Linux servidorweb 2.6.15-26-server #1 SMP Fri Sep 8  
21:00:37 UTC 2006 i686  

Build Date  Nov 2 2006 12:17:35  

Server API  Apache 2.0 Handler  

Virtual Directory 
Support  

disabled  

Configuration File 
(php.ini) Path  

/etc/php5/apache2/php.ini  

PHP API  20041225  

PHP Extension  20050922  

Zend Extension  220051025  

Debug Build  no  

Thread Safety  disabled  

Zend Memory Manager  enabled  

IPv6 Support  enabled  

Registered PHP 
Streams  

php, file, http, ftp, compress.bzip2, compress.zlib , 
https, ftps  

Registered Stream 
Socket Transports  

tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, sslv2, tls  

Registered Stream 
Filters  

string.rot13, string.toupper, string.tolower, 
string.strip_tags, convert.*, convert.iconv.*, 
bzip2.*, zlib.*   

Fig.14 : Taula de paràmetres de configuració de PHP 
 
Els paràmetres del servidro web configurat, són els següents : 
 
Apache Version Apache/2.0.55 (Ubuntu) PHP/5.1.2  
Apache API Version 20020903  
Server Administrator webmaster@localhost  
Hostname:Port 192.168.0.230:0  
User/Group www-data(33)/33  
Max Requests Per Child: 0 –  
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Keep Alive: on –  
Max Per Connection: 100  
Timeouts Connection: 300 –  
Keep-Alive: 15  
Virtual Server Yes  
Server Root /etc/apache2  
Loaded Modules core mod_access mod_auth mod_log_con fig mod_logio 
mod_env mod_setenvif prefork http_core mod_mime mod _status 
mod_autoindex mod_negotiation m od_dir mod_alias mod_so mod_cgi 
mod_php5 mod_userdir 
Fig.15 : Taula de paràmetres de configuració del servidor web 
 
Els paràmetres i versió del servidor de base de dades instal�lat són : 
 
MySQL - 5.0.22-Debian_0ubuntu6.06.2-log 
Joc de caràcters de MySQL: UTF-8 Unicode (utf8) 
Fig.16 : Taula de paràmetres del sistema gestor de Bases de Dades MySql 
 
 

Experiència realitzada 
La instal�lació s’ha dut a terme en un PC convencional. El sistema operatiu 
instal�lat ha estat Ubuntu 6.06 LTS en la seva versió per a servidors. 
 
En el procés d’instal�lació del sistema operatiu, s’han triat els paquets 
corresponents al servidor web Apache, al gestor de base de dades MySql i s’ha 
habilitat el PHP. 
 
Un cop connectats a la màquina local des d’un navegador web, hem 
comprovat que el servidor de planes web, rutllava correctament. 
 

 
Fig.17 : Plana inicial per defecte de comprovació pel servidor Apache 
 
Per tal de poder treballar de manera més àgil amb el gestor de base de dades 
mySql, i veient que en la seva instal�lació per defecte, el seu funcionament i 
configuració s’ha de fer mitjançant la línea de comandes, hem descarregat 
l’aplicatiu web phpMyAdmin (http://www.phpmyadmin.net/ ). Es tracta d’un 
entorn web, amb programari lliure, que ens permet interaccionar de forma 
gràfica amb la nostra base de dades. 
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Fig.18 : Plana web inicial del phpMyAdmin instal�lat localment 
 
 
Instal�lació de Moodle 
Seguidament hem descarregat l’última versió estable de Moodle des de la 
plana web http://moodle.org. La versió descarregada ha estat la 1.7+. 
 

 
Fig.19 : Plana de descàrrega de la distribució de Moodle 
 
 
Hem descomprimit el fitxer descarregat a la carpeta visi ble des d’Internet 
creant el directori moodle. 
 
Seguidament, hem accedit a l’adreça del nostre servidor /moodle/ des d’un 
navegador web i hem seguit els passos d’instal�lació guiats per l’assistent 
d’instal�lació. 
 
NOTA : En el moment en el que definim l’adreça des de la que la gent 
accedirà al nostre lloc Moodle, cal tenir en compte que sigui una adreça 
visible des de qualsevol punt de la xarxa, tant interna com externa. 
 
En aquesta línea, el primer problema que ham trobat és en el fet que al 
configurar-li l’adreça IP interna del servidor o l’adreça pública de l’ADSL per 
accedir-hi des de fora, un dels dos accessos no funcionava, ja que els rangs 
utilitzats són diferents. 
 
Així, la solució ha estat donar un nom al servidor i posteriorment, als clients 
que s’hi vulguin connectar, afegir l’associació entre adreça IP i nom de domini 
al seu fitxer de host. ( per a equips windows, aquest procés es pot fer afegint 
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una entrada al fitxer que trobarem dins de la  carpeta de Windows 
\system32\drivers\etc\ editant el fitxer anomenat hosts. 
 
Un cop assignat un nom al servidor i configurat als clients l’adreça a la que 
han d’accedir, ja tenim l’instal�lació de Moodle a punt. 
 
 
Configuració de Moodle 
Seguidament, i dins de Moodle, hem descarregat els paquets d’idioma 
necessaris per provar el bloc des de la plana web http://moodle.org. En el 
nostre cas, a part de l’Anglès, que ja estava al sistema per defecte, hem 
instal�lat el Català i el Castellà. 
 
Hem creat, també, dos usuaris de mostra per poder fer proves tant des del 
punt de vista d’un professor com des del punt de vista de l’estudiant. Aquesta 
usuaris els hem creat dels del punt corresponent del menú d’administració. 
 

 
Fig.20 : Punt del menú d’administració per la creació de 
nous usuaris. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Curs de proves a Moodle 
A continuació s’ha creat un curs de proves i se li ha assignat com a professor i 
com a alumne els dos usuaris creats anteriorment. 
 
Per tal de poder treballar amb algunes dades ( lliuraments, recursos i cites ), 
s’ha importat un curs de prova. El material del curs no està relacionat amb el 
contingut del projecte però si que fa la funció d’omplir amb informació el 
curs de proves per tal de testejar els nostres elements. 
 
Prova de funcionalitat d’altres mòduls 
Per tal de definir quins elements caldria implementar i quins elements eres 
aprofitables d’altres blocs ja programats, hem descarregat diferents blocs de 
la plana de Moodle. Alguns, disponibles des del mateix enllaç de mòduls de la 
web, i altres a partir de referències trobades dins del fòrum de 
desenvolupadors de la web.  
 
Val a dir que ha estat de gran ajut el fet de poder consultar i participar en els 
molts espais de debat actius dins de la comunitat Moodle. 
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Fig.21 : Plana de descàrrega de blocs i mòduls de Moodle 
 
Després de testejar i visualitzar el codi font d’alguns elements desenvolupats 
per terceres persones i dels propis elements distribuïts de manera estàndard, 
hem utilitzat els següents elements : 

- Bloc d’activitats ( estàndard ) 
o No ha estat utilitzat per desenvolupar. Ha servit per agafar idees 

i veure com tractava la gestió de les diferents activitats. 
- Bloc de calendari, tant el global com el dels detall per mes (estàndard) 

o Sí que ha estat utilitzat per desenvolupar. Per una banda, s’ha 
creat un enllaç directe a la visualització mensual des de la Taula 
de comandament. D’aquesta manera, podem veure el detall del 
mes i entrar-hi noves activitats. 
D’altra banda, s’ha modificat el codi del calendari per tal de que 
ens mostri una versió més entenedora i llesta per imprimir del 
trimestre en curs. Aquest període el calcula a partir de la data 
establerta com a inici de curs dels paràmetres de configuració 
general del curs en qüestió. 
 

 
Fig.22 : Vista de l’accés al calendari des de la Taula de comandament del Planificador 

 
- Bloc de recursos ( estàndard ) 

o No ha estat utilitzat per desenvolupar. Únicament, s’hi ha creat 
un enllaç directe enviant les dades corresponents per tal de que 
ens mostri un resum dels recursos dels que disposa el curs 
organitzats de manera temàtica o temporal segons la 
configuració establerta inicialment al curs. 

 
Fig.23 : Vista de l’accés als recursos des de la Taula de comandament del Planificador 
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- Bloc de tasques ( estàndard ) 
o Sí ha estat utilitzat per desenvolupar. Aquest ha estat un dels 

elements més importants, ja que al cap i a la fi, el que fem en el 
planificador és canviar les dates d’aquests lliuraments. 
Alguns fragments de codi han estat incorporats als fitxers php 
programats. 
El elements més conflictius, quant a la programació, han estat 
les dates, ja que ha calgut utilitzar diferents funcions de 
transformació en els formats per tal de fer-les compatibles per 
complert. 
Un altre dels elements usats ha estat el selector de dates, que es 
modifica amb les dades recuperades de les tasques actuals. 
 

 
Fig.24 : Vista del llistat de PACs editable del Planificador 

 
- Bloc “mis apuntes” ( terceres persones ) 

o Sí ha estat utilitzat per desenvolupar. Es tracta d’un bloc que 
gestiona un conjunt de planes d’apunts per cada alumne. El 
contingut no tenia massa a veure amb el que necessitàvem però 
la part d’accés a base de dades, tant per inserir informació com 
per extreure’n ha estat molt útil. S’han utilitzat alguns 
fragments de codi en diferents fitxers php creats. 

- Bloc Gantt ( terceres persones ) 
o No ha estat utilitzat per programar. Ha servit per agafar idees 

sobre el tractament de dates i la comprovació d’aquestes.  
 
Programació de nous elements 
Per tal de crear un nou bloc des de zero, hem descarregat l’element 
new_module disponible a la web de Moodle. Aquest paquet, disposa dels 
fitxers necessaris buits per començar un bloc nou. 
 
El primer que hem fet és configurar el fitxer block_planpacs.php. Aquest és el 
que determinarà l’aspecte i la funció del bloc integrat a la plana principal del 
curs. 
 

 
Fig.25 : Vista del bloc incrustat a un curs 

 
Al clicar a l’enllaç del bloc, se’ns obrirà la plana index.php.  
Aquesta és l’encarregada de mostrar el Taulell de Comandament. 
Inicialment, es recuperen les dades dels lliuraments relacionats amb el curs 
de la taula de tasques ( mdl_assignment ). Mostrem les dates que hi ha 
fixades i la qualificació, si n’hi ha, de cadascun dels lliuraments 
 
En el segon bloc, creem un enllaç directe a la plana de recursos. Es tracta de 
l’índex del mòdul “resource” que hi ha per defecte a Moodle. 
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Al tercer bloc, el calendari, hi ha dues parts : la primera, és un enllaç a la 
plana de visualització del bloc de calendari distribuït amb Moodle on li 
facilitem la data actual per tal de situar-nos en el mes. La segona part, 
enllaça amb el fitxer calendari.php inclòs al Planificador de Pacs. Aquest 
fitxer mostra el tres mesos següents a la data d’inici del curs. A l’hora, inclou 
una opció d’impressió directa. 
 
El quart i últim apartat és el que s'anomena Planificador de Pacs. Al clicar 
anirem a la plana edita.php programada per aquest bloc. 
Aquesta plana es divideix en dues parts : una, des d’on editar qualsevol de les 
dates de lliurament de les PAC planificades sempre i quan la data actual no 
sigui posterior a la data de lliurament. L’altre, a la part inferior, mostra un 
llistat amb l’històric de canvis que s’han fet, indicant-ne : 

- el nom de la PAC 
- el nom d’usuari que ha fet el canvi 
- El motiu ( breu ) que s’ha especificat a l’hora de fer el canvi 
- La data en la que s’ha fet el canvi 
- El tipus de registre : canviat si el registre correspon a una modificació 

d’una data o restaurat si el registre correspon a una restauració a una 
data modificada prèviament. 

 

 
Fig.26 : Vista del llistat d’històric de canvis 

 
Cal destacar que, dins de cada registre, on indica el nom de l’usuari, hi ha la 
possibilitat de clicar-hi al damunt per tal de visualitzar la fitxa complerta amb 
la informació que contingui Moodle d’aquest usuari. 
 
En el cas de realitzar una restauració a un estat anterior, accedirem al fitxer 
restaura.php, des d’on podrem visualitzar quin serà l’estat al que tornarem el 
lliurament i podrem confirmar l’acció. 
 

 
Fig.27 : Vista de la pantalla corresponent a una restauració 
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Tant en el cas de que haguem modificat una data de nou o haguem restaurat 
un registre, l’últim pas serà passar pel fitxer desa.php. Aquest serà 
l’encarregat de : 
1er. Comprovar que la data triada no sigui anterior a l’inici del curs 
2on. Actualitzar la data de la taula de lliuraments mdl_assignment 
corresponent al lliurament modificat. 
3er. Actualitzar la data de la cita que es mostrava al calendari per aquesta 
tasca. Això modifica la taula mdl_event. 
4rt. Inserir un nou registre a la taula mdl_planpacs amb les dades 
corresponents a la modificació feta.  
 
Activació del bloc 
Un cop creat i pujat el bloc al servidor web dins de les carpetes 
corresponents, caldrà que l’activem. 
 
Per realitzar aquesta tasca, hem d’entrar a Moodle amb un usuari que disposi 
de permisos d’administració. Un cop dins, haurem d’accedir al menú 
d’administració. 
De forma automàtica, el sistema ha de reconèixer el nou bloc i :  

- executar la creació de la taula a la base de dades 
- associar el bloc com a disponible 

 
En el cas de treballar en la versió 1.7+ de Moodle, aquesta acció la podem fer 
clicant al damunt de l’opció “notificacions” del menú d’administració. 
 

 
Fig.28 : Bloc d’administració de la versió 1.7+ de Moodle 

 
Al accedir-hi, Moodle processa totes aquelles actualitzacions de blocs i mòduls 
que s’hagin de fer i ho notifica per pantalla. Així, haurem de veure un llistat 
de les tasques que ha fet. 
 
A partir d’aquest moment, el nostre bloc ha d’estar actiu al sistema. Per 
comprovar-ho, podem accedir a “administració -> Mòduls -> Blocs“, on 
veurem un llistat de tots els blocs que conté la nostra instal�lació de Moodle. 
 



TFC – e-learning . 
Disseny i desenvolupament d’un eina que permeti elaborar planificacions grupals 
 

Alex Araujo i Batlle                                                                          pàgina 64 de 72 
UOC – Tardor 2006/2007 

 
Fig.29 : Bloc del Planificador de Pacs habilitat dins del llistat de blocs de Moodle 

 
Per poder treballar amb el bloc des d’algun dels cursos que haguem creat, 
tant sola caldrà activar-lo des de dins del curs en qüestió. 
Això ho podem fer accedint al curs amb un usuari que tingui uns permisos 
mínims de professor ( un alumne no pot activar o desactivar el bloc ), 
habilitant el mode edició del curs, i triant-lo dins del desplegable 
corresponent als blocs disponibles. 
 

 
Fig.30 : Activació del bloc dins d’un curs 
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Actualitzacions del Bloc 
En cas de realitzar alguna actualització dins del planificador de PACs, al 
accedir altre cop a la secció de notificacions del panell d’administració, el 
mateix sistema ens informarà de l’acció duta a terme, fet que indicarà que 
s’ha aplicat l’actualització del bloc pendent. 
 

 
Fig.31 : Missatge d’actualització del bloc 

 
 
 
Test del bloc 
Primer Test : Moodle 1.7+ 
Aquesta instal�lació s’ha fet en un servidor local.  
Un cop copiats els paquets d’idioma i el bloc a la carpeta corresponent, s’ha 
activat el bloc sense dificultat. 
 
Totes les funcionalitats implementades han funcionat correctament 
realitzant-se les accions dutes a terme amb normalitat. 
 
Quant a l’aspecte de la interfícies, és completament adaptable al tema que hi 
hagi definit en el curs, i en tots els temes testejats mostra un entorn coherent 
i en acord amb la resta d’elements del curs. 
 
Quant als idiomes, tants sols ha calgut copiar-los dins de les carpetes 
corresponents ( /lang/idioma_utf8/ ). Al accedir al bloc, com que totes les 
cadenes de text estan passades com a variables, es mostren per pantalla en 
l’idioma triar. 
 
La valoració d’aquest test ha estat òptima. 
 
 
Segon Test : Moodle 1.5.4+ 
Aquesta instal�lació s’ha fet en el servidor de treball de la UOC.  
El primer problema, ha estat el fet de que la versió de Moodle 1.5.4+ no 
utilitza UTF-8 i per tant, els fitxers i carpetes d’idioma no es corresponen 
amb els desenvolupats al bloc. 
 
S’han copiat els fitxers del bloc a la carpeta corresponent. 
 
Al accedir a la plana d’administració per tal d’activar el bloc, ha donat un 
segon problema provocat a la incompatibilitat a l’hora de crear la base de 
dades ja que el joc de caràcters del MySql no era UTF-8. Això ha generat un 
error i no ha creat la base de dades. 
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Si accedim a la configuració de Moodle i li demanem que testegi l’entorn del 
servidor on es troba, retorna un tercer problema relacionat amb la versió 
instal�lada de MySql.  
 

 
Fig.32 : Error de MySql en un entorn de Moodle 1.5.4+ 

 
 
Un cop visualitzant el llistat de blocs instal�lats, no apareixia el Planificador 
de Pacs ja que no troba els texts a mostrar. Al seu lloc apareix un bloc en 
blanc. 
 
D’aquesta manera, és fa impossible mirar d’activar-lo des d’un curs, per 
problemes d’incompatibilitat de versions. 
 
La valoració d’aquest test ha estat negativa.  
 
 
 
Conclusió : El bloc no funciona en versions de Moodle inferiors a la 1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TFC – e-learning . 
Disseny i desenvolupament d’un eina que permeti elaborar planificacions grupals 
 

Alex Araujo i Batlle                                                                          pàgina 67 de 72 
UOC – Tardor 2006/2007 

Restriccions en la modificació de dades 
Per tal d’evitar que alguna modificació de les dates sigui incoherent o que 
modifiqui elements ja tancats, s’han definit alguns mecanismes de restricció a 
l’hora de modificar les dates dels lliuraments. 
 
Primer mecanisme : No deixar modificar una PAC quan s’ha superat la seva 
data de lliurament. 
D’aquesta manera, en el moment que accedim a l’edició de les dates dins del 
Planificador de PACs, si alguna de les dates de lliurament assignada ja ha 
estat superada, no ens apareixeran les opcions per editar-la; ni el desplegable 
amb per triar una nova data, ni l’espai per posar-hi el motiu ni el botó per 
modificar-la. 
En el seu lloc, hi trobarem un missatge que ens informarà que aquest 
lliurament es troba fora de termini. 
 
Aquesta restricció s’efectua dins del fitxer edita.php, així doncs, la fem 
directament a l’hora de mostrar els lliuraments recuperant la data que hi ha 
assignada dins de la taula mdl_assignment,fent referència al lliurament que 
tractem, i comparant-la amb la data actual del sistema. 
 
Segon mecanisme : No deixar modificar una PAC si la nova data és anterior 
a l’inici del curs. 
D’aquesta manera evitem dates sense sentit. En el moment que l’usuari ja ha 
triat una nova data i ha confirmat per desar-la, en lloc de mostrar un missatge 
confirmant que el procés s’ha dut a terme amb èxit, el sistema mostrarà un 
missatge informatiu avisant que la data triada no pot ser anterior a l’inici del 
curs. Els canvis no es desaran. 
 
La restricció és vàlida tant per els nous canvis fets a una PAC, com per les 
accions de restaurar un registre antic; en ambdós casos, si la data a 
actualitzar no compleix amb el requisit de la restricció, aquest canvi no es 
desarà. 
 
Aquesta restricció es realitza al fitxer desa.php. Com que fins que l’usuari no 
ha finalitzat el procés de modificació de la data, no podem estar segurs de 
quina serà la nova data, és en el moment de desar que ho comprovem. 
Comparem la nova data entrada amb el camp de la data d’inici del curs inclòs 
a la taula mdl_course, fent referència al curs en qüestió. 
 
 
Mecanisme no resolt 
Ens ha mancat, però, poder definir un mecanisme que ens acoti la data de 
finalització del curs. Malauradament, Moodle no disposa de cap camp que 
permeti definir aquesta informació a hores d’ara. 
Al crear un nou curs, cal especificar-ne una data d’inici però no una data de 
tancament.  
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Capítol 6. Conclusions 
Com a resum final del projecte, val a dir que ha esta força enriquidor en 
forces aspectes, tant a nivell acadèmic com a nivell personal. 
 
Particularment, fa uns anys que vaig iniciar-me al món de Moodle però mai ho 
havia fet des del punt de vista del desenvolupador. Fins ara, la meva 
dedicació era personalitzar aquells recursos o blocs dels que disposava. 
 
Aquest projecte, però, m’ha premés tractar des d’una mica més “a prop” 
l’aplicatiu creat per Martin Dougiamas i perfeccionat gracies a la feina de la 
comunitat de programari lliure que hi ha al seu voltant. Així, he pogut 
aprendre tant la forma de modificar fragments de codi proporcionats pels 
programadors, com a crear un nou bloc compatible amb les distribucions 
estàndards. 
 
Quant a l’aportació del bloc i les seves funcionalitats, personalment, crec que 
ens hem quedat curts en el temps, i s’ha dut a terme el que podria ser l’inici 
d’un bloc de planificació de treball grupal més extens i complert.  
 
Alguns dels avantatges que aporta, és la facilitat per modificar les dates de 
lliurament i una estructura dels recursos i planificacions més visual. D’altra 
banda, ha mancat temps per poder-hi incloure accessos a altres recursos 
disponibles de manera que construïm un espai prou genèric i a l’hora concret 
on poder desenvolupar i planificar les tasques de cadascun dels lliuraments 
proposats de forma àgil i intuïtiva. 
 
 

Proposta de continuïtat del projecte 
Vist l’abast d’aquest projecte i aprofitant el bloc Planificardor de Pacs iniciat, 
es podrien proposar algunes altres funcionalitats complementaries per 
augmentar les prestacions d’aquest Planificador. 
 
Es tractaria d’habilitar un espai per cadascun dels lliuraments finals on hi 
hagués : 

- L’accés per fer el lliurament de la PAC 
- Un fòrum específic del lliurament on discutir i treballar de forma 

conjunta. ( aquesta eina ja està disponible a Moodle ) 
- Un Xat per poder organitzar reunions en línea. ( aquesta eina ja està 

disponible a Moodle ) 
- Un Wiki per poder anar creant el document final a lliurar de forma 

col�laborativa entre tots els membres del grup. ( aquesta eina ja està 
disponible a Moodle ) 

- Crear una sèrie de fites per assolir com a passes prèvies al lliurament 
definitiu també en format de tasques, de manera que passarien a ser 
planificables com qualsevol altre. Únicament, caldria acotar les dates a 
triar segons els lliuraments de les PAC. 
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- Crear un calendari de planificació amb les fites intermitges per 
cadascun dels lliuraments, de manera que l’estudiant pugui imprimir el 
calendari general o l’individual per cadascuna de les PAC. 

 
En resum, vindria a ser la creació d’un Taulell de Control com el que disposa 
el planificador de Pacs però per cadascun dels lliuraments.  
 
El producte final obtingut amb la continuació d’aquest bloc, seria un 
Planificador de Pacs on cadascuna de les PAC a fer disposaria del seu espai de 
treball independent, organitzable i planificable per qualsevol dels membres 
del grup, fet que s’ajustaria més als objectius inicialment plantejats. 
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5.- Glossari 

Bloc Aplicació 
Aplicatiu desenvolupar en format web que 
realitza certes funcions. S’incorpora als 
laterals d’un curs Moodle. 

Mòdul Aplicació 

Aplicatiu desenvolupar en format web que 
realitza certes funcions. S’incorpora com a 
recurs a les setmanes o temes centrals 
d’un curs Moodle. 

Calendari de 
planificació 

Aplicació 
Calendari en format web on apareixen les 
cites i tasques planificades. 

Apache Programari Servidor de pàgines web de distribució 
gratuïta. 

MySql Programari Sistema gestor de Bases de dades de 
distribució gratuïta. 

PHPMyAdmin Programari Gestor en format web, de distribució 
gratuïta, de bases de dades. 

PHP Llenguatge Llenguatge de programació dinàmic. 

Xat Aplicació Espai de conversa en línea entre diferents 
persones. 

Wiki Aplicació Eina de creació de continguts en grup. 
Fòrum Aplicació Espai de debat entre els usuaris. 

Tasques o lliuraments Terme Pot ser un lliurament d’un arxiu, un treball 
en línea o un treball fora de línea. 

Aulari Virtual Terme Conjunt de recursos estructurats en aules 
disponible a Internet. 

Moodle Programari Aplicatiu de programari lliure que crea un 
Aulari Virtual 

Taula Terme Estructura de dades amb camps i registres 
Enllaç Terme Camí cap a un altre recurs o lloc. 

Tauler de comandament Terme Plana resum amb enllaços als recursos del 
bloc 

Recurs Terme Enllaç a un lloc web o fitxer disponible pels 
estudiants i relacionat a un curs. 

Cita Terme 
Planificació d’un fet concret en una data 
determinada de manera que quedi 
visualment present al calendari. 

PAC Terme Prova d’Avaluació Continuada 

Ajax Llenguatge Llenguatge de programació basat en 
Scripts. 

HTML Llenguatge Llenguatge de programació web estàtic. 
Usuari Entitat Persona que accedeix al sistema 

Professor Entitat Usuari amb permisos per afegir i treure 
contingut dins d’un curs 

Alumne Entitat Usuari amb permisos limitats dins d’un curs 
Administrador Entitat Usuari amb permisos d’administrar el lloc 

Planpacs Terme Nom que la carpeta amb el conjunt de 
fitxers del bloc Planificador de Pacs. 
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7.- Annexos 
 
Fitxer comprimit amb extensió “Zip” que inclou tots els fitxers per instal�lar 
el bloc a qualsevol servidor que hi funcioni una versió de Moodle superior a la 
1.6. 
 

 
Fig.33 : Fitxer Zip del bloc 

 
El fitxer inclou una carpeta anomenada planpacs on hi ha els fitxers php i 
dues subcarpetes, la de creació de la base de dades i la dels fitxers d’idioma. 
 

 
Fig.34 : Arxius inclosos al fitxer comprimit del bloc 

 
 
Espai web de demostració accessible des d’Internet on poder veure en 
funcionament i testejar el planificador de PACs. 
 
 
Document explicatiu del funcionament i les dades d’accés a l’espai de 
demostració. Aquest document, inclou pas a pas una breu explicació de les 
diferents accions que es poden dur a terme usant el bloc. 
 
 
Presentació de diapositives ( powerpoint ) amb una síntesi dels punts més 
destacats del projecte. 
 
 
 
 


