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Acrònims 

 

API: Application Programming Interface 

DB4O: DataBase 4 (for) Objects 

HTML: HyperText Markup Language 

HTTP:  Hypertext Transfer Protocol 

JSON: JavaScript Object Notation 

LOPD: Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal de 

España. 

OAUTH: Open Authorization 

ORM: Object-Relational Mapping 

REST: Representational state transfer 

XML: eXtensible Markup Language 
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1. Introducció 

 

La nostra cultura s’ha enriquit durant anys (i segles) d’influències de 

diverses civilitzacions: fenícia, grega, romana, àrab. Una de les més 

antigues i al mateix temps documentades i estudiades, és la civilització 

grega (bressol de la civilització occidental), que va generar un gran 

desenvolupament tecnològic a occident i posseïa una important activitat 

cultural i filosòfica, fonamentada amb els seus científics, pensadors i 

escriptors. L’organització política estava basada en numeroses polis o 

ciutats-estats independents entre si.   

La paraula àgora prové del grec, i fa referència, a les places públiques i a 

les assemblees que s’hi celebraven dintre de les ciutats (polis). Aquestes 

assemblees tenien la participació dels membres de més prestigi de la ciutat 

i en elles es tractaven els temes d’interès de la ciutat i al mateix temps 

servia de canal de comunicació i transmissió de coneixement entre els 

ciutadants.  

Amb el temps, el terme es va estendre fins a fer referència a altres llocs de 

reunió o discussió, i amb aquesta mateixa filosofia, el nostre treball, el 

projecte àgora vol ser un punt de reunió entre tots els membres de la 

comunitat educativa oferint un canal de comunicació i transmissió de 

coneixement basat en una xarxa heterogènia que afavoreixi la participació 

de tots ells. La idea general d’aquest projecte no consisteix en implementar 

un sistema d’aprentatge a distància (e-learning) com podria ser Moodle1. La 

proposta d’àgora seria un complement, intenta construir una xarxa (social) 

entre tots els membres que participen en el procés educatiu, obrint la 

participació, a més dels membres clàssics (professors) a altres rols 

(terapeutes, logopedes, professors de reforç, etc) i implicar de manera més 

activa a les famílies amb les tasques diàries de l’escola, proporcionant-los 

informació al moment. En un futur podrien funcionar de manera 

complementària i es podria reflexar l’activitat del procés educatiu basat en 

                                       

1 www.moodle.com  
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moodle mitjançant una integració (els comptes podrien estar enllaçats) 

sobre la xarxa que ofereix àgora.  

El treball s’estructurarà, segons es veu reflexat a l’índex inicial. En el primer 

capítol es presentarà el model de funcionament actual d’una escola 

tradicional, s’enumeraran les problemàtiques identificades i es proposaran 

els objectius del treball. En el capítol 2 s’especificaran els requeriments i es 

realitzarà el seu anàlisi. En el capítol 3, es farà una proposta creativa i 

conceptual del projecte tenint el compte les necessitats dels usuaris. En el 

capítol 4 es farà un anàlisi del requeriments. Posteriorment, en el capítol 5 

es realitzarà la definició arquitectònica del sistema. En el capítol 6 es farà 

una proposta tecnològica, a partir del qual es desenvoluparà la nostra 

aplicació. Finalment es presentaran les referències bibliogràfiques i les 

proves de concepte realitzades en els annexes. 
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1.1. Funcionament actual de l’escola 

 

El funcionament clàssic d’una escola està basat en una sèrie de 

procediments de gestió “rígids”, que interactuen d’una manera poc 

optimitzada i que funcionen bàsicament per la bona voluntat del seus 

membres. Està demostrat que la clau d’èxit de funcionament està basada 

en la bona comunicació de tots aquests, i amb les tècniques de comunicació 

i informació tradicional, les carències són més grans.  

Aquest és un dels punts  que vol abordar aquest treball, per aconseguir un 

model de comunicació eficient i amb uns engranatges ben coordinats que 

ofereixin la màxima eficiència.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama que mostra el funcionament de l'escola clàssica 

 

La figura (Figura 1) il·lustra aquest paradigma de funcionament i amb 

posterioritat s’enumeren les responsabilitats de cada element del sistema: 

administració i secretaria, equip directiu, equip docent, famílies i 

professionals: 
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 Administració i secretaria. L’equip d’administració i secretaria 

realitza les següents tasques: 

o Gestió econòmica de l’escola. 

o Gestió administrativa de l’escola.  

 Tramitació del manteniment de centre escolar (edificis, 

instal.lacions, ...). 

 Comanda de material. 

 Elaboració de fotocòpies. 

 Altres tasques relacionades amb l’administració. 

 

 Equip directiu. Porten a terme la gestió acadèmica i està compost 

pels cap d’estudis de les diferents etapes i direcció del centre. Les 

seves funcions són: 

o Coordinació i planificació de les diferents etapes educatives 

(direcció). 

o Coordinació dels professors del claustre de cada etapa (cap 

d’estudis). 

o Gestió amb el departament d’ensenyament en diferents 

aspectes relacionats amb la formació de l’alumnat: gestió de 

proves, comunicació amb els inspectors d’ensenyament, etc. 

 

 Equip docent. L’equip docent està format pel claustre de professors 

(tutors i especialistes) i les seves funcions són: 

o Elaboració de classes i gestió de la pròpia matèria (professors 

especialistes) 

o Coordinació amb els diferents professors especialistes i altres 

professionals implicats en un curs (professor tutor) 

o Comunicació i seguiment dels alumnes en les diverses matèries 

dels cursos que imparteixen. 

o Relació amb les famílies (professor tutor), tramesa de notes 

d’exàmens de totes les matèries, faltes d’assistència, de 

deures, ..., entrevistes, ... 
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 Famílies. Actualment el seu rol acostuma a ser passiu, només reben 

la informació proporcionada per l’escola a través de comunicacions 

escrites i/o notes del professor tutor en el diari de l’alumne. 

Paral.lelament, la família podria rebre algun missatge electrònic o una 

trucada de telèfon si la situació ho requereix.  

 

 Professionals. Els professionals corresponen al rol de terapeutes, 

psicòlegs, psiquiatres, logopedes, professors de reforç que 

proporcionen pautes a l’escola per a millorar el rendiment i/o el 

comportament de l’alumne. Cada família gestiona els professionals 

que tracten els seus fills, però hi ha contacte amb l’escola per 

treballar plegats amb l’alumne. 

 

S’afegirà a més, que estem situats a una escola conscienciada amb medi 

ambient, participa en el programa Agenda21 escolar, perquè és un 

programa pensat per facilitar la implicació com a centre educatiu en 

l'ambiciós projecte planetari d'imaginar i construir un món millor i més 

sostenible, començant per la intervenció en l'entorn més immediat. Serveix 

per planificar les accions que preveiem fer des de l’escola per contribuir 

al desenvolupament sostenible de la nostra ciutat: respectant el medi 

ambient, utilitzant millor els recursos, mantenint un consum responsable 

per combatre les desigualtats socials, etc. És per aquest motiu que aquest 

projecte avaluï la millora mediambiental que suposaria un model de 

comunicació on-line que simplifiqui les comunicacions escrites, per exemple 

per comunicar activitats regulars, excursions, .. 
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1.2. Problemàtica del model de 

funcionament actual 

 

En l’actualitat ens trobem amb una escola petita, amb pocs recursos 

personals i amb una necessitat important d’implicar a les famílies, alhora 

que agilitzar les relacions i comunicacions entre tots els membres de la 

comunitat educativa, sense que això suposi cap increment de feina ni per a 

l’equip docent, ni per a les famílies.  

Els principals problemes que es detecten són: 

 Càrrega alta de feina del professorat, en especial els tutors, que són 

qui recullen tota la informació dels seus alumnes per fer de pont 

entre famílies, professionals i la resta del professors especialistes. 

 Comunicació asíncrona amb pares i mares dels alumnes i lenta 

capacitat de reacció davant l’activitat dels alumnes.  Hi ha un nombre 

petit de reunions presencials (depenent de l’alumne). 

 Comunicació complexa amb altres professionals multidisciplinars: 

terapeutes, psicolègs, etc (difícil localització tant dels professionals 

com dels professors). 

 Seguiment complex dels alumnes, per part de tots els implicats en el 

seu procés d’aprenentatge (professors, famílies, altres professionals, 

...). La informació va passant d’uns a altres per diferents canals 

(correu electrònic, telèfon, reunions, ...)  i no sempre en queda un 

registre centralitzat. 

 Difícil organització del claustre de professors per la manca de temps 

de reunió i de recursos personals. Hi trobem carències amb avisos de 

substitucions, sortides, entrega de documentació, ...  

 Sostenibilitat, hi ha un excés de consum de paper dintre de la gestió 

diària de l’escola (circulars, autoritzacions de sortides, ... ) 

 Els sistemes d’informació actuals són rígids, no permeten 

incorporació de noves funcions, són tancats. 
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1.3. Objectius d’àgora 

 

L’aplicació que es proposa intentarà resoldre les problemàtiques plantejades 

amb els següents objectius: 

 O1: Construir una aplicació Web 2.0 moderna, dissenyada amb 

criteris d'usabilitat i fàcil de fer servir 

 O2: Oferir un sistema flexible i de fàcil accés, que no tingui processos 

administratius complexos per poder-se utilitzar.   

 

 O3: Dissenyar i implementar una aplicació que pugui ser utilitzada 

per més d’un escola (multicentre) 

 

 O4: Agilitzar la comunicació entre l’escola i la família, de manera que 

les famílies tinguin tota la informació del procés d’aprenentatge de 

l’alumne de manera immediata. 

 

 O5: Millorar i minimitzar el cost personal de gestió, i el temps de 

comunicació entre tots els membres del claustre de professors en la 

gestió acadèmica diària 

 

 O6: Facilitar la relació entre el tutor i els professionals implicats amb 

el procés d’aprenentatge de l’alumne (terapeutes, psicòlegs, 

professors de repàs, ...) i que totes dues bandes puguin tenir accés a 

la informació acadèmica i mèdica (amb restriccions) de l’alumne 

 

 O7: Tenir de manera centralitzada tota la informació de l’alumne, i 

aconseguir que pugui ser visualitzada per tots els implicats amb el 

seu aprenentatge 

 

 O8: Simplificar i eliminar el paper en l’enviament de comunicacions, 

autoritzacions i altres notificacions, entre l’escola i la família 
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 O9: Reduir la complexitat de les relacions amb secretaria, millorar les 

gestions de les sortides, peticions de fotocòpies ... 

 

 O10: Mobilitzar l’aplicació i augmentar la disponibilitat del servei, 

donant-li així a l’aplicació una funció extra de poder ser utilitzada en 

qualsevol moment i en qualsevol lloc (qualsevol espai de l’escola, 

sortides, ...) i de la manera més òptima possible 

 

 O11: Oferir una plataforma que ofereixi dades obertes (open data) 

sobre informació pública i d’interès. Per exemple, el menú del mes 

del menjador, els horaris de classe, les hores de consultes dels 

professors, el calendari d’excursions, programacions de les matèries, 

etc.   

 

 O12: Oferir una plataforma que ofereixi una API que permeti 

desenvolupar aplicacions per terceres parts. Per exemple diverses 

aplicacions mòbils sobre diferents plataformes (iOs, Android, Window 

Mobile, etc) 

 

 O13: Dissenyar l’aplicació per a què tingui en compte la llei orgànica 

de protecció de dades (LODP) 

 

Tots aquests objectius tenen un abast sobre una concepció completa de 

l’aplicació. En aquesta prova de concepte que representa aquest treball de fi 

de carrera, s’hauran de realitzar simplificacions sobre alguns objectius i 

possiblement no s’arribarà a algun d’ells. A les conclusions del projecte 

s’hauran d’analitzar l’assoliment d’aquests objectius.  
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2. Especificació i descripció de requeriments 

 

Tenint com a punt de referència el model actual de funcionament de 

l’escola, les problemàtiques detectades i els objectius plantejats, es proposa 

un sistema d’informació que pugui ser utilitzat per diferents perfils 

(professors, professors-tutors, cap d’estudis, pares, professionals externs, 

etc) i que serveixi de canal de comunicació entre tot aquest equip 

heterogeni de persones, que faci un millor aprofitament dels recursos 

aportats en el procés educatiu. 

A continuació s’enumeren les diferents funcionalitats per cada perfil en el 

sistema: 

 

Professor  

 

Les principals funcionalitats es realitzaran sobre activitats relacionades amb 

les matèries que imparteix, encara que també podrà interactuar amb altres 

vincles amb els que pot estar relacionat, per exemple per un pla 

individualitzat d'un alumne.  A mode de resum les funcionalitats són: 

 

 Notificacions d’assistència 

 Notificacions de falta de deures 

 Notificacions de comportament 

 Proposta d’exercicis. No es tracta de crear tasques com faria un 

sistema como moodle,  si es tracta d’anunciar-ho. 

 Realitzar comentaris sobre treballs o respondre a un fil de conversa. 

 Introducció de notes  

 Missatges entre professors del claustre, per coordinar reunions del 

claustre, coordinar substitucions, sortides, etc 

 
Tutor  

 

Un tutor és un professor de l'escola i, per tant, podrà fer ús de les 

funcionalitats abans descrites i d'altres específiques de la tutoria. 

Bàsicament serveix de pont d'enllaç entre l'alumne i/o la seva activitat amb 

la resta de professors del claustre; al mateix temps pot interactuar amb la 
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família de l'alumne (pares i mares) i altres tipus d'actors (equip 

psicopedagògic de l'escola, professionals privats, professors de repàs, etc). 

A mode de resum: 

 

 Veure l'activitat associada a alumnes de la seva tutoria, en qualsevol 

de les seves matèries 

 Participar mitjantçant missatges de converses sobre l'activitat 

associada a alumnes 

 Fer difusió d'activitats específiques de tutoria 

 Publicar un contingut d’un alumne a altres rols (p.ex pares, psicòlegs, 

etc) 

 

Cap d'estudis 

 

El cap d'estudis és una especialització de professor que opcionalment podria 

ser tutor i que, a més d'organitzar/moderar el claustre, serveix com a pont 

d'enllaç entre direcció del centre i el professorat. D'aquesta manera pot 

realitzar les següents tasques: 

 

 Moderar el claustre 

 Publicar missatges del claustre a direcció o de direcció al claustre 

 Comunicar amb els pares de qualsevol curs, sigui o no tutor sobre 

activitats o comunicacions generals del centre: alumnes malalts, 

material, ... 

 Comunicar amb professionals interns i externs de l'escola 

 
 

Pare/Mare/Tutor legal 

 

Les funcionalitats oferides per els pares són: 

 

 Consultar l'expedient del seu fill/a,  

 Rebre les notificacions corresponents  

 Tenir un canal de comunicació directe amb el tutor 
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2.1. Històries d’usuari 

 

A mode de complement, fent servir un model de narració novel.lat, es 

proporciona quatre petites històries que il.lustren el funcionament de la 

plataforma àgora, afegint un puntet d’imaginació i visualitzant l’aplicació 

fent un exercici d’història-ficció. Les històries que es presenten són les 

següents:  

 Núria, cap d’estudis de secundària, aprofita l’hora de treball de 

coordinació, per preparar les substitucions de les sortides de la 

setmana vinent. Consulta els horaris en el perfil de cada professor 

i assigna unes hores a cada professor. Aixss! També cal entregar 

les programacions de 2n!! 

 Montse, professora de català i tutora de 2n d’ESO, arriba a la 

classe de 4t d’ESO, revisa els deures i amb la seva aplicació posa 

falta de deures a en Joan Sunyol i Mar Castell i marca com a falta 

d’assistència a Maria Romaní. Durant la seva hora de treball 

personal consulta la seva classe de tutoria, i pot veure que ja 

estan posades les notes de ciències de 2n i que hi ha hagut un 

incident a la classe de socials. Més alertes? Ohhh!! També té una 

substitució dimarts a les 9h a 3r, i el recordatori de les 

programacions a 2n, cap problema, ja les té fetes!. Aprofitant els 

últims minuts de feina, demana una entrevista amb els pares de 

l’Oriol Garcia. 

 Pere, pare d’un alumne de 4t d’ESO (Joan Sunyol) rep al seu 

mòbil la notificació de falta de deures de català, no se n’havia 

adonat però tenia una alerta de les notes d’anglès, com li haurà 

anat a en Joan? Upps!! no gaire bé, a veure les notes de l’examen 

anterior? 

 Marta, psiquiatra d’en Sergi Martí, avui té visita amb els pares i 

amb l’alumne per fer una revisió de la medicació nova que han 

estat provant. Durant la preparació d’aquesta visita consulta com 

han anat les coses amb en Sergi durant aquest últim mes (faltes 
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de deures, d’assistència a l’escola, comportament, notes, ...) per 

poder tenir una visió de primera mà de la situació a l’escola. 



àgora “Aprendre és cosa de tots” 

 

P
àg

in
a 

 1
7

 

3.  Concepció d’àgora 

 

A partir de l’especificació expressada en els capítols anterior s’ha  presentat 

una proposta conceptual d’àgora en els diferents canals i vies d’utilització: 

canal web i el canal accessible a través d’una aplicació en el mòbil. 

En el cas de les pantalles conceptualitzades en el canal web no s’han 

considerat pantalles de gestió del servei que permetin la creació d’usuaris, 

creació de cursos, assignacions de relacions entre usuaris i cursos, etc. El 

plantejament és que el propi usuari fa un registre i gestiona els espais o 

grups d’aprenentatge que administra. D’aquesta manera no serà necessària 

la intervenció de cap tipus de personal d’administració per gestionar  

l’aplicació i permetrà una gestió molt més escalable i flexible. Prèviament el 

sistema ja disposarà de les dades de configuració del curs (cursos, 

matèries, horaris, etc). 

En el cas de les pantalles del canal mòbil s’ha fet un anàlisi minimalista que 

permeti fer una prova de concepte amb unes poques funcionalitats. En 

futures actualitzacions del programari es podria augmentar les 

funcionalitats fins proporcionar una aplicació molt més completa.  Aquesta 

aplicació mòbil estarà sincronitzada, sempre que disposi de connectivitat, a 

través d’una api proporcionada pel canal web. També s’ha de considerar 

que l’aplicació mòbil pugui funcionar en mode offline, ja que pot ser habitual 

que l’aplicació funcioni en zones sense cobertura, per exemple quan un 

professor estigui impartint docència en una aula  o laboratori. Posteriorment 

quan l’usuari disposi de connectivitat, la informació generada de manera 

offline es sincronitzarà.   

Les següents pantalles han estat elaborades amb el programa de dibuix 

cacoo 2 que genera l’aspecte que podrien tenir les pantalles. En aquest cas, 

no es tracta d’una implementació de les pantalles sinó que es tracta d’un 

esbós per analitzar conceptualment l’aplicació globalment. 

                                       

2 www.cacoo.com 

http://www.cacoo.com/
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3.1. Canal Web 

 

Les principals interfícies d’usuari conceptualitzades sobre el canal web són 

tres: la pantalla inicial, una pantalla de seguiment de l’activitat d’un usuari 

vist des del punt de vista de diferents tipus d’usuaris i la pantalla de gestió 

del perfil.  El plantejament es basa en construir pàgines complexes basades 

en un paradigma Web 2.0 i que dinàmicament es recarregin només les parts 

afectades, segons l’activitat de l’usuari i petites finestretes (a la mateixa 

pàgina) de suport. 

La següent figura (Figura 2) mostra el mapa del site amb les diferents 

pantalles que conformen el canal web d’àgora. 

 

Figura 2. Mapa del site d'àgora 
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En la següent pantalla (Figura 3)  hi podem trobar l’inici de l’aplicació 

(home), amb les opcions corresponents per a ingressar o per registrar-se 

(en el cas de no tenir un compte assignat). En cas que un usuari ja tingui 

una identitat amb un proveïdor extern (per exemple google3 o facebook4), 

no caldrà crear una nova contrasenya i una nova paraula clau. També 

s’ofereix la possibilitat de recordar contrasenya.  

 

 

Figura 3. Pantalla inicial (home) d'àgora al canal web 

  

 

 

                                       

3 www.google.com 
4 www.facebook.com 

 

http://www.google.com/
http://www.facebook.com/


àgora “Aprendre és cosa de tots” 

 

P
àg

in
a 

 2
0

 

En aquesta pantalla, (Figura 4)  es pot veure de manera global tots els 

missatges amb els diferents rols que pot tenir un professor, com a 

professor especialista i com a professor tutor (de 4t d’ESO en aquest cas 

concret). A més s’afegeixen els cursos i les matèries que imparteix, i 

l’activitat en cada espai d’aprenentatge visualitzant el nombre (en vermell) 

de notificacions que hi ha en cada element. Per un altre costat, hi ha l’opció 

d’afegir informació mitjançant un cap de text en el sistema.  

 

Figura 4. Pantalla de l'activitat d'un professor pel canal web 
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En aquesta pantalla podem veure amb més detall un rol específic de 

professor tutor de 4t d’ESO. En aquest cas es tracta d’una pantalla similar 

a la d’un professor que no és tutor, però amb uns privilegis afegits. En 

aquest cas la possibilitat que una serie de missatges arribin als pares i la 

comunicació amb els altres professors sobre l’activitat del curs del que és 

tutor aquest professor. 

Figura 4. Pantalla del perfil d'un usuari tutor pel canal web 
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En aquesta pantalla visualitzem el perfil d’un professor, amb les dades que 

hem considerat rellevants, com per exemple horaris per substitucions. 

Caldria afegir que hi hauria altres perfils per als rols de pares i secretaria, 

amb altres dades a determinar.  

Figura 6. Pàgina de gestió del perfil de l'usuari 
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En aquesta pantalla observem les notificacions per a l’usuari amb rol de 

pare (famílies). Hi consta el nom de l’alumne per a fer-ho més 

generalitzat, i es poden observar diferents tipus de notificacions, deures, 

manca d’uniforme, petició d’entrevistes, fotos de sortides, …, així com la 

classificació de les diferents notificacions per matèries. 

Figura 7. Pantalla de l'activitat d'un pare pel canal web 
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3.2. Canal Mòbil 

 

A continuació es presentaran les pantalles conceptualitzades per el canal 

mòbil. 

 

 

En aquesta pantalla veiem 

l’inici de l’aplicació (un cop 

registrats) on podem triar 

quins missatges visualitzem 

de manera específica. Els 

missatges dirigits a l’usuari en 

particular, els missatges 

associats al claustre de 

professors (sala de 

professors), els missatges 

administratius i els missatges 

de tutoria i acadèmics. 
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En aquesta pantalla veiem el 

conjunt de missatges en els 

que estem referenciats, amb 

l’opció de poder fer un check-

in. Entenem per l’acció de 

check-in a la notificació que 

estem en un espai físic en un 

determinat moment. Podem 

veure el procediment a una 

pantalla posterior. 

 

 

En aquesta pantalla veiem el 

procediment de fer un 

missatge, podem escollir les 

icones que ens indiquen si 

volem afegir foto, tipus de 

missatge amb les accions més 

utilitzades (especificat a la 

següent pantalla) i buscar 

persones (bàsicament 

alumnes). 
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En aquesta pantalla veiem de 

manera més detallada el 

funcionament d’enviar un 

missatge, hi trobem 

desglossades les diverses 

situacions, els cursos i més 

específicament els alumnes 

per cursos. 

 

 

 

En aquesta pantalla veiem 

especificats els espais de 

l’escola per a poder fer check-

in i poder estar ubicats 

(especialment per a la recerca 

d’espais i/o personal). 
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En aquesta pantalla veiem una 

altra funció per facilitar el 

check-in, segons el nostre 

horari (i per exemple, 

mitjançant una captura d’un 

codi QR identificatiu a cada  

classe) ens indica el curs i 

espai que ens pertoca. 

Es pot modificar, si la situació 

no és correcta per qualsevol 

causa (canvi de classe, 

substitució, ...) 
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4. Anàlisi de requeriments 

 

Després d’analitzar les històries i els requeriments expressats amb 

anterioritat podem generar el següent diagrama de casos de usos que té en 

compte tres grans mòduls de casos d’ús: gestió d’usuaris i perfils, gestió 

acadèmica, gestió de missatges i notificacions; i gestió d’horaris i espais. 

Per un altre costat també s’han identificat diferents tipus d’usuaris: 

professors (i especialitzacions de professors), pares, professionals externs i 

personal d’administració.  

La següent figura mostra aquesta distribució de casos d’ús i com aquests 

usuaris fan servir aquests casos d’ús. 

 

Figura 8. Diagrama de casos d'ús 

 

 



àgora “Aprendre és cosa de tots” 

 

P
àg

in
a 

 2
9

 

4.1. Descripció dels casos d’ús 

 

Prenent com a referència el diagrama de casos d’ús presentat anteriorment, 

es realitzarà una descripció textual dels diferents casos d’ús per cada 

mòdul:  gestió d’usuaris i perfils, gestió acadèmica, gestió de missatgeria i 

notificacions, gestió acadèmica, gestió d’horaris i espais. 

4.1.1. Gestió d’usuaris i perfils 

A continuació es detalla la descripció dels casos d’ús de la gestió d’usuaris i 

perfils 

CU_1 Recordar paraula clau 

Resum Envia un correu electrònic a l’adreça de correu de l’usuari 

amb un enllaç per canviar la paraula de pas 

actors Tots els usuaris 

Casos d’ús 

relacionats 

 

Precondició Que l’usuari que ho sol·liciti existeixi en el sistema 

Fluxe  1.- l’usuari sol.licita l’operació de recordar la paraula de pas 

2.- El sistema proporciona un formulari demanant una adreça 

de correu electrònic 

3.- l’usuari indica la seva adreça de correu 

4. El sistema verifica que l’adreça de correu existeixi i envia 

un correu electrònic 

5.- En rebre el correu electrònic l’usuari pot accedir a l’enllaç 

proporcionat. 

6.- el sistema sol.licita un canvi de paraula de pas . 

7.- l’usuari indica la nova paraula de pas 

8.- el sistema actualitza la paraula de pas. 

Fluxe 

alternatiu 

4b. En cas que l’adreça de correu no existeixi en el sistema 

es mostrarà l’error. 

Postcondició L’usuari ha modificat la seva paraula de pas (fluxe normal) 
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CU_2 Registre 

Resum S’afegeix un nou usuari en el sistema 

actors Usuari no registrat 

Casos d’ús 

relacionats 

Login, logout 

Precondició  

Fluxe  1.- l’usuari omple el formulari de registre 

2.- El sistema fa les validacions oportunes (captcha, repetició 

de paraula de pas, etc) i s’afegeix un nou usuari en el 

sistema. 

Fluxe 

alternatiu 

1b. Si l’usuari ja té una identitat amb un proveïdor extern 

(google, facebook, yahoo, etc) pot aprofitar aquesta identitat 

amb un sol click.   

2b. El proveïdor d’identitat extern demana permís a l’usuari 

per fer servir  la seva identitat  

3b.- L’usuari accepta la validació. 

4b.- La plataforma enllaça la seva identitat externa amb 

l’usuari d’àgora. 

Postcondició El sistema té un nou usuari 
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CU_3 Login 

Resum Mecanisme d’accés al sistema  

actors Usuari 

Casos d’ús 

relacionats 

Registre, logout 

Precondició  

Fluxe  1.- Si l’usuari introdueix el seu usuari i paraula de pas 

2.- El sistema valida usuari i paraula de pas i s’accedeix al 

sistema. 

Fluxe 

alternatiu 

1b.- Si l’usuari ja té una identitat amb un proveïdor extern 

(google, facebook, yahoo, etc) pot aprofitar aquesta identitat 

amb un sol click i fer un login. 

2b. Si existeix una sessió activa (del seu proveïdor 

d’identitat) s’accedeix directament a l’aplicació. 

2c Si no existeix una sessió activa, el sistema extern 

d’identitat demana la seva identitat (usuari i paraula de pas). 

3. accedeix al sistema  

Postcondició L’usuari crea una sessió amb la plataforma àgora 

 

CU_4 Consulta del perfil de l’usuari 

Resum Consulta de les dades del perfil de l’usuari: foto, nom, 

cognom, etc.  

actors Usuari 

Casos d’ús 

relacionats 

Registre, logout, login 

Precondició L’usuari ha de tenir una sessió activa (login) 

Fluxe 1.- L’usuari sol·licita accedir al seu perfil 

2.- El sistema proporciona les seves dades de perfil 

Postcondició - 
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CU_5 modificació del perfil de l’usuari 

Resum Consulta de les dades del perfil de l’usuari: foto, nom, 

cognom, etc.  

actors Usuari 

Casos d’ús 

relacionats 

Consulta del perfil de l’usuari 

Precondició L’usuari ha de tenir una sessió activa (login) i ha visualitzat el 

seu perfil 

Fluxe 1.- L’usuari sol·licita modificar al seu perfil 

2.- El sistema permet editar les dades del seu perfil 

3.- l’usuari introdueix les dades del seu perfil 

4.- El sistema previ validacions actualitza les dades del perfil 

de l’usuari. 

Postcondició L’usuari ha modificat les seves dades del seu perfil 
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4.1.2. Gestió acadèmica 

 

A continuació es detalla la descripció dels casos d’ús de la gestió acadèmica. 

 

CU_6 Sol.licitar associació amb alumne 

Resum Permet associar un usuari (p.ex pare, professional)  amb un 

alumne 

actors Usuari 

Casos d’ús 

relacionats 

Acceptar associació, generar notificacions 

Precondició L’usuari ha de tenir una sessió activa (login)  

Fluxe 1.- L’usuari sol·licita associar-se amb un alumne indicat el 

seu identificador (que ja coneix) 

2.- El sistema genera una notificació amb el cas d’ús generar 

notificacions  

 

Postcondició L’usuari ha demanat associar-se amb un alumne 
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CU_7 Acceptar associació d’un alumne 

Resum Permet associar un usuari (p.ex pare, professional)  amb un 

alumne 

actors Usuari(professor tutor) 

Casos d’ús 

relacionats 

Sol.licitar associació, generar notificacions, consulta 

notificacions, revocar notificacions 

Precondició L’usuari ha de tenir una sessió activa (login)  

Fluxe 1.- L’usuari visualitza les notificacions associades a un usuari  

del que és responsable, ja que és tutor (consulta 

notificacions). 

2.- L’usuari selecciona una notificació d’associació amb un 

usuari i accepta la sol.licitut si ha pogut verificar l’identitat de 

la persona que ho demana (pare, mare, professional). Això 

pot comportar un temps, ja que s’ha de validar amb rigor 

 

Fluxe 

alternatiu 

2b.- L’usuari revoca la sol.licitut en cas que l’usuari que ha 

demanat l’associació no estigui vinculada amb aquest 

alumne. 

Postcondició L’alumne tindrà una associació nova  
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CU_8 Consultar associacions d’un alumne 

Resum Permet consultar les associacions d’un alumne 

actors Usuari(professor tutor) 

Casos d’ús 

relacionats 

Sol.licitar associació, consulta notificacions, revocar 

associació 

Precondició L’usuari ha de tenir una sessió activa (login)  

Fluxe 1.- L’usuari (professor tutor) demana les associacions 

2.- El sistema proporciona la llista d’associacions. 

 

Fluxe 

alternatiu 

 

Postcondició  

 

 

CU_9 Revocar una associació amb un alumne 

Resum Permet revocar l’associació d’un alumne amb un usuari. 

actors Usuari(professor tutor) 

Casos d’ús 

relacionats 

Sol.licitar associació, generar notificacions, consulta 

notificacions,  

Precondició L’usuari ha de tenir una sessió activa (login) i ha consultat 

les associacions d’un alumne 

Fluxe 1.- L’usuari (professor tutor) selecciona  una associació  

2.- El sistema demana confirmació 

3.- L’usuari accepta la revocació. 

 

Fluxe 

alternatiu 

 

Postcondició L’alumne tindrà una associació nova  
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CU_10 Consulta cursos 

Resum Permet consultar els cursos associats a un usuari 

actors Professor, Tutor 

Casos d’ús 

relacionats 

  

Precondició L’usuari ha de tenir una sessió activa (login)  

Fluxe 1.- El sistema proporcina la llista de cursos  

 

Postcondició  

 

CU_11 Consulta matèries 

Resum Permet consultar les matèries associades a un usuari 

actors Usuari 

Casos d’ús 

relacionats 

  

Precondició L’usuari ha de tenir una sessió activa (login)  

Fluxe 1.- El sistema proporciona la llista de matèries  

 

Postcondició  

 

CU_12 Consulta alumnes 

Resum Permet consultar els alumnes associats a un usuari  

actors Usuari 

Casos d’ús 

relacionats 

  

Precondició L’usuari ha de tenir una sessió activa (login)  

Fluxe 1.- El sistema proporciona la llista d’usuaris 

 

Postcondició  
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4.1.3. Gestió de missatgeria i 

notificacions 

 

A continuació es detalla la descripció dels casos d’ús de la gestió de 

missatgeria i notificacions 

CU_13 Enviar un missatge 

Resum S’envia un missatge al sistema 

actors Usuari  

Casos d’ús 

relacionats 

Generar notificacions, consulta notificacions 

Precondició L’usuari ha de tenir una sessió activa (login)  

Fluxe  1.- l’usuari omple un camp de text amb un missatge 

generalista 

2.- El sistema analitza el missatge i el relaciona fent ús de les 

etiquetes que el mateix usuari indica. Aquestes etiquetes 

poden relacionar el missatge amb un curs, una matèria o un 

usuari; i genera les notificacions associades (cas d’ús generar 

notificacions).  Aquest missatge tindrà una visibilitat diferent 

depenent del rol de l’usuari: professor, pare, professional, 

cap d’estudis, etc. 

Fluxe 

alternatiu 

 

Postcondició El sistema té enviat un nou missatge 
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CU_14 Consulta missatges  

Resum Es consulten els missatges associats a un criteri especificat 

per l’usuari 

actors Usuari  

Casos d’ús 

relacionats 

Generar notificacions, enviar missatge 

Precondició L’usuari ha de tenir una sessió activa (login)  

Fluxe  1.- l’usuari selecciona un criteri (o més) per consultar els 

missatges associats. Aquest criteri ve determinat per unes 

etiquetes associades al missatge i el context de l’usuari (rol) 

 

3.- El sistema proporciona els missatges associats al criteri 

especificat. 

Fluxe 

alternatiu 

 

Postcondició  

 

CU_15 Consulta notificacions 

Resum S’accedeix a les notificacions associades a l’usuari 

actors Usuari  

Casos d’ús 

relacionats 

Generar notificacions 

Precondició L’usuari ha de tenir una sessió activa (login)  

Fluxe  1.- El sistema ofereix un comptador de les notificacions de 

l’usuari. 

2.- L’usuari pot accedir al detall de les notificacions. 

3. El sistema proporciona el detall de les notificacions 

Fluxe 

alternatiu 

 

Postcondició  
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4.1.4. Gestió d’horaris i espais 

 

A continuació es detalla la descripció dels casos d’ús de la gestió de 

missatgeria i notificacions 

CU_16 Consulta horari 

Resum Es consulta l’horari d’un professor 

actors Professor  

Casos d’ús 

relacionats 

Modificar horari 

Precondició L’usuari ha de tenir una sessió activa (login) i està a la secció 

del perfil 

Fluxe  1. El sistema proporciona l’horari de l’usuari  

Postcondició  

 

CU_16 modificar horari 

Resum Es modifica l’horari d’un professor 

actors Professor  

Casos d’ús 

relacionats 

consultar horari 

Precondició L’usuari ha de tenir una sessió activa (login) i està a la secció 

del perfil 

Fluxe  1. El sistema proporciona l’horari de l’usuari  

2. L’usuari sol.licita modificar l’horari 

3. El sistema ofereix un mecanisme per editar l’horari 

especificant el dia i espai 

4. L’usuari modifica algun ítem de l’horari  

5. El sistema actualitza l’horari de l’usuari 

Postcondició  
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5.  Arquitectura del sistema 

 

Una vegada realitzada la fase de concepció, definició i anàlisi de 

requeriments s’ha de determinar la manera en què s’haurà d’organitzar la 

solució de l’aplicació proposada. És a dir, s’ha de fer una proposta 

arquitectònica i realitzar un disseny associat indicant el model lògic, una 

identificació de mòduls funcionals amb les seves interfícies i la integració 

entre tots aquests elements que el conformen. 

Amb aquesta filosofia, aquest apartat estarà organitzat en dos parts. La 

primera part consistirà en identificar les entitats d’informació principals dels 

sistema que han de suportar tota la casuística analitzada amb anterioritat, 

assegurant que totes les funcionalitats conceptualitzades i analitzades estan 

considerades pel model de dades dissenyat. Al mateix temps que es 

dissenya el model lògic de l’aplicació es poden identificar mòduls 

d’informació formats per entitats d’informació que tenen una forta cohesió 

entre ells.  Cada mòdul identificat ha de correspondre funcionalment amb 

operacions (sobre entitats) que han estat descrites en capítols anteriors. 

Per un altre costat, es realitzarà una proposta arquitectònica de l’aplicació.  

En aquest apartat s’indicaran els mòduls o elements dintre de l’arquitectura 

amb interfícies UML amb les seves operacions i la forma en que aquests 

elements usen altres que poden estar en la mateixa capa física o en 

d’altres.  

Aquesta proposta arquitectònica no té, fins ara, cap dependència amb la 

tecnologia que es farà servir. Més endavant, en el següent capítol (6. 

Proposta tecnològica) s’indicarà quines tecnologies es faran servir i com 

s’aplicaran per els diferents elements identificats.  
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5.1. Model de dades lògic  

 

La següent figura mostra les entitats de la informació que s’identifiquen 

després de l’anàlisi de requeriments. 

 

 

Figura 9. Diagrama de classes 
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Aquestes entitats es poden agrupar en mòduls. La següent figura mostra 

aquesta organització en mòduls que es descriurà a continuació. 

 

Figura 10. Organització en paquets funcionals 

Gestió acadèmica 

 El sistema permet treballar amb diferents centres. 

 Cada centre gestiona administrativament l’aprenentatge organitzat 

en cursos acadèmics i tenim referenciat l’any acadèmic actual. 

 En cada curs acadèmic hi ha diversos cursos en diferents etapes 

educatives (llar d’infants, infantil, primària, secundària, batxillerat) 

 Per cada curs l’aprenentatge està organitzat en matèries que poden 

ser obligatòries o optatives en les que tenim alumnes que hi 

participen. 

 Els alumnes estan relacionats amb un grup d’usuaris 

(professionals, professors, etc) que col.laboren en el seu 

aprenentatge. 
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Gestió d’usuaris i perfils 

 En el sistema hi col.laboren usuaris que tenen diferents rols: Pares, 

Professors, Adminitratius, Professionals. Entre els professors 

tenim alguns que pertanyen a l’equip directiu d’algun centre en un 

any acadèmic: director o cap d’estudis d’una etapa educativa.  

 

Gestió de missatgeria i notificacions 

 Els usuaris generen missatges que estan formats per un text i 

poden tenir etiquetes (cadenes de text amb un prefix #) . Aquestes 

etiquetes es poden generar dinàmicament i poden estar relacionades 

amb cursos, alumnes, matèries i/o alumnes. Aquests missatges 

poden generar diverses notificacions segons les etiquetes inherents 

del missatge. Un altre tipus de notificacions pot ser indicar una 

localització (checkin) sobre un espai físic. 

Gestió d’horaris 

 Els professors cada curs acadèmic tenen un horari on hi ha una 

associació entre dates, espais físics, ítems de l’horari i matèries. 

D’aquesta manera es pot generar un horari associat a un professor, 

a un curs o a una matèria.   
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5.2. Arquitectura del sistema 

 

En aquesta secció es proposarà arquitectura lògica d’àgora, i ja sigui en 

l’aplicació mòbil, com a l’aplicació web segueix un patró arquitectònic en 

tres capes: capa de presentació, capa de lògiques de negoci i capa de 

dades. 

La següent figura  mostra l’arquitectura global del sistema amb les 

interfícies de cada un dels mòduls.  
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Figura 11. Arquitectura global del sistema 

 

Els principals mòduls del sistema són els següents: 

 Aplicació a mida en telèfon intel.ligent. Hi haurà una aplicació 

organitzada en tres capes. Una primera capa formada per els 

elements visuals, les pantalles; un segon nivell que els formen les 

activitats lligades a les pantalles i finalment unes classes 
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encarregades de gestionar la gestió de dades locals i la gestió de 

dades externes, proporcionades per una API d’agora. 

 

 Un navegador d’un ordinador personal o mòbil, que no precisa cap 

tipus de programari addicional. 

 

 L’aplicació de servidor que ofereix dos canals d’accés.  

o API que ofereix operacions cap a l’exterior amb les següents 

operacions: 

 

Figura 12. API d'àgora 
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o Interfície web amb les operacions analitzades anteriorment. 

 

 

 

  

Figura 5. Especificació de les operacions de la web d'Àgora 

Figura 13. Operacions de la interfície web 
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6. Proposta tecnològica 

 

La següent figura mostra un diagrama de desplegament de UML on es pot 

apreciar la distribució dels components i el seu perfil tecnològic entre els 

diferents nodes que s’identifiquen. Hi podem identificar capes lògiques i 

capes físiques (representades pels nodes). àgora està implementada com 

una aplicació client/servidor amb comunicació basada en HTTP. Podem fer 

ús de l’aplicació amb un navegador web o una aplicació nativa sobre un 

mòbil, que realitza peticions HTTP cap al servidor, realitza les operacions 

necessàries i torna una resposta (en HTML) cap al client. La comunicació 

entre els nodes clients i servidor es realitzarà sobre internet i l’accés a les 

dades és inaccessible per usuari directament, ja que ho ha de fer a través 

del node servidor. Aquest treball s’implementarà directament sobre un 

entorn de desenvolupament basat en un equip personal amb diferents eines 

(eclipse, maven2, ...). Una vegada implementat el projecte, validat amb 

una prova pilot amb usuaris reals i realitzat el manteniment correctiu 

corresponent, es plantejarà realitzar un desplegament sobre un proveïdor 

d’internet. S’han analitzat diverses opcions i es proposa fer ús dels serveis 

de Amazon EC2. Aquest proveïdor proporciona un servei sobre el núvol 

(cloud computing) on només es factura per l’activitat del servei i permet 

créixer de manera flexible segons les necessitats de dimensionat de 

l’aplicació.  

 

Figura 14. Diagrama de desplegament d'àgora 
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Els nodes i components identificats a la figura són: 

 Smartphone o telèfon intel.ligent que inclou una aplicació basada en 

sistema operatiu android (a més de l’explorador de l’equip mòbil) 

amb el que l’usuari accedeix als serveis d’àgora i que fa servir les 

següents tecnologies addicionals: 

o OAUTH/OPENID, per facilitar l’ingrés amb identitat facebook o 

google (opcional) 

o SQL Lite o Db4O per gestionar dades localment en el telèfon. 

(opcional) 

o Client HTTP per accedir als serveis web basats en REST 

(HTTPClient) 

o GSON: llibreria per serialitzar i deserialitzar objectes i 

estructures JSON 

 

 Ordenador personal amb únicament un navegador i sense cap 

aplicació addicional i amb el que l’usuari  accedeix a àgora en format 

web. S’enumeren les següents tecnologies que s’executen en client: 

o Aplicació basada en HTML5 (opcional):  nous elements 

semàntics en formularis, per exemple tipus email, date, url; 

geolocalització, ús del tag vídeo.  

o JQUERY (opcional). Framework de javascript ens ajudarà 

implementar algun efecte senzill o incorporar mitjançant algun 

plugin gràfiques d’activitat (http://www.jqplot.com/ ), gestió 

de taules de dades (http://datatables.net/),  núvols de tags 

(http://archive.plugins.jquery.com/project/cloud), etc.  

o AJAX 

 

 Servidor d’aplicacions. Aquest node ofereix dos vies d’accés. Una 

primera via consisteix en servir les pàgines que requereix un 

navegador, ja sigui sobre un ordinador portàtil, ja sigui sobre un 

navegador, sobre un telèfon; per un altre costat ofereix una API 

basada en REST/JSON que permetrà que una aplicació externa pugui 

http://www.jqplot.com/
http://datatables.net/
http://archive.plugins.jquery.com/project/cloud
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consultar operacions que són proporcionades per aquesta API. Les 

tecnologies utilitzades són: 

o Apache Wicket 1,5: Framework web que ofereix.  

o Hibernate: Framework de persitència basat en JPA.  Hibernate 

ofereix de manera transparent un mecanisme d’accés sobre el 

gestor de dades, oferint un model d’abstracció basat en 

objectes (ORM) 

o JERSEY com a framework per desenvolupar serveis web basats 

en REST. 

 

 Servidor de base de dades. S’han analitzat vàries bases de dades: 

PostgreSQL, MySQL, MongoDB; donat que no s’han d’implementar 

triggers ni procedures, s’ha escollit MySQL per la seva senzillesa de 

funcionament i s’ha donat l’opció d’actualitzar el gestor de dades en 

un futur en cas que el servei ho necessiti. La majoria de dades es 

guardaran en una base de dades relacional, però altres dades com 

poden ser els horaris els guardarem en una estructura jeràrquica 

basada en XML. 
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7.  Conclusions 

 

Dintre d’aquest apartat es faran dos tipus de valoracions, en primer lloc es 

farà una valoració del projecte personal i la implicació que ha significat en el 

meu àmbit laboral actual. En un segon apartat es procedirà a fer una 

avaluació del resultat obtingut a partir dels objectius inicials. Finalment es 

proposaran els treballs futurs que se’n podrien derivar d’aquest treball. 

7.1. Valoració Personal 

 

A nivell personal, aquest projecte ha suposat la interrelació de dos mons, 

per una part el meu món laboral, l’escola on treballo, i per l’altra banda els 

coneixements adquirits durant aquests anys cursant enginyeria tècnica 

informàtica. En aquest projecte he aplicat tots els meus coneixements del 

món educatiu per a desenvolupar una aplicació que pugui facilitar la nostra 

tasca docent. 

He intentat implicar part del claustre de professors de secundària per a tenir 

una visió més àmplia de tots els perfils, i així poder elaborar una anàlisi de 

requeriments més exhaustiva, aprofitant tota l’experiència dels meus 

companys i sobretot pensant en construir un projecte real i que pugui ser 

emprat per persones (docents) amb un determinat perfil. Aquesta aplicació 

ha estat valorada positivament pels companys de feina, malgrat que troben 

que s’ha de millorar l’estètica i treballar l’experiència d’usuari per assegurar 

que aquesta aplicació pugui ser utilitzada, i sobretot que els usuaris en facin 

ús d’una manera senzilla. 

Dintre de l’àmbit més tecnològic, i a partir del desconeixement de moltes de 

les tecnologies aplicades, el projecte ha tingut una part molt enriquidora 

amb l’aprenentatge des de zero de  Java EE, android, llibreries, frameworks 

i un entorn de desenvolupament basat en Maven2. Tot això ha suposat una 

inversió d’hores molt gran per superar aquesta fase inicial d’aprenentatge. 

El resultat ha estat un producte on s’ha prioritzat la qualitat tecnològica 
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respecte a la construcció d’una aplicació amb un volum de pàgines. 

pantalles iguals. 

7.2. Conclusions 

 

Un cop finalitzada aquesta fase del projecte, cal fer una avaluació de la 

situació actual i de l’evolució que han tingut els objectius plantejats a l’inici 

del projecte. 

 O1: Construir una aplicació Web 2.0 moderna, dissenyada amb criteris 
d'usabilitat i fàcil de fer servir. 

Aquest objectiu ha estat complert, el projecte desenvolupat està basada 

amb la facilitat d’ús per qualsevol persona, facilitant la feina a qualsevol 

docent, sigui quin sigui el seu nivell de coneixements informàtics. 

 

 O2: Oferir un sistema flexible i de fàcil accés, que no tingui processos 

administratius complexos per poder-se utilitzar.   

Pel mateix raonament que a l’objectiu anterior, podem validar 

l’aconseguiment d’aquest objectiu, la comunicació que fins ara es feia amb 

notes i/o correus electrònics ara es podrà fer de manera més ben 

gestionada. 

 O3: Dissenyar i implementar una aplicació que pugui ser utilitzada per 

més d’un escola (multicentre). 

L’aplicació desenvolupada no és una eina especifica per a un tipus concret 

d’escola, és una aplicació inicialment pensada per a una escola de 

secundària, però fàcilment aplicable a altres tipus d’ensenyament (infantil, 

primària, ...) fent variacions amb els diferents ítems. Al mateix temps es 

possible adaptar aquesta implementació per altres escoles, amb diferents 

imatges corporatives. 
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 O4: Agilitzar la comunicació entre l’escola i la família, de manera que les 

famílies tinguin tota la informació del procés d’aprenentatge de l’alumne 

de manera immediata. 

Aquest objectiu és un dels principals eixos de l’aplicació obtinguda, es volia 

obtenir una eina de comunicació entre escola i família, i així ha estat. S’ha 

prioritzat sobre tots els altres. 

 

 O5: Millorar i minimitzar el cost personal de gestió, i el temps de 

comunicació entre tots els membres del claustre de professors en la 

gestió acadèmica diària. 

De la mateixa manera que s’ha complert amb l’objectiu anterior, s’ha 

treballat amb aquest altre objectiu. Tots dos implicaven una millora en la 

comunicació entre els membres del centre educatiu. 

 

 O6: Facilitar la relació entre el tutor i els professionals implicats amb el 

procés d’aprenentatge de l’alumne (terapeutes, psicòlegs, professors de 

repàs, ...) i que totes dues bandes puguin tenir accés a la informació 

acadèmica i mèdica (amb restriccions) de l’alumne. 

Aquest objectiu no s’ha pogut dur a terme amb la seva totalitat, ha fet falta 

la introducció dels professionals exteriors com a rols participants en el 

procés d’aprenentatge, a l’aplicació desenvolupada. 

 

 O7: Tenir de manera centralitzada tota la informació de l’alumne, i 

aconseguir que pugui ser visualitzada per tots els implicats amb el seu 

aprenentatge. 

La prova de concepte realitzada té en compte la possibilitat de compartir 

informació d’un curs entre diferents usuaris: un tutor docent i un altre 

professor. Per tant aquest objectiu també s’ha assolit. 

 

 O8: Simplificar i eliminar el paper en l’enviament de comunicacions, 

autoritzacions i altres notificacions, entre l’escola i la família. 

Amb l’obtenció de la millora de comunicació, també s’aconsegueix 

l’eliminació del paper en les comunicacions entre escola i família. 
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 O9: Reduir la complexitat de les relacions amb secretaria, millorar les 

gestions de les sortides, peticions de fotocòpies ... 

De la mateixa manera que amb molts objectius anteriors, la millora de 

comunicació, eix vertebrador de l’eina desenvolupada, ha agilitzat la 

comunicació entre claustre i secretaria.  

 

 O10: Mobilitzar l’aplicació i augmentar la disponibilitat del servei, donant-

li així a l’aplicació una funció extra de poder ser utilitzada en qualsevol 

moment i en qualsevol lloc (qualsevol espai de l’escola, sortides, ...) i de 

la manera més òptima possible. 

Tota l’aplicació s’ha publicat en un servei de núvol que ofereix amazon i és 

accessible, tant web com mòbil, per què els usuaris en puguin fer ús. S’ha 

introduït l’aplicació per al mòbil que ens valida la mobilització de l’aplicació, 

tot i això quedaran moltes funcions per a desenvolupar.  

 

 O11: Oferir una plataforma que ofereixi dades obertes (open data) sobre 

informació pública i d’interès. Per exemple, el menú del mes del 

menjador, els horaris de classe, les hores de consultes dels professors, el 

calendari d’excursions, programacions de les matèries, etc.   

Aquesta funcionalitat ha quedat pendent de desenvolupar. 

 

 O12: Oferir una plataforma que ofereixi una API que permeti 

desenvolupar aplicacions per terceres parts. Per exemple diverses 

aplicacions mòbils sobre diferents plataformes (iOs, Android, Window 

Mobile, etc). 

S’ha implementat un servei web basat en REST que ha permès implementar 

la aplicació mòbil. S’hauria d’implementar algun mecanisme de seguretat 

per poder-ho posar en un entorn real. 
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 O13: Dissenyar l’aplicació per a què tingui en compte la llei orgànica de 

protecció de dades (LODP). 

Actualment es guarda la informació en una base de dades relacional. 

S’hauria d’articular els mecanismes de la LOPD per poder-ho fer servir en 

un entorn real, i més tractant-se de dades que tenen a veure amb el 

currículum d’un alumne. Aquest objectiu no s’ha assolit. 

 

7.3. Següents passos 

 

En el futur, es podria partir d’una prova pilot real a una escola per a seguir 

treballant amb les millores de les funcionalitats existents, així com amb 

l’adquisició de noves utilitats a partir de l’experiència dels propis usuaris. 

Una altra tasca a dur terme seria la integració de l’aplicació amb altres 

plataformes considerades de tasca docent, e-learning, tal i com ja s’havia 

parlat a la introducció, per exemple, moodle. 
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9. Annex 

 

En aquest capítol es presentaran les proves de concepte tecnològiques 

realitzades.  

9.1. Interficie desenvolupada 

 

Pantalles de l’aplicacio  mòbil i web. 

9.1.1. CANAL MÒBIL 

9.1.1.1. Login 

 

9.1.1.2. Timeline d’àgora 

 



àgora “Aprendre és cosa de tots” 

 

P
àg

in
a 

 5
8
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9.1.1.3. Afegir missatges en el sistema, seleccionant alumne/s 

d’un curs i amb valors predefinits (expulsat, bon 

comportament, etc... ) 

 

9.1.1.4. Timeline actualitzat amb el comentari previament afegit 
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9.1.1.5.  Checkin indicant una ubicació (taller de tecnología) i 

afegint un missatge, posteriorment aquest missatge estarà 

en el TL de l’usuari 
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9.1.2. CANAL WEB 

 

9.1.2.1. Home d’àgora 

 

 

 

9.1.2.2. Timeline Web d’àgora (versió reduïda) 
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9.1.2.3. Timeline Web d’àgora (versió ampliada) 
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9.2. Apache Wicket / HTML5 

 

S’ha realitzat les proves basades en wicket i  ajax (AjaxLink) , de les 

diapositives 133-138 de  http://www.slideshare.net/dashorst/wicket-2010 

Per un altre costat, s’ha implementat un formulari (html i WebPage) i un 

llistat amb una ListView: 

  

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=ISO-8859-1"> 

<title>Agora</title> 

</head> 

<body style="font-family:verdana;"> 

 

 <h1 style="text-align: center;">Benvingut a Agora</h1> 

 

 <form wicket:id="login_form" name="login_form" 

  onsubmit="return 

validate_login('nif','pass',this)"> 

  <fieldset class="fieldset-auto-width"> 

   <legend>Inici de sessió</legend> 

   NIF: <input wicket:id="login_nif" 

type="text" name="login_nif" /><br /> 

   Contrasenya: <input wicket:id="login_pass" 

type="text" 

    name="login_pass" /><br /> <input 

wicket:id="login_submit" 

    type="submit" value="Entrar" 

name="submit_login" /> 

   <p wicket:id="result" style="color:red;size: 

4px">Result </p> 

  </fieldset> 

 </form> 
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 public class HomePage extends WebPage { 

 

  Form form = new Form("login_form"); 

  login_nif = new TextField("login_nif", new Model("")); 

  login_pass = new TextField("login_pass", new Model("")); 

  form.add(login_nif); 

  form.add(login_pass); 

  form.add(new Button("login_submit") { 

   private static final long serialVersionUID = 1L; 

 

   @Override 

   public void onSubmit() { 

    String nif = (String) 

login_nif.getModelObject(); 

    String pass = (String) 

login_pass.getModelObject(); 

    int result; 

 

    result = helper.login(nif, pass); 

 

   } 

 

  }); 
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9.3. Hibernate 

 

Implementació de Entitats persistents i exemple d’operacions CRUD 

 

@Entity 

public class User implements Serializable { 

 private String userID; 

 private String name; 

 private String email; 

 private List<Assignatura> assignatures = new ArrayList<Assignatura>(); 

 

 public User(String userID, String name, String email) { 

  super();  

  this.userID = userID; 

  this.name = name; 

  this.email = email; 

 } 

 

 @Id 

 @Column(nullable = false) 

 public String getUserID() { 

  return userID; 

 } 

 

 @Column(nullable = false, length = 100) 

 public String getName() { 

  return name; 

 } 

 

 

 @ManyToMany(cascade = {CascadeType.ALL}) { 

 @JoinTable(name = "User_Assignatures", joinColumns = { @JoinColumn(name 

= "userID") }, inverseJoinColumns = { @JoinColumn(name = "assignaturaID") }) 

 public List<Assignatura> getAssignatures() { 

  return assignatures; 

 } 

 

... 
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 public void newUser(String userID) { 

 

  User user = getUser(userID);  

  session = factory.openSession(); 

  session.beginTransaction(); 

  session.save(user); 

  session.getTransaction().commit(); 

  session.close(); 

 } 

 

 public void deleteUser(String userID) { 

 

  try { 

   session = factory.openSession(); 

   session.beginTransaction(); 

User usuario = (User) 

session.load(User.class, UserID); 

   session.delete(usuario); 

   session.getTransaction().commit(); 

    

  } catch (HibernateException he) { 

   session.getTransaction().rollback(); 

   }  

  finally { 

    session.close(); 

   } 

} 
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9.4. REST/JSON (JERSEY) 

 

Implementació d’una API amb REST d’un RECURS amb operacions CRUD 

(CREATE-READ-UPDATE-DELETE) : 

1.- veure les operacions que ofereix el servei web basat en REST sobre el 

recurs “HOTELS” (WADL): 

 

2.- internament implementa uns html per fer ús de les operacions CRUD 

(create read update delete) sobre el recurs Hotel.  
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3.- consultar fent servir una URL informació sobre el recurs especific (l’hotel 

‘1’) 

 

4.- consultar tots els hotels 
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5.- fer funcionar un client  que fa servir un client http i que faci servir vàries 

operacions CRUD. En aquest cas, es crea un nou hotel (put), es consulta 

l’hotel que s’acaba d’afegir i es fa un llistat de tots els hotels. 

 

 

 

Canviar a un altre tipus de codificació és tant senzill com canviar el 

MediaType, per exemple si l’element que farà servir aquest servei és un 

mòbil, farem servir JSON.  

 

 


