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1. PRESENTACIÓ 

Em complau presentar-vos el que espero sigui el darrer treball d’aquesta carrera 

d’ETIG que estic cursant. He intentat en tot moment  d’aquesta memòria, explicar, 

amb el màxim de simplicitat, els conceptes que es tracten en aquest document i 

que no fos ni massa pesat ni poc detallat. Això requereix una revisió constant dels 

conceptes i per tant, una despesa de temps que crec que haurà merescut l’esforç. 

Què seria una presentació sense unes quantes dades de l’autor: 

 Marc Figa Martel 

 Naix: 17-Abril-1969  

 u1042387@correu.udg.es 

 Estudiant de Enginyer Tècnic en Informàtica De Gestió 

 

Un cop fetes les presentacions, amb el que he après dels professors, els 

companys de carrera i els que no ho són, espero que trobeu interessant aquest 

projecte. A banda de fer aquest treball final de carrera, si algú pot aprendre o 

descobrir alguna cosa nova a partir d’ell, em donaré per més que satisfet. 

mailto:u1042387@correu.udg.es
http://eps.udg.es/carreres/etig/etig.html
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2. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

2.1  Introducció 

Aquest projecte neix de la necessitat que té una Logopeda de gestionar la 

informació necessària pel desenvolupament de la seva activitat en iniciar la seva 

pròpia empresa. La dificultat de triar entre un dels diversos programaris per aquest 

tipus de gestions del mercat ja suposa un entrebanc, però a més hi hem d’afegir el 

cost econòmic i la dificultat que pot suposar l’aprenentatge d’un programa que 

normalment sòl ser força complert, amb prestacions que, probablement, mai 

utilitzaria. 

Un dels trets més rellevants d’aquest projecte és la portabilitat del programari. La 

raó és que aquesta professional exerceix en diferents àmbits i llocs de treball on 

no sempre es disposa d’ accés a Internet. 

La idea és poder utilitzar l’aplicació en diferents ordinadors, tenint en compte els 

requisits que explicarem posteriorment, sense haver de fer cap instal·lació del 

programari que s’utilitzarà per a l’execució del programa. La manera més portable 

que actualment té el mercat de la informàtica és el dispositiu de memòria USB 

(pen drive o memory stick). 

La portabilitat de l’aplicació també inclou si s’utilitza en un ordinador portàtil i per 

això no s’ha fet una aplicació instal·lable en un únic ordinador portàtil. D’aquesta 

manera es pot portar en un ordinador portàtil però no és exclusiu d’ell. 

Aquest projecte també suposa una ullada a la tendència del mercat del programari 

que avui dia es comença a veure influenciat per la proliferació de les aplicacions 

portables. 

Explicarem la metodologia per a la realització del projecte així com la resta dels 

apartats que qualsevol projecte informàtic hauria de tenir com poden ser els 

requeriments, l’anàlisi i el disseny entre d’altres. 
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2.2  Objectius 

A l’hora de definir aquest projecte fi de carrera (PFC) varem fixar-nos com a 

objectius principals: 

- Desenvolupament d’una aplicació web per la gestió de les tasques diàries 

de la logopeda 

- La portabilitat d’aquesta aplicació en un dispositiu de memòria USB. 

Com veurem en l’evolució del desenvolupament, aquestes dues parts aniran 

estretament lligades i es veuran influenciades l’ una en l’altra. 

Per tal de dur a terme aquests objectius vaig haver de fer les següents tasques 

prèvies al desenvolupament: 

- Cerca de base de dades portables 

- Estudi del programari que utilitzaré en el desenvolupament de l’aplicació. 

- Viabilitat de les capacitats d’espai de memòria utilitzada entre el programari 

i el dispositiu d’emmagatzemament. 

Aquestes gestions prèvies sempre han tingut en compte les necessitats marcades 

pels requisits a desenvolupar per l’aplicació. Aquestes hauran de ser: 

- gestió dels clients 

- gestió de les factures 

- agenda de visites 

- gestió de les despeses 

Un dels altres objectius que es vol aconseguir a l’hora de desenvolupar aquesta 

aplicació és que el cost sigui el mínim possible. Per tant, en el desenvolupament 

de l’aplicació solament s’utilitzaran programes gratuïts i de codi lliure. 
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2.3  Què és un logopeda? 

El logopeda és la figura professional sanitària experta en la fisiopatologia de la 

comunicació i en la rehabilitació de les persones afectades de patologies del 

llenguatge, la parla i la deglució, en població infantil, adulta i vella.  

Patologies d’intervenció logopèdica: 

- Trastorns de veu. Comprèn tots els processos patològics que determinen 

una alteració de la fonació: disfonia, lesions a nivell de cordes vocals, 

intervencions quirúrgiques a qualsevol porció de l’aparell fonatori, 

laringectomies, etc. 

- Dificultats orgàniques i funcionals en la deglució: deglució atípica, disfàgia. 

- Trastorns de la fluència. Alteracions de la fluència verbal, d’origen motriu o 

neurològic: disfèmia (tartamudesa), taquifèmia, bradilàlia... 

- Alteracions de les funcions corticals superiors: afàsia, apràxia, agnòsia. 

- L’afàsia és una alteració a causa de lesions en les estructures 

cerebrals implicades en els processos d’elaboració del llenguatge. 

- L’apràxia és la incapacitat per realitzar moviments voluntaris. 

- L’agnòsia consisteix en la dificultat per a reconèixer estímuls no 

verbals. 

- Alteracions en la motricitat de l’aparell fonoarticulatori: disàrtria, un 

desordre de la parla conseqüent a alteracions en el control muscular de 

l’aparell pneumofonoarticulatori. 

- Alteracions de l’aparell auditiu: hipoacúsies, sordeses. 

- Alteracions a nivell òrgans bucofonatoris. Impliquen dificultats a nivell de 

dents, mandíbula, llengua, llavis, paladar. La rehabilitació en aquests casos 

es fa en estreta col·laboració amb odontòlegs i cirurgians maxil·lofacials. 

- Trastorns a nivell lingüístic: retards o trastorns del llenguatge, dislàlies... 

- Retards en l’aprenentatge: dislèxia, trastorns en la lectoescriptura 

- Trastorns cognitius. Demència, malalties neurodegeneratives (Parkinson, 

Esclerosi Múltiple, Esclerosi Lateral Amiotròfica, tumors cerebrals...) i retard 

mental. 
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3. ESTUDI PREVI 

Abans d’iniciar el desenvolupament de l’aplicació vaig fer un estudi de l’entorn 

tecnològic per veure si era factible la portabilitat d’una aplicació web d’aquestes 

característiques. El que menys m’amoïnava en aquells moments era el com 

desenvoluparia l’aplicació contra aquella suposada base de dades. 

3.1  La recerca de la portabilitat 

 Vaig iniciar la meva recerca d’una BdD que fos portable però que no depengués 

del programari instal·lat a l’ordinador del client, com passa amb les bases de 

dades Access de Microsoft. Sense haver d’enumerar les diferents versions que 

existeixen. 

No vaig trigar massa en comprendre que avui dia el conjunt de programari 

Apache,  MySql i  PHP (anomenat AMP) té un pes específic en 

el mercat informàtic. Aquest conjunt format per les tres tecnologies, servidor 

web(Apache), llenguatge de programació web(PHP) i la base de dades(MySql) em 

solucionarien d’un sol cop l’elecció de bona part d’aquest entorn tecnològic que 

estava cercant. 

3.2  L’elecció del model  

Aquest model de conjunt AMP és l’ utilitzat pel    XAMPP ( X de windows, 

Apache, MySql, PHP, PhpMyAdmin). A part d’aquests integrants, el seu sistema 

disposa de més eines que no seran d’utilitat per a aquest projecte. El gran 

inconvenient era que havia de ser instal·lat a l’ordinador. Després de múltiples 

proves de configuració de diversos paquets que integren els tres sistemes amb 

una configuració força feixuga vaig trobar el paquet AMP ideal per al meu projecte, 

el  Server2Go. A la seva web http://www.server2go-web.de/ vaig poder 

comprovar que disposava d’un paquet AMP amb les darreres versions de 

cadascun dels seus integrants. A més, també podia escollir la BdD entre MySql i 

SQLite. Informació addicional a Server2Go la podem trobar a l’ANNEX 1 d’aquesta 

memòria. 

Arribat a aquest punt, tan sols em calien unes quantes eines més per poder dur a 

terme el desenvolupament. 

http://www.server2go-web.de/
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3.3  El Server2Go 

Server2Go és un sistema que integra un conjunt d’aplicacions que permeten tenir 

un servidor web (WebServer) funcionant sense necessitat de cap instal·lació en 

l’ordinador. 

Aquest sistema de servidor web permet ser utilitzat des d’un CD-ROM, dispositiu 

de memòria USB o des de qualsevol carpeta en un disc dur. El Server2Go permet 

crear una web independent o aplicació de PHP en un CD-ROM. 

Utilitzant un navegador web, un usuari pot executar aplicacions de PHP i pàgines 

de HTML, tot de consulta, en un CD_ROM. Tan sols caldrà introduir el CD_ROM 

en l’ordinador i s’executarà automàticament el lloc web del CD-ROM. 

Per tant, modificant alguns dels paràmetres podem aconseguir, desenvolupant una 

aplicació web, que funcioni en un dispositiu de lectura i escriptura que sigui 

totalment independent de l’ordinador on sigui executat. 

Vaig haver de modificar els fitxers de configuració per a adaptar el Server2Go a 

l’aplicació que volia desenvolupar per aquest projecte de final de carrera des d’un 

port USB. 

 

3.4 - Decisions determinants 

Quan vaig començar a construir el primer model de pàgina web per a aquest 

projecte vaig haver d’escollir entre les tendències més innovadores i les clàssiques 

en quant a la distribució de l’espai d’una pàgina web. Per tant, havia de triar entre 

una distribució feta en taules (<table>) o bé en les anomenades divisions (<div>). 

L’elecció de només una de les tendències, pot arribar a generar certs 

inconvenients degut a les pròpies restriccions de cada un dels models. Després de 

consultar diverses web i fòrums sobre aquest tema, vaig decidir de fer una barreja 

dels dos. La distribució general de les pàgines està feta amb “div” mentre que dins 

de cadascuna d’elles hi ha “table” per fer la resta de la feina. 

Una nova decisió va sorgir tan bon punt vaig haver de fer un enviament de les 

dades d’un formulari. En “GET” o en “POST”?  En un o l’altre sistema tenim 

avantatges i inconvenients.  Tot i que la meva elecció va ser el mètode 

d’enviament en POST, pel seu sistema d’encapsular les dades que s’envien, hi ha 

moments que no pot ser d’aquesta manera i per tant ho vaig haver de fer amb 

GET. 
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A l’hora d’imprimir el contingut d’una pàgina web, vaig considerar que la solució 

més optima seria la generació d’un pdf(Portable Document Format). Em vaig 

decidir per la llibreria FPDF per la seva simplicitat i per ser un codi de lliure 

distribució. Tot i ser programat amb PHP, la seva estructura de programació no té 

res a veure amb HTML ni amb PHP. 

3.5  Pendrive i la protecció de les dades 

El dispositiu extern pendrive, també anomenat memòria USB (Universal Serial 

Bus) (en anglès USB flash drive), és plug and play i no li cal cap mena de 

configuració afegida al connectar-lo al port USB dels ordinadors d’avui dia. Això 

ens permet una gran portabilitat i desacoblament del resultat d’aquest projecte 

amb qualsevol ordinador on es pugui executar. Sempre que no ens deixem el 

pendrive a qualsevol lloc, tindrem l’accés a les seves dades restringit o si més no 

controlat. Avui dia, molts d’aquests pendrive disposen de protecció lògica de les 

dades i solen tenir un programa d’encriptació per a les dades. Aquesta protecció 

pot ser per a tot el pendrive o per una part de la seva capacitat. En cas de no 

disposar d’aquest programa de seguretat inclòs ens podrem instal·lar pel nostre 

compte qualsevol programa d’aquestes característiques que podem trobar al 

mercat. N’ hi ha molts i alguns són gratuïts. Haurem de tenir en compte que alguns 

d’aquests programes de seguretat han de ser instal·lats en els ordinadors on 

volem connectar el pendrive. Cosa que a nosaltres no ens serveix ja que no 

sabem en quin ordinador l’haurem d’utilitzar. Possiblement una bona solució sigui 

escollir un pendrive biomètric. Aquests nous dispositius es poden protegir amb les 

empremtes digitals. Cada cop n’ hi ha més i el seu preu no és excessivament car. 
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4. METODOLOGIA 

Una metodologia defineix les passes a seguir, manera de fer, pautes, processos, 

etc..., per a fer o resoldre diferents tipus de situacions o problemes a resoldre. 

Pel desenvolupament d’aplicacions informàtiques existeixen diverses 

metodologies que podrem seguir total o parcialment en funció del tipus de projecte 

a desenvolupar. Val a dir que en el cas d’una aplicació web, no difereix massa 

d’una aplicació informàtica que no ho sigui. 

Un dels pilars de la metodologia pels sistemes d’informació és la Mètrica versió 3. 

Tot i les darreres aportacions de la versió 3 segueix tenint una estructura força 

rígida ja que avui dia la tendència, en segons quins projectes, es necessita més 

flexibilitat, rapidesa i menys burocràcia en els projectes. La metodologia Extreme 

Programming disposa de certes característiques que ens seran de molta utilitat. 

L’elecció d’un model concret de metodologia és força complicat.  El canvi constant 

de les noves tecnologies ens fan modificar o adaptar a les noves situacions quasi 

instintivament.  Es per això que aquest projecte ha seguit l’estructura donada per 

la metodologia mètrica 3 però en certs aspectes s’ha utilitzat la filosofia de l’ 

Extreme Programming. 

4.1  Mètrica versió 3 

 Aquesta metodologia ha estat dissenyada per a desenvolupar sistemes 

d’informació de qualsevol complexitat. És per això que només anomenaré 

l’estructura principal per a poder tenir una visió esquemàtica. Quan vulguem 

consultar amb detall cadascuna de les parts, ho podrem fer visitant la web oficial 

del Ministerio de Administraciones Públicas ( http://www.csi.map.es/csi/metrica3). 

Els apartats d’aquesta metodologia són: 

- Planificació de sistemes d’informació 

- Desenvolupament de sistemes d’informació 

o Estudi de viabilitat del sistema 

o Anàlisi del sistema d’informació 

o Disseny del sistema d’informació 

o Construcció del sistema d’informació 

o Implantació i acceptació del sistema 

- Manteniment de sistemes d’informació 

http://www.csi.map.es/csi/metrica3
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4.2  Extreme Programming 

Tot al contrari que la Mètrica v.3, la metodologia Extrem Programming(XP) és de 

nova creació (neix al voltant de l’any 2000). La filosofia del XP és la de satisfer les 

necessitats del client i per  això l’integra en l’equip de desenvolupament. Aquest 

sistema permet un millor canvi en els requeriments inicials quan el client no té una 

idea ben definida de les funcionalitats que ha de permetre el sistema. XP està 

pensat per a un grup reduït de programadors. Un punt clau és la comunicació 

entre els programadors, cap de projectes i el client. 

Les principals característiques les podem resumir així: 

- Comunicació: Entre tots els que intervenen en el procés. 

- Simplicitat: codificació i disseny senzills i clars. 

- Realimentació (Feedback): mostrar al client el projecte a mesura que 

avança i permetre així canvis sobre la marxa. 

- Coratge: Hem de tenir coratge o valentia per a poder dur a terme els punts 

anteriors. Aconseguir comunicació i enteniment amb el client, mantenir un 

disseny simple (encara que no sigui el camí més fàcil) i confiar que la 

realimentació serà efectiva. 
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5. ANÀLISI I DISSENY DE L’APLICACIÓ 

L’anàlisi té la funció de recollir la informació  dels requeriments i traduir-la o 

passar-la a un llenguatge més formal. Això s’aconsegueix amb el UML(Unified 

Modeling Language)(llenguatge de modelat unificat).L’ UML és un llenguatge per a 

construcció del programari. Per tant, un cop fets els diagrames de casos d’ús i les 

seves fitxes podrem elaborar uns diagrames de seqüència que ens permetran 

trobar les classes funcionals, els atributs, les operacions entre les classes i una 

millor comprensió del sistema que volem desenvolupar. 

A la fase de disseny es tracta de definir les especificacions necessàries per a la 

realització del sistema que volem construir, basant-nos en l’ informació generada 

per tots els passos fets anteriorment des de la introducció fins a l’anàlisi. 

5.1  Anàlisi de requeriments  

El recull de requeriments ha de reflectir els objectius que després voldrem que 

compleixi el projecte. És el primer pas de qualsevol projecte i haurà de ser la base 

per a la construcció o desenvolupament del programa. Mitjançant el document de 

requeriments haurem de ser capaços d’identificar, entre altres, els actors, activitats 

i casos d’ús. 

Els requeriments inicials són aquells que s’han extret d’un seguit de contactes amb 

el client. Saber les seves preocupacions i mancances de programari que té en 

aquest moment seran la clau fonamental per iniciar el procés de model de 

requeriments que veurem després. No tot és fruït exclusiu de les decisions del 

client ja que per si sol, com passa en molts casos, potser no té la percepció del 

què realment li farà falta per obtenir una homogeneïtat entre el programa i les 

seves necessitats. 

Les necessitats bàsiques que hauria de complir l’aplicació són: 

Requeriments funcionals 

- Poder executar el programa en qualsevol ordinador amb Windows 2000 o 

Windows XP. 

- El programa no ha de deixar cap rastre de fitxer a l’ordinador utilitzat. 

- Controlar l’accés al programa ja que seran dades confidencials. 
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Requeriments específics 

- Gestió dels clients. 

- Ha de permetre la creació i impressió de factures. 

- Format de factura amb descompte si es tracta d’una empresa. 

- Crear llistats de les factures. 

- Control de les visites 

- Registrar curs clínic de cada pacient, quan sigui rellevant. 

- Permetre crear informes de les visites. 

- Registrar les despeses trimestralment. 

 

Aquests són els primers requeriments que haurem de tenir en compte, però com a 

tot projecte que sigui un xic dinàmic sabem que ha de ser un procés iteratiu i 

incremental. Aquí és un dels primers punts on podem veure que la metodologia 

Mètrica 3 i Extreme Programming s’allunyen considerablement. Jo, he intentat fer-

ho entre els dos. Partir del màxim de requeriments però sempre estar disposat a 

fer els canvis que siguin oportuns sense haver d’esperar al final del procés. 

 

Un cop recollits els requeriments del client podem començar a fer una primera 

estructuració, agrupació i tria dels que esdevindran després els casos d’us. 

Aquesta estructuració, d’entrada es va dividir en:  

 

Gestió de clients 

- Alta del client 

- Baixa només en el cas de no tenir factures registrades 

- Consulta i modificació de les dades del client 

- Registre del curs clínic del client 

 

Gestió de factures 

- Creació de factures en funció del tipus de client: 

- Particular: factura sense el camp descompte 

- Empresa: Amb el camp descompte i tipus d’IVA aplicat 

- Consulta i modificació de les factures entrades 

- Imprimir la factura en funció del tipus de client: 

- Particular: factura sense el camp descompte 

- Empresa: Amb el camp descompte i aplicant una retenció en 

concepte de IRPF. 
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Registre de despeses 

- Registrar les despeses per trimestres 

- Consulta del trimestre segons l’any i el trimestre escollit 

- Modificació del registre de despeses si la data comptable ho permet (fins el 

dia 20 del següent trimestre) 

 

Gestió d’informes 

- Crear nous informes als clients 

- Consulta i modificar si escau un informe creat 

- Llistar tots els informes d’un client 

 

Agenda de visites 

- Possibilitat de registrar anotacions a cada hora. 

- Franja horària de les 08:00h fins les 19:00h ambdues incloses. 

- Permetre avançar i retrocedir la data del dia en curs. 

- Consulta i modificar les anotacions. 

 

Llistats 

- Llistat de factures entre dues dates. 

- Llistat de factures d’un client. 

- Llistat de les factures no cobrades. 

 

Control de la base de dades 

- Accés limitat. 

- Gestió de la base de dades mitjançant el programa phpMyAdmin. 
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5.2  Casos d’ús (model de requeriments) 

En aquest apartat veurem com passem els requeriments recollits a un model més 

formal de dades. Amb el casos d’ús veurem com interactuen els usuaris (actors) i 

el sistema. 

5.2.1  Cas d’ús general 

Aquest cas d’ús és el principal, on mostrem les principals funcionalitats del 

sistema. 

 

Admi ni strador

Logopeda

gestió de cl ients

gestió de factures

registre de despeses

gestió d'i nformes

mantenir agenda

ll istats

mantenir base de dades

control d'accés

<< include>>

 

 

En els següents apartats veurem cadascun d’aquests processos per separat i 

mostrarem les funcionalitats que es desprenen de cadascun d’ells. 
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Casos d’ús del logopeda 

Ara veurem els casos d’ús en els quals l’actor principal és el logopeda i ens 

permetrà afinar més en quines funcionalitats ha d’estar implicat. 

5.2.2  Gestió de clients 

En aquest apartat podrem veure amb més definició la funcionalitat de la gestió de 

clients. 

Diagrama de refinament 

Un  diagrama de refinament és una extensió del diagrama de casos d’ús general, 

ja que si els poséssim tots junt no es podria apreciar correctament totes les 

funcionalitat que intervenen. Aquest és el diagrama de refinament de la gestió de 

clients. 

 

Logopeda

gestió de clients

alta client

<< extend>>

bai xa client<< extend>>

consulta cli ent

<< extend>>

modi ficació client

<< extend>>

curs clínic

<< extend>> 

 

Fitxes dels casos d’ús de la gestió de clients 

Amb aquestes fitxes de casos d’ús veiem de manera com quedaran definides les 

tasques que es realitzaran a la gestió de clients. La nomenclatura utilitzada és la 

del UML així com l’estructura de la fitxa. 

Primerament la fitxa del cas d’ús de l’alta del client: 

 AApplliiccaacciióó  ddee  ggeessttiióó  ppoorrttaabbllee  eenn  UUSSBB   
FITXA CAS D’ÚS: Al ta  c l ient  

ACTOR/S: Logopeda 
PRE-CONDICIÓ: Client no donat d’alta prèviament 

FLUX 
PRINCIPAL: 

1. Escollir tipus de client  
2. Entrar NIF 
3. Entrar nom 
4. Entrar 1r cognom 
5. Entrar 2n cognom 
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6. Escollir sexe 
7. Entrar data naixement 
8. Entrar adreça 
9. Entrar codi postal 
10. Entrar població 
11. Entrar província 
12. Entrar telèfon 
13. Entrar mòbil 
14. Entrar fax 
15. Entrar email 
16. Entrar observacions 

 
FLUXOS                  

ALTERNATIUS: 
- Si el NIF ja es troba donat d’alta, mostrar missatge “NIF repetit” i 

no deixar fer l’alta. 
- Obligatori omplir els punts 1,2 i 3 per a poder registrar una 

empresa i els punts 1,2,3 i 6 en cas d’un particular. 
- Si ha escollit el tipus de client empresa no caldrà omplir els punts 

4,5,6 i 7. 
- Seran opcionals els punts del 8 al 16 en el moment de l’alta. 
- Validació de les dades entrades. 

POST-CONDICIÓ: Client registrat a la base de dades 
 

La fitxa de cas d’ús de la baixa client ens mostrarà les peculiaritats d’aquest cas 

d’ús, que s’hauran de tenir en compte: 

 AApplliiccaacciióó  ddee  ggeessttiióó  ppoorrttaabbllee  eenn  UUSSBB   
FITXA CAS D’ÚS: Baixa  c l ient  

ACTOR/S: Logopeda 
PRE-CONDICIÓ: Client donat d’alta 

FLUX 
PRINCIPAL: 

1. Cercar  c l ient  
2. Mostrar les dades del client 
3. Escollir esborrar client 
4. Cercar factures del client a esborrar 
5. Si té factures mostrar 
6. Entrar observacions 

FLUXOS                  
ALTERNATIUS: 

- Cercar  c l ient  és un cas d’ús independent. 
- Al escollir esborrar client, comprovar si té factures i si és així 

mostrar missatge de que no es pot esborrar i cancel·lar el procés. 
POST-CONDICIÓ: Client esborrat de la base de dades 

 

La fitxa de cas d’ús de consulta del client l’utilitzarem per a consultar les dades 

d’un client. 

 AApplliiccaacciióó  ddee  ggeessttiióó  ppoorrttaabbllee  eenn  UUSSBB   
FITXA CAS D’ÚS: Consul ta  c l ient  

ACTOR/S: Logopeda 
PRE-CONDICIÓ: Client donat d’alta 

FLUX 
PRINCIPAL: 

1. Cercar  c l ient  
2. Mostrar les dades del client. 

FLUXOS                  
ALTERNATIUS: 

- Cap. 

POST-CONDICIÓ: Dades del client mostrades. 
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La fitxa de cas d’ús de la modificació del client serà molt igual a la de la cerca però 

amb la particularitat de poder modificar les dades del client. 

 AApplliiccaacciióó  ddee  ggeessttiióó  ppoorrttaabbllee  eenn  UUSSBB   
FITXA CAS D’ÚS: Modi f icació  c l ient  

ACTOR/S: Logopeda 
PRE-CONDICIÓ: Client donat d’alta 

FLUX 
PRINCIPAL: 

1. Cercar  c l ient  
2. Mostrar les dades del client 
3. Fer canvis en les dades 
4. Desar el canvis fets 

FLUXOS                  
ALTERNATIUS: 

- Cercar  c l ient  és un cas d’ús independent. 
- Validació de totes les dades abans de desar els canvis. 

POST-CONDICIÓ: Dades del client modificades. 
 

Amb la fitxa de cas d’ús del curs clínic mostrarem com podrem gestionar aquesta 

funcionalitat. 

 AApplliiccaacciióó  ddee  ggeessttiióó  ppoorrttaabbllee  eenn  UUSSBB   
FITXA CAS D’ÚS: Curs c l ín ic  

ACTOR/S: Logopeda 
PRE-CONDICIÓ: Client donat d’alta 

FLUX 
PRINCIPAL: 

1. Cercar  c l ient  
2. Mostrar les anotacions anteriors, si existeixen. 
3. Si es vol afegir nova anotació: 

3.1. Entrar la data. 
3.2. Entrar l’anotació. 
3.3. Desar nova anotació. 

4. Si es vol modificar una anotació entrada: 
4.1. Escollir anotació 
4.2. Canviar les dades. 
4.3. Desar canvis. 
4.4. Desar el canvis fets 

FLUXOS                  
ALTERNATIUS: 

- Imprimir el curs clínic. 

POST-CONDICIÓ: Curs clínic actualitzat. 
 

Una de les més utilitzades serà aquesta fitxa de cas d’ús de la cerca del client. 

L’utilitzarem cada cop que es requereixi cercar un client per a accedir a algun 

apartat de l’aplicació. 

 AApplliiccaacciióó  ddee  ggeessttiióó  ppoorrttaabbllee  eenn  UUSSBB   
FITXA CAS D’ÚS: Cercar  c l ient  

ACTOR/S: Logopeda 
PRE-CONDICIÓ: Cap 

FLUX 
PRINCIPAL: 

1. Introduir dades per a la cerca segons possibilitat: 
1.1. Tipus de client 
1.2. Població 
1.3. NIF 
1.4. Nom 
1.5. 1r Cognom 
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1.6. 2n Cognom 
2. Mostrar la llista de clients amb els criteris entrats. 
3. Seleccionar el client desitjat. 

FLUXOS                  
ALTERNATIUS: 

- Tipus de client serà l’únic camp obligatori de seleccionar. 
- Cas de ser una empresa, no es podrà omplir 1.5 ni 1.6 
- Si no es troben registres amb els criteris introduïts mostrar un 

missatge i tornar a fer una nova cerca. 
POST-CONDICIÓ: Dades del client modificades. 

 

Diagrama d’activitat del curs clínic 

Per a obtenir una millor visió del flux de les dades en el cas d’ús del curs clínic, 

veurem un diagrama d’activitat que ens mostrarà el flux principal d’aquest apartat. 

inici curs cl ínic

cercar cli ent

mostrar curs clínic

entrar data,
 anotació
 i   desar nova anotaci ó

escol lir anotaci ó
modi ficar
 anotació

canvi ar dades
i desar

fi  curs clínic

fi nali tzar
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5.2.3  Gestió de factures 

Dins del casos d’ús del logopeda, ara veurem el desglossament de la funcionalitat 

de la gestió de factures. 

Diagrama de refinament 

Aquest diagrama de refinament profunditza en la funcionalitat de la gestió de 

factures. 

gestió de factures

Logopeda

<< extend>>

consultar factura
<< extend>>

crear factura

<< extend>>

modi ficar factura

 
 

Fitxes dels casos d’ús de la gestió de factures 

Les fitxes de casos d’ús que veurem a continuació són les de la gestió de les 

factures. La primera d’elles és la creació d’una nova factura a un client. 

 AApplliiccaacciióó  ddee  ggeessttiióó  ppoorrttaabbllee  eenn  UUSSBB   
FITXA CAS D’ÚS: Crear  factura  

ACTOR/S: Logopeda 
PRE-CONDICIÓ: Client donat d’alta 

FLUX 
PRINCIPAL: 

1. Cercar  c l ient  
2. Mostrar nova factura amb el número de la factura i proposar la 

data actual. 
3. Entrar les dades de la factura: 

3.1. Data de la factura(cas de no ser del mateix dia) 
3.2. Marcar si l’ha pagat 
3.3. Entrar observacions 

4. Repetir fins finalitzar factura: 
4.1. Entrar data de línia de la factura 
4.2. Entrar el concepte 
4.3. Entrar el preu 
4.4. Entrar la quantitat 
4.5. Entrar el descompte 
4.6. Desar la nova línia de la factura 

5. Desar la factura. 
FLUXOS                  

ALTERNATIUS: 
- No desar línia de factura si el concepte és buit. 
- Permetre imprimir la factura. 
- Si el tipus de client és particular no serà permès el punt 4.5. 
- Permetre anular la factura. 

POST-CONDICIÓ: Factura creada. 
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La fitxa de cas d’ús consultar factura ens permetrà veure les dades d’una factura. 

 AApplliiccaacciióó  ddee  ggeessttiióó  ppoorrttaabbllee  eenn  UUSSBB   
FITXA CAS D’ÚS: Consul tar  factura  

ACTOR/S: Logopeda 
PRE-CONDICIÓ: Client donat d’alta i existeix factura. 

FLUX 
PRINCIPAL: 

1. Cercar  c l ient  
2. Mostrar llistat de les factures del client. 
3. Escollir factura. 
4. Mostrar les dades de la factura. 

FLUXOS                  
ALTERNATIUS: 

- Permetre imprimir la factura 
- Cas de no trobar factures del client, mostrar missatge de que no 

té cap factura aquest client. 
POST-CONDICIÓ: Dades de la factura mostrades. 

 

La fitxa de cas d’ús de modificar factura ens mostra les passes per poder modificar 

una factura i també serveix per a l’esborrat de la factura, si escau. 

 AApplliiccaacciióó  ddee  ggeessttiióó  ppoorrttaabbllee  eenn  UUSSBB   
FITXA CAS D’ÚS: Modi f icar  factura  

ACTOR/S: Logopeda 
PRE-CONDICIÓ: Client donat d’alta i existeix factura. 

FLUX 
PRINCIPAL: 

1. Cercar  c l ient  
2. Mostrar llistat de les factures del client. 
3. Escollir factura a modificar. 
4. Mostrar les dades de la factura. 
5. Modificar, si escau, les dades de la capçalera: 
6. Data factura 
7. Pagat 
8. Observacions 
9. Repetir fins finalitzar: 

9.1. Seleccionar línia de factura. 
9.2. Si es vol modificar la línia: 

9.2.1. Modificar la data de la línia. 
9.2.2. Modificar el concepte. 
9.2.3. Modificar el preu. 
9.2.4. Modificar la quantitat. 
9.2.5. Modificar el descompte. 
9.2.6. Desar els canvis de la línia. 

9.3. Si es vol esborrar la línia: 
9.3.1. Esborrar línia de la factura. 

10. Desar el canvis de la factura. 
FLUXOS                  

ALTERNATIUS: 
- Permetre imprimir la factura 
- Cas de no trobar factures del client, mostrar missatge de que no 

té cap factura aquest client. 
- Esborrat de tota la factura, les línies i la pròpia factura. 
- Si el tipus de client és particular no serà permès el punt 9.2.6. 

POST-CONDICIÓ: Dades de la factura modificades. 
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Diagrama d’activitat per a crear una factura 

Aquest diagrama d’activitat ens mostrarà una millor comprensió del flux principal 

d’una creació d’una factura. 

Inici factura

cercar client

mostrar factura en blanc
 amb el nom del cli ent

entrar l es dades de la 
capçalera de la factura

entrar dades nova
 l ínia de factura

desar nova
 l ínia de factura

afegi r nova líni a

desar factura i f inal itzar

fi nali tzar

esborrar l ínies
i factura

anular factura

fi  factura
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5.2.4  Registre de despeses 

En aquest apartat veurem els casos d’ús del registre de despeses que podrà 

registrar la logopeda per poder dur un control de les seves despeses. 

Diagrama de refinament 

Ampliem la funcionalitat del registre de despeses amb aquest diagrama de 

refinament. 

Logopeda

<< extend>>

<< extend>>

<< extend>>

registre de despeses

nova despesa

consulta despeses

modi ficar despeses

 

 

Fitxes dels casos d’ús del registre de despeses 

En aquestes fitxes de casos d’ús de despeses veurem de manera formal què és el 

que ha de fer-se per a realitzar la gestió del registre de despeses. 

El cas d’ús de la nova despesa veurem com s’haurà de fer per a poder registrar 

una nova despesa. 

 AApplliiccaacciióó  ddee  ggeessttiióó  ppoorrttaabbllee  eenn  UUSSBB   
FITXA CAS D’ÚS: Nova despesa  

ACTOR/S: Logopeda 
PRE-CONDICIÓ: Cap 

FLUX 
PRINCIPAL: 

1. Mostrar les despeses ja entrades del trimestre actual. 
2. Entrar les dades de la despesa: 

2.1. Data de la despesa. 
2.2. Número de factura. 
2.3. Proveïdor. 
2.4. Base. 
2.5. IVA. 
2.6. Retenció. 

3. Desar les dades de la despesa entrada. 
4. Mostrar novament les despeses registrades del trimestre actual. 

FLUXOS                  
ALTERNATIUS: 

- Es podran registrar despeses durant el trimestre actual i fins el 
dia 20 del trimestre següent. 

- Permetre imprimir les despeses del trimestre actual. 
- Permetre generar un fitxer CSV amb les despeses del trimestre 

actual. 
POST-CONDICIÓ: Despesa registrada. 
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La fitxa de cas d’ús consultar despeses ens permetrà mostrar les dades de les 
despeses que vulguem visualitzar o mostrar. 

 AApplliiccaacciióó  ddee  ggeessttiióó  ppoorrttaabbllee  eenn  UUSSBB   
FITXA CAS D’ÚS: Consul tar  despeses  

ACTOR/S: Logopeda 
PRE-CONDICIÓ: Existeixen despeses registrades. 

FLUX 
PRINCIPAL: 

1. Escollir l’any. 
2. Escollir el trimestre. 
3. Mostrar les despeses del trimestre escollit. 

FLUXOS                  
ALTERNATIUS: 

- La llista d’anys a escollir hauran de tenir despeses registrades. 
- La llista dels trimestres segons l’any escollit també hauran de 

tenir despeses registrades en aquelles dates. 
- Permetre imprimir les despeses del trimestre escollit. 
- Permetre generar un fitxer CSV amb les despeses del trimestre 

escollit. 
POST-CONDICIÓ: Despeses mostrades. 

 

En la darrera fitxa de cas d’ús, modificar despeses, veurem quines passes 

s’haurien de seguir per a poder modificar les despeses registrades.  

 AApplliiccaacciióó  ddee  ggeessttiióó  ppoorrttaabbllee  eenn  UUSSBB   
FITXA CAS D’ÚS: Modi f icar  despeses  

ACTOR/S: Logopeda 
PRE-CONDICIÓ: Existeixen despeses registrades. 

FLUX 
PRINCIPAL: 

1. Escollir l’any. 
2. Escollir el trimestre. 
3. Mostrar les despeses del trimestre escollit. 
4. Repetir fins finalitzar: 

4.1. Seleccionar despesa. 
4.2. Si es vol modificar la despesa: 

4.2.1. Modificar la data de la despesa. 
4.2.2. Modificar el número de la factura. 
4.2.3. Modificar el proveïdor. 
4.2.4. Modificar la base. 
4.2.5. Modificar l’ IVA. 
4.2.6. Modificar la retenció. 
4.2.7. Desar els canvis de la despesa. 

4.3. Si es vol esborrar la despesa: 
4.3.1. Esborrar la despesa. 

FLUXOS                  
ALTERNATIUS: 

- La llista d’anys a escollir hauran de tenir despeses registrades. 
- La llista dels trimestres segons l’any escollit també hauran de 

tenir despeses registrades en aquelles dates. 
- Permetre imprimir les despeses del trimestre escollit. 
- Permetre generar un fitxer CSV amb les despeses del trimestre 

escollit. 
- Es podran modificar despeses duran el trimestre actual i fins el 

dia 20 del trimestre següent. Si la data supera el límit, mostrar un 
missatge de fora de temps i no desar els canvis. 

POST-CONDICIÓ: Despeses modificades. 
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5.2.5  Gestió d’informes 

En aquest apartat veurem més detingudament les funcionalitats que es deriven de 

la gestió d’informes que hem mostrat en el diagrama general, 

Diagrama de refinament 

Aquest diagrama ens permet veure les noves funcionalitats de la gestió d’informes. 

Logopeda

gestió d'informes

<< extend>>

nou i nforme

consulta i nforme
<< extend>>

<< extend>>

modi fica informe

 

 

Fitxes dels casos d’ús de la gestió d’informes 

Les següents fitxes de casos d’ús ens mostraran les passes que cal seguir per a la 

gestió del informes. 

La primera fitxa de cas d’ús es la de nou informe que defineix com s’haurà de 

crear un informe en el sistema. 

 AApplliiccaacciióó  ddee  ggeessttiióó  ppoorrttaabbllee  eenn  UUSSBB   
FITXA CAS D’ÚS: Nou in forme 

ACTOR/S: Logopeda 
PRE-CONDICIÓ: Client donat d’alta 

FLUX 
PRINCIPAL: 

1. Cercar  c l ient  
2. Mostrar nou informe amb el nom del client i la data actual per 

defecte en els camps la data d’exploració i la data de l’ informe. 
3. Entrar les dades de l’ informe: 

3.1. Data d’exploració (si no és de la data d’avui) 
3.2. Data de l’ informe (si no és de la data d’avui) 
3.3. Entrar informe. 

4. Desar les dades de l’ informe. 
FLUXOS                  

ALTERNATIUS: 
- Permetre imprimir l’ informe. 

POST-CONDICIÓ: Informe creat. 
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En la següent fitxa de cas d’ús, consultar informe, veurem les dades dels informes 

creats, cas de tenir-ne. 

 AApplliiccaacciióó  ddee  ggeessttiióó  ppoorrttaabbllee  eenn  UUSSBB   
FITXA CAS D’ÚS: Consul tar  in forme 

ACTOR/S: Logopeda 
PRE-CONDICIÓ: Client donat d’alta 

FLUX 
PRINCIPAL: 

1. Cercar  c l ient  
2. Mostrar llistat dels informes del client. 
3. Escollir informe. 
4. Mostrar les dades de l’ informe. 

FLUXOS                  
ALTERNATIUS: 

- Permetre imprimir l’ informe. 
- Si el client no té informes creats, mostrar un missatge de que no 

en té i permetre una nova cerca de client. 
POST-CONDICIÓ: Informe mostrat. 

 

La darrera fitxa de cas d’ús, modificar informe, mostra què haurem de fer per a dur 

a terme aquesta funcionalitat. 

 AApplliiccaacciióó  ddee  ggeessttiióó  ppoorrttaabbllee  eenn  UUSSBB   
FITXA CAS D’ÚS: Modi f icar  in forme 

ACTOR/S: Logopeda 
PRE-CONDICIÓ: Client donat d’alta i existeix informe 

FLUX 
PRINCIPAL: 

5. Cercar  c l ient  
6. Mostrar llistat dels informes del client. 
7. Escollir informe. 
8. Mostrar les dades de l’ informe. 
9. Modificar les dades si es vol: 

9.1. Data exploració. 
9.2. Data de l’ informe. 
9.3. Informe. 

10. Desar les dades de l’ informe. 
FLUXOS                  

ALTERNATIUS: 
- Permetre imprimir l’ informe. 

POST-CONDICIÓ: Informe mostrat. 
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5.2.5  Mantenir agenda 

Seguint encara amb casos d’ús del logopeda, ara veurem els que s’han de seguir 

per a mantenir l’agenda. 

Diagrama de refinament 

Aquest diagrama de refinament mostra les funcionalitats que de la de mantenir 

l’agenda depenen. 

Logopeda

mantenir agenda

<< extend>>

<< extend>>

nova anotaci ó

<< extend>>

modi ficar anotaci ó

consultar anotaci ons

<< extend>>

esborrar anotació

 

 

Fitxes dels casos d’ús de mantenir agenda 

En aquest cas veurem els casos d’ús de com realitzar les tasques de les noves 

funcionalitats de mantenir l’agenda. 

La fitxa de cas d’ús de nova anotació mostra com haurem de realitzar aquesta 

funcionalitat. 

 AApplliiccaacciióó  ddee  ggeessttiióó  ppoorrttaabbllee  eenn  UUSSBB   
FITXA CAS D’ÚS: Nova anotació  

ACTOR/S: Logopeda 
PRE-CONDICIÓ: Cap 

FLUX 
PRINCIPAL: 

1. Mostrar les anotacions del dia. 
2. Escollir la hora per a fer l’anotació. 
3. Entrar l’anotació. 
4. Desar l’anotació. 

FLUXOS                  
ALTERNATIUS: 

- Permetre escollir el dia que es vulgui per posar l’anotació. 
- Les anotacions seran de les 8 fins les 19 hores. 

POST-CONDICIÓ: Anotació creada. 
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La  fitxa de cas d’ús consultar anotació ha de mostrar com haurem de fer la 

consulta d’una anotació desada. 

 AApplliiccaacciióó  ddee  ggeessttiióó  ppoorrttaabbllee  eenn  UUSSBB   
FITXA CAS D’ÚS: Consul tar  anotació  

ACTOR/S: Logopeda 
PRE-CONDICIÓ: Cap 

FLUX 
PRINCIPAL: 

1. Mostrar les anotacions del dia. 
2. Si no es d’avui, escollir el dia desitjat i mostrar les anotacions 

del dia escollit. 
FLUXOS                  

ALTERNATIUS: 
- Permetre escollir el dia que es vulgui la consulta de l’anotació. 

POST-CONDICIÓ: Anotacions mostrades. 
 

La fitxa de cas d’ús modificació de l’anotació detalla com haurem de modificar una 

anotació desada i també ens serveix per a l’esborrat de la mateixa. 

 AApplliiccaacciióó  ddee  ggeessttiióó  ppoorrttaabbllee  eenn  UUSSBB   
FITXA CAS D’ÚS: Modi f icar  anotació  

ACTOR/S: Logopeda 
PRE-CONDICIÓ: Existeix l’anotació 

FLUX 
PRINCIPAL: 

1. Mostrar les anotacions del dia. 
2. Si no es d’avui, escollir el dia desitjat i mostrar les anotacions 

del dia escollit. 
3. Seleccionar l’anotació. 
4. Si es vol modificar: 

4.1. Canviar contingut de l’anotació 
4.2. Desar els canvis 

5. Si es vol esborrar: 
5.1. Esborrar l’anotació escollida. 

FLUXOS                  
ALTERNATIUS: 

- Permetre escollir el dia de l’anotació que es vol modificar. 

POST-CONDICIÓ: Anotació modificada. 
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5.2.6  Llistats 

En aquest apartat hem de veure els casos d’ús de l’apartat dels llistats 

Diagrama de refinament 

El següent diagrama de refinament amplia la informació dels casos d’ús generats 

pels llistats que ha de permetre fer el sistema. 

Logopeda

factures d'un cl ient

factures entre dates

ll istats

<< extend>>

<< extend>>

factures no cobrades
<< extend>>

 

 

Fitxes dels casos d’ús dels llistats 

Ara veurem els diferents casos d’ús dels llistats. 

El cas d’ús factures entre dates ens ha de mostrar com ho haurem de fer per 

poder realitzar aquest llistat. 

 AApplliiccaacciióó  ddee  ggeessttiióó  ppoorrttaabbllee  eenn  UUSSBB   
FITXA CAS D’ÚS: Factures  ent re  dates  

ACTOR/S: Logopeda 
PRE-CONDICIÓ: Cap 

FLUX 
PRINCIPAL: 

1. Entrar data d’inici. 
2. Entrat data de fi. 
3. Mostrar les factures que existeixen entre les dates introduïdes 

amb les següents dades: 
3.1. Número de factura. 
3.2. Data de la factura. 
3.3. Nom del client. 
3.4. Import total de la factura. 

4. Mostrar import total facturat entre les dates. 
FLUXOS                  

ALTERNATIUS: 
- Mostrar missatge d’error si la data d’inici és superior a la data de 

fi. 
- No permetre posar cap data superior a la data actual. 
- Permetre escollir una factura per ser visualitzada. 

POST-CONDICIÓ: Factures mostrades. 
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A continuació en la fitxa de cas d’ús de factures d’un client veurem com ho farem 

per a realitzar aquesta tasca. 

 AApplliiccaacciióó  ddee  ggeessttiióó  ppoorrttaabbllee  eenn  UUSSBB   
FITXA CAS D’ÚS: Factures  d ’un c l ient  

ACTOR/S: Logopeda 
PRE-CONDICIÓ: Existeix el client 

FLUX 
PRINCIPAL: 

1. Cercar  c l ient . 
2. Mostrar les factures que existeixen del client amb les següents 

dades: 
2.1. Número de factura. 
2.2. Data de la factura. 
2.3. Import total de la factura. 

3. Mostrar import total facturat al client 
FLUXOS                  

ALTERNATIUS: 
- Si no té factures entrades, mostrar missatge:”aquest client no té 

factures entrades”. 
- Permetre escollir una factura per ser visualitzada. 

POST-CONDICIÓ: Factures mostrades. 
 

La fitxa de cas d’ús factures no cobrades és la última que realitzarà la logopeda i 
ens ha de mostrar com realitzar aquest llistat. 

 AApplliiccaacciióó  ddee  ggeessttiióó  ppoorrttaabbllee  eenn  UUSSBB   
FITXA CAS D’ÚS: Factures  no cobrades 

ACTOR/S: Logopeda 
PRE-CONDICIÓ: Cap 

FLUX 
PRINCIPAL: 

1. Mostrar les factures que el camp pagat no estigui marcat 
mostrant les següents dades: 
1.1. Número de factura. 
1.2. Data de la factura. 
1.3. Nom del client. 
1.4. Import total de la factura. 

2. Mostrar import total no cobrat. 
FLUXOS                  

ALTERNATIUS: 
- Permetre escollir una factura per ser visualitzada. 

POST-CONDICIÓ: Factures no cobrades mostrades. 
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Casos d’ús de l’administrador 

A continuació veurem el cas d’ús que no és del logopeda si no que es tracta de 

l’administrador del sistema. 

5.2.7  Mantenir base de dades 

En aquest apartat veurem el cas d’ús de mantenir la base de dades, o millor dit de 

l’accés al manteniment de la base de dades. 

Diagrama de cas d’ús 

Aquest diagrama de cas d’ús és una part del diagrama de casos d’ús general i així 

poder-ne veure de manera més detallada la seva informació. 

 
Admi ni strador

mantenir base de dades

<< incl ude>>

control d'accés

 

Fitxa de cas d’ús de mantenir la base de dades 

Aquesta fitxa de cas d’ús, mantenir base de dades, ens mostra quines passes 

s’hauran de seguir per a realitzar el manteniment de la base de dades. 

 AApplliiccaacciióó  ddee  ggeessttiióó  ppoorrttaabbllee  eenn  UUSSBB   
FITXA CAS D’ÚS: M antenir  base  de dades  

ACTOR/S: Administrador 
PRE-CONDICIÓ: Base de dades i el servidor web han d’estar en funcionament. 

FLUX 
PRINCIPAL: 

1. Demanar introduir la paraula de pas. 
2. Accedir a l’aplicació phpMyAdmin fora de l’àmbit del programa. 

FLUXOS                  
ALTERNATIUS: 

- Si la paraula de pas no és correcte, mostrar missatge d’error i 
permetre tornar a entrar una nova paraula de pas. 

POST-CONDICIÓ: Manteniment fet. 
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5.3  Diagrama de domini (conceptual) 

Un cop exposats els casos d’ús, apareix el concepte de model de domini. Aquest 

model es genera mitjançant els objectes de domini o classes conceptuals i els 

atributs que es desprenen a primer cop d’ull dels casos d’ús. 

 

Clients

-codiCli ent:INT
-nom:CHAR
-cognom1:CHAR
-cognom2:CHAR
-NIF:CHAR
-dataNaix:Date
-ti pusCli ent:CHAR
-adreca:CHAR
-poblaci o:CHAR
-provincia:CHAR
-codiPostal:INT
-telefon:INT
-fax:INT
-emai l:CHAR
-observaci ons:CHAR
-sexe:CHAR
-mobi l:INT

Factures

-codiFactura:INT
-codiCli ent: int
-pagat:INT
-dataFactura:Date
-observaci ons:CHAR

LiniesFactura

-codiLiniaFactura:int
-codiFactura:int
-data:Date
-concepte:CHAR
-preu:INT
-quantitat:INT
-descompte:INT

Despeses

-codiDespesa:INT
-dataDespesa:Date
-numFactura:INT
-proveidor:CHAR
-base:fl oat
-iva:INT
-retencio:INT

Informes

-codiInforme:INT
-codiCli ent:INT
-dataInforme:Date
-informe:VARCHAR
-dataExpl oracio:Date

Visites

-codiVisita:INT
-dataVisita:Date
-horaVisita:T IME
-visi ta:CHAR

Anotacions

-codiAnotacio:INT
-codiCli ent:INT
-dataAnotacio:Date
-anotaci o:VARCHAR

*1

* 1

* 1

 

 

Com podem observar en el diagrama de domini, hem definit les classes que 

segurament esdevindran les entitats del model entitat/relació. Les seves relacions 

venen marcades pels segments que uneixen algunes d’elles. Aquests segments, 

algun d’ells, tenen identificat la cardinalitat de la seva relació. En hi ha dues, 

despeses i visites que no depenen de cap altra. Entre la de Factures i la de 

LiniesFactura remarcar la composició que d’elles es desprèn, una o més línies 

formen una factura. 
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5.4  Diagrames de seqüència 

Tot seguit mostro els diagrames de seqüència més rellevants, la resta del 

diagrames de seqüència els podeu trobar a l’ANNEX 2. Diagrames de Seqüència 

d’aquesta documentació. 

 

Gestió de clients 

Dins de l’apartat de gestió de clients mostro un dels principals diagrames de 

seqüència que és la baixa d’un client i així podem veure millor com interactuem els 

diversos elements del sistema. 

Aquest és el diagrama de seqüència baixa client: 

lgpd:Logopeda

p:Pantall a principal

1 : escol lir gestio clients

fgc:Frontera gesti o cli ents cgc:Control  gestio clients

1.1: escol lir baixa cl ient

2 : introduir dades de cerca cli ent

2.1: ll ista l = buscar(Stri ng []dades) 

:RelClient

2.2: retRelacioCli ent(String []dades)

odb:OBD

2.3: seleccionaCli ents[]Dades

2.4: ret list
3 : escol lir cl ient

3.1 : comprovaFactures(c)

:RelFactures

3.2: teFact(c)

3.3: cercaFact(c)

3.4: ret boolea

3.5 : ret boolea

3.6: esborra(c)

3.7 : esborra(c)
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Dins d’aquest apartat dels diagrames de seqüència més rellevants he destacat 

també el curs clínic, que mostra com hem passat les fitxes de casos d’ús del curs 

clínic a un diagrama de seqüència. 

En el següent diagrama de seqüència, el curs clínic, veurem com transforma 

diverses fitxes de casos d’ús en un sòl diagrama de seqüència. 

 :Logopeda

p:Pantall a principal fgc:Frontera gesti o cli ents cgc:Control  gestio clients

1 : esolli r gesti o cli ents

1.1 : escol lir curs clinic

2 : introduir dades cerca cl ient
cerca client
feta a part

3 : escol lir cl ient

:RelCursCli ni c obd:OBD

3.1: ll ista l = obtenirCurs(c)

3.2: l.cerca(c)

3.3: l.selecciona(c)

3.4: *getDadesCursCli ni c(cc)

3.5: *mostraDadesCursClinic(cc)

4 : introduir dades curs clinic

cc:CursCl inic

4.1: afegi rCursClinic(dades)

4.2: cc = new CursClinic(dades)

4.3: cc.desar()
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Gestió de factures 

De la gestió de factures he destacat el diagrama de seqüència de cerca de factura 

que ajunta diverses funcionalitats de cop. 

Cerca factura (permet consultar, modificar i esborrar) 

::Logopeda

p:Pantall a principal fgf:Frontera gesti o factures cgf:Control  gestio factures

1 : escol lir gestio factures 1.1: escol lir cerca factura

cerca client
feta a part2 : Introduir dades cerca cl ient

3 : escol lir cl ient

3.1: ll ista l = cerca factures(c)

:RelFactures

3.2: l.cerca(c)

obd:OBD

3.3: l.selecciona(c)

3.4: l.mostra()

4 : escol lir factura

4.1: mostraFactura(n)

4.2: f.mostraDades()

5 : modi fica dades

5.1: modi fica(dades)

5.2: f.modif ica(dades)

5.3: f.desar()

'cerca factura' també pot modif icar i esborrar factura

 

Hem de tenir present que la modificació de les factures i l’esborrat de la mateixa 

depèn exclusivament de l’ús que en vulgui fer la logopeda, ja que complir la 

legalitat de les accions fetes sobre els registres de les factures no és una tasca 

que hagi de tenir en compte el sistema. 
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Registre de despeses 

Dins del conjunt dels diagrames de seqüència més rellevants, he cregut 

convenient remarcar la cerca de despesa de l’apartat de registre de despeses. 

El diagrama de seqüència cerca despesa mostra com haurem de agrupar les 

funcionalitats descrites per separat en un sòl diagrama de seqüència que ha de 

permetre consultar, modificar i esborrar una despesa. 

 :Logopeda

p:Pantall a principal fr:Frontera registre cr:Control registre :RelRegistres

1 : escol lir regi stre

1.1 : escol lir cerca registre

2 : introduir any i trimestre

2.1: ll ista l = cerca registre(dades)

2.2: retRelaci oRegi stres(dades)

obd:OBD

2.3: selecciona regi stres(dades)

2.4: ret list
3 : escol lir despesa

3.1: d.mostra dades()

4 : modi fica dades

4.1: modi fica(dades)

4.2: d.modi fica(dades) 4.3: r.desar()
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5.5  Model de dades del sistema 

Ara que ja tenim definits els requeriments, els casos d’ús i els diagrames de 

seqüència podem crear el model de dades de la nostra aplicació. 

Primer de tot creo el diagrama entitat-relació per a localitzar les entitats i les seves 

relacions i després ho passaré al model relacional on ja definiré l’estructura de les 

dades.  

5.5.1  Disseny conceptual. Model Entitat / Relació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com veiem, el model entitat/relació té una entitat que podem anomenar com a 

principal que és la de clients. D’aquesta entitat depenen les entitats d’ informes, la 

del curs clínic i factures. D’aquesta última veiem la connexió amb l’entitat feble de 

les línies de la factura. 

Per altra banda tenim l’entitat agenda que no està lligada amb les demés i ha de 

permetre la gestió de l’agenda de manera independent. 

Una última entitat que tampoc està lligada amb les altres és la de les despeses. En 

aquesta haurem de registrar tot el referent a les despeses de l’empresa. 

CLIENTS CURSCLINIC 

INFORMES 

FACTURES 
 

LINIESFACTURA 
     està 

composta 

DESPESES 

AGENDA té 
registrat 

paga 

té 

N 

1 

1 

N 

1 N 

1 N 
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5.5.2  Disseny lògic. Model relacional 

A partir del model Entitat/Relació es va construir el disseny lògic. Les taules 

resultants són les que mostren a continuació. 

S’ha seguit la següent nomenclatura: 

clauPrimària    en negreta i subratllat 

clauForana en negreta i cursiva 

 

TAULA CURS CLÍNIC 

Taula on desarem les dades del curs clínic de cada client. Només es registrarà el 

que consideri més important el logopeda. 

 

 tblCursClinic 
Nom camp Tipus Descripció 

codiAnotacio int(10)  Codi de l’anotació 
codiClient int(10)  Codi del client 
dataAnotacio date Data de l’anotació 
anotacio text Anotació del curs clínic 

 

TAULA DE CLIENTS 

Taula on desarem les dades del client. 

 tblClients 
Nom camp Tipus Descripció 

codiClient int(10)  Codi del client 
nom varchar(40) Nom 
cognom1 varchar(25) Primer cognom 
cognom2 varchar(25) Segon cognom 
nif varchar(10) NIF, DNI,NIE 
dataNaix date Data naixement 
tipusClient varchar(25) Tipus de client: particular o empresa 
adreca varchar(45) Adreça 
poblacio varchar(25) Població 
provincia varchar(25) Província 
codiPostal int(5) Codi postal 
telefon int(9) Telèfon 
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fax int(9) FAX 
email varchar(45) Adreça correu electrònic 
observacions varchar(50) Observacions 
sexe char(1) Sexe: h – home, d – dona 
mobil int(9) Telèfon mòbil 

 

TAULA DE DESPESES 

Taula on guardarem les dades de les despeses. 

 tblDespeses 
Nom camp Tipus Descripció 

codiDespesa int(10)  Codi de la despesa 
dataDespesa date Data  
numFactura varchar(20) Número de factura o tiquet 
proveidor varchar(35) Proveïdor 
base float(9,2) Base, valor de la despesa 
iva int(3)  Tipus d’IVA aplicat, 4, 7, 16 % 
retencio int(3)  Tipus de retenció aplicada 

 

TAULA DE FACTURES 

Taula per a desar les dades de les factures. 

 tblFactures 
Nom camp Tipus Descripció 

codiFactura int(10)  Codi de la factura 
codiClient int(10)  Codi del client 
pagat tinyint(1)  1= pagat, 0= no pagat 
dataFactura date Data emissió de la factura 
observacions varchar(45) Observacions 

 

TAULA D’ INFORMES 

Taula on desarem les dades dels informes. 

 tblInformes 
Nom camp Tipus Descripció 

codiInforme int(10)  Codi de l’ informe 
codiClient int(10)  Codi del client 
dataInforme date Data de l’ informe 
informe text Informe 
dataExploracio date Data de l’exploració 
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TAULA DE LÍNIES DE FACTURA 

Taula on guardarem les dades de les línies que formen part de cada factura. 

 tblLiniesFactura 
Nom camp Tipus Descripció 

codiLiniaFactura int(10)  Codi de la línia de factura 
codiFactura int(10)  Codi de la factura 
data date Data del detall o línia 
concepte varchar(70) Concepte, explicació 
preu float(9,2) Preu 
quantitat int(10)  Quantitat 
descompte int(3)  Descompte, només empresa 

 

TAULA DE L’AGENDA 

Taula on desarem les dades de les anotacions o visites que volem registrar per a 

mantenir l’agenda. Les visites poden ser simples anotacions o recordatoris. 

Aquesta taula és independent de les altres, no va lligada amb els clients ni el curs 

clínic. 

 tblAgenda 
Nom camp Tipus Descripció 

codiVisita int(10)  Codi de la visita 
dataVisita date Data 
horaVisita time Hora 
visita varchar(45) Visita, anotació 
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5.6  Interfícies d’usuari  

El disseny de l’ interfície gràfica d’aquesta aplicació és el mateix que faríem servir 

per a una pàgina web. Per tant, gràcies a les assignatures  Multimèdia i 

tecnologies de comunicació i Noves tecnologies de sistemes d’informació que he 

fet, i fent un estudi de les noves tendències en disseny de les pàgines web, vaig 

arribar a fer una simple però molt pràctica distribució dels elements de la pàgina. 

5.6.1  Pantalles 

La distribució dels elements ve donat de dalt cap a baix i de esquerra a dreta de la 

pantalla, en funció de més a menys importància. D’aquesta manera obtenim un 

resultat fortament intuïtiu i de fàcil navegació per a cercar les diferents parts de la 

pàgina. Vegem l’esquema: 

 

Imatge retocada per a poder diferenciar les parts que componen la pàgina web. 

Per a poder mantenir aquesta estructura en les diferents resolucions de pantalla 

que ens podem trobar, he fet una distribució amb tags(etiquetes) <div> en 

comptes dels històrics tags <table>. Això permet una adaptació quasi perfecte en 

els diferents formats. En canvi, dins de cada part sí que ho he fet amb els tags 

<table>. La raó de no fer-ho tot amb <div> és senzillament de la gran dificultat que 

comporta la distribució amb els <div>. 

La part més dinàmica és la central. Segons la opció de menú, de la part esquerra, 

que escollim anirà canviant el contingut d’aquesta part central  i segons la pantalla 

actual tindrem alguns apartats opcionals a la part dreta. 

L’ única pantalla que no segueix aquest model és la del manteniment de la base 

de dades. Aquesta, a diferència de les altres, s’obre en una altra pàgina, la pròpia 

de l’aplicació del phpMyAdmin. 

Part dreta 

Títol 

Part 
esquerra, 

menú 

Part central 
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5.6.2  Menú 

Per tal de no tenir un menú massa llarg i ple d’opcions repetitives vaig optar per un 

menú de dos nivells. Així vaig poder agrupar les opcions de cadascun dels punts 

de menú i fer més fàcil la cerca de les opcions disponibles. Amb aquest menú 

accedirem a qualsevol de les parts de l’aplicació i serà accessible des de totes les 

pàgines de l’aplicació, amb l’excepció del manteniment del MySql que obra una 

segona finestra de navegador. 

Mitjançant el javascript i les opcions del onMouseOver s’aconsegueix un menú 

interactiu molt pràctic i amb menys clics per part de l’usuari. Només cal situar-se al 

damunt de l’opció desitjada i si té submenú el desplegarà automàticament. Així 

mateix també aconseguim un canvi de color en l’opció del menú on ens trobem per  

tenir una visió més clara i entenedora de la situació actual. 

El desplegament del submenú, o menú de segon nivell, sempre és cap a la dreta i 

inferior a la posició en que ens trobem.  

Ara us mostraré unes imatges del menú: 

 

Si anem desplaçant el punter del mouse, la 
opció de menú canvia de color i mostra el 
submenú en cas d’existir. 

 

 

 

  

 

 

Per a escollir una opció d’un submenú ens 
haurem de posar sobre l’opció principal i 
després desplaçar-nos fins a sobre de l’opció 
escollida. L’exemple és per anar al curs clínic 
d’un client. 
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5.6.3  Botons 

A petició del client, no he posat imatges per als botons. Tenen el mateix aspecte 

en tota l’aplicació i s’ha mantingut el mateix ordre d’aparició en les diferents 

pantalles on poden sortir.  

Vegem un exemple: 

 

5.6.4  Impressió 

Per a poder imprimir una pàgina web, qualsevol dels navegadors que podem 

utilitzar ens permetrà fer-ho d’una manera o altra. Però el problema que ens 

trobem és el de poder imprimir un document sense que hi aparegui la capçalera i 

el peu de pàgina que fa referència a la pàgina web i al navegador.  

Exemple d’una factura: 

 

 

Ni amb HTML, ni PHP ni JavaScript es poden treure aquestes molestes línies que 

surten per si soles.  

L’opció més escollida pels programadors de PHP és la de fer servir una llibreria 

per a poder crear documents en PDF. És per això que vaig escollir la classe FPDF. 

És de codi lliure i força senzilla d’utilitzar. En la seva pàgina web 

(http://www.fpdf.org) podem trobar exemples, tutorials, FAQ i algunes ajudes més 

com pot ser el canvi d’idioma per fer-ho més fàcil. Permet un bon control de 

posicionament del text, fer requadres, línies, inserir imatges, comptador de 

pàgines, etc...  

 

http://www.fpdf.org/
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6. CONSTRUCCIÓ DEL SISTEMA  

6.1  Entorn tecnològic 

L’entorn tecnològic ha de cobrir les necessitats creades pels objectius a complir. 

Per tant definirem les eines i els llenguatges que han estat utilitzats pel 

desenvolupament d’aquesta aplicació. 

6.1.1  Eines pel desenvolupament 

Aquestes són les principals eines del programari utilitzades per al 

desenvolupament d’aquest projecte: 

 PHP Designer 2006 - BETA Programa per a edició de text en 
PHP,HTML,CSS,JS,SQL i altres. 

 MySQL Administrator 1.1 Administració de la base de dades. Creació, 
modificació, còpies de backup i restauració, 
etc... 

 
MySQL Query Browser 1.1 Editor de MySQL per a les proves amb les 

taules amb possibilitat de modificar les taules 
enllaçant amb el MySQL Administrator. 

 FPDF Library FPDF es una classe escrita en PHP que 
permet generar documents PDF directament 
des de PHP. 

 The Gimp 2 Editor per a imatges. 

 
Screenshot Captor v1.01.21 Captura de pantalles i modificació de les 

imatges capturades. 

 

6.1.2  Llenguatges utilitzats 

Molts d’ells no es consideren llenguatges de programació però seran 

indispensables per a obtenir el resultat del projecte. 

HTML  (HyperText Mark-up Language) que vol dir Llenguatge de Marques de 

HiperText. Un fitxer HTML és un text que descriu com és la pàgina 

web. Aquest llenguatge està basat en etiquetes que marquen l’ inici i 

l’acabament de cada element de la pàgina web. 

PHP (Hypertext Preprocessor) és un llenguatge interpretat d’alt nivell. 

Introduït en pàgina HTML. El client veu el resultat de la execució, però 

no el codi que l’ha generat. PHP és executat en el servidor, a diferència 

d’alguns dels altres que veurem tot seguit. 
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JavaScript A diferència del Java, el JavaScript és un llenguatge interpretat. 

L’execució d’aquest es realitza en el navegador del client, per tant, 

sense necessitat de passar pel servidor web. Indispensable per a la 

dinamització de les pàgines web. 

AJAX (Asynchrous JavaScript And XML) Ajax és un conjunt d’eines que fan 

possible actualitzar el contingut d’una aplicació web assíncronament, 

mitjançant crides a pàgines externes o funcions. 

CSS (Cascading Style Sheets) Fulls de estil en cascada. El Llenguatge de 

presentació CSS dóna format, controla la tipografia, el color, la 

disposició i tot el relacionat amb l’aspecte de les pàgines web. Així 

mateix ens permet separar al màxim la forma del contingut. 

6.1.3  Sistema de gestió de base de dades 

He utilitzat MySql ja que aquest gestor de base de dades és un dels pocs que he 

trobat que es puguin utilitzar sense necessitat de ser instal·lat a un ordinador. 

MySQL És un gestor de bases de dades relacional. Utilitza SQL(Structured 

Query Language) com a llenguatge de consulta. 

6.1.4  Sistemes operatius 

El sistema operatiu sobre el qual funciona l’aplicació és el Microsoft Windows. 

Varem escollir aquest sistema operatiu per ser el més estès del mercat, avui dia. 

Pot funcionar amb totes les versions de Microsoft Windows, incloent el Microsoft 

Windows 98 que actualment està en desús. 

Si en comptes de Windows es volgués l’aplicació en un sistema operatiu diferent, 

hauríem de fer els mateixos procediments, aproximadament, però escollint un dels 

altres sistemes Server2Go per a Linux o Mac que hi ha disponible. 

6.1.5  Server2Go 

És el sistema que hem utilitzat per a realitzar aquesta aplicació i permet executar 

un servidor web i una base de dades sense cap mena d’instal·lació en un 

ordinador. Aquest sistema utilitza conjuntament diverses aplicacions, entre les 

quals cal destacar el servidor web Apache, el gestor de base de dades MySql i 

l’entorn de PHP pel funcionament de la web. Trobareu informació més detallada a 

l’ANNEX 1 d’aquest document. 
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6.1.6  Navegadors web 

El sistema de l’aplicació realitzada es pot executar en tots els navegadors web 

més utilitzats del mercat. Per a poder permetre aquesta versatilitat s’han hagut de 

tenir en compte els dos models principals del mercat, el Microsoft Internet Explorer 

i el Mozilla Firefox. Tot i que tenen un comportament força semblant, hi ha algunes 

parts de la programació que s’han de tenir en compte. En aquest cas els 

navegadors han d’estar instal·lats en l’ordinador on s’executi l’aplicació. 

Cal remarcar que es pot disposar del navegador Opera 9.02 versió per a USB  que 

permet una execució del navegador sense necessitat d’instal·lar res. Existeixen 

altres navegadors que també són portables i no requereixen ser instal·lats.  

6.2  Com ha estat implementat 

Com ja he avançat en l’estudi previ, he utilitzat HTML, PHP, JavaScript, AJAX, 

CSS i FPDF. 

L’HTML és la base i després del procés d’execució també serà el resultat que es 

podrà veure en el navegador. Per a controlar els events generats pel navegador es 

fa servir el JavaScript. És executat al costat del client. Per tant, permet una millor 

agilitat a l’hora d’interactuar amb el client. Els events que es poden controlar són 

molt diversos com ara pot ser a l’ enviar, al carregar la pàgina, al rebre el focus, al 

canviar un objecte, etc... El codi JavaScript ens permet fer una validació de les 

dades abans de ser enviades al servidor. En cas que les dades siguin errònies el 

temps de resposta és quasi immediat. Podem validar a cada canvi de camp (ex; el 

format de la data) o el formulari sencer al ser enviat. 

El codi PHP s’executa en el servidor. Aquest ens serveix tant per a construir 

l’estructura de la pàgina web com per a la connexió amb la base de dades. També 

ens permet validar les dades que arriben al servidor abans de passar a la base de 

dades. Si fos el cas que s’hagi deshabilitat el JavaScript del navegador, tindrem 

una nova verificació de les dades. El PHP, igual que el JavaScript, permet crear i 

utilitzar funcions per desenvolupar tasques repetitives. Això ens permetrà tenir un 

codi més net i fer-lo més entenedor. 

Entre aquests tres tipus de codis encara hi podem trobar l’AJAX. Això ens 

permetrà una execució asíncrona dels processos. Vol dir que tindrem un 

dinamisme considerable amb l’ajut d’aquest sistema que està tan de moda 

darrerament. Permet executar codi, obtenir dades o resultats dinàmicament sense 

haver de recarregar una mateixa pàgina web.  
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El CSS ens serveix, com el seu nom indica, per a tenir fulls d’estil en cascada. 

Això també té els seus avantatges sobretot quan tenim una web amb diverses 

pàgines accessibles i volem mantenir l’aspecte, forma i colors en totes i cadascuna 

d’elles. Un cop realitzat el sistema podríem obtenir canvis d’aspecte molt 

ràpidament modificant unes poques línies de codi mitjançant el CSS. 

Per a imprimir he utilitzat la classe o llibreria FPDF. Està escrita en PHP però no té 

res a veure amb el codi utilitzat per a obtenir HTML. És un sistema totalment 

diferent que s’ha d’adaptar a cadascuna de les necessitats de cada cas 

d’impressió. Tot i que utilitza el PHP per a la connexió amb la base de dades, la 

resta de la programació PHP és pròpia de la classe FPDF. 

6.3  Proves 

Les proves realitzades s’han fet en diferents tipus de màquines i de sistemes 

operatius: 

Clònic Pentium IV, 1Gb de RAM, Microsoft Windows 2000 Professional 

Portàtil Compaq, 512 Mb de RAM, Microsoft Windows XP Professional 

Portàtil Toshiba Dual Core, 1Gb de RAM, Windows XP Home Edition 

HP-Compaq Pentium IV, 512Mb de RAM, Microsoft Windows 2000 Professional 

 

Els navegadors que s’han provat són els més utilitzats, avui dia, del mercat: 

- Microsoft Internet Explorer 6.0 

- Mozilla Firefox 1.5.0.8 

- Opera 9.02 versió per a USB 

- Microsoft Internet Explorer 7 

He adaptat el codi per a poder executar l’aplicació en aquests navegadors i 

sistemes operatius, però l’aspecte visual és propi de cadascun d’ells, per tant, els 

requadres, colors i algunes definicions de tipus gràfic són inevitablement diferents. 

En la majoria dels casos seran màquines amb Windows i Internet Explorer que 

malauradament sol ser el programari de la majoria d’ordinadors del mercat. En cas 

de voler treballar amb un altre navegador, es pot incloure Opera 9.02 en el pen 

drive ja que no li cal cap instal·lació. 

Les proves fetes amb els registres, han estat les següents: 

- introduir un client de cada tipus: particular i empresa. 

- consultar les dades i fer canvis en les seves dades. 
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- Introduir curs clínic d’un client. 

- Modificar les dades del curs clínic entrat abans. 

- Esborrar anotació del curs clínic. 

- Crear un informe, desar-lo, cercar-lo i imprimir-lo. 

- Crear factures per a cada tipus de client, dues amb poques línies de factura 
i dues més amb 20 línies per a comprovar que al imprimir faci correctament 
el salt de pàgina. 

- Modificació del contingut de les factures. 

- Eliminació de les factures (això anirà a criteri del client) 

- Introduir despeses i consultar les despeses dels trimestres anteriors(les 
dades dels trimestres anteriors les he entrat directament a la base de 
dades). 

- Comprovar que no es poden canviar les despeses dels trimestres tancats. 

- Provar que els llistats s’executen correctament. 

- Assegurar l’obertura de l’aplicació phpMyAdmin (opció de menú eines). 

- Registrar anotacions en diferents hores de l’agenda i mobilitat del calendari 
i dia actual. 

- Esborrat dels clients, si es que no tenen factures associades. 

Un dels punts a tenir en compte ha estat les validacions de les dates, han de ser 

reals (ha de donar error si posem el 30 de febrer). 

També s’ha hagut de provar els camps obligatoris amb els requisits mínims com 

pot ser el nom del client que ha de ser de mínim 2 caràcters. 

Especial atenció en la creació de noves factures i la correlació de la numeració 

d’elles. L’assignació del número de factura és manual, calculat però manual, no és 

un camp autonumèric a la base de dades. 

La verificació de la codificació dels caràcters. Ha estat un mal de cap difícil de 

resoldre i calia tenir cura dels resultats desats a la base de dades. Em refereixo a 

les ‘ñ’ les ‘ç’ i els accents de tot tipus. 
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7. SEGURETAT  

Aquest projecte té un àmbit de seguretat restringit al dispositiu de memòria USB ja 

que les dades de tota l’aplicació i la base de dades no utilitzen en cap moment 

l’ordinador on estaran connectats. 

7.1  Seguretat de l’aplicació 

Aquesta aplicació s’executarà com a servidor web i també com a client web per 

accedir al menú i totes les seves funcionalitats. Un cop iniciada l’execució de 

l’aplicació només treballarem amb el navegador web. Tots els fitxers i les carpetes 

de l’aplicació estaran al pen drive i serà feina del logopeda tenir-ne cura de no fer 

res malbé. 

7.2  Seguretat de les dades 

Les dades, com he comentat abans, també estan dins del pen drive. Per tant, com 

a seguretat activa, l’accés a elles estarà protegit per l’encriptació de seguretat del 

mateix pen drive i com a seguretat passiva tindrem que l’accés d’aquest dispositiu 

serà la pròpia logopeda qui autoritzi o doni permís per a utilitzar-lo. 

7.3  Còpies de seguretat 

Per a fer còpies de seguretat no calen grans mitjans ni eines de backup 

específiques ja que el volum físic de l’aplicació, incloses les dades, no és massa 

elevat.  

Totes les dades que utilitzarem pel funcionament de l’aplicació estan en una sola 

carpeta que inicialment té una mida de 85 Mb. Això ens permet tenir una gran 

flexibilitat de fer còpies de seguretat amb un simple i senzill copiar i desar.  Les 

còpies es poden fer també en calent, o sigui que no cal aturar l’aplicació per a fer 

la còpia de seguretat que calgui. 

A curt termini no està previst tenir un volum de dades massa elevat. La quantitat 

anual de clients pot anar de 50 a 100, i això pot arribar a generar una mitjana de 

entre 5 i 10 factures per client i any. Amb aquesta previsió no cal amoïnar-nos per 

l’espai físic de les dades ni per la còpia de seguretat. 

Com que la logopeda té força agilitat en el tema informàtic, varem deixar a criteri 

seu la gestió de les còpies de seguretat. 
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8. CONCLUSIONS 

No sé si es pot anomenar conclusió, potser satisfacció o benestar per la feina feta. 

No tan sols he aconseguit els objectius marcats per a aquest projecte, si no que a 

més m’ha obert un ventall de possibilitats per a futures aplicacions portables.  

Fer una aplicació web m’ha representat una feina afegida a la de realitzar una 

aplicació en qualsevol dels llenguatges que hem utilitzat a la carrera. A part de les 

validacions de les dades entrades, requereix un control en tot moment dels 

possibles moviments o accions fetes per l’usuari. Es depèn en gran mesura del 

tipus de navegador utilitzat i dels diferents comportaments que tenen cadascun 

d’ells.  

En programació web no hi ha cap llenguatge o llenguatge de programació que 

sigui “la panacea”. En aquest projecte ja hem vist com intervenen uns quants 

d’ells. Escollir quin és el millor dependrà en cada cas, i s’haurà de valorà en quin 

àmbit o tipus d’aplicació caldrà desenvolupar. 

També, des del punt de vista de la programació web he trobat diverses opinions i 

tendències que fan que en un moment determinat t’hagis de decidir per una o altra 

manera de fer. Escollir utilitzar AJAX, enviar els formularis en Get o POST, la 

distribució de la pàgina en <div> o en <table> en serien uns d’ells. Tot i les meves 

eleccions en cada moment, sé que el món d’Internet i la Informàtica estan en 

constant desenvolupament i que segurament, en poc temps, s’hagi de tornar a 

plantejar aquestes decisions que he pres. 

M’he adonat que un bon estudi previ i la recerca d’elements tan importants com el 

sistema Server2Go permeten realitzar aplicacions realment força interessants. 

També ens poden obrir un nou camí cap a futures aplicacions amb aquesta 

important portabilitat i versatilitat del sistema d’aquesta aplicació. 

La informàtica ha de ser útil, pràctica, senzilla i ajudar a millorar en l’eficàcia de 

l’empresa. Crec que això no era un dels objectius però també l’he aconseguit. 

I per acabar les conclusions, el treball realitzat en aquest projecte és fruit del que 

he après en la carrera. La formació de base ha estat essencial per a poder 

realitzar l’aplicació que pretenia en el meu projecte de fi de carrera. 

 

 



     PFC – Aplicació de gestió portable en USB 52 

9. FEINES FUTURES 

Possiblement una de les feines pendents seria la de poder accedir al programa 

amb diversos usuaris alhora. Aquesta opció de fer-ho multiusuari va ser rebutjada 

inicialment donat que el què es pretenia era fer una gestió portable en USB 

monousuari, ja que no té cap sentit si només es desplaça la logopeda sola. 

Si en un futur apareixen associats a l’empresa o empleats, s’haurà de pensar en 

passar l’aplicació en un servidor, amb la remodelació de la concurrència 

comentada abans. 

Una ampliació que es podria fer és la de poder registrar les patologies dels clients i 

així poder-ne fer una explotació de dades. 

Com que l’empresa és de nova creació i encara no hi haurà un gran volum de 

dades, no s’ha tingut en compte la depuració de les dades més antigues o 

obsoletes. Per tant, quedarà pendent per ampliacions futures. 

Hi ha una cosa que no està documentada en cap moment, però sempre està 

present: la doble comptabilitat. Segur que és il·legal però resulta molt útil tenir-ho 

controlat per les empreses que no declaren tot el que perceben. S’ha d’aclarir, que 

no és el cas. 

De moment no se m’acudeixen més ampliacions, però de ben segur que se’n 

podrien fer moltes més. 
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http://memorystick.kelseypromo.com/CatalogEngine/results.cfm?SessionID=&P
rogramID=20473&CategoryID=29109&action=ListCategory&ref= 
http://www.pgp.com/ 
http://www.cososys.com/lockiteasy.html 
http://www.truecrypt.org/ 

http://www.oscarbarber.com/wp/arxius/ajax-si-i-no/
http://sofanaranja.com/2005/08/24/mini-tutorial-de-ajax/
http://www.faq-mac.com/bitacoras/mmm/?p=58
http://developer.mozilla.org/es/docs/AJAX:Primeros_Pasos
http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
http://www.ribosomatic.com/articulos/34/mi-primer-ejemplo-con-ajax/
http://www.fpdf.org/?lang=es
http://www.htmlgoodies.com/beyond/reference/article.php/3472901
http://www.netpecos.org/docs/mysql_postgres/index.html
http://www.firepages.com.au/php_usb.htm
http://www.indigostar.com/microweb.htm
http://www.chsoftware.net/index.php?p=usewarewos
http://portableapps.com/apps
http://portableusbapps.com/
http://www.portablefreeware.com/all.php
http://www.dirk-loss.de/win-tools.htm
http://johnhaller.com/jh/development/
http://www.opera-usb.com/operausbes.htm
http://www.getfirebug.com/
http://validator.w3.org/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://www.lordmax.org/?p=534
http://php.apsique.com/ajax/utf8
http://www.ubuntu-es.org/index.php?q=node/28242
http://sentidoweb.com/2006/03/30/especial-utf8-i.php
http://qualitat.estandards.docs.argus.net/
http://www.ubuntu-es.org/index.php?q=node/6255
http://www.hermitagesolutions.com/public/pages/32169.php?gclid=COP21eCIu4gCFRvHXgod-Fp5yQ
http://www.hermitagesolutions.com/public/pages/32169.php?gclid=COP21eCIu4gCFRvHXgod-Fp5yQ
http://memorystick.kelseypromo.com/CatalogEngine/results.cfm?SessionID=&ProgramID=20473&CategoryID=29109&action=ListCategory&ref
http://memorystick.kelseypromo.com/CatalogEngine/results.cfm?SessionID=&ProgramID=20473&CategoryID=29109&action=ListCategory&ref
http://www.pgp.com/
http://www.cososys.com/lockiteasy.html
http://www.truecrypt.org/
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ANNEX 1. Server2Go 

A la pàgina web oficial http://www.server2go-web.de/ podreu trobar la 

documentació referent a aquesta eina que permet ser executada en un dispositiu 

de memòria USB, disc dur o en un cd-rom. 

El que no explica la web és com modificar els fitxers de configuració per a 

aconseguir una execució personalitzada i completament desacoblada de 

l’ordinador que l’executa. 

Ens podem descarregar el paquet i posar-lo en una carpeta que es pot dir com 

vulguem, cosa que no afectarà al correcte funcionament. 

El fitxer principal es troba a l’arrel on hem desat el programa. S’anomena 

pms_config.ini i podem trobar-hi informació de la resta de les ubicacions dels 

fitxers i modificar alguns paràmetres de configuració generals, http, navegador, 

base de dades i de path (camí o ubicació). 

\server\Apache\php.ini  

Aquest és el fitxer de configuració del PHP amb el servidor web Apache.  

\server\Apache\conf\httpd.conf 

Configuració pel protocol de http del servidor Apache i paràmetres de 

funcionament del dimoni httpd.  

\server\mysql\my.ini  

Aquí hi trobarem la configuració del dimoni de MySql així com els paràmetres 

d’engegada del gestor de la base de dades. 

Aquests són els fitxers principals que s’han de tenir present per a la configuració 

d’aquest paquet AMP portable. La resta del fitxers són d’ubicació de les dades i no 

cal modificar-los. 

Haurem de tenir en compte que hi ha tres serveis que s’executen quan s’inicia 

l’aplicació: Apache.exe, Server2Go i mysqld.exe. Queden en funcionament fins 

que finalitza l’execució de la nostra aplicació. Si per error o descuit es tanca el 

navegador on s’està executant l’aplicació, s’aturarà i eliminarà els tres serveis que 

fan que l’aplicació funcioni correctament. 

 

http://www.server2go-web.de/
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ANNEX 2. Diagrames de seqüència 

En aquest annex trobareu tots els diagrames de seqüència que formen part 

d’aquest projecte (incloent els mostrats en l’anàlisi com a més rellevants). 

Gestió de clients 

Alta client 

Obj ect_1:Logopeda

p:Pantall a principal

1 : escol lir gestio clients

fgc:Frontera Gestio Clients cgc:Control  gestio clients c:cl ient obd:OBD

2 : introduir dades cl ient

1.1 : escol lir al ta client

2.1 : crearCl ient(String []dades)

2.2 : Client c = new  Client(Strign []dades) 2.3: c.existeix()

 : ret boolean

2.4 : c.guardar()

existeix, comprova
que el NIF no estigui
ja entrat.

 

Baixa client 

lgpd:Logopeda

p:Pantall a principal

1 : escol lir gestio clients

fgc:Frontera gesti o cli ents cgc:Control  gestio clients

1.1: escol lir baixa cl ient

2 : introduir dades de cerca cli ent

2.1: ll ista l = buscar(Stri ng []dades) 

:RelClient

2.2: retRelacioCli ent(String []dades)

odb:OBD

2.3: seleccionaCli ents[]Dades

2.4: ret list
3 : escol lir cl ient

3.1 : comprovaFactures(c)

:RelFactures

3.2: teFact(c)

3.3: cercaFact(c)

3.4: ret boolea

3.5 : ret boolea

3.6: esborra(c)

3.7 : esborra(c)
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Cerca i Modifica client 

lgpd:Logopeda

p:Pantall a principal

1 : escol lir gestio clients

fgc:Frontera gesti o cl ients

1.1: escol lir cerca cl ient

2 : introduir dades de cerca cli ent

cgc:Control  gestio cli ents

2.1: ll ista l = buscar(Stri ng []dades) 

:RelClient obd:OBD

2.2: retRelClients(Stri ng []dades)

2.3: seleccionaCli ents[]Dades

2.4: ret list
3 : escol lir cl ient

4 : modi ficar dades

4.1: modi ficar(Stri ng[]dades)

4.2: modi ficar(Stri ng[]dades) 4.3: desar()

Amb la cerca també fem la modi ficació del client

 

Curs clínic 

 :Logopeda

p:Pantall a principal fgc:Frontera gesti o cli ents cgc:Control  gestio clients

1 : esolli r gesti o cli ents

1.1 : escol lir curs clinic

2 : introduir dades cerca cl ient
cerca client
feta a part

3 : escol lir cl ient

:RelCursCli ni c obd:OBD

3.1: ll ista l = obtenirCurs(c)

3.2: l.cerca(c)

3.3: l.selecciona(c)

3.4: *getDadesCursCli ni c(cc)

3.5: *mostraDadesCursClinic(cc)

4 : introduir dades curs clinic

cc:CursCl inic

4.1: afegi rCursClinic(dades)

4.2: cc = new CursClinic(dades)

4.3: cc.desar()
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Gestió de factures 

Crear factura 

 :Logopeda

p:Pantall a principal fgf:Frontera gesti o factures cgf:Control gestio factures

1 : escol lir gestio factures

1.1: escol lir nova factura

cerca client
feta abans2 : introduir dades cerca cl ient

3 : entrar dades capçalera factura

f:factura

3.1: crear factura(String[]dades)

3.2: Factura f = new Factura(String[]dades)

obd:OBD

3.3: afegi rFactura(dades)

4 : Introduir dades li nia factura

4.1: afegi rLinia(f,dades)

lf:Linia Factura

4.2: afegi rLinia(f,dades)

4.3: lf .afegi r()

repetir fins
fi nali tzar

 

 Cerca factura (permet consultar, modificar i esborrar) 

::Logopeda

p:Pantall a principal fgf:Frontera gesti o factures cgf:Control  gestio factures

1 : escol lir gestio factures 1.1: escol lir cerca factura

cerca client
feta a part2 : Introduir dades cerca cl ient

3 : escol lir cl ient

3.1: ll ista l = cerca factures(c)

:RelFactures

3.2: l.cerca(c)

obd:OBD

3.3: l.selecciona(c)

3.4: l.mostra()

4 : escol lir factura

4.1: mostraFactura(n)

4.2: f.mostraDades()

5 : modi fica dades

5.1: modi fica(dades)

5.2: f.modif ica(dades)

5.3: f.desar()

'cerca factura' també pot modif icar i esborrar factura
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Registre de despeses 

Nova despesa  

 :Logopeda

p:Pantall a principal fr:Frontera registre cr:Control registre

1 : escol lir regi stre
1.1: escol lir nou registre

2 : introduir dades regi stre

2.1: crear regi stre(dades)

:Regi stre

2.3: r.desar()2.2: r = new Registre(dades)

obd:OBD

 

Cerca despesa (permet consultar, modificar i esborrar) 

 :Logopeda

p:Pantall a principal fr:Frontera registre cr:Control registre :RelRegistres

1 : escol lir regi stre

1.1 : escol lir cerca registre

2 : introduir any i trimestre

2.1: ll ista l = cerca registre(dades)

2.2: retRelaci oRegi stres(dades)

obd:OBD

2.3: selecciona regi stres(dades)

2.4: ret list
3 : escol lir despesa

3.1: d.mostra dades()

4 : modi fica dades

4.1: modi fica(dades)

4.2: d.modi fica(dades) 4.3: r.desar()
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Gestió d’informes 

Nou informe 

 :Logopeda

p:Pantall a principal fi :Frontera i nformes ci:Control informes :Informe obd:OBD

1 : escol lir informes

1.1: escol lir nou informe

2 : Introduir dades cerca cl ient

cerca client
feta a part

3 : introduir dades informe

3.2: i.desar()

3.1: crea nou informe(dades)

3.2: i = new Informe(dades)

 

Cerca informe (permet consultar, modificar i esborrar) 

 :Logopeda

p:Pantall a principal fi :Frontera i nformes ci:Control informes :RelInformes obd:OBD

1 : escol lir informes

1.1 : escol lir cerca informe

2 : introduir dades cerca cl ient

cerca client
feta a part

3.1: ll ista l = cerca i nformes(c)

3 : escol lir cl ient

3.4: l.mostra()

3.2: l.cerca(c)

4.1: mostraInforme(n)

5.2 : i.modif ica(dades) 5.3: i.desar()

3.3: l.selecciona(c)

5.1: modi fica(dades)

4 : escol lir informe

5 : modi fica dades
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Mantenir agenda 

Cerca anotació (permet crear, consultar, modificar i esborrar) 

 :Logopeda

p:Pantall a principal fa:Frontera agenda ca:Control agenda

1 : escol lir agenda

1.1: mostra anotacions

1.2: ll ista l = cerca anotacions(dia)

:RelAnotacions

1.3 : l.cercaAnotacions(dia)

obd:OBD

1.4: l.seleccionaAnotacions(dia)

per defecte:
dia = avui

1.5: l.mostra()

2 : escol lir hora

3 : introduir dades

3.1 : nova anotaci o(dades)

a:Anotacio

3.2: a = new Anotacio(dades)

3.3 : a.desar()

cerca anotaci ons, ens serveix per a noves anotacions i per a modifi car l es exi stents

 

Llistats 

Factures entre dates 

 :Logopeda

p:Pantall a principal fl l:Frontera lli stats cll:Control l listats :RelFactures

1 : escol lir ll istats

1.1: escol lir factures entre dates

2 : entrar data inici i  data fi

2.1: obtenir factures(inici,fi)

2.2: ll  = Sel ecFactures(i ni ci ,fi)

2.3 : *getDadesFactura(unaFactura)

obd:OBD

2.4: *mostraDadesFactura(unaFactura)
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Facturat client 

 :Logopeda

p:Pantall a principal fl l:Frontera lli stats cll:Control llistats :RelFactures obd:OBD

1 : escol lir ll istats

1.1: escol lir facturat a cl ient

2 : introduir dades cerca cl ient

cerca client
feta a part

3 : escol lir cl ient

3.1: obtenir facturat(client) 3.2: ll  = Sel ecFactures(cli ent)

3.3: *getDadesFactura(unaFactura)

3.4: *mostraDadesFactura(unaFactura)

3.5 : cal cularTotal ()

3.6: mostrarTotal()

 

Factures no cobrades 

 :Logopeda

p:Pantall a principal :RelFactures

1 : escol lir ll istats

fl l:Frontera lli stats

1.1: escol lir factures no cobrades

cll:Control l listats

1.5: *mostraDadesFactura(unaFactura)

1.2 : obtenirFacturesPendentsPagar() 1.3: ll  = Sel ecFacturesPendentsPagar()

1.6 : cal cularTotal ()

1.7.: mostrarTotal()

obd:OBD

1.4: *getDadesFactura(unaFactura)
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Mantenir base de dades 

Mantenir base de dades 

 :Admi ni strador

p:Pantall a principal fm:Frontera manteniment cm:Control manteniment

1 : escol lir eines

1.1: acces al manteni ment

2 : introduir paraul a de pas

2.1: bool passa = validaPassword(paraula)

2.3: passa = val ida(paraul a)2.4: mostraPhpMyAdmi n()
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ANNEX 3. Manual d’usuari 

En aquest annex podrem veure el manual d’usuari, o guia ràpida, del 

funcionament d’aquesta aplicació de gestió portable en USB. 

Farem un repàs de les diferents opcions de l’aplicació, descripció dels punts de 

menú així com una visualització de les diverses pantalles que la composen. 

Instal·lació de l’aplicació 

No s’ha de fer cap instal·lació. És el gran avantatge d’aquest projecte. Només cal 

connectar el dispositiu de memòria USB (pen drive) a l’ordinador i automàticament 

ens proposarà l’execució de l’aplicació per defecte. Si el sistema operatiu no 

disposa de detecció automàtica de pen drive haurem d’accedir a la carpeta on 

tinguem desada l’aplicació i executar el fitxer Server2Go.exe, i ens uns instants 

tindrem l’aplicació en funcionament. 

Quan s’iniciï l’aplicació podrem veure una imatge que ens indica que s’està iniciant 

el sistema del Server2Go. Aquest procés d’inici pot trigar entre 5 i 10 segons en 

funció de la velocitat de processament de l’ordinador on s’executi l’aplicació. 

 

 

 

 

Imatge d’espera del procés d’engegada del sistema Server2Go. 
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Definició de les parts de les pantalles 

Per a una millor comprensió de les parts de la pantalla, mostrem la pàgina d’inici 

de l’aplicació diferenciant les parts que la component que seran les mateixes per a 

les diverses pantalles de l’aplicació, amb l’excepció de la del manteniment de la 

base de dades que serà la pròpia del phpMyAdmin. 

 

 

 

Aquesta pàgina Inici, a part de ser la primera que es carrega quan s’inicia 

l’aplicació, també l’utilitzarem com a pantalla de descans. Entenem per descans 

quan no s’està treballant amb l’aplicació i no es volen mostrar dades confidencials 

dels clients. 

Menú general 

El menú està situat a la part esquerra i disposa d’un o de dos nivells en funció de 

l’opció escollida.  

 

 

Títol de 
l’aplicació 

Part dreta 

Part 
esquerra 

Part 
central 

Opció activa 
primer nivell 

Menú de 
l’aplicació 

Opció activa 
segon nivell 
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Agenda 

La opció de menú Agenda ens mostra les anotacions i visites que haguem 

programat per avui.  Com veurem en les imatges podem inserir noves anotacions 

o visites, modificar-les o esborrar-les. 

Vegem-ne un exemple: 

 

 

Si volem canviar de dia, mes o any, podrem fer-ho clicant en el calendari que hi ha 

situat a la part dreta de la pantalla. Tenim l’opció d’avançar i tirar enrere el mes i 

any. Quan vulguem tornar al dia actual, clicarem on posa Avui, a la part final, dins 

del calendari. 

 

 

 

 

 

 

Quan cliquem en qualsevol dia, mostrarà automàticament les visites i anotacions 

que s’hagin introduït per a aquella data en la part central de la pantalla. 

Per a accedir 
a l’agenda 

Per afegir 
una anotació 

Introduir  
text de 

l’anotació 

Botó per 
desar 

l’anotació 

Any següent 

Mes següent 

Data d’avui 

Any anterior i 
mes anterior 
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Si volem modificar algun dels registres, només caldrà seleccionar el dia i clicar a 

sobre de l’anotació que volem modificar. 

 

 

 

Gestió de clients 

Quan accedim a l’opció de menú Clients, es desplega el segon nivell de menú que 

ens mostra les diferents opcions. Podrem accedir a fer una alta d’un nou client, 

una cerca, una baixa o al curs clínic dels clients que tinguem entrats. 

 

L’ imatge de la pantalla d’alta del client que mostrarem tot seguit, és la mateixa per 

a la consulta, que permet modificar les dades, i per a la pantalla de baixa del client 

que no permet modificar cap dada.  

Pantalla alta client 

 

Clicar sobre 
el text 

Modificar el 
contingut 

Desar o 
esborrar 

Opcions de la 
gestió de 
Clients 

El botó Netejar permet 
esborrar tot el 

contingut de la pàgina. 



     PFC – Aplicació de gestió portable en USB 69 

La validació dels camps del formulari d’alta del client és la següent: 

Camps obligatoris:  

- escollir el tipus de client 

- introduir el NIF 

- introduir el nom del client 

- escollir sexe, cas de ser un client particular 

La resta dels camps no són obligatoris en el moment de fer l’alta del client. 

Validació de les dades:  

- el NIF ha de tenir una estructura 12345678A o bé X12345678 

- El nom, 1r cognom, 2n cognom hauran de tenir un mínim 2 lletres 

- La data de naixement ha de ser una data valida. 

- Telèfon, mòbil i FAX només admeten caràcters numèrics. 

- Email validarà que sigui una adreça de correu electrònic vàlida.  

Un cop haguem clicat al botó desar, si hi ha algun error ens dirà el camp erroni, 

altrament ens mostrarà un missatge de que s’ha fet l’alta correctament. 
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Pantalla consulta Client 

Quan vulguem consultar les dades d’un client primer ens demanarà que cerquem 

el client que volen consultar mitjançant el següent formulari: 

 

Escollir el tipus de client és obligatori, la resta no. Si volem cercar per NIF caldrà 

que sigui omplert correctament. Els camps nom, 1r cognom i 2n cognom, cas que 

es vulguin omplir, haurà de ser amb un mínim de dos caràcters. 

Un cop clicat el botó de cercar, ens apareixerà un llistat amb els clients que 

complexin els criteris de la cerca. 

 

Clicant qualsevol dels requadres del client que volem consultar, accedirem a la 

pantalla de consulta de client amb totes les seves dades. 

 

Accessos 
directes a 

diferents parts 
de l’aplicació. 
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En la pantalla de les dades del client, podrem consultar i modificar el seu 

contingut. El botó desar, evidentment, desarà les dades tornant a validar tots els 

camps per si les modificacions fetes no tenen un format correcte. 

A la part dreta he remarcat els tres accessos directes que permeten anar 

directament a diverses parts de l’aplicació sense haver de tornar a cerca el client. 

Aquests botons són per anar al curs clínic, fer un nou informe o crear una nova 

factura. 

Pantalla baixa Client 

Quan accedim al punt de menú de baixa del client haurem de fer la cerca del client 

i un cop seleccionat accedirem a una pantalla igual que la de la consulta però 

sense els accessos directes de la part dreta i no podrem modificar les dades del 

client. Si premem el botó esborrar ens apareixerà un nou botó en vermell per a 

confirmar l’esborrat definitiu del client. El client serà esborrat de la base de dades 

si no té cap factura assignada, si no és així apareixerà un missatge d’error. 

  

Detall del botó de confirmació esborrat del client.  Missatge d’error al esborrar un client. 

 

Pantalla del Curs Clínic 

El curs clínic serveix per a fer les anotacions del seguiment o evolució d’un 

pacient. Podem accedir a aquesta pantalla, mitjançant el punt de menú clients i 

curs clínic o des d’ algun dels accessos directes que anirem veient en les diferents 

pantalles de l’aplicació. 

 

Anotacions anteriors. 

Nova anotació. 
Accessos 
directes a 

diferents parts 
de l’aplicació. 
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Si volem imprimir el curs clínic, clicant el botó imprimir, ens generarà un PDF on 

veurem les dades del client amb les seves anotacions. Vegem-ne un exemple: 

 

Un cop generat aquest fitxer PDF, tindrem la possibilitat d’ imprimir-lo o desar-lo. 
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Informes 

L’apartat d’informes servirà per a poder crear, mostrar, modificar i esborrar 

informes d’un client. Quant accedim al punt de menú informes veurem el submenú 

per a crear un nou informe o bé cercar-ne un de fet. 

 

Pantalla Nou informe 

Quan vulguem  accedir a un nou informe, primer haurem de cercar el client al qual 

li volem fer l’informe. Un cop seleccionat de la llista de clients ens mostrarà la 

següent pantalla: 

 

Un cop omplertes les dades, podrem imprimir-lo o tan sols desar-lo. Si el volem 

imprimir, ens generarà un PDF. Vegem-ne un exemple: 
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Pantalla Cerca informe 

Si volem accedir a un informe ja creat, amb el punt de menú Cerca informe 

haurem de fer una cerca del client un cop seleccionat el client de la llista, ens 

mostrarà la llista d’informes d’aquell client, cas de tenir-ne algun de registrat. 

 

 Si cliquem en un dels requadres de la llista, accedirem a la pantalla de l’informe 

amb la data seleccionada. 

 

Mitjançant aquesta pantalla podrem consultar, imprimir, modificar o desar les 

dades de l’informe. 
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Factures 

El punt de menú Factures ens mostrarà les dues opcions que tindrem. Crear una 

nova factura o cercar-ne una que tinguem desada.  

Pantalla Nova factura 

Al accedir al punt de menú Nova factura, ens farà fer la cerca del client i quan el 

tinguem seleccionat ens mostrarà la següent pantalla: 

 

La pantalla de Nova factura, tindrà dos camps més a l’apartat de les línies de la 

factura si es tracta d’un client del tipus empresa. 

 

Detall Nova factura, tipus de client empresa. 

Quan cliquem sobre el botó Afegir, anirem veient les línies de factura entrades i 

l’import de cadascuna d’elles així com el total de la factura. 

 

capçalera. 

Afegir línies 
de factura. 
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Pantalla Cerca factura 

El punt de menú Cerca factura, ens farà fer una cerca del client que volem veure la 

factura i ens mostrarà el llistat de factures d’aquell client. 

 

Si cliquem algun dels requadres, accedirem a la pantalla d’aquella factura. 

Aquesta pantalla té la mateixa estructura que la de Nova factura amb la diferència 

de poder clicar sobre un dels requadres de les línies de la factura per poder 

modificar o esborrar el seu contingut. 

 

En qualsevol de les dues pantalles que hem vist, Nova factura i Cerca factura 

podrem imprimir la factura. Aquest botó imprimir genera un PDF amb les dades de 

la factura. Mostrem un exemple: 
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Despeses 

El menú despeses ens mostra les dues opcions que tindrem, el registre i la cerca. 

 

Quan cliquem l’opció de menú Registre ens mostrarà les dades de les despeses 

del trimestre actual. 

Pantalla Registre 

En aquesta pantalla podrem registrar despeses i ens mostrarà les despeses del 

trimestre en curs. Vegem-ne un exemple: 

 

Si cliquem sobre un dels requadres d’una línia de despesa, podrem modificar el 

seu contingut o esborrar-la. 
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El botó Crear CSV genera un fitxer amb les dades del trimestre i el desa al disc 

dur amb el nom del trimestre que toca. Mostra un missatge com aquest: 

 

Aquest fitxer serà el que enviarem al gestor. Podrem obrir aquest fitxer amb un full 

de càlcul com per exemple el del Microsoft Excel. 

Tanmateix, també podem imprimir les despeses. El botó imprimir ens generarà un 

PDF amb les dades del trimestre. L’exemple és el següent: 

 

 

Pantalla Cerca despeses 

Quan accedim a la opció de menú cerca de les despeses, ens mostrarà la següent 

pantalla on haurem d’escollir l’any i el trimestre que vulguem.  

 

Un cop seleccionat el trimestre veurem la mateixa pantalla de registre però amb 

les dades del trimestre seleccionat. 

Hem de tenir en compte que no podrem modificar, afegir o esborrar despeses que 

no siguin del trimestre en curs o fins el dia 20 del següent trimestre. Si aquest fos 

el cas ens mostraria un missatge com aquest: 

Escollir el trimestre Escollir l’any 
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Error generat al intentar esborrar aquesta despesa. 

 

Llistats 

Si posicionem el cursor del mouse sobre el punt de menú llistats, veurem el 

submenú per a poder accedir a un del tres llistats com mostra la següent imatge: 

 

 

Pantalla Facturat entre dates 

Quan accedim a l’opció de menú Facturat entre dates els apareixerà una pantalla 

com la següent: 

 

Haurem d’introduir les dates per a fer la cerca. La data haurà de ser vàlida i la data 

d’inici no podrà ser superior a la data de fi. En qualsevol dels dos casos anteriors 

ens mostrarà un missatge d’error. 
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El llistat resultant serà com aquest: 

 

Pantalla Facturat a un client 

L’opció de menú de Facturat a un client ens mostrarà la cerca del client que volem 

llistar. Un cop haguem posat els criteris i ens hagi mostrat el llistat d’usuaris, 

escollirem el client desitjat i ens mostrarà el número de cada factura, la data de les 

factures i l’import de cadascuna d’elles. Al final veurem el total de l’import facturat 

a aquell client. Si volen consultar una de les factures, clicant sobre el número de la 

factura desitjada ens mostrarà la pantalla de les dades de la factura. Mostrem un 

exemple amb aquesta imatge: 

 

Pantalla Factures no cobrades 

Si cliquem l’opció de menú Factures no cobrades, ens mostrarà un llistat amb les 

factures on el camp pagat no està marcat. Aquest llistat permet controlar les 

factures impagades de l’empresa. Vegem-ne un exemple: 
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Eines 

El punt de menú Eines ens mostra una pantalla d’accés al manteniment de la base 

de dades, on caldrà introduir una contrasenya per a poder accedir al phpMyAdmin, 

que és el gestor de la base de dades del sistema.  

 

Quan l’administrador del sistema hagi posat la contrasenya correcta accedirem a 

la següent pantalla: 

 

Amb phpMyAdmin l’administrador del sistema podrà fer el manteniment adient a la 

base de dades. 

Tanca 

Aquest punt de menú ens mostrarà un missatge de confirmació del tancament de 

l’aplicació. 

 

Si seleccionem Aceptar tancarà el navegador on l’aplicació s’està executant i 

aturarà els serveis que tenia en funcionament l’ordinador. 
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