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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
1.1  Introducció 
 
L’Escola Universitària d'Hostaleria i Turisme de Sant Pol de Mar (EUHT StPOL) és 
una institució privada de formació turística-hotelera fundada l'any 1966, adscrita a la 
Universitat de Girona, hereva de l’antiga Escola Oficial de Turisme de la Generalitat de 
Catalunya, i vinculada al GRUP SERHS, primer grup turístic de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Euht StPol és membre de les següents afiliacions per tal d’establir contacte amb altres 
escoles hoteleres líders a nivell nacional i internacional:  
 

 
CHRIE (Council on hotel, restaurant and Institutional Education) 

 
EUHOFA INTERNATIONAL  * (International Association of Hotel 
Schools) 

 
CONPEHT (Confederación Panamericana de escuelas de hotelería, turismo y 
gastronomía) 

 
EURHODIP *  (Association Européenne pour la Delivrance de Diplomes 
Hoteliers) 

 
 

AEHT  (Association Européene des Escoles d'Hotellerie et de Tourisme)  
 
 

ACEPH *  (Associació Catalana d’Escoles Privades d’Hostaleria) 
 
 
A més EUHT SantPol és una escola que al llarg de 41 anys de trajectòria ha obtingut 
molts reconeixements i premis com  : 
 

� L’any 2006 va rebre la  Placa d’Honor del Turisme de Catalunya, 
Generalitat de Catalunya.  
 

� L’any 2006 va rebre Placa de Oro al Mérito Turístico, Ministerio  
de Industria, Turismo y Comercio.  
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Durant els més de 40 anys d’existència de l’escola, un gran número d’ alumnes han 
arribat a assolir posicions d’alta responsabilitat a nivell laboral. Des de la fundació de 
l’Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme s’han graduat alumnes procedents  de més 
de 40 països dels 5 continents existents en el món. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La missió de l’Escola Universitària de Sant Pol és formar el millor possible als futurs 
caps de departament i directors generals dels establiments hotelers i de la restauració, on 
s’aposta per un sistema de formació integral, on la pràctica i la teoria és el marc idoni 
per aquest Hotel-Escola. 

 
EUHT Sant Pol imparteix en la seva docència les següents carreres, postgrau, cursos 
professionals i formació continua a empreses: 

 
Carreres  i Cicles Formatius 
 

� Hostaleria (especialitat en restaurant). 
� Hostaleria (especialitat en cuina). 
� Diplomatura Universitària en Turisme 
 

      Postgraus i Màsters 
 

� Postgrau en direcció de Food & Beverage 
� Postgrau en pastisseria de restaurants. 
� Postgrau en direcció de cuina 
� Màster en direcció hotelera 

 
      Cursos Professionals 

 
� Direcció de Food & Beverage 
� Curs pràctic de bufet en hotels vacacionals 
� Cuina al buit i noves tecnologies 
� Com gestionar amb èxit un restaurant 
� Curs de diagnòstic de competitivitat per empreses hoteleres 

 
      Formació continua 
 

� Cursos professionals per a empreses 
� Cursos a mida per la seva empresa 
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1.2  Problemàtica 
 
Per tal de què els alumnes, empresaris, professors o qualsevol visitant que accedeixi a la 
web de l’Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme quedi satisfet en quant a la 
informació donada, s’ha decidit que es necessita una nova aplicació web que satisfaci 
les necessitats actuals de qualsevol visitant ja que la web actual no satisfà totes les 
exigències dels nostres visitants, i donar una nova imatge a l’Escola Universitària. 
 
Els alumnes de EUHT Sant Pol (Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme) necessiten 
saber informació sobre notes, assignatures, butlletins de notícies, documents, etc. A més 
els professors han de poder entrar notes, penjar documents, posar les notes a l’expedient 
per tal de que els alumnes tinguin aquesta informació penjada a la intranet. 
 
A part la secretaria acadèmica de l’escola necessita poder realitzar les matricules dels 
alumnes i realitzar les gestions corresponents. 
 
Els visitants, a la pàgina web han de saber tota la informació referent a l’escola com 
informació dels estudis que s’imparteixen, serveis, instal·lacions, beques, situació de 
l’escola, per qui està formada l’escola, etc. 
 
L’Escola Universitària de Sant Pol cada setmana o cada més publica unes notícies. Per 
tal de que ells mateixos es puguin gestionar el canvi de les notícies necessiten un mòdul 
que gestioni aquest canvi via web. A més es farà un mòdul per tal de gestionar imatges 
o baners publicitaris per tal de que també puguin gestionar-se  els canvis.  
 
 
1.3  Empresa Migjornser.S.L 
 
L’empresa Migjornser és l’empresa amb qui l’Escola Universitària d’Hostaleria i 
Turisme s’ha posat d’acord amb la realització de la seva aplicació web. 
En una primera fase l’empresa només realitzarà la nova aplicació web de l’Escola 
Universitària d’Hostaleria i Turisme i la gestió de notícies i de baners. 
 
D’altra banda, està previst una segona fase per desenvolupar la intranet de la web de 
l’Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme i de l’aplicació de l’Associació d’Antics 
Alumnes(AAA). 
 
Per tant en l’empresa Migjornser es trobarà allotjada l’aplicació web de l’Escola 
Universitària d’Hostaleria i Turisme i les aplicacions de gestió de notícies i gestió de 
baners. 
 
Per altra banda i en espera de que l’empresa Migjornser i l’Escola Universitària 
d’Hostaleria i Turisme es posi d’acord en  desenvolupar la segona fase he realitzat  en 
aquest projecte un prototipus del que podria ser la futura intranet. 
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1.4  Objectius 
 
L’objectiu d’aquest projecte final de carrera és desenvolupar una nova aplicació web per 
tal de canviar la imatge corporativa del centre, donar millor informació als visitants, 
alumnes, professors i personal del centre i poder estar millor posicionats a Internet 
donada la competència de formació ocupacional i formació privada del ram de 
l’hostaleria i el turisme. 
 
Aquesta aplicació contemplarà una aplicació web que contindrà tota la informació 
referent a l’escola (qui són, oferta formativa, serveis i instal·lacions del centre, notícies, 
...) i la intranet, on els alumnes, professors i secretaria podran consultar o realitzar les 
seves tasques(consultar notes de l’expedient, seguiments dels professors, matricular a 
alumnes, etc.). A més contindrà dos mòduls web per poder gestionar el canvi de notícies 
i baners publicitaris a la web i una aplicació web de l’Associació d’Antics Alumnes per 
tal de que els alumnes que ja han acabat un curs o carrera puguin veure ofertes de 
treball, butlletins, poder consultar dades d’altres companys i consultar informació sobre 
l’associació. 
 
En el següent gràfic es mostra l’estructura de les diferents aplicacions del projecte final 
de carrera: 

 
 
 

Per tal d’assolir aquest objectiu principal, s’han marcat els següents objectius específics: 

� Aprendre a realitzar aplicacions via web amb l’eina de desenvolupament Visual 
Studio .Net 2005 amb el Framework 2.0 

 
� Instal·lar, configurar i mantenir el servidor d’Internet. 

� Instal·lar, configurar i mantenir el Sistema Gestor de Bases de Dades (Microsoft 
SQL 2005. 

� Desenvolupar l’anàlisi, disseny i implementació de l’aplicació amb les eines 
seleccionades. 

� Desenvolupament de la intranet de l’aplicació web. 

� Desenvolupar una aplicació per portar la gestió de les notícies 

� Desenvolupar una aplicació per portar la gestió dels baners publicitaris. 
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� Desenvolupar l’aplicació de l’associació dels antics alumnes. 

� Deixar l’aplicació preparada per funcionar en real. 
 
L’aplicació final a més de gestionar satisfactòriament tot el procés que s’ha esmentat 
anteriorment ha de satisfer les següents necessitats: 
 

� Multiusuari: les aplicacions que es desenvolupi via web, ha de permetre 
accessos simultanis. 

� Senzill d’utilitzar: cal que la interfície sigui el més intuïtiva possible, per tal que 
els col·lectius implicats no tinguin cap problema al moment d’utilitzar-la. 

� Automantenible: les pàgines web han de ser gestionables pel centre. 

� Robust: la integritat de les dades és molt important. La pèrdua accidental de les 
dades seria un problema molt greu, per la qual cosa s’haurà d’establir una bona 
política de copies de seguretat. 

Altres requisits que haurà de proporcionar l’aplicació : 

� El contingut estàtic multiidioma i configurable per l’administrador. 

� Cercador de contingut per Index Server 

� Accessibilitat (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines). Significa 
establir pautes d’accessibilitat al contingut en la web, de forma que el contingut 
de la nostra web sigui accessible per a persones amb discapacitats. 

 

1.5  Aplicació Web  EUHT antiga 
 
Per tal d’observar els canvis que es portaran a terme en aquest projecte final de carrera 
podem observar a través de varies captures de pantalles l’aplicació web antiga.  
 
Pantalla principal 
On havíem de clicar a les icones d’idioma per tal d’entrar dintre de la web i anàvem a la 
Pagina amb menú principal. 
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Pantalla menú principal 
On es troben els menús principals de la pàgina a l’esquerra de la imatge, i la dreta 
trobem el submenú de l’apartat de presentació. 
 

 
 
Pantalla menú de presentació 
Aquí podem observar que el menú de l’esquerre és diferent a la pantalla anterior, el 
menú ha canviat pel menú de presentació. 
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Pantalla de links 
Si cliquem sobre el menú links en la pantalla principal s’obre en una nova pantalla el 
següent: 
 

 
 
No he posat totes les pantalles ja que la majoria són semblant a la pantalla del menú de 
presentació. 
 
Com hem observat l’aplicació web anterior de l’Escola Universitària d’Hostaleria i 
Turisme tè un mal disseny de l’aplicació, ja que les interfícies són simples, estan mal 
dissenyades i les opcions del menú s’obrien en navegadors diferents. 
 
A part del mal disseny de la web, l’aplicació és pobre en contingut i en imatges de 
l’Escola, ja que no dóna la suficient informació als usuaris visitants de l’aplicació. 
 
Com a conseqüència d’aquest mal disseny en general s’ha decidit crear una nova 
aplicació que doni més bona imatge a l’escola en quant a informació, imatges i 
agradable a la navegació dels usuaris. 
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1.6  Aplicació Web  Associació Antics Alumnes  antiga 
 
Per tal d’observar els canvis que es portaran a terme en aquest projecte final de carrera 
podem observar a través de varies captures de pantalles l’aplicació web de l’Associació 
d’Antics Alumnes antiga.  
 
Pantalla principal 
On clicant en el menú es desplega el text pertinent a cada menú. 
 
 

 
 
 
Pantalla menú base de datos 
En aquesta pantalla trobem una aplicació de com accedir a la base de dades de 
l’associació d’antics alumnes. Si cliquem a sobre de Consultar base de datos ens surt un 
pop up avisant-nos de que aquesta pàgina esta encara en construcció. 
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Pantalla Bolsa de trabajo 
Si cliquem sobre l’opció bolsa de trabajo en el menú obtenim la següent pantalla. 
 

 
 
Pantalla boletín informativo 
Si cliquem sobre l’opció boletín informativo en el menú obtenim la següent pantalla. 
 

 
 
Pantalla jdp 
Si cliquem sobre l’opció jdp en el menú obtenim la següent pantalla 
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Pantalla formación continua 
Si cliquem sobre l’opció formación continua en el menú obtenim la següent pantalla. 
 

 
 
 
Pantalla información Associació Antics Alumnes (AAA) 
Si cliquem sobre l’opció información AAA en el menú obtenim la següent pantalla. 
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Pantalla d’alta en Associació Antics Alumnes (AAA) 
Si cliquem a sobre del botó formulario ens surt un en una nova pantalla el formulari. 
 

 
 
 
Pantalla información nuevos miembros 
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Com hem observat l’aplicació de la web de l’Associació d’Antics Alumnes té un 
disseny simple que caldria millorar, ja que hi ha pantalles que s’obren en un pop-up 
com per exemple la pantalla de información de nuevos miembros. 
 
A part, l’apartat més important de donar d’alta a un exalumne a l’associació no esta 
implementada.  
 
Per aquesta raó s’ha decidit crear de nou aquesta aplicació per tal de millorar el disseny 
i desenvolupar la part que falta de accés a dades. 
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2. METODOLOGIA 
Per la planificació i desenvolupament del projecte he utilitzat la metodologia 
MÈTRICA Versió 3. Una metodologia desenvolupada pel Ministeri d'Administracions 
Públiques. 

Els principals objectius d’aquesta metodologia són: 

� Proporcionar o definir Sistemes d’Informació que ajuden a aconseguir els fins de 
l'Organització mitjançat la definició d’un marc estratègic pel desenvolupament 
dels mateixos. 

� Dota a l’organització de productes software que satisfacin les necessitats dels 
usuaris donant una major importància a l’anàlisi de requisits. 

� Millorar la productivitat dels departaments de Sistemes i Tecnologies de la 
Informació i les Comunicacions, permeten millorar la capacitat d’acceptació als 
canvis i tenint en compte la reutilització. 

� Facilitar la comunicació i enteniment entre els diferents participants en la 
producció de software al llarg del cicle de vida del projecte, tenint en compte el 
seu parer i responsabilitat, així com les necessitats de tots i cada un d’ells. 

� Facilitar l’operació, manteniment i ús dels productes software obtinguts. 

 

La metodologia descompon cada un dels processos en activitats, i a la vegada en feines. 
Per cada feina es descriu el seu contingut fent referència a les seves principals accions, 
productes, tècniques, pràctiques i participants. 

Els processos de l’estructura principal de MÈTRICA Versió 3 són els següents: 
 
- PLANIFICACIÓ DE SISTEMES D’INFORMACIÓ. 

L’objectiu d’aquest procés és proporcionar un marc estratègic de referència pels 
sistemes d’informació d’un determinat àmbit de l’organització. 
 

- DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES D’INFORMACIÓ. 
Conté totes les activitats i feines que s’han de portar a terme per desenvolupar un 
sistema, cobrint des de l’anàlisi de requisits fins la instal·lació del software. 
Per facilitar la comprensió i donada la seva amplitud i complexitat se subdivideix en 
cinc processos: 
 

- ESTUDI DE VIABILITAT DEL SISTEMA. 
El seu propòsit és analitzar un conjunt concret de necessitats, amb la idea de 
proposar una solució a curt termini. Els criteris amb els que es fa aquesta 
proposta no seran estratègics sinó tàctics i relacionats amb aspectes 
econòmics, tècnics, legals i operatius. 
 

- ANÀLISIS DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ. 
El propòsit d’aquest procés és aconseguir l’especificació detallada del 
sistema d’informació, a través d’un catàleg de requisits i una sèrie de models 
que cobreixin les necessitats d’informació dels usuaris pels que es 
desenvoluparà el sistema d’informació i que serà l’entrada pel següent 
procés. 
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- DISSENY DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ. 

El seu propòsit és obtenir la definició de l’arquitectura del sistema i de 
l’entorn tecnològic que li donarà suport, junt amb l’especificació detallada 
dels components del sistema d’informació. 

 
- CONSTRUCCIÓ DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ. 

Aquest procés té com objectiu final la construcció i prova dels diferents 
components del sistema d’informació,  a partir del conjunt d’especificacions 
lògiques i físiques del mateix. Es desenvolupen els procediments d’operació 
i seguretat i elaboració dels manuals de l’usuari final i d’explotació. 

 
- IMPLANTACIÓ I ACCEPTACIÓ DEL SISTEMA. 

Aquest procés té com objectiu principal, l’entrega i acceptació del sistema en 
la seva totalitat i un segon objectiu que és portar a terme les activitats 
oportunes pel pas a producció del sistema. 

 
 
- MANTENIMENT DE SISTEMES D’INFORMACIÓ. 

L’objectiu d’aquest procés és l’obtenció d’una nova versió d’un sistema 
d’informació desenvolupada amb MÈTRICA, a partir de les peticions de 
manteniment que els usuaris realitzin amb motiu d’un problema detectat en el 
sistema o per la necessitat d’una millora del mateix. 

  

En el desenvolupament d’aquest projecte s’han seguit els apartats i línies de treball de la 
metodologia, i s’han obviat altres apartats per considerar-los menys importants pel tipus 
de projecte que es tracta. 
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3. ANÀLISI DEL SISTEMA 
 
3.1 Anàlisi de requeriments 
 
3.1.1  Especificació de l’àmbit i abast del sistema 
Com he comentat en l’apartat d’introducció l’aplicació web de l’Escola Universitària 
d’Hostaleria i Turisme de Sant Pol ha quedat obsoleta en quant a informació i imatge de 
l’escola. 

El que pretén aquest projecte és crear una nova aplicació web per l’Escola que millori 
les necessitats de qualsevol visitant de la web (alumnes, professors, secretaria 
acadèmica,...), a més de millorar la imatge de l’escola. 

Les principals aplicacions que s’han de desenvolupar són les següents: 

� Aplicació corporativa amb contingut estàtic multiidioma i configurable per 
l’administrador, que contindrà un cercador de continguts, és a dir un buscador 
per tal de trobar els documents o pàgines per unes paraules clau. També ha de 
permetre accessibilitat (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines). 

� Desenvolupament de la intranet per tal de que els alumnes, professors i 
secretaria acadèmica puguin realitzar cadascun les seves tasques: 

Alumne: consultar dades de l’estudi que realitza, consultar seguiment de notes 
de cada assignatura, consultar l’expedient acadèmic, butlletins de notícies, 
Jornades de Desenvolupament Professional, i accedir a la pagina de l’associació 
d’antics alumnes. 

Professor: introduir seguiments dels alumnes matriculats de les assignatures que 
imparteix, modificar-los o esborrar-los. Introduir les notes a l’expedient de cada 
alumne matriculat. Pujar documents perquè els alumnes puguin accedir o 
imprimir-se els documents. 

Secretaria acadèmica: realitzar matricules i realitzar les gestions corresponents 
i manteniments. 

� Implementació d’una aplicació de gestió de notícies per tal de que la mateixa 
escola pugui gestionar-se el canvi de les notícies que es van publicant cada 
setmana, cada mes,etc. 

� Implementació d’una aplicació de gestió de baners per tal de que la mateixa 
escola pugui gestionar-se el canvi de baners propis de la universitat. 

� Desenvolupament de l’aplicació de l’associació d’antics alumnes per tal de que 
els antics alumnes puguin donar-se d’alta, modificar i esborrar les seves dades. 
A més podran consultar les dades dels altres alumnes per poder mantenir 
contacte, consultar informació referent a l’escola, de l’associació i butlletins de 
notícies. 

� El sistema s’implementarà per fases, segons prioritats de l’empresa Migjornser 
els processos s’aniran entregant per terminis. En l’apartat següent es fa una 
descomposició dels processos en fases de presentació. 
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3.1.2 Definició del Pla de Treball 

El projecte s’implementarà en varies fases: 

La primera fase consistirà en desenvolupar la part corporativa de l’aplicació web: 

� Desenvolupar totes les pàgines de contingut informatiu estàtic. 

� Desenvolupar aquest contingut en tres idiomes diferents, contingut multiidioma. 
Aquest contingut serà configurable per l’administrador, és a dir si volem afegir 
més idiomes amb el temps. 

� Desenvolupar el cercador per Index Server. 

� Accessibilitat (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines), en l’aplicació hi 
haurà una opció per tal de poder canviar els estils dels textos, és a dir, canviar el 
tamany del text. 

 
La segona fase consistirà en desenvolupar l’aplicació de la gestió de notícies per tal de 
que l’escola pugui gestionar-se ells mateixos el canvi.  
Aquesta aplicació serà amb accés autentificat per tal de que només pugui accedir 
l’escola. Un cop s’hagin identificat podran inserir, modificar, esborrar qualsevol notícia 
que estigui publicada a la web. 
 
La tercera fase consistirà en desenvolupar l’aplicació de la gestió de baners per tal de 
que l’escola pugui gestionar-se ells mateixos el canvi.  
Aquesta aplicació serà amb accés autentificat per tal de que només pugui accedir 
l’escola. Un cop s’hagin identificat podran inserir, modificar, esborrar qualsevol baner 
que estigui publicat a la web. 
 
La quarta fase serà desenvolupar el prototipus de la intranet de la pàgina web, tal i com 
hem comentat en l’apartat 1, per tal de que els alumnes i professors puguin accedir a la 
part privada: 

� Gestionar l’accés a la intranet: autentificació amb login i password de l’alumne, 
professor o secretaria acadèmica. 

� Gestionar les diferents pàgines de cada rol (alumne, professor, secretaria). 

 
La cinquena fase serà desenvolupar l’aplicació web de l’associació dels antics alumnes 
de l’escola on cada alumne que accedeixi pugui donar d’alta, modificar, eliminar, 
consultar les dades pertinents a cada alumne i pugui consultar el llistat de tots els antics 
alumnes. 
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3.1.3 Identificació dels usuaris participants 

Els usuaris de l’aplicació web EUHT Sant Pol es poden agrupar  en quatre grans grups: 

� Visitants: aquest grup engloba qualsevol persona amb accés a la xarxa Internet 
interessada en obtenir informació sobre l’escola, estudis que s’imparteixen, 
professorat de l’escola, situació, serveis, notícies,etc . Els visitants no tenen 
accés a la part privada de l’aplicació. 

� Alumnes o estudiants de Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme: aquest 
grup engloba als estudiants de l’Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme que 
estiguin matriculats de qualsevol estudi o curs. Els estudiants o alumnes podran 
accedir a la part privada (intranet) amb usuari i password  un cop s’hagin 
matriculat d’algun estudi. 

Un cop accedeixen a la part privada l’alumne pot veure: 

- Informació sobre l’estudi matriculat i les assignatures matriculades. De cada  
assignatura matriculada pot veure el seu propi seguiment, emails dels professors 
que imparteixen l’assignatura, i veure els documents del temari de l’assignatura 
que els professors pengen o desen en la web. 

- Veure l’expedient acadèmic amb totes les notes de les assignatures cursades 
fins al moment. 

- Accedir a la pàgina de les jornades de desenvolupament professional 

- Accedir a la web de l’Associació d’Antics Alumnes. 

- Accedir als butlletins de noticies de l’escola. 

� Professors: aquest grup engloba qualsevol professor que imparteix classe en 
l’escola universitària. Els professors podran accedir a la part privada amb un 
usuari i un password. 

Un cop accedeixen a la part privada el professor pot veure totes les assignatures 
que imparteix. Pot clicar sobre una assignatura i veure el llistat d’alumnes 
matriculats aquell any. 

Un cop està en el llistat pot clicar sobre l’alumne i realitzar diferents tasques 
com: 

- Introduir el seguiment d’un alumne com per exemple un examen, pràctica 
realitzada en una data, qualificar-lo i posar comentaris. 

- Modificar un seguiment introduït de la llista de seguiments d’un alumne 
determinat. 

- Eliminar un seguiment de la llista de seguiments d’un alumne 

- Introduir les notes a l’expedient de la 1ª i 2ª convocatòria. 

- Modificar una nota de l’expedient en cas d’error. 

El professor també pot pujar o desar documents en la web de l’Escola per tal de 
que els alumnes puguin veure el temari que es realitza a classe. 

- Pujar o desar documents en la web d’una certa assignatura. 

- Eliminar documents d’una certa assignatura. 
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� Secretaria acadèmica: aquest grup engloba qualsevol persona que pertanyi al 
grup de personal de la secretaria acadèmica. 

Les tasques que pot realitzar són: 

- Matricular alumnes de qualsevol estudi. 

- Sol·licitar els títols acadèmics de qualsevol estudi sempre que un alumne ho 
demani. 

 

En el següent gràfic queden reflectits els diferents usuaris que tindrà l’aplicació: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a l’aplicació de l’Associació d’Antics Alumnes els usuaris són: 

� Visitants: aquest grup engloba qualsevol persona amb accés a la xarxa Internet 
interessada en obtenir informació sobre l’associació d’antics alumnes (AAA) de 
l’escola.  

� Exalumnes de Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme: aquest grup 
engloba als exalumnes de l’escola universitària hostaleria i turisme que hagin 
acabat l’estudi cursat. 

Els exalumnes poden visitar la pàgina per obtenir informació i es poden donar-se 
d’alta sempre i quan hagin acabat un estudi cursat. 

Un cop s’han donat d’alta poden accedir a la part privada amb usuari i password 
on poden veure les dades d’altres exalumnes de l’escola. També poden 
modificar les seves dades personals i donar-se de baixa en qualsevol moment. 

 

 
 
 

Internet 
Professor 

Visitant 

Alumne 

Secretaria 

Aplicació Web 
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En el següent gràfic queden reflectits els diferents usuaris que tindrà l’aplicació: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

En les aplicacions de gestió de noticies i gestió de baners només hi ha un usuari: 

Administrador de l’escola: és el que s’encarrega de introduir les noves noticies, 
modificar-les o eliminar-les en la pàgina web.  

També s’encarrega d’introduir nous baners, modificar-los i esborrar-los en la pàgina 
web. En la pàgina només surten set baners i podem modificar l’ordre en que surten els 
baners. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Identificar i definir requeriments 

En aquest apartat detallo les funcionalitats de cada membre en la seva respectiva 
aplicació. 
 
Aplicació Web Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme 
 

1. Visitant 
 

� Consultar informació sobre l’Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme de 
Sant Pol de Mar com qui són, acreditacions,  adscripcions i vinculacions, 
reconeixements i premis, història, organigrama, antics alumnes que han 
estudiat en l’escola, internacionalitat de l’escola. 

� Consultar informació sobre els cursos i estudis que imparteix l’Escola, el 
professorat que imparteix les assignatures. 

 

Internet 

Administrador 

Gestió noticies 

Internet 
Visitants 

Exalumnes 

Aplicació Web      
       AAA 

Gestió banners 
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� Pot accedir a una part privada per consultar informació dels cursos i estudis 
que imparteix l’escola omplint un formulari de dades. 

� Consultar informació sobre els serveis, instal·lacions de l’escola, les beques i 
ajudes que ofereix , la situació de l’escola i les notícies de l’escola. 

� Cercador 
 

2. Alumne 
 

� Pot realitzar totes les funcionalitats que realitza el visitant 
� Identificar-se mitjançant l’usuari i contrasenya per accedir a la part privada. 
� Consultar informació de l’estudi o estudis matriculats. 
� Consultar el seguiment d’una assignatura matriculada en l’any actual, com 

per exemple les notes dels exàmens o pràctiques realitzades. 
� Consultar, guardar el temari o documents d’una assignatura. 
� Consultar els emails dels professors d’una assignatura, o enviar emails 

directament ja que els emails son clicables. 
� Consultar l’expedient acadèmic, on apareixen totes les assignatures 

realitzades i matriculades l’últim any matriculat. 
� Consultar l’associació d’antics alumnes. 
� Consultar les jornades de desenvolupament professional (JDP). 

 
3. Professor 
 

� Pot realitzar totes les funcionalitats que realitza el visitant 
� Identificar-se mitjançant l’usuari i contrasenya per accedir a la part privada. 
� Introduir seguiments d’un alumne matriculat el any actual de les assignatures 

que imparteix. Pot introduir notes d’un examen, pràctiques, etc. 
� Modificar un seguiment introduït 
� Eliminar un seguiment 
� Introduir les notes a l’expedient. 
� Modificar les notes de l’expedient. 
� Introduir o desar documents d’una assignatura  a la web per tal de que els 

alumnes tinguin accés als apunts o temari de classe.  
� Eliminar o treure els documents desats. 
 

 
4. Secretaria Acadèmica 
 

� Pot realitzar totes les funcionalitats que realitza el visitant 
� Identificar-se mitjançant l’usuari i contrasenya per accedir a la part privada. 
� Matricular un alumne. 
� Demanar la sol·licitud del títol acadèmic de l’alumne que ho demani. 

 
Aplicació Web Associació Antics Alumnes 
 

1. Visitant 
 

� Consultar informació general sobre l’Associació d’Antics Alumnes 
� Donar-se d’alta en l’associació omplint el formulari si el visitant és un 

exalumne de l’escola EUHT 
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2. Exalumne 
 

� Pot realitzar totes les funcionalitats que realitza el visitant 
� Identificar-se mitjançant l’usuari i contrasenya per accedir a la part privada. 
� Consultar les dades dels exalumnes que pertanyen a l’associació. 
� Modificar les seves dades personals 
� Donar-se de baixa de l’associació. 

 
 
Gestió de notícies 
 

1. Administrador de l’escola 
 

� Identificar-se mitjançant l’usuari i contrasenya per accedir a la part privada. 
� Introduir noves notícies. 
� Modificar les notícies. 
� Eliminar les notícies. 

 
Gestió de baners 
 

2. Administrador de l’escola 
 

� Identificar-se mitjançant l’usuari i contrasenya per accedir a la part privada. 
� Introduir nous baners. 
� Modificar els baners. 
� Eliminar baners. 

 

3.1.5 Identificar problemes i necessitats 

En la pàgina web de l’escola universitària els problemes principals eren la necessitat de 
donar més bona informació per part dels nous visitants de la web, reestructurar els 
contingut i donar una altra imatge a l’escola, ja que l’aplicació anterior havia quedat 
obsoleta. 
 
Per una altra part refer la intranet, ja que l’antiga només existia rol d’alumne. En la nova 
aplicació hem afegit el rol de professor i secretaria.  
 
En l’aplicació de l’associació d’antics alumnes el problema que hi havia és que la part 
de consultar les dades dels exalumnes de EUHT estava en construcció desde que es va 
crear la pàgina. Llavors l’objectiu d’aquesta pàgina web era l’accés a les dades dels 
altres exalumnes per poder mantenir una relació després d’haver finalitzat els estudis. 
En la nova aplicació hem construït la part d’accés a dades i refet el disseny de la part 
corporativa. 
 
 
 
  
 

 



Aplicació Web per a la gestió de l’EUHT de Sant Pol  de Mar 

_______________________________________________________________________ 
Projecte Final de Carrera                                                                           
 

24 

3.1.6 Estudi de construcció de l’aplicació 

En aquest apartat s’analitzen les eines i entorns que he utilitzat per desenvolupar el 
projecte. 

3.1.6.1 Llenguatge de programació 

Com el tema del projecte és d’una aplicació web, ens trobem amb dos entorns: 
 
- Entorn d’usuari: en aquest entorn no podem controlar quin sistema operatiu o 

navegador utilitzaran els usuaris finals de l’aplicació, per tant tindrem diversos 
sistemes operatius i navegadors diferents, cosa que implica que el llenguatge 
utilitzat haurà de ser multiplataforma  

 
- Entorn de servidor: aquest entorn és el que interactua amb l’usuari recollint 

informació i actuant amb conseqüència. 
 
El desenvolupament de l’aplicació per l’entorn d’usuari s’ha realitzat mitjançant 
HTML, javascrip i AJAX(Asynchronous JavaScript And XML),encara que l’AJAX 
també  manté una  comunicació asíncrona amb el servidor en un segon pla. D’aquesta 
manera és possible fer canvis en la pàgina sense necessitat de recarregar-la. Això 
significa augmentar l’interactivitat, la velocitat i usabilitat de la pàgina. 
Per l’entorn de servidor les pàgines dinàmiques he utilitzat Visual Basic.NET 
(Framework 2.0) 
 
Les avantatges que ens proporciona el .NET és que podem utilitzar qualsevol sistema 
operatiu ja que es un llenguatge multiplataforma. A més el .NET permet escollir varis 
llenguatges de programació que siguin compatibles, ja que sempre es compila en codi 
intermedi. En el nostre cas com hem esmentat abans hem escollit el llenguatge Visual 
Basic .NET que és un llenguatge compatible. 
Un altra avantatge que té el .NET és que es pot especificar que una pàgina de codi tingui 
permisos de lectura i no d’escriptura. A més el codi font estarà protegit ja que les 
validacions es fan en la part d’usuari i les dades que arriben al servidor seran 
actualitzades i ben protegides. 
 
Un altra tasca que ens permet el .NET és guardar la sessió d’un usuari durant un temps 
determinat. La sessió d’usuari comença quan un client o persona demana la pàgina (amb 
un usuari i un password) i finalitza quan ell tanca la sessió o passa un determinat temps 
inactiu i es tanca la sessió. Cada sessió pertany a un usuari o browser amb un 
identificador (usuari i password) on es guarda informació de l’usuari compartida per 
totes les pàgines de l’aplicació. Aquesta informació quan es tanca la sessió s’esborra o 
queden indefinides un altra cop. 
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3.1.6.2 Entorn de desenvolupament 

Sistema Operatiu, servidor Web i Sistema Gestor de Base de Dades 

El servidor web utilitzat per allotjar l’aplicació web de l’escola, la gestió de notícies i 
baners és un servidor de l’empresa Migjornser. 
Aquest servidor té instal·lat el sistema operatiu Windows 2000 server SP4 i com a 
Sistema Gestor de Base de Dades l’SQL Server 5.0 
Per poder donar la funcionalitat al servidor Web està instal·lat l’Internet Information 
Server (IIS)5.0  incorporat al sistema operatiu escollit. A més està instal·lada la 
connexió de dades ODBC(Open Database Connectivity) per poder utilitzar el nostre 
gestor de base de dades. 
 
Per realitzar l’aplicació web de l’Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme, la gestió 
de notícies i la gestió de baners he utilitzat el sistema operatiu Windows XP 
Professional i de sistema de gestor de base de dades el SQL Server 5.0 
 
En canvi per realitzar l’aplicació de l’associació d’antics alumnes i la intranet de 
l’escola universitària he utilitzat l’SQL Server 2005 i el sistema operatiu Windows XP 
Professional. 
 

Navegador 

Finalment necessitem un navegador Web per visualitzar a la banda client de les pàgines 
que anem realitzant. 
En el meu projecte he utilitzat l’Internet Explorer 6.0, ja que és el més utilitzat en les 
plataformes Windows, i el Mozilla Firefox per tal de fer altres proves per comprovar si 
el disseny de les aplicacions queden correctament. 
També s’ha decidit utilitzar aquest navegadors ja que ofereixen la possibilitat de separar 
els estils de la pàgina utilitzant el CSS(Cascading Style Sheets), ja que el suporten. 
 

Altres software utilitzat 

Per tal de realitzar les pàgines de l’aplicació he utilitzat el Microsoft Visual Studio 
2005, ja que és l’eina utilitzada en l’empresa Migjornser i ens facilita la programació 
amb Visual Basic .NET amb el Framework 2.0. 
A l’hora de crear o implementar la base de dades s’ha utilitzat l’Sql Server Management 
Studio Express, ja que és un software gratuït i fàcil d’utilitzar a l’hora de crear les taules 
de la base de dades i es semblant al que utilitzen en l’empresa Migjornser (SQL Server 
Enterprise Manager).  
 
A part d’aquest software per poder crear l’aplicació, s’ha utilitzat el Photoshop per 
realitzar el disseny de l’aplicació abans de començar a programar i per retocar imatges, 
etc. 
Pel tema de creació de flash s’ha utilitzat el Macromedia Flash, per poder crear els flash 
de l’aplicació de l’Escola. 
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3.2 Especificació Funcional 
 

Una vegada estudiats a fons els diferents requisits de l’aplicació passem ha dissenyar el 
model de dades.  
En el següent apartat podem veure el model E/R. 
 
3.2.1 Model de dades E/R 
 
El següent model és el model de l’aplicació de l’escola universitària de turisme 
corresponent a la part de la intranet i també l’aplicació de l’associació d’antics alumnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El següent model entitat relació pertany a la gestió de notícies 
 
 
 
 
 
 
 
 

  EMPRESA EXALUMNE 

MATRICULA      ALUMNE SECRETARIA 

     ESTUDI  ASSIGNATURA 

    PROFESSOR     SEGUIMENT 

    DOCUMENT 

Treballa 

Ha estat matriculat 

    es matricula 

    NOTICIA      DETALL   IDIOMA 
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   Es tradueix 
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El següent model entitat relació pertany a la gestió de baners: 
 
 
 
 
3.2.2 Disseny Lògic 
 
Una vegada hem dissenyat el model entitat relació definim el model relacional de 
l’aplicació web. 
Les claus primàries de les taules estan representades en negreta i les claus foranes en 
cursiva i color blau. 
Tot i que correspondria en el apartat de disseny físic i per tal de no ser repetitiu, també 
en aquest apartat especifiquem el tipus de cada atribut. 
A continuació mostrem el gràfic del disseny lògic en la següent pàgina i posteriorment 
descriurem cadascuna de les taules. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    BANNER      DETALL   IDIOMA 
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ALUMNE

id_alumneInt r anet bigint

dni_alum ne nvar char (50)

nom _alumne nvar char (50)

apellidos_alum ne nvar char (50)

dir eccion_alum ne nvar char (M AX)

localidad_alum ne nvar char (50)

cp_alum ne nvar char (50)

t elef ono_alum ne nvar char (50)

em ail_alumne nvar char (50)

cuenta_alum ne nvar char (50)

usuari nvar char (50)

cont rasenya nvar char (50)

Nombr e de colum na Tipo de dat os Permit ir  valor es nulos

ASSIGNATURA

id_assignat ur a bigint

id_est udi bigint

nom_assignat ur a nvarchar (. . .

hor es_lect ives nvarchar (50)

cr edit s f loat

t ipus_assignat ur a nvarchar (50)

Nombr e de colum na Tipo de dat os Perm it ir  valor es nulos

DOCUMENTS

id_docum ent bigint

id_assignat ura bigint

id_est udi bigint

nom nvar char (50)

enllac nvar char ( . . .

Nom bre de columna Tipo de dat os Permit ir  valor es nulos

FK_DOCUMENTS_DOCUMENTS

ESTUDI

id_est udi bigint

nom _est udi nvar char(M AX)

credit s_t ot als bigint

enllac_euht nvar char(M AX)

dur ada nvar char(50)

preu_credit f loat

Nombre de columna Tipo de dat os Perm it ir valor es nulos

FK_ASSIGNATURA_ESTUDI

EMPRESA

id_empr esa bigint

nom var char (MAX)

dir eccion nvar char (MAX)

localidad nvar char (50)

cp nvar char (50)

t elefono nvar char (50)

f ax nvar char (50)

em ail nvar char (50)

web nvar char (50)

Nombr e de colum na Tipo de dat os Permit ir  valor es nulos

ASSIGNATURA_PROFESSOR

id_assignat ur a bigint

id_est udi bigint

id_pr of essor bigint

Nombre de colum na Tipo de dat os Permit ir  valor es nulos

FK_ASSIGNATURA_PROFESSOR_ASSIGNATURA

EXALUMNE

id_alum ne bigint

dni nvar char(50)

nom nvar char(50)

apellidos nvar char(50)

direccion nvar char(M AX)

localidad nvar char(50)

cp nvar char(50)

t elef ono nvar char(50)

email nvar char(50)

cuent a_cor rient e nvar char(50)

usuar io nvar char(50)

cont r asena nvar char(50)

car go nvar char(50)

id_em presa bigint

prom ocio nchar (10)

est udis nvar char(M AX)

Nom br e de columna Tipo de dat os Perm it ir valor es nulos

F K_EXALUMNE_EMPRESA

MATRICULA

id_mat r icula bigint

id_alum ne bigint

id_est udi bigint

id_alum neInt r anet bigint

id_secr et ar ia bigint

año nchar (10)

im por t _t ot al var char (50)

Nombr e de colum na Tipo de dat os Permit ir  valor es nulos

FK_MATRICULA_ESTUDI

F K_MATRICUL A_EXALUMNE

FK_MATRICUL A_ALUMNE

MATRICULA_ASSIGNATURA

id_m atr icula bigint

id_assignat ur a bigint

id_est udi bigint

not a1 nvar char (50)

not a2 var char(50)

Nom bre de columna Tipo de dat os Perm it ir  valor es nulos

F K_MATRICUL A_ASSIGNATURA_ASSIGNATURA

FK_MATRICULA_ASSIGNATURA_MATRICULA

PROFESSOR

id_pr ofessor bigint

dni nvar char (50)

nom nvar char (50)

cognoms nvar char (50)

dir eccio nvar char (MAX)

localit at nvar char (50)

cp nchar (10)

telef on nvar char (50)

em ail nvar char (50)

usuar i nvar char (50)

cont r asenya nvar char (50)

Nom bre de columna Tipo de datos Perm it ir  valor es nulos

F K_ASSIGNATURA_PROFESSOR_PROFESSOR

SECRETARIA

id_secr et ar ia bigint

dni nvar char (50)

nom nvar char (50)

cognom s nvar char (50)

usuar i nvar char (50)

contr asenya nvar char (50)

Nombr e de colum na Tipo de datos Perm it ir  valor es nulos

F K_MATRICUL A_SECRETARIA

SEGUIMENT

id_seg bigint

nom_seguim ent nvarchar (M AX)

id_alum neInt r anet bigint

id_assignat ur a bigint

id_est udi bigint

id_prof essor bigint

dat a dat et im e

not a f loat

obser vacions nvarchar (M AX)

Nombr e de colum na Tipo de dat os Permit ir  valor es nulos

F K_SEGUIMENT_SEGUIMENT

FK_SEGUIMENT_AL UMNE

FK_SEGUIMENT_PROFESSOR

ALUMNE_ESTUDI

id_alum neIntr anet bigint

id_est udi bigint

acabat t inyint

solicit ud_t it ol t inyint

Nombre de columna Tipo de dat os Permit ir  valor es nulos

F K_ALUMNE_ESTUDI_ALUMNE_ESTUDI

F K_ALUMNE_ESTUDI_ESTUDI
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3.2.2.1 Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme 
Comencem per l’aplicació web de l’Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme que 
conté les següents taules: 
 

� Alumne 
� Exalumne 
� Empresa 
� Professor 
� Secretaria 
� Estudi 
� Assignatura 
� Seguiment 
� Matricula 
� Document 
� Alumne_Estudi 
� Assignatura_Professor 
� Matricula_Assignatura 

 
Taula Alumne 
 
Aquesta taula guarda les dades personals dels alumnes un cop s’han matriculat d’un 
estudi de l’Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme. Només es guarda un cop la 
informació de l’alumne, ja que a l’hora de realitzar la pròxima matricula del curs vinent 
ja tindrem les dades. És a dir, només es guardaran les dades de l’alumne el primer cop 
que la secretaria acadèmica introdueixi les dades i matriculi al alumne, ja que les 
pròximes matricules la secretària acadèmica buscarà les dades de l’alumne per DNI. 
La clau principal de la taula és id_alumneIntranet i és un valor autonumèric, és a dir que 
s’incrementa sol cada vegada que insertem un alumne. 
En la següent taula definim els atributs de la taula Alumne amb una breu descripció de 
cada atribut. 
 
AtributsAtributsAtributsAtributs    TipusTipusTipusTipus    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

id_alumneIntranet bigint Codi identificador de l’alumne que es autonumèric 

dni_alumne nvarchar(50) Dni de l’alumne 

nom_alumne nvarchar(50) Nom de l’alumne 

apellidos_alumne nvarchar(50) Cognoms de l’alumne 

direccion_alumne nvarchar(50) Direcció de l’alumne 

localidad_alumne nvarchar(50) Localitat on viu l’alumne 

cp_alumne nvarchar(50) Codi postal de la localitat on viu 

telefono_alumne nvarchar(50) Telèfon de contacte de l’alumne 

email_alumne nvarchar(50) E-mail de l’alumne 

cuenta_alumne nvarchar(50) 
Compte corrent on es cobrarà el import de la 
matricula  



Aplicació Web per a la gestió de l’EUHT de Sant Pol  de Mar 

_______________________________________________________________________ 
Projecte Final de Carrera                                                                           
 

30 

AtributsAtributsAtributsAtributs    TipusTipusTipusTipus    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

usuari nvarchar(50) Usuari per entrar a la part privada de l’alumne 

contrasenya nvarchar(50) Contrasenya per entrar a la part privada de l’alumne 
 
Taula Exalumne 
 
En aquesta taula es guarden les dades dels exalumnes que es donen d’alta en 
l’associació d’antics alumnes a partir del formulari d’inscripció de l’aplicació web. 
Abans de insertar l’alumne es comprova que l’alumne hagi estat matriculat a l’Escola 
Universitària d’Hostaleria i Turisme i hagi acabat els estudis. 
La clau principal de la taula es id_alumne i és autonumèric. Com a clau forana tenim 
l’id_empresa que ens identifica l’empresa on treballa un alumne determinat. 
 
AtributsAtributsAtributsAtributs    TipusTipusTipusTipus    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

id_alumne bigint 
Codi identificador de l’exalumne que es 
autonumèric 

dni nvarchar(50) Dni de l’exalumne 

nom nvarchar(50) Nom de l’exalumne 

apellidos nvarchar(50) Cognoms de l’exalumne 

direccion nvarchar(50) Direcció de l’exalumne 

localidad nvarchar(50) Localitat on viu l’exalumne 

cp nvarchar(50) Codi postal de la localitat on viu 

telefono nvarchar(50) Telèfon de contacte de l’exalumne 

email nvarchar(50) E-mail de l’exalumne 

cuenta nvarchar(50) 
Compte corrent on es cobrarà el import de la de 
l’associació 

usuari nvarchar(50) Usuari per entrar a la part privada de l’exalumne 

contrasena nvarchar(50) 
Contrasenya per entrar a la part privada de 
l’exalumne 

cargo nvarchar(50) Càrrec que ocupa en l’empresa on treballa 

id_empresa bigint Identificador de l’empresa on treballa 

promocio nvarchar(10) Promoció dels estudis 

estudis nvarchar(MAX) Estudis realitzats 
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Taula Empresa 
 
Correspon a la taula on es guarden les dades de l’empresa on treballa un exalumne de 
l’Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme un cop es dona d’alta en l’associació 
d’antics alumnes. 
La clau principal és id_empresa que és autonumèric. 
 
AtributsAtributsAtributsAtributs    TipusTipusTipusTipus    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

id_empresa bigint Codi identificador de l’empresa que és autonumèric 

nom nvarchar(50) Nom de l’empresa 

direccion nvarchar(MAX) Direcció de l’empresa 

localidad nvarchar(50) Localitat de l’empresa 

cp nvarchar(50) Codi postal de la localitat de l’empresa 

telefono nvarchar(50) Telèfon de contacte de l’empresa 

email nvarchar(50) E-mail de l’empresa  

web nvarchar(50) Pàgina web de l’empresa  
 
 
Taula Professor 
 
Aquesta taula guarda les dades personals dels professors de l’Escola Universitària 
d’Hostaleria i Turisme. 
La clau principal és id_professor que és autonumèric. 
 
AtributsAtributsAtributsAtributs    TipusTipusTipusTipus    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

id_professor bigint Codi identificador del professor que es autonumèric 

dni nvarchar(50) Dni del professor 

nom nvarchar(50) Nom del professor 

cognoms nvarchar(50) Cognoms del professor 

direccio nvarchar(MAX) Direcció del professor 

localitat nvarchar(50) Localitat on viu el professor 

cp nvarchar(50) Codi postal de la localitat del professor 

telefon nvarchar(50) Telèfon de contacte del professor 

email nvarchar(50) E-mail del professor 

usuari nvarchar(50) Usuari per entrar a la part privada del professor 

contrasenya nvarchar(50) 
Contrasenya per entrar a la part privada del 
professor 
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Taula Secretaria 
 
Aquesta taula guarda les dades personals del personal que treballa en la secretaria 
acadèmica de l’Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme. 
La clau principal és id_secretaria que és autonumèric. 
 
AtributsAtributsAtributsAtributs    TipusTipusTipusTipus    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

id_secretaria bigint 
Codi identificador el/a secretari/a que es 
autonumèric 

dni nvarchar(50) Dni de el/a secretari/a 

nom nvarchar(50) Nom el/a secretari/a 

cognoms nvarchar(50) Cognoms el/a secretari/a 

usuari nvarchar(50) Usuari per entrar a la part privada el/a secretari/a 

contrasenya nvarchar(50) 
Contrasenya per entrar a la part privada el/a 
secretari/a 

 
Taula Estudi 
 
Aquesta taula guarda els diferents estudis que s’imparteixen en l’Escola Universitària 
d’Hostaleria i Turisme. 
La clau principal és id_estudi que és autonumèric. 
 
AtributsAtributsAtributsAtributs    TipusTipusTipusTipus    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

id_estudi bigint Codi identificador de l’estudi que es autonumèric 

nom_estudi Nvarchar(MAX) Nom de l’estudi 

credits_totals bigint Crèdits totals de l’estudi 

enllac_euht Nvarchar(MAX) Url per enllaçar a la pàgina d’informació de l’estudi 

durada nvarchar(50) Durada de l’estudi 

preu_credit float Preu que val un crèdit en l’estudi 
 
Taula Assignatura 
 
Aquesta taula guarda totes les assignatures de tots el estudis que s’imparteixen en 
l’Escola Universitària d’Hostaleria i Turime. 
La clau principal és id_assignatura, valor autonumèric, i id_estudi, ja que es feble de 
l’entitat estudi. A més com a clau forana tenim id_estudi que correspon a l’identificador 
de l’estudi al qual pertany aquesta assignatura. 
 
 
AtributsAtributsAtributsAtributs    TipusTipusTipusTipus    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

id_assignatura bigint 
Codi identificador de l’assignatura que es 
autonumèric 

id_estudi (forana) bigint Identificador de l’estudi al que pertany 
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AtributsAtributsAtributsAtributs    TipusTipusTipusTipus    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

nom_assignatura nvarchar(MAX) Nom de l’assignatura 

hores_lectives nvarchar(50) Hores lectives de l’assignatura 

credits float Crèdits de l’assignatura 

tipus_assignatura nvarchar(50) Tipus d’assignatura (troncal, obligatòria...) 
 
 
Taula Seguiment 
 
Aquesta taula guarda els seguiments dels alumnes de totes les assignatures de l’Escola 
Universitària d’Hostaleria i Turisme, quan un professor l’introdueix per l’aplicació web 
omplint el formulari de seguiments. 
La clau principal és id_seg, valor autonumèric. Com a claus foranes tenim: 
- Id_alumneIntranet que correspon a l’identificador de l’alumne a qui pertany el 

seguiment. 
- Id_assignatura que correspon a l’identificador de l’assignatura que correspon aquell 

seguiment 
- Id_estudi que correspon a l’identificador de l’estudi que correspon aquell seguiment 
- Id_professor que correspon a l’identificador del professor que introdueix el 

seguiment 
 
 
AtributsAtributsAtributsAtributs    TipusTipusTipusTipus    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

id_seg bigint 
Codi identificador del seguiment que es 
autonumèric 

nom_seguiment nvarchar(MAX) Nom del seguiment 

id_alumneIntranet bigint 
Identificador de l’alumne al qual pertany el 
seguiment 

id_assignatura bigint 
Identificador de l’assignatura on esta matriculat 
l’alumne 

id_estudi bigint Identificador de l’estudi on esta matriculat l’alumne 

id_professor bigint 
Identificador del professor que introdueix el 
seguiment 

data datetime Data del seguiment 

nota float Nota del seguiment 

observacions nvarchar(MAX) Observacions del seguiment 
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Taula Matricula 
 
Aquesta taula guarda les matrícules de cada curs de cada alumne. Les matrícules les 
realitzen les secretaries. 
La clau principal és id_matricula, valor autonumèric. Com a claus foranes tenim: 
- id_alumneIntranet que correspon a l’identificador de l’alumne. 
- id_estudi que correspon a l’estudi matriculat. 
- id_secretaria que correspon a la secretaria que realitza la matricula 
- id_alumne que correspon al exalumne (no l’utilitzo) 
 
 
AtributsAtributsAtributsAtributs    TipusTipusTipusTipus    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

id_matricula bigint 
Codi identificador de la matricula. Valor 
autonumèric 

id_estudi bigint Identificador de l’estudi 

id_alumneIntranet bigint Identificador de l’alumne que es matricula 

id_secretaria bigint 
Identificador de la secretaria que realitza la 
matricula 

año nchar(10) Any en que es realitza la matricula 

import_total Varchar(50) Import total que costa la matricula 
 
Taula Document 
 
Aquesta taula guarda els documents pertinents de cada assignatura que es mostren en la 
pàgina web i que els alumnes quan entren a la part privada (intranet) poden guardar-se o 
consultar. Aquest documents s’introdueixen en la taula quan els professors omplen el 
formulari d’introduir documents que es troba en la seva part privada (intranet). Els 
professors poden inserir o eliminar documents.  
La clau principal és id_document, valor autonumèric. Com a claus foranes tenim: 
- id_assignatura que correspon a l’identificador de l’assignatura al qual pertany el 

document de forma que es mostri en la web en l’assignatura matriculada de 
l’alumne. 

- Id_estudi que correspon a l’identificador de l’estudi al qual correspon el document. 
 
Aquí les claus foranes són l’id_assignatura i l’id_estudi perquè és la clau principal de la 
taula Assignatura.  
 
AtributsAtributsAtributsAtributs    TipusTipusTipusTipus    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

id_document bigint 
Codi identificador del document. Valor 
autonumèric 

id_assignatura bigint 
Identificador de l’assignatura al que pertany el 
document. 

id_estudi bigint Identificador de l’estudi 

nom nchar(50) Any en que es realitza la matricula 

enllac Varchar(MAX) Import total que costa la matricula 
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Taula Alumne_Estudi 
 
Aquesta taula guarda la informació dels estudis que ha fet un alumne. Aquesta taula ens 
serveix per quan hem de verificar si un alumne que es vol donar d’alta en l’associació 
d’antics alumnes sapiguem d’alguna forma si ha finalitzat els estudis. 
També quan un alumne demana la sol·licitud del títol es modifiquen els camps acabat i 
sol·licitud_títol a 1.  
Quan l’alumne realitza la matricula en la secretaria acadèmica s’inserten les dades de 
l’alumne i de l’estudi matriculat en aquesta taula amb els atribut acabat i sol·licitud a 
zero. 
La clau principal és id_alumneIntranet. Com a claus foranes tenim: 
- id_estudi que correspon a l’identificador de l’estudi al qual s’ha matriculat l’alumne 
 
 
AtributsAtributsAtributsAtributs    TipusTipusTipusTipus    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

id_alumneIntranet (forana) bigint Codi identificador de l’alumne.  

id_estudi(forana) bigint 
Identificador de l’estudi que està matriculat 
l’alumne 

acabat Boolean 
Ens indica que ha acabat quan el valor es 1, si es 
zero es que no ha finalitzat encara. 

solicitud_titol Boolean 
El valor es 1 si ha sol·licitat el títol, en cas contrari 
es zero. 

 
 
Taula Assignatura_Professor 
 
Aquesta taula guarda quina assignatura imparteix cada professor en l’escola. Aquesta 
taula ens serveix per exemple per mostrar els emails dels professors d’una assignatura i 
d’un estudi determinat. 
La clau principal és id_assignatura, id_estudi, id_professor. Com a claus foranes tenim 
també tenim id_assignatura, id_estudi, id_professor, ja que es una relació molts a molts. 
 
AtributsAtributsAtributsAtributs    TipusTipusTipusTipus    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

id_assignatura (forana) bigint Codi identificador de l’assignatura. 

id_estudi (forana) bigint 
Identificador de l’estudi al qual pertany 
l’assignatura 

id_professor (forana bigint 
Identificador del professor que imparteix 
l’assignatura. 

 
 
Taula Matricula_Assignatura 
 
Aquesta taula guarda les assignatures d’una matricula determinada, és a dir, guarda totes 
les assignatures matriculades per exemple del curs 2007/2008. 
 
La clau principal és id_matricula, id_estudi, id_assignatura. Com a claus foranes tenim 
id_matricula, id_estudi, id_assignatura. 
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AtributsAtributsAtributsAtributs    TipusTipusTipusTipus    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

id_matricula (forana) bigint 
Codi identificador de la matricula on afegirem les 
seves respectives assignatures.  

id_assignatura (forana) bigint 
Identificador de l’assignatura que es matricula 
aquell any 

id_estudi (forana) bigint 
Identificador de l’estudi al qual pertany 
l’assignatura 

Nota1 varchar(50 Nota de la 1º convocatòria 

Nota2 varchar(50 Nota de la 2º convocatòria. 
 
 
3.2.2.2 Aplicació per la gestió de Notícies 
Les taules que conté la base de dades que està allotjada a Migjornser: 
 

� Notícia 
� Notícia_Detall 
� Idioma 

 
Taula Notícia 
 
Aquesta taula guarda les notícies que es mostren en la pàgina web de l’Escola 
Universitària d’Hostaleria i Turisme. 
En la pàgina principal es mostren les quatre primeres notícies més actuals i en l’apartat 
de notícies es veuen totes les notícies guardades a la taula. 
Aquesta taula serveix per que l’administrador de l’escola entri les dades de les notícies 
de manera que ells mateixos es gestionin les altes, baixes i modificacions de les 
notícies. 
La clau principal és id_noticia.  
 
AtributsAtributsAtributsAtributs    TipusTipusTipusTipus    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

id_noticia bigint Codi identificador de la notícia que es autonumèric 

data datetime Data de la notícia 

visible bit 
Si la notícia es visible el valor es 1, en cas contrari 
zero 

foto varchar Ruta on es troba guardada la foto de la notícia 
 
 
Taula Notícia_Detall 
 
Aquesta taula guarda el detall o descripció de cada notícia, ja que la pàgina web 
multiïdioma i hem de guardar la descripció en tres idiomes diferents. 
La clau principal és id_detall. Com a clau forana tenim: 
- id_noticia que correspon a l’identificador de la notícia a la qual correspon el detall 
- id_idioma que correspon a l’identificador de l’idioma  al qual pertany la descripció 

del detall de la notícia. 
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AtributsAtributsAtributsAtributs    TipusTipusTipusTipus    DeDeDeDescripcióscripcióscripcióscripció    

id_detall  bigint Codi identificador del detall. Valor autonumèric 

id_noticia bigint Identificador de la notícia a la qual pertany el detall 

id_idioma  bigint 
Identificador de l’idioma en que s’ha de traduir el 
detall. 

títol varchar(50 Títol de la notícia 

descripció varchar(50 Descripció de la notícia 
 
Idioma 
Aquesta taula simplement es per saber en quin idioma està la descripció de la notícia. 
En el cas del nostre projecte només tenim 3 idiomes. 
La clau principal de la taula es id_idioma. 
 
AAAAtributstributstributstributs    TipusTipusTipusTipus    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

id_idioma bigint Codi identificador de l’idioma. Valor autonumèric 

Nom_idioma varchar(50 Nom de l’idioma per exemple català, angles... 
 
 
3.2.2.3 Aplicació per la gestió de Baners 
 
Les taules que conté la base de dades que està allotjada a Migjornser: 
 

� EUHT_Banner 
� EUHT_Banner_descripció 
� Idioma 

 
Taula EUHT_Banner 
 
Aquesta taula guarda els baners que es mostren en la pàgina web de l’Escola 
Universitària d’Hostaleria i Turisme. 
En totes les pàgines de l’aplicació surten els baners al costat dret de la pàgina. 
Aquesta taula serveix per que l’administrador de l’escola entri les dades dels baners de 
manera que ells mateixos es gestionin les altes, baixes i modificacions i canviar l’ordre 
de sortida en la pàgina web. 
La clau principal és id_baner.  
 
 
AtributsAtributsAtributsAtributs    TipusTipusTipusTipus    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

id_banner bigint Codi identificador del baner que es autonumèric 

nom varchar Nom del baner 

ordre int Ordre en que surt en la pàgina web,és a dir 1er, 2n... 

comentaris varchar Ruta on es troba guardada la foto de la notícia 

data datetime Data del baner 
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Taula EUHT_Banner_descripció 
 
Aquesta taula guarda la descripció de cada baner, ja que la pàgina web multiïdioma i 
hem de guardar les imatges dels baners en tres idiomes diferents. 
La clau principal és id_descripció. Com a clau forana tenim: 
- id_banner que correspon a l’identificador del baner al qual correspon la descripció. 
- id_idioma que correspon a l’identificador de l’idioma  al qual pertany el baner. 
 
AtributsAtributsAtributsAtributs    TipusTipusTipusTipus    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

id_descripció bigint 
Codi identificador de la descripció. Valor 
autonumèric 

id_banner bigint Identificador del baner al qual pertany el detall 

id_idioma  bigint 
Identificador de l’idioma en que s’ha de traduir 
baner 

imatge varchar(50 Nom de la imatge, és a dir , imatge.jpg 

link bit si té link el baner el valor es 1, en cas contrari zero 

tipuslink varchar Si el link ha de ser _blank,  _self 

ruta varchar 
URL on ha d’anar l’usuari un cop cliqui sobre el 
baner 

visible bit 
Si està visible el baner el valor és 1, en cas contrari 
és zero. 

 
Idioma 
Aquesta taula simplement és per saber en quin idioma està la descripció. 
En el cas del nostre projecte només tenim 3 idiomes. 
La clau principal de la taula es id_idioma. 
 
AtributsAtributsAtributsAtributs    TipusTipusTipusTipus    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    

id_idioma bigint Codi identificador de l’idioma. Valor autonumèric 

Nom_idioma varchar(50 Nom de l’idioma per exemple català, angles... 
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3.2.3  Interfícies d’usuari 
Les interfícies d’usuari han estat dissenyades de forma senzilla tant la part corporativa, 
com la part dinàmica del projecte. 

La funcionalitat de la part corporativa de la pàgina es troba al 
voltant d’un menú. 

En canvi per a la part dinàmica del projecte, les funcionalitats del 
rol dels usuaris giren al voltant d’una identificació que porta a la 
part privada de cada rol. Un cop estem en la part privada cada rol 
es mou a partir d’un menú principal, i el diàleg es manté a partir 
de botons ( esborrar, enviar, tornar) i llistats de links 
(d’assignatures, alumnes...) per anar a una altra pàgina per 
introduir dades o consular. 

 
 

 
 

 
 

 
3.2.3.1 Interfície d’usuari: Aplicació Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme 
L’aplicació web de l’Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme té la següent estructura 
jeràrquica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aplicació Web per a la gestió de l’EUHT de Sant Pol  de Mar 

_______________________________________________________________________ 
Projecte Final de Carrera                                                                           
 

40 

La primera columna és el menú superior de la pàgina. On ens mostra el següent: 
 

� Inici: és la pàgina principal 
� Contacte: és un link al email de contacte. 
� FAQ: són les preguntes més freqüents de l’escola. 
� Mapa Web: és la jerarquia de la pàgina. 
� Nota Legal: és la nota legal que els usuaris han de llegir a l’hora d’enviar dades 

en un formulari. 
� Buscar: és el buscador de la pàgina. 

 
 
La columna del mig és el menú principal de la pàgina que es desplega i mostra un 
submenú quan cliques sobre un nom del menú. Per fer el menú hem utilitzat un 
component de l’AJAX de forma que quan es desplega el submenú no és torna a 
recarregar la pàgina. 
 

� Qui som: mostra les pàgines d’informació general sobre l’escola, com principis 
d’identitat, acreditacions, afiliacions, etc.. 

� Cursos i estudis: mostra les pàgines amb el contingut informatiu sobre els cursos 
i estudis que s’imparteixen en l’escola. 

� Serveis: mostra les pàgines d’informació sobre els serveis que mostra l’escola. 
� Instal·lacions: mostra la pàgina sobre les fotografies de les instal·lacions de 

l’escola. 
� Beques i ajudes: mostra la pàgina amb la informació sobre les beques i ajudes 

que ens proporciona l’escola. 
� Notícies: mostra les pàgines amb les notícies de l’escola, formularis de 

subscripció,... 
� Situació: mostra la pàgina amb informació sobre on es troba situada l’escola i 

com arribar-hi 
� Vídeo: mostra el vídeo institucional de l’escola. 

 
 
La columna de la dreta mostra els baners on cadascun d’ells són enllaços a les seves 
respectives pàgines: 
 

� Jornada Universitària de Gastronomia: mostra l’informació sobre la jornada. 
� Setmana gastronòmica de tardor: mostra la informació sobre la setmana 

gastronòmica. 
� Jornades de Desarrollo Professional (JDP): mostra la informació sobre la jdp. 
� Concurso de Coctelería Joven de Catalunya: mostra la informació sobre el 

concurs. 
� Webcam: link a la webcam integrada en l’escola. 
� Hotel Gran Sol: link a la pàgina web de l’Hotel Gran Sol 
� Associació d’Antics alumnes: link a la pàgina web de l’Associació d’Antics 

Alumnes 
 
 
Desprès de l’explicació de la part estàtica corporativa mostrem una il·lustració dels 
diferents menús que conté la  pàgina web de l’Escola: 
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Pagina inici: 
 
 
le 

 
 
 
Per realitzar les pàgines de l’aplicació hem creat dos plantilles, ja que hi ha dos 
tipologies de pàgina:  
 
- Plantilla_Ruta: aquestes pàgines mostren la ruta de on es troba l’usuari en aquest 

moment. Aquestes pàgines són les que s’accedeixen a partir del menú principal. 
 
- Plantilla: aquestes pàgines corresponen a les que no contenen la ruta com la pàgina 

d’inici, la setmana gastronòmica, la jdp,etc. 
 
El Visual Basic .Net et permet crear plantilles (pàgines master) i utilitzar-les de forma 
que només t’has de preocupar de fer el contingut un cop les tens creades. 
 
 

 Menú Superior  Menú Principal 

        Banners 

 Menú Idiomes 
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Les plantilles estan formades per: 
- La capçalera que seria les dues imatges de dalt de tot. 
- El menú superior. 
- El menú principal. 
- El menú d’idiomes 
- Accés a part privada (intranet) 
- Els baners. 
 
D’aquesta manera cada vegada que cliquem una opció del menú només canviarà la part 
central de la l’aplicació. 
En l’exemple següent veiem l’exemple de la plantilla, la plantilla ruta i quins són els 
components que formen la plantilla ruta per veure les diferències. 
 
Plantilla 
 

 
 
 
 
 

 Menú Idiomes 

 Accés Intranet 

Contingut que anirà 
variant segons la opció 
escollida en els 
diferents menús 
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Plantilla Ruta 
 

Seguidament detallarem les interfícies d’usuari de l’aplicació web de l’Escola 
Universitària d’Hostaleria i Turisme: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ruta 

Contingut que anirà 
variant segons la opció 
escollida en els 
diferents menús 
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Pàgina Inici 
 

 
 
La informació de les notícies va lligada a les taules explicades anteriorment. Aquesta 
informació es mostra de forma totalment automàtica ja que l’administrador de l’Escola 
decideix quines notícies seran visibles o no. 
Aquesta informació també es mostra en la pantalla de Noticies. 
 
En el menú superior de la pàgina tenim dos opcions que no tenen contingut, és a dir que 
no existeix pàgina ja que són links. Les opcions són: 
 

� AAA: és l’accessibilitat, és a dir que clicant a sobre de les AAA s’augmenta el 
tamany del contingut de les pàgines. 

 
� Contacte és un link al e-mail de l’Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme. 
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Pàgina FAQ 

 
 
 
Pàgina Mapa Web 

 



Aplicació Web per a la gestió de l’EUHT de Sant Pol  de Mar 

_______________________________________________________________________ 
Projecte Final de Carrera                                                                           
 

46 

Pàgina Nota Legal 

 
 
 
Pàgina Buscador 
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Pàgina Qui som : Principis de Identitat 
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Pàgina Qui som : Adscripció i Vinculació 

 
 
Pàgina Qui som : Acreditacions 
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Pàgina Qui som : Afiliacions 

 
 
Pàgina Qui som : Reconeixements i premis 
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Pàgina Qui som : Història 
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Pàgina Qui som : Organigrama 
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Pàgina Qui som : Antics Alumnes 
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Pàgina Qui som : Internacionalitat 

 
 
Pàgina Qui som : Perquè EUHT St. Pol? 
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Pàgina Cursos i estudis : Escollir cursos i estudis 
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Pàgina Cursos i estudis : Oferta formativa 
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Pàgina Cursos i estudis : Oferta formativa – Hostaleria (especialitat  Restaurant)  
 
Si en la pàgina anterior de Oferta formativa cliquem a sobre de qualsevol curs ens 
redirecciona a una pàgina com aquesta, amb les característiques de cada curs o carrera. 
 

 
 
Si cliquem a sobre de la imatge Descarregar PDF ens dirigeix a la Pàgina Cursos i 
estudis: Oferta formativa - formulari 
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Pàgina Cursos i estudis: Oferta formativa - formulari 

 
 
La finalitat d’aquesta pàgina és omplir el formulari per rebre l’usuari i contrasenya per 
poder accedir a la pàgina on es poden descarregar tots els pdf’s dels estudis impartits en 
l’Escola Universitària. 
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Pàgina Cursos i estudis : PDF 
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Pàgina Cursos i estudis : Claustre de professors 
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Pàgina Serveis : Residencia 

 
 
Pàgina Serveis : Of. Alumnes Estrangers 
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Pàgina Serveis : Pràctiques i ocupació 

 
 
 
Si cliquem a sobre dels botons que es troben en l’apartat Pràctiques en el sector ens 
portarà a una pàgina com: 
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Pàgina Serveis: Pràctiques i Ocupació - Grups Empresarial 

 
 
 
Pàgina Serveis : Ass. Antics Alumnes 
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Pàgina Instal·lacions: Hotel – Escola 
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Pàgina amb la galeria fotogràfica augmentada 
 

 
 
Si cliquem sobre les fletxes que es troben al costat de la imatge s’aniran il·lustrant la 
resta d’imatges de la galeria. 
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Pàgina Beques i Ajudes : Suport a l’Estudi 
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Pàgina Notícies : Notícies EUHT St. Pol 
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Pàgina Notícies : Descripció Noticia 
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Pàgina Notícies : Butlletí de Notícies 

 
 
Si cliquem sobre el botó Subscripció ens mostra la següent pàgina: 
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Pàgina Notícies : Butlletí de Notícies – Subscripció 

 
 
Pàgina Notícies : Aparicions en la premsa 
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Pàgina Situació : Sant Pol de Mar 
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Pàgina Situació : Com arribar 
 

 
 
Pàgina Vídeo : Vídeo institucional 
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Pàgina Jornada Universitària de Gastronomia 

 
 
Pàgina Setmana Gastronòmica de Tardor 
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Pàgina Jornades de Desenvolupament Professional 
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Pàgina Concurs de Cocteleria Jove de Catalunya 
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Pàgina Webcam EUHT 
 

 
 
Aquesta pàgina està en construcció ja que l’empresa Migjornser està a l’espera de que 
l’Escola passi la cadena de connexió a la webcam. 
 
Seguidament detallarem les interfícies d’usuari de la part privada de cada rol. 
Per accedir a la part privada només cal introduir l’usuari i password en euht@net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aplicació Web per a la gestió de l’EUHT de Sant Pol  de Mar 

_______________________________________________________________________ 
Projecte Final de Carrera                                                                           
 

76 

3.2.3.2 Interfície d’usuari: Rol Alumne 
 
Quan un alumne s’identifica apareix una pantalla com aquesta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En aquesta pantalla apareix un menú principal on pot consultar les assignatures 
matriculades aquell any, l’expedient acadèmic, el butlletí de notícies, AAA (Associació 
Antics Alumnes), i la JDP(Jornades de Desenvolupament Professional). 
El  butlletí de notícies, AAA(Associació Antics Alumnes), i la JDP(Jornades de 
Desenvolupament Professional) són enllaços externs a la pàgina. 
 
Pantalla Docència 
 
En l’opció de docència trobarem els estudis i les seves respectives assignatures 
matriculades aquell any. 
 
Quan l’alumne clica sobre l’estudi matriculat l’enllaç el porta a la pàgina d’informació 
de l’estudi.  
Si clica sobre una assignatura llavors pot veure el seguiment de notes d’aquella 
assignatura en concret, els emails dels professors que la imparteixen, el documents, com 
per exemple: 
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Pantalla Expedient 
 
Aquesta opció ens mostra l’expedient dels diferents estudis matriculats d’un alumne. 
Quan un alumne selecciona aquesta opció surt una pantalla amb un llistat dels estudis 
matriculats.  
Llavors l’alumne pot escollir d’aquesta llista l’estudi el qual vol veure l’expedient de 
notes. 
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3.2.3.3 Interfície d’usuari: Rol Professor 
 
En el rol del professor també tenim un menú principal on pot consultar i introduir notes 
i seguiments d’alumnes de les assignatures que imparteix. 
Aquest menú principal es compon per Docència i Documents. 
 
Pantalla Docència 
 
En aquesta opció apareix un llistat d’assignatures que imparteix el professor. 
El professor ha de clicar sobre una assignatura i apareix una pantalla amb el llistat 
d’alumnes matriculats l’any actual d’aquella assignatura. 
Seguidament el professor pot clicar sobre el nom de qualsevol alumne i introduir nous 
seguiments, modificar-los i esborrar-los. També pot introduir la nota a l’expedient de 
l’alumne. 
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Pantalla Docència 1 
 

 
 
 
 
Pantalla Docència 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aplicació Web per a la gestió de l’EUHT de Sant Pol  de Mar 

_______________________________________________________________________ 
Projecte Final de Carrera                                                                           
 

80 

Pantalla Docència 3 
 

 
 
 

� Si el professor vol crear un nou seguiment només ha de clicar sobre : Crear un 
nuevo seguimiento i s’obre una pantalla de formulari com la següent on el 
professor ha d’introduir les dades en el formulari i clicar sobre el botó enviar. 
Un cop s’ha enviat surt en el llistat de seguiments que es mostrava en la pàgina 
anterior (pantalla docència 3). 
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� Si el professor vol modificar un seguiment només ha de clicar sobre el nom del 
seguiment del llistat.  

� Si el vol esborrar ha de clicar sobre la creueta del seguiment. 
� Si vol introduir les notes a l’expedient a de posar la nota en la caixa de text i 

pitjar el botó enviar. 
 
 

Pantalla Documents 
 
En aquesta opció el professor pot penjar documents o temari d’una determinada 
assignatura en la web, sempre i quan imparteixi l’assignatura. 
 
Quan cliquem sobre aquesta opció ens surt una pantalla amb el llistat d’assignatures que 
imparteix el professor, com aquesta: 
 

 
 
El professor ha de clicar sobre una de les assignatures on vol pujar el document i en surt 
la següent pantalla: 
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En aquesta pantalla el professor pot introduir un document omplint el formulari.  
O pot eliminar-lo sempre que vulgui clicant sobre la creueta. 
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3.2.3.4 Interfície d’usuari: Rol Secretaria 
 
En el rol del secretaria també tenim un menú principal on pot realitzar matricules i 
demanar les sol·licituds dels títols. 
Aquest menú principal es compon per Matricula i Sol·licitud Títol. 
 
Pantalla Matricular 

 
 
Per realitzar una matricula la secretaria introduirà el DNI de l’alumne i el buscarà. Si 
l’alumne existeix s’omplirà automàticament el formulari, en cas contrari la secretaria 
haurà d’introduir les dades. Quan dic que un alumne existeix vol dir que aquest alumne 
com a mínim ja s’ha matriculat un cop en l’escola. 
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Pantalla Sol·licitud Titulo 
 
Si la secretaria vol realitzar una sol·licitud ha de buscar a l’alumne introduint el DNI en 
la caixa de text. 
Sortiran les dades de l’alumne i l’estudi que ha realitzat.  
Un cop han sortit les dades la secretaria haurà de clicar sobre l’estudi i sortirà una 
pantalla amb l’expedient de l’estudiant. 
Si l’estudiant té l’expedient amb totes les assignatures qualificades llavors la secretaria 
demanarà la sol·licitud del títol, en cas contrari no el demanarà. 
 
Pantalla de Buscar  
 

 
 
 
Pantalla d’expedient per tal de sol·licitar el títol 
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3.2.3.5 Interfície d’usuari: Aplicació de l’Associació d’Antics Alumnes(AAA) 
 
En l’aplicació de l’ Associació d’Antics Alumnes(AAA) tenim un menú principal on la 
jerarquia de pàgines és la següent: 
 
- Inicio:  és la pàgina principal de l’aplicació 
 
- Alta AAA:  pàgina on apareix un formulari per donar-se d’alta a l’associació sempre 

i quan sigui un exalumne de l’escola. 
 
- Consultar AAA : pàgina informativa de com accedir a les dades dels exalumnes de 

l’associació 
 
- Bolsa de Trabajo: pàgina on pots obtenir les ultimes ofertes de treball accedint al 

apartat que te reservat infoempleo per l’escola EUHT. 
 
- Boletín informativo: pàgina on es mostren els butlletins de notícies de l’escola 

EUHT. 
 
- Formación Contínua: pàgina amb la informació sobre els cursos i postgraus que 

ofereix l’escola. 
 
- JDP: pàgina informativa sobre les jornades de desenvolupament professional. 
 
- Información AAA : mostra les dades de contacte i els membres de la junta directiva. 
 
- Información Nuevos Miembros: pàgina informativa sobre com formar part del 

l’associació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguidament mostrem les pàgines de l’aplicació: 
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Pàgina Inicio 
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Pantalla Alta AAA 
 
Aquesta pantalla mostra un formulari d’inscripció per que un alumne es pugui donar 
d’alta en l’associació d’antics alumnes només introduint les seves dades personals. 
Un alumne per formar part de l’associació ha d’haver cursat un estudi en l’escola 
EUHT, tal com hem explicat en els requisits. 
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Pàgina Consulta AAA 
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Pàgina Bolsa de Trabajo 
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Pàgina Boletín Informativo 
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Pàgina Formación Continua 
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Pàgina JDP 
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Pàgina Información AAA 
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Pàgina Información Nuevos Miembros 
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Pàgina Mapa Web 
 

 
 
 
Tot seguit mostrarem les interfícies de la intranet o part privada d’aquesta aplicació. 
Tal i com es veu en la pantalla anterior, a la part superior de la pàgina hi ha unes caixes 
de text d’usuari i password, de manera que un exalumne que formi part de l’associació 
pot entrar amb el seu respectiu usuari i password hi poder consultar les dades de tots els 
exalumnes que formen part de l’associació. A part de veure les dades, també pot 
modificar les seves dades personals i donar-se de baixa en qualsevol moment. 
Un cop s’ha donat de baixa ja no podrà entrar amb l’usuari i password que tenia, ja que 
les seves dades s’hauran esborrat automàticament de la base de dades. 
 
En la intranet tenim un menú amb el qual el rol exalumne mantindrà el diàleg de 
navegació. Aquest menú està format per : 
 
- Consulta AAA: llista del tots els exalumnes que formen part de l’associació. 
- Modificar Datos: pàgina per modificar les dades personals. 
- Baja AAA: pàgina per donar-se de baixa de l’associació. 
- Salir. Per sortir de la part privada. 
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Seguidament mostrem un exemple amb les pantalles que veuria un usuari que entrés 
amb la seva identificació en aquesta aplicació. 
 
Pantalla Consultar AAA 

 
 
Si cliquem a sobre dels noms de la capçalera ordenarem el llistat segons el camp 
seleccionat. Per exemple si cliquem sobre Nombre ordenarem el llistat per ordre 
d’abecedari 
Si cliquem a sobre del nom d’un exalumne en el llistat ens mostrarà un altra pàgina amb 
moltes més dades de l’alumne seleccionat, com per exemple: 
 

Des de aquesta pàgina podem tornar al llistat anterior i poder consultar algunes dades 
d’altres alumnes. 
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Pantalla Modificar Datos 
 

 
 
Pantalla Baja en AAA 
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3.2.3.6 Interfície d’usuari: Gestió de Notícies 
 
La interfícies d’usuari de la gestió de notícies i de baners és pràcticament semblant. 
Les diferències entre un i altre són les funcionalitats. 
 
Si accedim a l’aplicació el primer que trobem és una pàgina d’identificació, ja que és 
una aplicació pensada per l’administrador de l’escola EUHT. En aquesta aplicació podrà 
introduir, modificar i eliminar les notícies que apareixen en la web. 
 
Seguidament mostrarem les interfícies de l’aplicació: 
 
Pantalla d’identificació 
 

 
Pantalla amb el llistat de notícies entrades 
 
 

 
En aquesta pantalla l’usuari, en aquest cas l’administrador de l’escola: 

� Pot modificar una notícia clicant sobre el nom de la notícia. 
� Pot eliminar-la clicant sobre el botó de la paperera. 
� Pot Introduir una nova notícia clicant sobre la fletxa. 
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Pantalla Modificar Notícia 
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Pantalla Introduir una nova Notícia 
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3.2.3.7 Interfície d’usuari: Gestió de Baners 
 
Si accedim a l’aplicació el primer que trobem és una pàgina d’identificació, ja que és 
una aplicació pensada per l’administrador de l’Escola Universitària d’Hostaleria i 
Turisme. En aquesta aplicació podrà introduir, modificar i eliminar els baners que 
apareixen en la web. 
 
Seguidament mostrarem les interfícies de l’aplicació: 
 
Pantalla d’identificació 
 

 
Pantalla amb el llistat de baners 
 
 

 
 



Aplicació Web per a la gestió de l’EUHT de Sant Pol  de Mar 

_______________________________________________________________________ 
Projecte Final de Carrera                                                                           
 

102 

En aquesta pantalla l’usuari, en aquest cas l’administrador de l’escola: 
� Pot modificar un ban clicant sobre el nom del baner. 
� Pot eliminar un baner clicant sobre el botó de la paperera  
� Canviar l’ordre d’un baner. 
� Pot Introduir un nou baner clicant sobre la fletxa. 

 
 
Pantalla Modificar Baner 
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Pantalla Alta Baner 
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4. DISSENY DEL SISTEMA 
 
4.1 Model Físic 
 
Per dissenyar el model físic del sistema hem utilitzat l’eina SQL Server Management 
Studio Express i l’Sql Server Entrerprise Manager. 
 
Com he comentat abans una part de l’aplicació com la gestió de baners i notícies i la 
pròpia pàgina web de l’Escola Universitària de Hostaleria i Turisme està feta amb SQL 
Server Enterprise Manager. 
L’altre part que queda de l’aplicació com l’aplicació de l’’Associació d’Antics Alumnes 
i la intranet de l’aplicació web de l’Escola EUHT el model físic ha estat dissenyat per 
SQL Server Management Studio Express (eina gratuïta). 
 
Abans de començar a crear taules es va dissenyar el model entitat relació. Un cop el 
model entitat relació era correcte es va passar a la creació de la base de dades 
anomenada EUHT. 
Les taules de la base de dades es van crear manualment afegint els atributs, claus 
primàries i foranes a cada taula. D’aquesta forma es va crear l’estructura del model físic 
amb el sistema gestor de base de dades (SGBD) escollit que és el SQL Server 5.0 i 
l’SQL 2005. 
Com ja he comentat abans, tenim dos models físics diferents ja que una de les 
aplicacions està allotjada a l’empresa Migjornser i s’ha fet amb les eines d’aquesta 
empesa. 
En canvi les altres estan fetes amb les eines instal·lades al meu ordinador. 
 
Seguidament veiem un gràfic amb el model físic de la base de dades de l’aplicació de la 
intranet i associació d’antics alumnes: 
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ALUMNE

id_alumneInt r anet bigint

dni_alum ne nvar char (50)

nom _alumne nvar char (50)

apellidos_alum ne nvar char (50)

dir eccion_alum ne nvar char (M AX)

localidad_alum ne nvar char (50)

cp_alum ne nvar char (50)

t elef ono_alum ne nvar char (50)

em ail_alumne nvar char (50)

cuenta_alum ne nvar char (50)

usuari nvar char (50)

cont rasenya nvar char (50)

Nombr e de colum na Tipo de dat os Permit ir  valor es nulos

ASSIGNATURA

id_assignat ur a bigint

id_est udi bigint

nom_assignat ur a nvarchar (. . .

hor es_lect ives nvarchar (50)

cr edit s f loat

t ipus_assignat ur a nvarchar (50)

Nombr e de colum na Tipo de dat os Perm it ir  valor es nulos

DOCUMENTS

id_docum ent bigint

id_assignat ura bigint

id_est udi bigint

nom nvar char (50)

enllac nvar char ( . . .

Nom bre de columna Tipo de dat os Permit ir  valor es nulos

FK_DOCUMENTS_DOCUMENTS

ESTUDI

id_est udi bigint

nom _est udi nvar char(M AX)

credit s_t ot als bigint

enllac_euht nvar char(M AX)

dur ada nvar char(50)

preu_credit f loat

Nom br e de columna Tipo de dat os Perm it ir valor es nulos

FK_ASSIGNATURA_ESTUDI

EMPRESA

id_empr esa bigint

nom var char (MAX)

dir eccion nvar char (MAX)

localidad nvar char (50)

cp nvar char (50)

t elefono nvar char (50)

f ax nvar char (50)

em ail nvar char (50)

web nvar char (50)

Nombr e de colum na Tipo de dat os Permit ir  valor es nulos

ASSIGNATURA_PROFESSOR

id_assignat ur a bigint

id_est udi bigint

id_pr of essor bigint

Nombr e de colum na Tipo de dat os Permit ir  valor es nulos

FK_ASSIGNATURA_PROFESSOR_ASSIGNATURA

EXALUMNE

id_alum ne bigint

dni nvar char(50)

nom nvar char(50)

apellidos nvar char(50)

direccion nvar char(M AX)

localidad nvar char(50)

cp nvar char(50)

t elef ono nvar char(50)

email nvar char(50)

cuent a_cor rient e nvar char(50)

usuar io nvar char(50)

cont r asena nvar char(50)

car go nvar char(50)

id_em presa bigint

prom ocio nchar (10)

est udis nvar char(M AX)

Nom br e de columna Tipo de dat os Perm it ir valor es nulos

F K_EXALUMNE_EMPRESA

MATRICULA

id_mat r icula bigint

id_alum ne bigint

id_est udi bigint

id_alum neInt r anet bigint

id_secr et ar ia bigint

año nchar (10)

im por t _t ot al var char (50)

Nombr e de colum na Tipo de dat os Permit ir  valor es nulos

FK_MATRICULA_ESTUDI

F K_MATRICUL A_EXALUMNE

FK_MATRICUL A_ALUMNE

MATRICULA_ASSIGNATURA

id_m atr icula bigint

id_assignat ur a bigint

id_est udi bigint

not a1 nvar char (50)

not a2 var char(50)

Nom bre de columna Tipo de dat os Perm it ir  valor es nulos

F K_MATRICUL A_ASSIGNATURA_ASSIGNATURA

FK_MATRICULA_ASSIGNATURA_MATRICULA

PROFESSOR

id_pr ofessor bigint

dni nvar char (50)

nom nvar char (50)

cognoms nvar char (50)

dir eccio nvar char (MAX)

localit at nvar char (50)

cp nchar (10)

telef on nvar char (50)

em ail nvar char (50)

usuar i nvar char (50)

cont r asenya nvar char (50)

Nom bre de columna Tipo de datos Perm it ir  valor es nulos

F K_ASSIGNATURA_PROFESSOR_PROFESSOR

SECRETARIA

id_secr et ar ia bigint

dni nvar char (50)

nom nvar char (50)

cognom s nvar char (50)

usuar i nvar char (50)

contr asenya nvar char (50)

Nombr e de colum na Tipo de datos Perm it ir  valor es nulos

F K_MATRICUL A_SECRETARIA

SEGUIMENT

id_seg bigint

nom_seguim ent nvarchar (M AX)

id_alum neInt r anet bigint

id_assignat ur a bigint

id_est udi bigint

id_prof essor bigint

dat a dat et im e

not a f loat

obser vacions nvarchar (M AX)

Nombr e de colum na Tipo de dat os Permit ir  valor es nulos

F K_SEGUIMENT_SEGUIMENT

FK_SEGUIMENT_AL UMNE

FK_SEGUIMENT_PROFESSOR

ALUMNE_ESTUDI

id_alum neIntr anet bigint

id_est udi bigint

acabat t inyint

solicit ud_t it ol t inyint

Nombre de columna Tipo de dat os Permit ir  valor es nulos

F K_ALUMNE_ESTUDI_ALUMNE_ESTUDI

F K_ALUMNE_ESTUDI_ESTUDI
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4.2 Entorn tecnològic 

4.2.1 Definició de l’entorn tecnològic 
 
Seguidament anem a definir les característiques o components que ha de tenir el nostres 
servidor i client per tal de que la nostra aplicació funcioni correctament. 
 
Usuari 
L’usuari que utilitzi la nostra aplicació web ha de tenir simplement un PC amb connexió 
a la xarxa d’Internet i un navegador actual com l’Explorer 6.0 o el 7.0 un dels més 
utilitzats en el món. 
 
Servidor 
Les característiques o components que tenen instal·lats el servidor on hem allotjat 
l’aplicació és: 
 

� Sistema Operatiu: Windows 2000 Service Pack 4. 
� Sistema Gestor de Base de Dades (SGBD): SQL Server 5.0 
� Servidor Web: Internet Information Server(IIS) 5.0  
� Accés a la xarxa Internet 
 
 

4.2.2 Requisits d’operació, seguretat i control de l’aplicació 
 
La nostra aplicació com és una aplicació web amb accés d’usuaris necessita un control i 
seguretat important de les dades. 
 
Per tal de mantenir controlat l’accés dels usuaris a la part privada de la intranet s’ha 
desenvolupat un procés que realitza la comprovació de l’usuari i la contrasenya. 
Si la contrasenya es correcta redirecciona a l’usuari a la zona restringida o part privada 
de l’aplicació.  
Aquest procés només ho fa l’aplicació de l’Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme 
de St. Pol on la base de dades esta allotjada al servidor de l’empresa Migjornser. 
 
Cada rol d’usuari té uns privilegis diferents, és a dir, un alumne no accedirà mai la 
pàgina que veu un professor o secretaria, ni un professor accedirà la pagina d’un alumne 
o secretaria. D’aquesta manera cada rol estarà redireccionat a la seva respectiva pàgina. 
 
Finalment a cada rol s’estableix una sessió de manera que si un usuari manté una sessió 
oberta durant un temps i no fa cap petició, es tancarà al passar un temps. 
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5. CONSTRUCCIÓ I IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA 
 
5.1 Implantació de la base de dades 
 
La base de dades utilitzada a l’hora de la creació de l’aplicació com a real, és a dir a la 
xarxa d’Internet, és SQL Server. 
 
Per tal de crear la base de dades primer hem d’instal·lar l’SQL Server 2005 i desprès 
l’eina Microsoft SQL Server Management Studio Express. 
 
(Aquest pas l’he fet per tal de realitzar la intranet de la web EUHT i l’aplicació AAA) 
Un cop instal·lats podem passar a la creació de la base de dades. Per crear la base de 
dades obrim el programa SQL Server Management Studio Express i ens surt una 
pantalla per connectar-se com administradors.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Li diguem connectar. En aquesta pantalla pots escollir entrar a la base de dades com 
usuari o com administrador. Per poder crear els usuaris has de connectar-te primer com 
administrador i crear les noves sessions d’usuari amb usuari i contrasenya. 
 
Un cop hem entrat creem la base de dades clicant el botó dret a sobre on posa Base de 
datos dintre de la finestra de l’explorador d’objectes. 
Aquí tenim una imatge de mostra per poder seguir els passos. 
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Seguidament ens sortirà una pantalla on introduirem el nom de la base de dades, en el 
nostre cas (euht) i determinarem les característiques com el tamany de la base de dades 
inicial, el creixement de la base de dades, els fitxers de log, etc... 
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Una vegada hem creat la base de dades el següent procediment és crear les taules.  
Per poder crear les taules nomes hem de fer clic amb el botó dret sobre Taula. 
Seguidament en la finestra de propietats podrem donar-li el nom a la taula i anar 
introduint els atributs de la taula. 
 

 
 
Taula creada a punt per introduir els noms del atributs de la taula, claus primàries i 
foranes. 
 

 
 
 
 
Un cop creades totes les taules només fa falta crear les relacions entre elles. 
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5.2 Preparació de l’entorn de desenvolupament 
 

L’avantatge de utilitzar el .Net és que amb el Visual Studio 2005 ja et crea l’entorn de 
desenvolupament en la carpeta D: \WebSites. 
Dintre d’aquesta carpeta et crea les carpetes amb els projectes que realitzis. 
En el nostre cas tenim cinc projectes web del Visual Studio que corresponen a:  
 
- AAA: el directori del projecte s’anomena /AAA 
- Gestió Notícies: el directori del projecte s’anomena /EUHT_Notícies. 
- Gestió Baners: el directori del projecte s’anomena /gestioBanners 
- Aplicació Web Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme: el directori del 

projecte s’anomena /euht -santpol 
- Aplicació Web Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme amb Intranet: el 

directori del projecte s’anomena /EUHT_SANTPOL_INTRANET 
 
Aquest projectes tenen la següent estructura de directoris: 
 

� /App_Code : inclou les classes amb mètodes utilitzats en tot el projecte com: 
- Classe bbdd: classe que conté tots el mètodes per obrir, tancar, 
consultar  
   en la base de dades. 
- ValidarForm: classe amb mètodes per validar formularis. 
- css: classe per verificar els estils. 
- idiomes: classe per verificar l’idioma, és a dir per controlar que només     
  accedeixin al català, castellà o anglès. 

  
� /App_localResources: inclou els arxius .rescx que són els textos, en els tres 

idiomes, de les pàgines màster, és a dir les plantilles de les pàgines. D’aquesta 
manera evitem tenir carpetes amb arxius duplicats només per traduir. 
Aquesta carpeta també es troba dintre dels directoris pages i control, on es 
troben els tres arxius .rescx de cada pàgina.aspx cadascuna en el seu idioma, i els 
controls.ascx. 
 

� /control: conté el menú, de forma que ho tenim separat de la pàgina per més 
comoditat. 

 
� /css: conté les fulles d’estil (.css) 

 
� /documents: conté els documents que els professors van pujant a la pàgina web. 

 
� /img: conté les imatges de la web 

 
� /js: conté les funcions javascript 

 
� /pages: conté les pàgines.aspx , és a dir les pàgines del projecte. 

 
� /pagesIntranet: conté les pagines.aspx de la intranet.(només en el projecte 

Aplicació Web EUHT amb Intranet.) 
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� /pdf: conté els pdf que conté l’aplicació web. 
 

� /recerca: conté les funcions del buscador. 
 

� /videos: conté els vídeos de l’aplicació 
 
 
5.3 Codi dels components del sistema 
 
En aquest apartat desenvoluparem els diferents procediments i funcions que s’han 
implementat en les diferents aplicacions web del projecte. 
 
Primer definirem mètodes més utilitzats que són comuns per a tots els projectes com la 
classe que conté les funcions i procediments de la base de dades i les validacions. 
 
Classe bbdd 
 

� Mètode Conectar(): Obre una connexió a la base de dades. 
� Mètode Desconectar() : Tanca la connexió de la base de dades 
� Funció GetDataReader(sql): Obté els valors en un data reader de una consulta 

sql. 
� Funció GetDataSet(sql): Obté els valors en un data set de una consulta sql. 
� Funció ExecuteSQL(sql): Executa una sentència sql. 
� Funció ObtenirValor(sql): Obté un valor del resultat de la consulta sql. 

 
Classe ValidarForm 
 

� Funció ValidarCamps(Vcamps As Array): valida si l’array passat com a 
paràmetre conté algun caràcter. Serveix per validar que els camps dels 
formularis no estiguin buits. 

� Functió ValidarEMAIL( EMAIL) : Valida que el email estigui escrit 
correctament, és a dir que contingui els caracters acceptables. 

� Funció ValidarData(data As String, mascara As String) : ens valida que una 
data sigui correcte a partir d’una màscara passada per parametre. 

 
 
5.3.1 Aplicació Web Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme St. Pol i Intranet 
 
En aquest apartat inclourem les funcions o procediments més importants utilitzats en 
aquesta aplicació. 
Començarem per explicar les funcions de les classes css i idiomes. 
 
Classe css 
 

� Function estil(): guarda la sessió d’estils, ja que la pàgina té accessibilitat 
(WCAG) que vol dir que l’aplicació es pot veure en tres tamanys de lletra 
diferent. Si no tenim escollit cap estil guardarà per defecte el tamany 10 de 
lletra. 

� Function VerificaEstil(text As String) :  Verifica que l’estil del tamany escollit 
de l’aplicació sigui 10, 12 o 14. Si no ho és per defecte agafa l’estil 10. 
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Classe idioma 
 

� Function sessio():guarda la sessió de l’idioma, que per defecte és espanyol.Com 
ja hem comentat en els requisits la pàgina el seu contingut estàtic és 
multiïdioma, és a dir en el nostre cas tenim tres idiomes diferents.  

� Function VerificaIdioma(text As String): Verifica que l’idioma escollit sigui 
català, espanyol o anglès. Això ens serveix perquè un usuari en la url no pugui 
accedir a un idioma que la nostra aplicació no conté i ens doni error. Per defecte 
si es un altre idioma agafarà l’espanyol. 

 
Classe docSearch 
Aquesta classe està implementada en CSharp. 
 

� SearchResult(string file, string fileAbstract): guarda en els atributs de classe 
els arxius passats com a paràmetre. 

� Get() retorna un arxiu. 
� Mètode Search(): s’encarrega de buscar en el text la paraula clau escrita en la 

caixa de text buscar. 
� Mètodes btnClear_Click(object sender, CommandEventArgs e): neteja els 

resultats i la caixa de text buscar. 
� Mètode btnSearch_Click(object sender, CommandEventArgs e): mètode 

que s’encarrega de buscar quan escrius alguna paraula clau en la caixa de text. Si 
hi ha alguna cosa escrita executarà el metode Search, altrament executarà 
btnClear_Click 

 
Funcions dels controls (ascx) 
  
controlAjax.ascx 
  

� Mètode ControlMenu(menu, pagina): Aquest mètode controla quin submenú 
s’ha de desplegar en el menú principal de la l’aplicació ( menú esquerre de la 
pàgina). Per exemple si cliquem sobre Qui Som doncs s’ha de desplegar el seu 
submenú. 

ruta.ascx 
 

� Mètode PintaRuta(Menu As String, SubMenu As String, idioma As String): 
mètode que segons el menú, submenú i idioma escollit et pinta la ruta en la 
pàgina aspx que estigui creada a partir de la plantilla ruta. 

 
Funcions de les pàgines ASPX del directori pages 
 

� Mètode InitializeCulture():  inicialitza la cultura segons l’idioma escollit de 
l’aplicació. Això serveix per que l’aplicació sàpiga escollir el Resource per tal 
de pintar el text de la pàgina en un idioma o un altre. 

 
� Mètode carregarnoticies(): (pàgina default.aspx) carrega les quatre últimes 

notícies més actuals que ha insertat l’administrador de l’escola en la base de 
dades a partir de l’aplicació de gestió de notícies. Es mostra en la pàgina d’inici. 
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� Mètode carregarnoticies(): (pagina N_noticieseuht.aspx)carrega totes les 
notícies que ha insertat l’administrador de l’escola en la base de dades a partir de 
l’aplicació de gestió de notícies.  

� Mètode carregarnoticies(id_noticia As Integer): (pagina 
N_noticieseuht.aspx)carrega la notícia amb tota la seva descripció de la base de 
dades  

� Funció llegirMes(id_noticia As Integer,  idioma As String):  s’encarrega de 
redireccionar-nos a la pàgina del contingut de la notícia seleccionada 

� Mètode bt_enviar_Click(): s’encarrega de validar el formulari i si es correcte, 
enviar el mail a l’escola. 

� Funció Enviamail(): funció que agafa les dades del formulari i construeix el 
mail i l’envia a l’escola. 

� Mètode bt_borrar_Click():  s’encarrega de borrar els camps escrits d’un 
formulari. 

� Mètode carregarCombo(): carrega el combo amb els butlletins que hi ha a la 
base de dades. 

� Mètode bt_Volver_Click(): torna a la pàgina anterior d’on veniem. 
 

 
Funcions de les pagines ASPX del directori pagesIntranet 
 

� Mètode modificarSeguiment(id_alumne, id_professor,  id_assignatura): 
s’encarrega de modificar les dades del seguiment que es troben en la base de 
dades a partir del formulari modificat pel professor. 

 
� Mètode altaSeguiment(id_alumne, id_professor, id_assignatura): 

s’encarrega de donar d’alta en la base de dades un seguiment d’un alumne 
introduit per un professor en el formulari d’alta. 

 
� Mètode MostrarDades(): mostra les dades d’un seguiment d’un alumne en el 

formulari de modificació de dades. 
 
� Mètode MostrarNomAssignatura( id_assignatura):s’encarrega de mostra el 

nom de l’assignatura que correspon a l’id passat com a paràmetre. 
 
� Funció calcularAny() As String: s’encarrega de calcular l’any de curs. 
 
� Mètode MostrarLListatAlumnes( any, ByVal id_assignatura) : s’encarrega 

de mostrar el llistat d’alumnes matriculats de una assignatura i en l’any passats 
com a paràmetre. 

 
� Mètode MostrarSeguiment(id_assignatura, id_alumne):s’encarrega de 

mostrar el seguiment d’un alumne de l’assignatura passada com a paràmetre. 
 
� Mètode MostrarDocuments(id_assignatura): s’encarrega de mostrar els 

documents pertinents de l’assignatura passada com a paràmetre. 
 
� Mètode MostrarEmails( id_assignatura):s’encarrega de mostrar els emails 

dels professors que imparteixen l’assignatura passada com a paràmetre. 
 



Aplicació Web per a la gestió de l’EUHT de Sant Pol  de Mar 

_______________________________________________________________________ 
Projecte Final de Carrera                                                                           
 

114 

� Mètode mostrarEstudisMatriculats( id_alumne, any):s’encarrega de mostrar 
els estudis matriculats d’un alumne en l’any passats com a paràmetre. 

 
� Mètode mostrarAsignaturesMatriculats( id_alumne, ByVal any) s’encarrega 

de mostrar les assignatures matriculades d’un alumne en l’any passat com a 
paràmetre. 

 
� Mètode mostrarAssignaturesImpartides( id_professor): s’encarrega de 

mostrar les assignatures que imparteix un professor. 
 

� Mètode MostrarLlistatDocumentsPujats( id_assignatura): s’encarrega de 
mostrar el llistat de documents que pertanyen a una assignatura determinada. 

 
� Mètode altaDocument( id_assignatura): s’encarrega de donar d’alta un 

document d’una assignatura determinada en la base de dades. 
 

� Funció pujarDocument() As Boolean: s’encarrega de guardar els documents 
que el professor introdueix pel formulari i es guarden en la carpeta documents. 

 
� Mètode mostrarNomAlumne(id_alumne):s’encarrega de mostrar el nom de 

l’alumne que correspon amb l’id passat com a paràmetre. 
 

� Mètode mostrarNomEstudi( id_estudi): s’encarrega de mostrar el nom de 
l’estudi que correspon amb l’id passat com a parametre. 

 
� Mètode MostrarCurriculum( id_alumne, id_estudi):  s’encarrega de mostrar 

l’expedient d’un alumne determinat i un estudi determinat. 
 

� Mètode DemanarSolicitud( id_alumne,  id_estudi): s’encarrega de demanar la 
sol·licitud d’un alumne i estudi determinat. 

 
� Mètode carregarCombo(): s’encarrega de carregar en el comboBox el llistat 

d’estudis que s’imparteixen en l’escola des de la base de dades. 
 

� Mètode carregarListBox():s’encarrega de carregar la llista d’assignatures 
segons l’estudi escollit en el combobox d’estudis explicat en mètode anterior. 

 
� Mètode cbo_estudios_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.EventArgs): si canvia l’elements seleccionat del combobox 
dels estudis, canvia el llistat d’assignatures pel llistat d’assignatures del nou 
estudi seleccionat. 

 
� Mètode list_box_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e 

As System.EventArgs): s’encarrega de calcular el preu total de la matricula 
segons les assignatures seleccionades. 

 
� Mètode AltaMatriculaAssignatura( id_matricula,  id_estudi) : s’encarrega de 

donar d’alta les assignatures d’un estudi i de la matricula realitzada en la taula 
matricula_assignatura en la base de dades. 
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� Mètode PosarZeroSolicitud( id_alumne,  id_estudi): s’encarrega de posar a 
zero els camps sol·licitud i acabat de la taula alumne_estudi de la base de dades 
quan la secretaria dona d’alta la matricula. 

 
� Funció AltaMatricula(id_alumne,  id_estudis,  id_secretaria,  import) As 

Integer s’encarregar de donar d’alta la matricula en la base de dades en la taula 
matricula.  

 
� Mètode ModificarAlumne( id_alumne):  s’encarrega de modificar les dades de 

l’alumne en la base de dades. 
 

� Mètode AltaAlumne():  s’encarrega de donar d’alta un alumne en la base de 
dades. 

 
� Funció BuscarIdAlumne(dni) As Integer: s’encarrega de buscar l’alumne pel 

dni en la base de dades i retornar el seu identificador.  
 

� Funció BuscarAlumne(dni) As Integer s’encarrega de buscar l’alumne per dni 
i mostrar les assignatures realitzades en la caixa de text del formulari de 
matricula. 

 
� Mètode HabilitarNotes(id_assignatura,  id_alumno): s’encarrega de escriure 

les notes pujades a l’expedient pel professor al costat de les caixes de text per 
pujar les notes. De forma que el professor s’apiga quina nota te en qualsevol 
moment. 

 
� Mètode mostrarEstudisMatriculats( id_alumne): s’encarrega de mostrar els 

estudis matriculat de l’alumne amb l’id passat com a parametre. Aquest mètode 
es per poder seleccionar l’estudi que retorni i demanar la sol·licitud del títol. 

 
� Mètode MostrarBanner( idioma As String): mostra els banners introduits en 

la base de dades en la part dreta de la pàgina. 
 

� Funció PosarTitols( idioma As String): s’encarrega de posar els titols de la 
pàgina segons en quin idioma estem. 

 
 
5.3.2 Aplicació Associació Antics Alumnes 
 
Funcions de les pagines ASPX del directori pages 
 

� Mètode carregarCombo():s’encarrega de carregar el comboBox amb els 
estudis de l’escola EUHT 

 
� Mètode carregarCombo():s’encarrega de carregar els butlletins de notícies de 

l’escola euht. 
 

� Funció matriculat( dni) : s’encarrega de comprovar si l’alumne que es vol 
donar d’alta ha estat matriculat i ha acabat els estudis. 
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� Mètode altaAAA(): s’encarrega de donar d’alta a un exalumne en la base de 
dades. 

 
� Mètode mostrar():  s’encarrega de mostrar un llistat amb les dades dels 

exalumnes que formen part de l’associació d’antic alumnes. 
 

� Mètode MostrarDades(): s’encarrega de mostrar les dades de l’alumne 
seleccionat del llistat d’exalumnes de la part privada(intranet). 

 
� Mètode DonarBaixa():s’encarrega de donar de baixa a un exalumne de 

l’associació. 
 

� Mètode MostrarDades():  ( pagina Modificar.aspx) s’encarrega de mostrar les 
dades de l’exalumne que s’ha identificat per entrar en la part privada per 
modificar-les, en cap cas es modifiquen les dades d’un membre del llistat. 

 
� Mètode ModificarExalumne() : s’encarrega de modificar les dades de 

l’exalumne. 
 
 
 

5.3.3 Aplicació Gestió de Notícies 
 
Funcions de les pagines ASPX  
 

� Mètode mostrar(): s’encarrega de mostrar el llistat de les notícies que 
existeixen en la base de dades. 

 
� Mètode Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button2.Click : s’encarrega de eliminar la notícia 
de la base de dades. 

� Mètode CheckBox2_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs): s’encarrega de fer visible o no la noticia en la 
pàgina web. 

 
� Mètode MostrarDades()(pagina Noticies.aspx): s’encarrega de mostrar les 

dades de la notícia que volem modificar en el formulari de notícies. 
 

� Mètode AltaNoticia():s’encarrega de donar d’alta una notícia en la base de 
dades. 

 
� Mètode ModificarNoticia(): s’encarrega de modificar una notícia en la base de 

dades. 
 

� Funció pujarFoto() As Boolean : s’encarrega de guardar en el director 
img/fotos la foto de la noticia. 

 
� Funció validar() As Boolean: s’encarrega de validar que l’usuari hagi escrit 

alguna cosa en les caixes de text del títol. 
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5.3.4 Aplicació Gestió de Baners 
 
Funcions de les pagines ASPX  
 

� Mètode mostrar(): s’encarrega de mostrar el llistat dels baners que existeixen 
en la base de dades. 

 
� Mètode Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button2.Click : s’encarrega de eliminar el baner 
de la base de dades. 

 
� Private Sub cbo_ordre_SelectedIndexChanged(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs): s’encarrega de canviar l’ordre 
del banner en la base de dades 

 
� Private Sub carregarTipusLink(): s’encarrega de carrega en el combo del 

formulari el tipus de links  
 

� Public Function MostrarTipusLink(ByVal id_referenci a As Integer): 
s’encarrega de seleccionar el tipus de link que te guardat el banner amb 
id_referencia passat com a paràmetre. 

 
� Mètode MostrarDades()(pagina Noticies.aspx): s’encarrega de mostrar les 

dades del banner que volem modificar en el formulari de banner. 
 

� Mètode AltaNoticia():s’encarrega de donar d’alta un baner en la base de dades. 
 

� Mètode ModificarNoticia(): s’encarrega de modificar un banner en la base de 
dades. 

 
� Funció pujarFotoCat() As Boolean : s’encarrega de guardar en el director 

img/fotos la foto del baner en català. 
 

� Funció pujarFotoCast() As Boolean : s’encarrega de guardar en el director 
img/fotos la foto del baner en castellà. 

 
� Funció pujarFotoEng() As Boolean : s’encarrega de guardar en el director 

img/fotos la foto del baner en anglès. 
 

 
5.4 Desenvolupament de Procediments d’Usuari 
 
Com el projecte tracta d’una aplicació web no caldrà desenvolupar cap manual d’usuari, 
ja que el disseny de les interfícies han estat dissenyades de tal manera que els usuaris no 
tinguin cap problema a l’hora de navegar per l’aplicació. Un usuari que estigui habituat 
a navegar per internet no hauria de tenir cap complicació per utilitzar la nostra aplicació, 
ja que està bastant ben dissenyades les interfícies per tal de que no es perdin o no 
entenguin el que es pot realitzar. 
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5.5 Accés a les aplicacions del projecte final de carrera 
 
Per tal de poder accedir a les aplicacions web que s’han realitzat en aquest projecte final 
de carrera només cal entrar a: 

� Aplicació web de l’Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme 
http://www.euht-santpol.org/ 
 

� Aplicació de gestió de notícies 
http://www.euht-santpol.org/gestio 

 
La resta d’aplicacions no estan penjades a Internet. 
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6. CONCLUSIONS  
 
Les conclusions que he extret al realitzar aquest projecte final de carrera de l’aplicació 
web de l’EUHT( Escola Universitària de Hostaleria i Turisme) és que he aprés molt en 
diferents aspectes de la realització de aplicacións web. 
 
Com a experència personal he de dir que realitzar aquest projecte m’ajudat a aprendre, 
coneixer nous conceptes i he hagut de treballar amb diferents eines que no havia utilitzat 
mai com: 
 

� Sistema Gestor de Bases de Dades: SQL Server 5.0 i el SQL Server 2005, dos 
sistemes gestors de base de dades  totalment desconeguts per mi. He utilitzat dos 
ja que una part del projecte ha estat desenvolupada en l’empresa on treballo 
Migjornser, una empresa que pertany al grup Serhs, i l’altra part del projecte l’he 
treballat desde casa. 

 
� Per construir la base de dades vaig utilitzar els programes Sql Server Enterprise 

Manager (utilitzat en l’empresa Migjornser) i Sql Server Management Studio 
Express. Aquestes dues eines són semblants però amb algunes diferències. 
De la segona eina vaig tenir que buscar informació per Internet per aprendre a 
fer funcionar el programa a l’hora de crear les base de dades, etc. 
 

� Llenguatge de Programació: l’aplicació ha estat programada amb Visual Basic 
.Net, un llenguatge nou per mi. 

 
� Altres eines com el Photoshop per dissenyar les interfícies i realitzar canvis en 

fotografies, fer retalls, etc. 
 
 
El fet de tenir que utilitzar eines noves, preparar la seva instal·lació, posar-les en marxa i 
el munt de conceptes que he après m’ha ajudat a millorar conceptes après en la 
universitat com els sistemes gestors de base de dades, preparar l’entorn de 
desenvolupament de l’aplicació, dissenyar be els models entitat/ relació i model 
relacional, fer correctament les validacions pertinents de les dades que s’han de guardar 
en la base de dade, etc. 
 
Finalment he de dir que l’aplicació web ha estat dissenyada i pensada pels usuaris finals 
de manera que per ells sigui agradable i senzill navegar per la nostra apliació. 
Crec que l’aplicació web ha millorat moltíssim d’imatge ja que l’altre habia quedat 
totalment obsoleta en tema de disseny d’interfície. 
En quant a les intranets o parts privades dels usuaris s’han intentat dissenyar interfícies 
que no siguessin complicades d’utilitzar ja que finalment seràn ells els que utilitzaràn 
més l’aplicació. 
 
Finalment i per acabar em queda dir  que he assolit els objectius que m’havia proposat a 
l’inici i estic satisfeta amb el resultat de la feina que he desenvolupat. 
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