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Resum– Cada curs hi ha uns 150 estudiants del Grau en Enginyeria Informàtica que fan una estada
de pràctiques curriculars en alguna empresa o institució externa. Per aquest motiu l’any 2015 es va
desenvolupar una aplicació per facilitar al coordinador de l’assignatura la gestió de totes les tasques
que es porten a terme quan un alumne fa una estada. L’objectiu principal d’aquest projecte és
passar d’una aplicació pensada per un únic usuari administrador, a una aplicació on els alumnes
i tutors acadèmics també puguin accedir a la informació relacionada amb les seves estades. A
més s’ha fet una revisió de totes les funcionalitats anteriors per aplicar-hi noves millores i s’han
afegit nous mòduls per acabar de completar la plataforma. El mòdul més destacable permet afegir
suggeriments de millora a les estades. Tots els canvis s’han implementat mantenint les tecnologies i
l’arquitectura amb les que estava desenvolupada la plataforma inicial per facilitar la seva escalabilitat
i mantenibilitat.
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Abstract– There are approximately 150 students in Engineering degree who make an externship
in an external company or institution every course. For this reason, in 2015 an application was
developed to facilitate to the coordinator of a subject the management of all the tasks carried
out when a student stays in a company. The main objective of this project is to transform an
application initially thought for one administrator user into an application where students and tutors
can also have access to the information related with their stay. Besides, a revision of all previous
functions has been made to make new improvements and new modules have been added to
complete the platform. The most remarkable module is the one which allows adding suggestions to
improve the stays. All the changes have been implemented keeping the technologies and architectu-
re with the ones it was initially developed to facilitate the scalability and maintainability of the platform.
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1 INTRODUCCIÓ

ACTUALMENT, gairebé totes les universitats ofe-
reixen als estudiants dels graus la possibilitat
de realitzar pràctiques curriculars en alguna

organització o empresa que els permet posar en pràctica els
continguts teòrics i pràctics que es van adquirint durant el
grau.

• E-mail de contacte: adrian.calvet@e-campus.uab.cat
• Menció realitzada: Tecnologies de la Informació
• Treball tutoritzat per: Jordi Pons Aróztegui (DEIC)
• Curs 2018/19

En el grau d’Enginyeria Informàtica de la UAB, les
pràctiques s’ofereixen com una assignatura optativa de
quart curs [1] de 12 crèdits que poden agafar tots els
alumnes que han superat els 120 ECTS i no tenen pendent
cap assignatura de primer. Tot i recomanar que es faci el
darrer any hi ha molts estudiants que la cursen durant el
tercer curs. Això fa que cada curs acadèmic hi hagi uns
150 estudiants fent les seves pràctiques en alguna empresa
o institució externa.

Inicialment, tota la gestió de les diferents etapes de
l’estada de l’alumne es realitzava de forma manual, des de
la fase inicial d’assignació fins la darrera d’avaluació en la
qual l’empresa, tutor acadèmic i estudiant han de lliurar
el seu corresponent informe. Com a eina de seguiment i
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suport s’utilitzaven els fulls de càlcul i totes les estades
estaven gestionades per un únic responsable que havia
d’assumir tota la càrrega de treball. Com a conseqüència,
va sorgir la necessitat d’automatitzar la gestió dels diferents
processos per aconseguir reduir al màxim el temps a
invertir.

Per aquest motiu, es va desenvolupar una aplicació que
permetia tenir el control de cadascuna de les etapes d’una
forma centralitzada, senzilla i eficient. Aquesta aplicació
va ser desenvolupada per l’alumne David Hernando durant
el seu treball de fi de grau lliurat el juliol de 2015 [2].
L’aplicació es va implementar en un entorn web, per tal de
poder ser executada des de qualsevol lloc i amb qualsevol
dispositiu utilitzant només un navegador.

L’any següent, l’eina es va posar en producció i es va
començar a utilitzar per gestionar les estades d’aquell curs.
Tot i que va donar molt bons resultats, l’administrador va
detectar noves funcionalitats a implementar que comple-
tarien l’aplicació. A més, va sorgir la necessitat d’obrir
l’accés a la plataforma als diferents agents involucrats
en el procés com les empreses, els alumnes i els tutors
acadèmics. En aquest punt la Marta Francisco durant el
seu treball de fi de grau, lliurat el juliol de 2016 [3], va
implementar alguns d’aquests nous requisits. Tot i això,
d’altres no es van poder assolir i la nova versió no es va
acabar de posar en producció.

Per aquest motiu neix aquest treball de fi de grau, el qual
es centrarà en acabar d’assolir els objectius proposats en
l’anterior treball, a més d’implementar noves funcionalitats
que s’han anat detectant durant el temps d’ús de l’aplicació
per part de l’administrador. Finalment, es realitzaran les
proves necessàries per acabar desplegant aquesta nova
versió a l’entorn de producció.

Aquest document s’estructura en 8 seccions incloent la
introducció. Inicialment, es presentaran els objectius, seguit
de l’estat de l’art, la metodologia i la planificació. La part
més pràctica del treball es veurà en els apartats de desenvo-
lupament, conjuntament amb l’exposició de resultats. Per
acabar, es presenten les lı́nies de futur i les conclusions fi-
nals extretes de la realització del treball.

2 OBJECTIUS

La finalitat principal del treball és implementar i posar en
producció una eina de gestió de les pràctiques externes que
cobreixi les necessitats del coordinador de pràctiques del
grau, utilitzant el codi i les eines dels dos TFG anteriors.
Per aconseguir-ho caldrà realitzar test de la versió anterior
de la plataforma, implementar noves funcionalitats i acabar
fent el desplegament a producció. A continuació, definirem
els objectius concrets a assolir.

El primer objectiu és realitzar una revisió de les funcio-
nalitats que es van implementar en el treball anterior amb
la finalitat de verificar que tot funcioni correctament per a
que no hi hagi cap problema durant el desenvolupament del
projecte i la migració final.

TAULA 1: RESUM DELS OBJECTIUS

Taula d’objectius
No Objectiu Prioritat
1 Test de la plataforma i desplegament a

preproducció
Alta

2 Integració del control d’accés SAC de
la UAB amb la plataforma

Alta

3 Oferiment de la possibilitat als agents
involucrats en les pràctiques d’accedir
a la seva informació

Alta

4 Implementació d’un mòdul de
suggeriments de millora per a les
estades

Alta

5 Implementació de millores en els
mòduls existents

Mitja

6 Desenvolupament d’un mòdul
d’exportació d’informació

Mitja

7 Test final dels objectius implementats
i preparació pel desplegament a
producció

Mitja

8 Implementació d’un mòdul de gestió
d’ofertes

Baixa

El segon objectiu busca estandarditzar l’accés a la
plataforma integrant el sistema d’autenticació SAC (Servei
d’Autenticació Centralitzat) de la UAB. D’aquesta manera,
els usuaris podran autenticar-se amb el NIU (Número
d’Identificació d’Usuari) i la contrasenya que utilitzen a
totes les altres aplicacions de la universitat.

Donat que l’eina pot ser útil no només per al coordi-
nador i que tindrà integrat un mètode de control d’accés
estàndard, es vol oferir la possibilitat a altres actors,
principalment tutors acadèmics i alumnes, d’accedir a
la plataforma per veure la informació relacionada amb
cadascun d’ells (estada feta per part de l’estudiant i estades
tutoritzades per part dels professors).

També s’implementaran millores en els mòduls existents,
necessitats que s’han detectat durant l’ús de la plataforma
per part de l’administrador. Aquestes millores oferiran
més seguretat a la plataforma i permetran a l’administrador
millorar l’experiència d’ús amb els diferents mòduls.

Pel que fa a les estades, es vol afegir un nou mòdul de
suggeriments de millora que permeti afegir comentaris en-
tre els diferents actors involucrats en una estada (estudiant,
tutor acadèmic, empresa i programa de pràctiques), amb
l’objectiu de recollir propostes que permetin la millora dels
agents implicats en les pràctiques. A més, es vol afegir la
possibilitat d’exportar informació de les estades en format
Excel. L’administrador podrà filtrar els llistats d’estades i
posteriorment exportar la informació.

També, en cas que s’arribi amb un bon marge de temps
a la fase final del projecte, s’ha plantejat la necessitat
d’implementar un mòdul de gestió d’ofertes per a que les
empreses puguin afegir i gestionar les seves ofertes i els
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alumnes puguin postular per alguna d’aquestes.

Finalment, s’haurà de fer el test funcional de la plata-
forma per verificar que el canvis realitzats no han produı̈t
cap error a les funcionalitats ja existents a la plataforma.
Una vegada tot estigui validat es realitzarà el desplegament
a l’entorn de producció.

3 ESTAT DE L’ART

Aquest treball es proposa com l’evolució d’una eina que ja
s’ha desenvolupat i està en funcionament en un entorn de
producció. Per tant, tot el treball de valoració de possibles
eines similars o competidors es va realitzar per part dels
desenvolupadors de l’eina i en aquest punt no s’han plante-
jat noves alternatives perquè l’escenari inicial no ha canviat.

Com es va plantejar inicialment, a dia d’avui, no es
coneix cap aplicació que permeti gestionar les diferents
tasques que es porten a terme durant la gestió de les
pràctiques curriculars. La universitat no ofereix cap eina
que faciliti les diferents tasques que cal anar fent des
de l’assignació de l’estada fins a l’avaluació i dipòsit
dels documents relacionats amb ella. Només es podria
valorar com un punt de referència l’aplicació Nexus, que
facilita la gestió dels processos interns de les pràctiques
extracurriculars. Tot i això, només està enfocada als
processos de la part d’empresa i dels estudiants, i no
incorpora la figura del coordinador de pràctiques i els
tutors acadèmics a la lògica de negoci de l’aplicació.
A part de que l’accés a l’eina està centralitzat en el Ser-
vei d’Ocupabilitat de la UAB i els centres no hi tenen accés.

Durant la fase de disseny de l’aplicació es va decidir
desenvolupar l’aplicació utilitzant Laravel [4] per a la part
backend i AngularJS [5] per a la part frontend. Des de
setembre de 2014 les tecnologies web han anat evolucio-
nant molt i n’han aparegut de noves que marquen tendència.

Respecte a la part backend, Laravel segueix com un
dels frameworks més madurs, més utilitzats i que ofereix
més fiabilitat per al desenvolupament d’aplicacions web.
D’altra banda, a dia d’avui NodeJS [6] és una nova
tecnologia que simplifica i dóna molt bones prestacions
a l’hora de desenvolupar API RESTful a la part del servidor.

Pel que fa a la part frontend, AngularJS (en la seva
primera versió) no és un framework amb garanties ja que
no té suport per part de l’empresa que el va desenvolupar.
Google va fer un re-disseny complert i el va reescriure des
de zero. A més de la nova versió d’Angular [7] també hi
ha altres frameworks Javascript com Vue.js [8] o React
[9] que permeten desenvolupar aplicacions Single Page
Application (SPA) [10] de forma eficient i escalable.

En cas que es considerés un re-disseny complert de la
plataforma caldria valorar si és necessari realitzar un canvi
de tecnologies. Amb les tecnologies que s’han comentat
anteriorment, tota l’aplicació estaria implementada amb
el mateix llenguatge i es tindrien garanties de que els
frameworks amb els quals es treballa són complerts i estan

mantinguts per la comunitat.

No obstant això, per aquest treball en concret seria invia-
ble arribar a assolir totes les funcionalitats que hi ha actual-
ment, en les hores estipulades per a un treball de fi de grau,
i per això s’ha decidit utilitzar les mateixes tecnologies que
s’havien escollit inicialment.

4 METODOLOGIA I PLANIFICACIÓ

El treball s’ha desenvolupat seguint una metodologia de
desenvolupament àgil [11], basada en cicles iteratius que
simplifiquen les tasques a desenvolupar i afavoreixen la
reducció del cost de possibles canvis en els requisits del
projecte.

Després de realitzar una anàlisi entre les metodologies
àgils més utilitzades, es va decidir que Kanban [12] era la
que més s’adaptava a les necessitats del projecte, ja que és
molt més flexible que d’altres i no existeix la necessitat de
que l’equip de treball estigui format per més d’una persona
ja que no hi ha rols fixats.

Fig. 1: Representació d’un tauler per seguir la metodologia
Kanban

Per tal d’aplicar aquesta metodologia s’ha utilitzat Trello
[13] que ens facilita la tasca de creació i gestió del tauler
de treball. L’estructura del tauler (Vegeu Fig.1) que s’ha
utilitzat és l’estàndard, on les columnes representen els
estats i les targetes representen les tasques que s’han anat
desenvolupant. En el nostre cas, vam definir els estats
de To-do (tasca sense fer), Doing (tasca en la que s’està
treballant), Test (tasca que s’ha de testejar) i Done (tasca
finalitzada).

D’altra banda, durant tot el projecte s’han anat realitzant
reunions periòdiques amb el tutor, que alhora és el client,
per fer un seguiment continu de l’estat de les tasques i per
poder acabar prioritzant i decidint quines haurien de ser les
següents a implementar.

La planificació del treball es va dividir en etapes, on ca-
dascuna d’aquestes estava formada per un grup d’objectius
que s’haurien d’intentar assolir.

Per a que la planificació estigués alineada amb les
entregues fixades al TFG es va decidir que la data final
de cadascuna de les etapes acabés coincidint amb la
data de les entregues dels informes. Gràcies a això en
cada informe i en la reunió corresponent amb el tutor es va
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poder analitzar l’estat dels objectius d’aquella etapa i en cas
que fos necessari realitzar una re-planificació dels objectius.

Com es pot veure a la taula 2 es van definir tres etapes.
La primera etapa començava el dia 8 d’octubre i acabava
el dia 11 de novembre. La segona etapa tenia com a data
lı́mit el dia 23 de desembre, i per últim la tercera etapa es
donava per acabada el dia 20 de gener.

No es va posar dins de la planificació el darrer objectiu
de la implementació del mòdul d’ofertes, ja que només es
va afegir per si al final hi havia temps.

TAULA 2: PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE

Planificació
Objectiu Etapa Duració
Test de la plataforma i
desplegament a preproducció

1 8 Oct. –
14 Oct.

Integració del control d’accés
SAC de la UAB amb la plataforma

1 15 Oct. –
28 Oct.

Oferiment de la possibilitat
als agents involucrats en les
pràctiques d’accedir a la seva
informació

1 i 2 29 Oct. –
18 Nov.

Implementació d’un mòdul de
suggeriments de millora per a les
estades

2 3 Des. –
16 Des.

Implementació de millores en els
mòduls existents

2 19 Nov. –
2 Des.

Desenvolupament d’un mòdul
d’exportació d’informació

2 17 Des. –
23 Des.

Test final dels objectius
implementats i preparació pel
desplegament a producció

3 7 Gen. –
20 Gen.

Implementació d’un mòdul de
gestió d’ofertes

– –

5 DESENVOLUPAMENT

5.1 Eines

En el següent apartat, es veuran les eines utilitzades per al
desenvolupament del projecte i els avantatges de la tria.

Per al desenvolupament s’ha utilitzat l’IDLE PHPStorm
ja que és molt complert i proporciona un gran suport per
treballar amb PHP i Javascript. A més, ofereix una gran
varietat de plugins que simplifiquen la feina a fer.

D’altra banda, una eina molt important en qualsevol pro-
jecte és el sistema de control de versions, que permet mante-
nir un seguiment de tots els canvis que s’han anat realitzant.
En aquest projecte s’ha utilitzat un entorn GIT allotjat en
un repositori a Bitbucket. Aquest repositori esta estructurat
seguint la metodologia Git Flow [14] que facilita la gestió
de les branques i simplifica el fluxe de treball.

5.2 Entorn

Durant aquest projecte s’han utilitzat dos entorns de
desenvolupament, l’entorn local i l’entorn de preproducció.

Pel que fa a l’entorn local, s’ha utilitzat Laradock [15],
que és un entorn pre-configurat de desenvolupament per
Laravel que es construeix amb Docker [16]. Aquesta eina
simplifica la creació de l’entorn de desenvolupament i
permet que qualsevol programador involucrat en el projecte
pugui començar a treballar ràpidament en un entorn amb
les especificacions requerides per al projecte. D’aquesta
manera els programadors només s’han de centrar en la
implementació de noves funcionalitats i es poden despreo-
cupar de possibles problemes comuns que sorgeixen en la
creació de l’entorn local.

D’altra banda l’entorn de preproducció és un servidor
proporcionat pel Departament d’Enginyeria de la Informa-
ció i de les Comunicaciones (DEIC), on es podrà visualitzar
la plataforma de forma pública.

Finalment, cal comentar que per a l’entorn local s’ha uti-
litzat la versió 7.1 de PHP i la versió 8.0 de MySQL. I per
a l’entorn de preproducció proporcionat per la universitat,
s’ha utilitzat la mateixa versió de PHP i la versió 5.7 de
MySQL.

5.3 Arquitectura

La plataforma es va dissenyar i està implementada seguint
l’arquitectura client-servidor (com es pot veure a la figura
2), on el client realitza una petició al servidor, aquest
processa la petició i retorna un conjunt de dades que el
client processa i presenta a l’usuari.

Al client s’executa una SPA desenvolupada amb la
versió 1.4 d’AngularJS. Aquest framework segueix el patró
Model-View-View-Model (MVVM), que simplifica el
desenvolupament ja que separa la interfı́cie gràfica de la
lògica de l’aplicació.

Pel que fa al servidor, hi ha una aplicació PHP desenvo-
lupada amb la versió 5.1 de Laravel. Aquesta aplicació se-
gueix una arquitectura Model-Vista-Controlador i treballa
amb una base de dades MySQL com a repositori de dades.

Fig. 2: Diagrama que representa l’arquitectura de la plata-
forma

5.4 Desenvolupament per objectius

A continuació, s’exposarà el desenvolupament dels dife-
rents objectius del treball i els resultats obtinguts.
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5.4.1 Test de la plataforma i desplegament a prepro-
ducció

Donat que l’anterior versió de la plataforma no es va
acabar de pujar a producció, es va decidir que era in-
teressant realitzar una primera fase de test per detectar
i corregir possibles problemes que no es van acabar
de solucionar. Això va permetre que tots els altres ob-
jectius es desenvolupessin en una versió estable del sistema.

Durant la fase de test no es van trobar gaires errors i cap
d’ells era greu. Aquests són els principals problemes que es
van trobar i la solució que es va aplicar:

• Es van corregir algunes errades ortogràfiques en alguns
mòduls de l’aplicació.

• Es va detectar un error al mòdul d’estadı́stiques
que bloquejava completament la plataforma. Per a
corregir-lo es va declarar correctament una variable a
la part de Javascript.

• Es va detectar un error al panell d’una estada pel qual
la cerca d’un tutor acadèmic havia deixat de funcio-
nar. Per a corregir l’error es va eliminar el camp NIU
del tutor acadèmic ja que aquesta implementació era
parcial i no es va acabar de desenvolupar.

• Es va detectar un error al panell d’avaluacions d’una
estada, pel qual el grid no es generava correctament
i es visualitzava erròniament. Es va poder solucionar
revisant el codi Javascript i eliminant codi de proves
que produı̈a l’error.

Una vegada acabat el test de les diferents funcionalitats es
va crear un entorn de preproducció en el servidor del DEIC
on es va posar en funcionament aquesta nova versió de la
plataforma.

5.4.2 Integració del control d’accés SAC de la UAB
amb la plataforma

En primer lloc, s’explicarà de forma simple com funciona
el sistema d’autenticació de la plataforma i el sistema
d’autenticació que es vol integrar per tenir una visió global
de les diferències i les necessitats de cadascun.

El sistema d’autenticació de la plataforma segueix el
mètode tradicional d’autenticació de l’usuari mitjançant
correu i contrasenya. Donat un correu i contrasenya, el
sistema busca l’usuari a la taula d’usuaris mitjançant el
correu i després compara els hash de les contrasenyes per
verificar si l’usuari és vàlid. En cas que els hash siguin
iguals l’usuari és vàlid i en cas contrari l’usuari no és vàlid.

El sistema de control d’accés SAC de la UAB rep peti-
cions d’autenticació d’altres aplicacions externes. Llavors,
donat un NIU i una contrasenya comprova si un usuari
és vàlid o no. En cas que l’usuari sigui vàlid realitza una
redirecció a la plataforma inicial amb el NIU de l’usuari
autenticat com a paràmetre, i en cas que no sigui vàlid
retorna un error.

En aquest punt, el que es va fer és integrar el mòdul
CAS [17] que facilitava la connexió d’una aplicació

desenvolupada en Laravel amb el sistema d’autenticació
de la UAB. A més, es va haver d’implementar un mètode
que permetés relacionar el NIU que es rep quan l’usuari es
valida correctament al SAC amb un usuari de Laravel per a
poder realitzar l’autenticació final dintre de la plataforma.

Aquest mètode es va desenvolupar afegint el camp NIU
a la taula de tutors acadèmics i usuaris. Respecte els
alumnes, no va ser necessari afegir aquest camp perquè ja
existia anteriorment. El següent pas vas ser afegir tots els
NIU dels tutors acadèmics i seguidament es van generar
els usuaris Laravel per estudiants i tutors. Per últim, es va
modificar la funció que es crida quan es rep la resposta
del SAC per a que mitjançant el NIU el sistema pugui
comprovar si existeix algun usuari Laravel amb aquest NIU
que es pugui autenticar.

Amb aquesta doble autenticació assegurem que es tracta
d’un usuari de la UAB i identifiquem el seu perfil per donar-
li accés a les funcionalitats corresponents en funció del tipus
d’usuari.

5.4.3 Oferiment de la possibilitat als agents involucrats
en les pràctiques d’accedir a la seva informació

TAULA 3: ASSIGNACIÓ DE PERMISOS

Permisos
Permı́s Admin Estudiant Tutor

acadèmic
Mòdul d’ofertes X - -
Mòdul d’estades X X X
Mòdul d’estudiants X - -
Mòdul d’empreses X - -
Mòdul de tutors
d’empresa

X - -

Mòdul de tutors
acadèmics

X - -

Mòdul
d’assignatures

X - -

Mòdul de cursos X - -
Mòdul de
departaments

X - -

Notificacions de
l’administrador

X - -

Mòdul
d’estadı́stiques

X X X

Mòdul de rols X - -
Descàrrega de
documents d’una
estada

X X X

Descàrrega de
documents d’una
oferta

X X X

Mòdul de
suggeriments

X - -

Durant l’anàlisi de quina informació es volia mostrar als
tutors i als alumnes, va sorgir un problema que venia donat
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per la integració del nou mètode d’autenticació, ja que
qualsevol usuari vàlid que s’autentiqués a la plataforma
tenia accés a tots els mòduls. Com a solució es va decidir
implementar un sistema de rols i permisos per restringir
l’accés als mòduls tenint en compte el tipus d’usuari.

Es va fer un llistat dels diferents mòduls i es van identi-
ficar aquells que haurien de ser accessibles pels diferents
tipus d’usuaris si des de l’administració s’autoritzava el seu
ús (vegeu la taula 3).

Pel que fa a la implementació, es va decidir integrar
un mòdul [18] dintre de la plataforma, que facilita la
creació, assignació i restricció dels rols i permisos per una
aplicació Laravel. A més, per poder integrar el mòdul es
va actualitzar la versió de Laravel de la 5.0 a la 5.1 [19],
ja que el mòdul no oferia compatibilitat per a la versió de
Laravel que s’estava utilitzant a la plataforma.

Una vegada instal·lat el mòdul es van definir tres rols
(administrador, estudiant i tutor acadèmic) que representen
els diferents usuaris que accediran a la plataforma. També,
es van definir 15 permisos per a poder restringir l’accés als
diferents mòduls.

Com es pot veure a la taula 3, els permisos afecten de
forma diferent a cadascun dels rols. L’administrador tindrà
accés a tots els permisos. D’altra banda, els estudiants i
tutors acadèmics tenen l’accés restringit a la plataforma,
de forma que només podran accedir a les seves estades i
al mòdul d’estadı́stiques. Pel que fa a les estades també
s’ofereix la possibilitat a l’administrador de restringir
l’accés a la descàrrega dels documents relacionats amb
l’estada.

Una vegada tots els rols i permisos estaven ben definits,
es van assignar als usuaris de Laravel el seu corresponent
rol tenint en compte el NIU per determinar si l’usuari és
administrador, estudiant o tutor acadèmic.

En aquest punt, tots els usuaris seguien tenint accés a
tots els mòduls de la plataforma ja que no s’estava aplicant
cap restricció al client, ni al servidor.

Pel que fa al client, s’ha aplicat un primer nivell de
seguretat per restringir l’accés a l’usuari utilitzant un filtre
que utilitza un objecte en memòria que conté la informació
dels permisos que té l’usuari (veure la figura 3). Aquest
nivell de restricció no soluciona tots els problemes ja que
l’usuari podria modificar la informació en memòria dels
permisos i acabar tenint accés a mòduls que no hauria de
veure.

Per aquest motiu, a la part del servidor es va restringir
l’accés a l’API utilitzant els filtres que conté el mòdul que
es va instal·lar anteriorment (veure la figura 4). A més, en
les crides API relacionades amb les estades, es va aplicar
un nivell més seguretat validant que l’usuari només pugui
tenir accés a les seves estades (veure la figura 5).

En l’àmbit visual dintre de l’aplicació, s’ha creat una
pàgina de perfil d’usuari on aquest podrà visualitzar

tota la seva informació.

Per últim, per facilitar la feina a l’usuari administrador
s’ha creat un nou mòdul on podrà visualitzar tots els rols
existents, i per a cadascun d’aquests, podrà activar o desac-
tivar els permisos associats.

Fig. 3: Objecte en memòria amb els rols i permisos de l’u-
suari

Fig. 4: Filtre segons el rol al fitxer de rutes

Fig. 5: Filtre al controlador

5.4.4 Implementació d’un mòdul de suggeriments de
millora per a les estades

La finalitat d’aquest objectiu és donar la possibilitat a
l’administrador d’introduir en una estada suggeriments de
millora que es fan entre els diferents agents involucrats en
una estada (estudiant, tutor acadèmic, empresa i programa
de pràctiques).

Un suggeriment està format per l’agent que el fa (orı́gen),
per a quin agent es fa (destinatari) i el missatge associat.
Els suggeriments són bidireccionals, això vol dir que es
pot donar un suggeriment de l’estudiant a l’empresa i que
l’empresa també faci un suggeriment a l’estudiant.

Pel que fa a la plataforma, s’ha afegit una nova pestanya
a la pàgina de l’estada on es poden afegir, eliminar i
visualitzar els suggeriments associats a ella. També s’ha
afegit una nova pàgina per a l’administrador, on podrà
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accedir a tots els suggeriments que s’han fet, i els podrà
filtrar segons el curs acadèmic de l’estada, aixı́ com per
orı́gen i destinatari.

Respecte a la implementació, a la part backend s’han afe-
git a l’API els nous mètodes per a que es pugui crear, llegir,
actualitzar i esborrar suggeriments. D’altra banda, a la part
del client s’han definit dos nous controladors que s’encarre-
guen de demanar tota la informació necessària a l’API per
poder mostrar les noves vistes.

5.4.5 Implementació de millores en els mòduls exis-
tents

Al llarg de tot el projecte s’han anat aplicant millores en els
mòduls que ja existien a la plataforma.

Una de les més destacables és la correcció de les rutes
de descàrrega de documents, ja que inicialment qualsevol
usuari sense haver d’estar registrat a la plataforma podia
descarregar els documents. Això, succeı̈a ja que la ruta de
descàrrega dels documents era pública. Es va solucionar
aplicant un filtre d’autenticació al fitxer de rutes de Laravel
(veure figura 6).

Fig. 6: Filtre per a la ruta de descàrrega de documents

També es va afegir la possibilitat de gestionar els avisos
que es generen automàticament per facilitar les tasques a
l’administrador, concretament la possibilitat d’eliminar-los.
Amb els nous canvis l’administrador podrà veure tots els
avisos o podrà filtrar els avisos segons si s’han completat o
no. A més, s’han afegit dues formes d’eliminar els avisos.
En primer lloc, es podran eliminar de forma individual
amb un botó per a cada avı́s. I per altra banda, es podran
eliminar de forma massiva seleccionant-ne més d’un a la
vegada i utilitzant la barra inferior que apareixerà amb les
diferents accions a realitzar.

Un altre problema recurrent que tenia l’administrador
era que quan a un alumne se li assignava una oferta es
generava l’estada, però si per algun motiu aquest alumne
no continuava les pràctiques en aquella empresa, l’admi-
nistrador no podia eliminar l’estada. Per aquest motiu es va
afegir un botó al llistat d’estades per a que l’administrador
pogués eliminar-la. Aixı́ a l’alumne se li podrà assignar
una altra empresa i l’oferta anterior podrà ser assignada a
un altre alumne.

Per últim, es va corregir un problema de compatibilitat
entre els diferents navegadors del component ‘listItem’ de
la llibreria de frontend. Aquest problema no permetia que
es pogués tenir un element d’una llista amb més d’una acció
(veure figura 7). Per a corregir-ho es va generar un nou tipus
de llistat utilitzant únicament HTML i CSS.

Fig. 7: Llistat amb múltiples accions

5.4.6 Desenvolupament d’un mòdul d’exportació d’in-
formació

A la plataforma hi ha una pàgina on es poden visualitzar
totes les estades, a més de poder filtrar-les tenint en compte
criteris com curs acadèmic, empresa, estat, etc.

El que s’ha fet és afegir un botó d’exportació dels
resultats a la part inferior de la pàgina, que permetrà a
l’administrador realitzar l’exportació dels resultats tenint
en compte els filtres aplicats en aquell moment.

Quan l’administrador prem el botó es realitza una crida
a l’API amb les dades de tots el filtres per a que al backend
es puguin buscar totes les estades que donen resultat segons
els filtres rebuts.

Una vegada s’obtenen totes les estades s’ha utilitzat el
mòdul Laravel Excel [20], que facilita la creació d’un fitxer
Excel donat un conjunt de resultats.

Finalment, es genera un fitxer Excel amb els camps: curs,
empresa, tutor/a empresa, tutor/a universitat, departament,
estudiant, menció i estat.

5.4.7 Test final dels objectius implementats i prepara-
ció pel desplegament a producció

Abans de començar amb la preparació del desplegament
final es va realitzar un test exhaustiu de les noves funciona-
litats implementades al llarg del projecte, a més de realitzar
un test de les accions crı́tiques, com per exemple crear una
estada.

En aquest punt, es va començar a analitzar quins aspectes
calia tenir en compte de cara al desplegament a producció.

En primer lloc, s’ha vist que l’entorn actual de producció
no utilitza Git. Per això, s’haurà de generar un nou entorn al
servidor o clonar el repositori actual on s’ha desenvolupat
el projecte.

També s’haurà de copiar al nou entorn tots els fitxers
estàtics, com les imatges dels alumnes i els documents de
les estades i ofertes.

Pel que fa a la base de dades, s’hauran de crear totes
les noves taules i camps que s’han anat exposant en
l’explicació de cada objectiu.

Per últim, s’hauria d’activar el cron del servidor i verifi-
car que les còpies de seguretat i les notificacions de l’admi-
nistrador funcionen correctament.

6 EXPOSICIÓ DE RESULTATS

Arribats a aquest punt és el moment d’exposar els resultats
assolits. En resum podem dir que s’ha aconseguit estabilit-
zar la plataforma i afegir noves funcionalitats que permeten
oferir als usuaris una eina més completa.
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A l’hora d’explicar els resultats fem referència a figures
que es poden veure a l’Apèndix de l’informe.

Un aspecte important que s’ha aconseguit integrar és el
nou sistema d’autenticació (vegeu figura 8) de la UAB,
que ha permès que altres usuaris (tutors acadèmics i
estudiants) puguin accedir a informació (vegeu figura 9)
com estadı́stiques i les seves estades associades. Aquest
canvi ha suposat un repte ja que s’ha tingut que integrar en
paral·lel un sistema de rols i permisos (vegeu figura 10 i
11) per garantir la confidencialitat de la informació dintre
de la plataforma.

Respecte a la seguretat de la plataforma, gràcies a
Laravel es mitiga qualsevol dels atacs més comuns en
aplicacions web com Cross Site Scripting (XSS), SQL
Injection, entre d’altres. A més, amb la correcció de
diferents errors en la descàrrega de documents i els sistema
d’autorització, la plataforma encara és més robusta, més
segura i es garanteix que els diferents usuaris només tenen
accés a la seva informació.

D’altra banda, per facilitar la feina a l’administrador
s’ha remodelat la pàgina d’avisos per simplificar la seva
gestió. A banda d’afegir la funcionalitat per a que es
puguin eliminar (vegeu figura 12), també s’ha afegit la
possibilitat d’eliminar una estada per a fer possible que
l’administrador pugui re-assignar l’oferta a un altre alumne.

La implementació del mòdul de suggeriments permet
que l’administrador pugui recollir el feedback que donen
els agents involucrats en el procés, i que posteriorment es
podria utilitzar de forma analı́tica i estadı́stica per millorar
diferents aspectes relacionats amb les estades. Aquest
mòdul està integrat dins del panell d’una estada (vegeu la
figura 13) i també s’ha generat un llistat amb filtres on es
poden veure tots els comentaris (vegeu figura 14).

Com a darrera funcionalitat s’ha afegit l’opció d’exportar
en format Excel (vegeu figura 15 i 16) un conjunt d’estades
segons uns filtres associats per extreure només aquelles
estades que realment es volen analitzar.

Per tot això considerem que els resultats assolits són els
esperats i definits en els objectius.

7 L ÍNIES DE FUTUR

Encara que s’han aconseguit assolir tots els objectius
qualsevol projecte sempre té aspectes a millorar, ja siguı́
implementant noves funcionalitats o aplicant millores en
els mòduls o estructura existents.

En primer lloc, crec que seria interessant fer una anàlisi
de tota la interfı́cie gràfica de la plataforma per identificar
possibles problemes respecte com s’està visualitzant la
informació i modificar la lı́nia visual de l’aplicació per
millorar l’experiència d’usuari.

En segon lloc, caldria implementar el mòdul de gestió
d’ofertes que no s’ha pogut desenvolupar durant aquest
treball. Aquest mòdul permetria a les empreses publicar

ofertes de pràctiques i als estudiants poder postular-se en
alguna d’aquestes. D’altra banda, una altra funcionalitat
interessant seria implementar un mòdul de valoració
d’empreses per part dels estudiants, per a que els alumnes
puguin saber quines són les ”millors” empreses per a fer la
seva estada.

Respecte als llenguatges amb els quals està desenvolupa-
da l’aplicació, crec que suposaria una millora en rendiment
migrar l’aplicació a un backend en NodeJS i actualitzar el
framework Javascript utilitzat per un més estable i amb més
funcionalitats que també permeti millorar l’experiència de
l’usuari. A més, aquest canvi simplificaria el desenvolupa-
ment ja que els dos entorns (client i servidor) utilitzarien el
mateix llenguatge.

Per últim, considero que la plataforma es va desenvolu-
par seguint una arquitectura que inicialment era correcta,
però ara que l’aplicació ha començat a créixer i cada ve-
gada és necessari implementar funcionalitats més comple-
xes, el codi comença a no ser mantenible i es complica la
implementació de noves funcionalitats. Per tant, seria in-
teressant fer una refactorització del codi per tal de seguir
bones pràctiques i implementar una arquitectura més es-
calable, mantenible i testable com podria ser l’arquitectura
Hexagonal [21] o l’arquitectura Clean [22].

8 CONCLUSIONS

Ara que es pot donar per acabat el treball de fi de grau, és
hora d’exposar les conclusions que s’han extret respecte
tota la feina que s’ha realitzat i els resultats que s’han
obtingut.

El fet d’agafar un projecte que ha estat desenvolupat per
altres companys té els seus aspectes positius, però també
alguns de negatius, ja que el disseny de l’aplicació o la
tecnologia amb la qual està desenvolupada poden suposar
barreres a l’hora d’assolir els nous objectius.

En aquest projecte l’adaptació inicial ha sigut relati-
vament senzilla ja que anteriorment havia treballat amb
les tecnologies amb les quals estava desenvolupada la
plataforma. A més el disseny de l’aplicació era molt
intuı̈tiu tant en la part backend amb Laravel com en la part
del client amb AngularJS. L’únic canvi que ha implicat
una mica més de dedicació en aquesta etapa inicial ha
sigut la preparació de l’entorn en local amb Laradock en
comptes d’utilitzar XAMMP com s’havia utilitzat en els
dos projectes anteriors.

Gràcies a la utilització de la metodologia Kanban i l’eina
Trello ha sigut molt fàcil poder realitzar el seguiment de
l’estat de les tasques en les diferents etapes del projecte.
Això ha sigut clau per a que s’hagin pogut implementar
gairebé tots els objectius. Només ha quedat per desenvolu-
par el mòdul de gestió d’ofertes, que es va proposar per si
al final sobrava temps.

El canvi més important respecte la versió prèvia ha sigut
convertir una aplicació pensada per a un únic usuari a una
aplicació on poden accedir diversos usuaris amb diferents
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privilegis. Això ha suposat la necessitat d’implementar un
sistema de control d’accés i autorització per als diferents
tipus d’usuaris per poder garantir un control exhaustiu a la
plataforma. A més s’han aplicat restriccions al client per
limitar l’accés a les diferents vistes aixı́ com al servidor per
a limitar l’accés a les dades.

Cal tenir en compte que es guarden dades personals i
d’avaluació dels estudiants i no es poden permetre accessos
no autoritzats a dades que no corresponguin a l’usuari o
agent en qüestió.

D’altra banda, s’ha analitzat i estabilitzat la versió
anterior de la plataforma per poder aplicar totes aquestes
noves millores. També s’ha desenvolupat un mòdul per
a la gestió dels suggeriments de millora entre els agents
implicats en les estades. A més s’han aplicat noves millores
a la plataforma per a seguir les lı́nies de millora proposades
en els projectes anteriors i les necessitats detectades pel
coordinador de pràctiques amb l’objectiu de facilitar i op-
timitzar la seva feina. Algunes de les noves funcionalitats
han sigut la gestió dels avisos, els canvis d’assignació
d’estades i, com a més destacable, la implementació d’un
mòdul que permet l’exportació dels llistats d’estades.

Per tot això podem considerar que el resultat final
ha sigut molt satisfactori i s’espera que aquest projecte
continuı̈ simplificant les tasques de gestió al coordinador
de les pràctiques externes, i permeti als estudiants i tutors
una consulta ràpida a les seves estades.

Pel que fa a la part personal, com que coneixia les tec-
nologies amb les quals anava a treballar, considero que a
nivell d’aprenentatge no ha suposat una millora destacable.
Tot i això, durant el desenvolupament del projecte he adqui-
rit nous coneixements tècnics amb la integració de diferents
llibreries que no havia utilitzat abans. Però sı́ que cal des-
tacar que aquest projecte m’ha aportat molt pel que fa als
procediments i metodologies de gestió que he utilitzat.

REFERÈNCIES
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a la gestió de les pràctiques externes”, Juny 2015.
[En lı́nia]. https://ddd.uab.cat/pub/tfg/
2015/tfg_27718/Article.pdf.

[3] M. Francisco Arenas ”Plataforma d’adminis-
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APÈNDIX

A.1 Figures de l’exposició de resultats

Fig. 8: Sistema autenticació SAC de la UAB.

Fig. 9: Perfil d’usuari.

Fig. 10: Secció per a la gestió de rols i permisos.
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Fig. 11: Llistat de permisos.

Fig. 12: Canvis a la secció per a la gestió dels avisos.

Fig. 13: Nova secció de suggeriments per a una estada.
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Fig. 14: Llistat i filtres de la secció de suggeriments.

Fig. 15: Llistat d’estades amb la funcionalitat d’exportació.

Fig. 16: Format del fitxer exportat del llistat d’estades.


