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Creació d’una Aplicació Web de micro-
aprenentatge amb Spring, Hibernate i 

Angular 
Alvaro Francisco Ruiz Lara 

Resum— El micro-aprenentatge és cada vegada més present en els paradigmes d’ensenyament tant educatiu com de 
desenvolupament de competències de qualsevol àmbit. Per tal d’aprendre tant nous llenguatges i tecnologies com consolidar els 
coneixements obtinguts al grau, es va decidir la creació d’una aplicació web que permetis a un client (alumne) experimentar un 
entorn de micro-aprenentatge. Aquesta aplicació donarà la possibilitat als clients de rebre lliçons de diferents matèries per part 
de professors i posteriorment realitzar un qüestionari per comprovar si l’alumne ha assolit els coneixements de la lliçó. Aquestes 
lliçons i qüestionaris seran creats per usuaris professors mitjançant la pròpia aplicació i la seva interfície desenvolupada en 
Angular.  

Paraules clau— Micro-aprenentatge, Angular, Spring, Hibernate, Java, Component, Entitat, Servei, Repositori, JPA, Security, 
Anotació, TypeScript, HTTP, JWT. 

 

Abstract— Micro-learning is increasingly present in the paradigms of both educational teaching and skill development in any 
field. In order to learn new coding languajes and tecnologies as to consolidate the knowledge obtained in the different subjects, 
it was decided to develop a web app that allowed a client (Student) to experience a micro-learning environment. This application 
would allow the client to recieve lessons from diferent subjects by their professors and later answer a test in order to check if the 
student has understood the lesson. These lessons and tests will be created by another kind of users (professors) using the same 
application and it’s own Angular developed interface. 

Index Terms— Micro-learning, Angular, Spring, Hibernate, Java, Component, Entity, Service, Repository, JPA, Security, 
Annotation, TypeScript, HTTP, JWT. 

 

——————————   ◆   —————————— 

INTRODUCCIÓ

Aquest document és una recopilació de tota la informació 
documentada en les anteriors iteracions i entregues realit-
zades, fent les vegades de resum i documentació final del 
desenvolupament del projecte MASHA (Micro-learning 
Application developed with Spring, Hibernate and Angu-
lar). Aquesta documentació consistirà dels coneixements 
obtinguts a causa del desenvolupament de l’aplicació així 
com de les decisions de disseny preses i les seves motiva-
cions. 

L’elecció d’aquest projecte ve de la meva introducció al 
paradigma de desenvolupament d’aplicacions web basat 
en Spring + Angular. Aquest és un paradigma molt utilit-
zat en el desenvolupament d’aplicacions a nivell professi-
onal. Pel que fa a l’elecció del tema de l’aplicació, es tracta 
d’una eina d’aprenentatge cada vegada més popular i que 
comportarà el futur de l’ensenyament. A més de suposar 
una eina essencial en moments de necessitat tals com els 
actuals, ja que a causa de la situació de pandèmia ocorre-
guda al llarg del 2020 eines d’ensenyament basades em mi-
cro-aprenentatge han estat essencials per a la continuació 

de l’any acadèmic.  
El document es dividirà en cinc seccions:  
• Una primera secció que consistirà en la definició fi-

nal del projecte així com una explicació dels seus 
casos d’ús i funcionalitats disponibles.  

• Una segona secció donarà un vista a l’estat de l’art 
d’aplicacions similars i la imatge d’aplicació que es 
va idear. 

• La tercera secció consistirà en una presentació su-
perficial a les tecnologies fetes servir al projecte i 
com s’han fet servir, així com l’explicació decisions 
rellevants de disseny i procediments que s’han se-
guit per al desenvolupament del projecte. 

• Una quarta secció presentarà resultats de l’aplicació 
fent servir captures de pantalla dels casos d’ús més 
importants de cada rol per mostrar el funcionament 
de l’aplicació amb un cas pràctic. 

• La cinquena secció servirà per tancar el document 
amb la presentació d’unes conclusions dels conei-
xements obtinguts i línies de desenvolupament fu-
tures o propostes de que podria modificar-se en 
una segona iteració d’aquest mateix projecte. 
 

A més d’aquestes seccions, que seran el contingut prin-
cipal del document, es complementarà amb una 
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recol·lecció de la bibliografia feta servir tant en el desenvo-
lupament del projecte, com en l’elaboració d’aquest docu-
ment, i un apèndix d’elements extres, entre els quals es 
troba un vídeo que demostra el funcionament de l’aplica-
ció. 

1 MASHA 

1.1 Definició del projecte 

Per poder definir aquest projecte, primer s’han de com-
prendre dos conceptes, el concepte d’aplicació web i el de 
micro-aprenentatge: 

• Aplicació web [1]: Es defineix aplicació web com una 
aplicació que segueix el paradigma client-servidor 
amb un servidor remot i que permet al client acce-
dir-hi a l’aplicació mitjançant l’ús de buscadors 
web. Un exemple d’aplicació web d’ús general pot 
ser Gmail. En tenir el servidor en remot, la comuni-
cació client-servidor es far mitjançant paquets de 
comunicació HTTP el quals portaran les peticions 
realitzades pel client cap al servidor i retornaran 
cap al client amb la informació necessària per con-
testar aquesta petició. 

• Microaprenentatge [2]: El concepte de micro-apre-
nentatge defineix el sistema d’ensenyament que 
procura atorgar coneixements específics en un perí-
ode de temps petit. Usualment aquest tipus d’ense-
nyament ve suportat per eines audiovisuals les 
quals proporcionen les lliçons d’aquesta matèria o 
competència que es vol adquirir al curs i de un petit 
qüestionari al final d’aquest element audiovisual. 
Tests que permeten a l’alumne comprovar si ha en-
tès el contingut de la lliçó presentada. Aquest sis-
tema d’ensenyament és molt útil per a l’adquisició 
de competències concretes i específiques i permet a 
l’alumne anar al seu ritme, fomentant lliçons de 
curta duració. El microaprenentatge també és una 
eina molt emprada a nivell empresarial, ja que com 
permet l’adquisició d’habilitats en períodes curts de 
temps, es poden realitzar petits cursos compatibles 
amb els horaris i càrrega d’un treball. 

 
Amb aquests conceptes clau presentats només queda 

veure com s’adapta MASHA a aquests.  
MASHA és una aplicació web, pel que es poden dife-

renciar dues parts per a aquest projecte, el back-end o ser-
vidor i el front-end o client. Un servidor desenvolupat amb 
Java fent servir l’eina de desenvolupament web Spring que 
permetrà la comunicació de dades emmagatzemades en 
una base de dades als clients sota demanda. Aquest servi-
dor treballa independentment del possibles clients, és a 
dir, que pot allotjar-se en una màquina remota, i no supo-
sarà una càrrega per a la màquina a la que el client executi 
l’aplicació. Per la part del client, desenvolupada amb An-
gular, tampoc suposarà una càrrega de memòria o treball 
per a l’alumne a l’hora de iniciar la seva interacció, ja que 
en ser una aplicació web, podrà accedir-hi mitjançant qual-
sevol dispositiu amb connexió a internet fent servir un 
browser web. En la tercera secció es comentarà més con-
cretament com s’ha dissenya i com funciona aquest 

sistema. 
El funcionament de MASHA es pot diferenciar en dos 

rols segons el tipus d’usuari que pot fer servir l’aplicació. 
A continuació es presentaran les autoritats i les funcionali-
tats d’ambdós rols: 

1.2 Funcionalitats d’usuari 

Abans de començar a parlar de funcionalitats, cal pre-
sentar l’estructura del model del servidor, per poder en-
tendre com estarà estructurada l’aplicació a nivell de dades 
i quines seran les capacitats de modificació que tindran 
cada usuari.  

En aquesta imatge es pot observar el diagrama de clas-
ses generat amb Hibernate a partir de les Entitats Spring 
que serviran com elements d’interacció a l’aplicació.  

 
Començant amb les persones que interactuaran amb 

l’aplicació existeixen dos, alumne i professor. Cada per-
sona té assignat un usuari amb les seves credencials d’inici 
de sessió a l’aplicació. Per la part del professor, aquest tin-
drà una assignatura assignada a la qual podrà crear exer-
cicis. Aquests exercicis contindran una lliçó curta que po-
drà ser presentada en format de PDF, vídeo o un text escrit 
al moment. A més, els exercicis hauran de tenir unes pre-
guntes que seran les que conformin els qüestionaris d’ava-
luació de l’exercici. Les preguntes podran ser dos tipus di-
ferents, d’opció múltiple amb resposta única o de paraula 
clau.  Les preguntes hauran de tenir la seva resposta vin-
culada, en el cas de les de tipus elecció múltiple en tindran 
tantes com opcions es vulguin presentar al qüestionari en-
cara que només una estarà marcada com a correcta o una 
amb la paraula clau que haurà d’endevinar l’alumne, amb 
la que en contestar el qüestionari l’alumne es podrà 



NOM ESTUDIANT:  TÍTOL TREBALL (ABREUJAT SI ÉS MOLT LLARG) 3 

 

corregir s i les respostes donades/seleccionades per 
l’alumne son correctes.  

Per l’altra part, l’alumne podrà matricular-se d’aquelles 
assignatures que vulgui així accedint als exercicis que ha 
anat creant el professor i per conseqüència a les lliçons i els 
tests. Depenent de l’exercici que triï, se li presentarà la lliçó 
de diferent manera en una pantalla intermitja, que en ac-
ceptar que ja ha acabat de veure el vídeo o llegir el 
PDF/text, podrà passar a fer el qüestionari. Cada vegada 
que un alumne  fa un exercici i contesta un qüestionari, es 
crea un copia de l’exercici que ha realitzat amb les respos-
tes seleccionades/donades per l’alumne a forma d’histo-
rial dels exercicis que fan cada alumne. Amb aquest histo-
rial, l’alumne podrà veure l’activitat que ha tingut en cada 
assignatura així com el professor podrà veure l’activitat de 
cada alumne a la seva assignatura. 

 
Aquestes funcionalitats dels usuaris només estaran pre-

sents a la part del client, ja que el servidor actua de forma 
independent i automàtica gestionant la informació que rep 
del client i les seves peticions d’informació.  

Pel que fa al funcionament del servidor, programat amb 
Spring per a la gestió de la comunicació i dades, així com 
la seguretat i Hibernate per al disseny i estructuració de la 
base de dades que contindrà la informació del sistema. 
Aquestes tecnologies que s’han fet servir s’explicaran a la 
tercera secció d’aquest document a la qual es presentaran 
tant les tecnologies com el com s’han fet servir específica-
ment en aquest projecte. 

 

2 INVESTIGACIÓ I DECISIÓ 

A l’hora de decidir quin seria el  projecte a desenvolupar 
es va realitzar una petita investigació no només per decidir 
el tema del projecte sinó també quines tecnologies hi ha-
vien disponibles que s’adeqüessin a allò que es volia fer. 
Una vegada presa la decisió de fer una aplicació de micro-
aprenentatge es van proposar 3 possibilitats, fer una apli-
cació mòbil fent servir React, fer una aplicació web fent ser-
vir Angular o fer un plugin moodle de l’estil de les aules 
virtuals que es fan servir al campus virtual.  

Pel que fa a la proposta de React, es va realitzar un petit 
tutorial per tal d’introduir aquesta tecnologia, que en un 
principi és molt similar a Angular, però es va preferir fer 
servir Angular perquè donava la possibilitat de fer una 
aplicació “multi plataforma”, menys limitada que amb Re-
act.  

Pel que fa a la proposta del plugin de Moodle es va des-
cartar donat que les llibreries que es fan servir per desen-
volupar plugins Moodle són en PHP, i encara que es tracta 
d’un llenguatge molt utilitzat en el mon professional, la op-
ció de Java amb Spring semblava més nova i interessant 
des del punt de vista d’aprenentatge. 

Finalment la opció de Java amb Spring pel servidor i 
Angular per fer la interfície del client va ser triada. Això 
suposaria fer dos projectes diferents separant el back-end 
del front-end, i l’establiment d’una comunicació entre 
ambdós projectes una vegada executant. 

 

Una vegada decidit el projecte a desenvolupar es va fer 
una ullada a aplicacions similars ja existents al mercat. Do-
nat que el microaprenentatge és una eina cada vegada més 
emprada, existeixen cada vegada més i més aplicacions, 
per tant, una aplicació que destaqui en aquest mercat seria 
un repte important. L’experiència personal en aquest àm-
bit va acabar de donar una idea de com es volia que fos 
l’aplicació. Un exemple molt utilitzat i que es fa servir a la 
carrera pot ser Coursera[3]. Una plataforma que permet la 
inscripció a cursos online de tot tipus de matèries ofertades 
tant per universitats com per empreses com Google o IBM. 
Es tracta d’una plataforma professional i molt completa 
que es presenta amb una interfície neta i clara i que separa 
clarament la part de l’ensenyament (la lliçó com a tal) del 
test que es fa després de rebre la lliçó, i que presenta un 
apartat de qüestionari intuïtiu i de correcció automàtica. 

Per una altra banda també es va considerar un exemple 
les aules virtuals del campus virtual de la UAB, que sobre-
tot amb la situació de confinament d’aquests últims mesos 
han passat a ser plataformes de microaprenentatge, per tal 
de poder continuar amb el curs escolar. 

Una vegada provades una sèrie de plataformes gratuï-
tes de microaprenentatge es pot observar que l’estructura 
bàsica de la interfície és molt similar en totes. Encara que 
es tracta d’aplicacions amb estils i disposicions molt dife-
rents, sempre tenen els elements comuns del llistat d’exer-
cicis disponibles a la matèria seleccionada, amb accés a la 
lliçó que pot durar de cinc a deu minuts i a continuació la 
realització d’una prova per comprovar si s’ha entès el pre-
sentat anteriorment. Un qüestionari que en la seva major 
part consta de preguntes de tipus test o elecció múltiple. 

 
Amb aquesta informació obtinguda s’ha dissenyat una 

aplicació amb un estil paregut, tenint en compte la dificul-
tat que això pot comportar i la poca experiència en l’àmbit 
del desenvolupament d’aplicacions web. L’objectiu era 
crear un sistema molt intuïtiu que es pogués fer servir des 
del primer moment sense cap mena d’esforç per entendre 
el funcionament, ja que l’atenció de l’alumne ha d’estar en 
la lliçó i no en l’aplicació. Aprofitant les eines que propor-
ciona Angular s’ha intentat fer una interfície responsiva 
que s’adapti a qualsevol tipus de dispositiu, ja que un dels 
avantatges de fer una aplicació web és la independència 
del dispositiu al que es fa servir l’aplicació.  

 
Una vegada presentada la idea d’aplicació a la que s’ha 

volgut arribar, passarem a la següent secció a la que es co-
mentarà com s’ha desenvolupat l’aplicació i algunes deci-
sions de disseny rellevants per al producte final que es pre-
senta.  

3 DESENVOLUPAMENT 

3.1 Entorn 

El desenvolupament d’aquest projecte s’ha fet comple-
tament dins de la plataforma de programació Eclipse, un 
IDE que es presenta a la carrera i que té una gran quantitat 
de plugins i eines amb que es pot complementar per tal 
d’acabar de cobrir les necessitats del programador. Algu-
nes d’aquestes eines o plugins les proporcionen el propi 
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equip d’Spring[4] al Marketplace d’Eclipse fet que va faci-
litar la decisió de fer servir aquesta plataforma com a en-
torn de desenvolupament. Per a la part del front-end 
també és va fer servir Eclipse, en aquest cas amb el plugin 
CodeMix[5] que permet l’edició de fitxers amb extensió .ts 
(TypeScript). A més d’Eclipse s’han fet servir eines com 
PostMan[6] per fer proves del funcionament del serveis 
Spring una vegada creats, per tal de comprovar que la co-
municació entre la base de dades i el servidor i les seves 
peticions eren correctes, així com l’eina de debug de Goo-
gle Chrome una vegada la interfície de client estava en fun-
cionament. 

Com ja s’ha indicat anteriorment, aquest projecte es pot 
dividir en dos subprojectes (back-end i front-end), a conti-
nuació passarem a explicar com han estat dissenyats 
aquests dos subprojectes de manera individual, explicant 
conceptes clau de les tecnologies fetes servir i presentant 
aquelles que són totalment noves i es troben fora de l’ex-
pedient acadèmic. 

 
3.1.1 Entorn Back-end 

El subprojecte dedicat al back-end consisteix d’un pro-
jecte Java amb la utilització de Maven[7], que permetrà la 
creació d’un arxiu de configuració (POM) per tal de poder 
“afegir” plugins o extensions al projecte. Per exemple les 
extensions Spring que es faran servir al projecte s’indicaran 
a aquest arxiu de configuració com a dependències del pro-
jecte per tal de a l’hora de programar poder accedir a les 
llibreries pròpies d’Spring. L’estructura bàsica del projecte 
és la següent:  

A l’exterior del source code destaquen l’arxiu pom que 
com s’ha indicat abans consistirà de la recol·lecció de les 
diferents dependències que presentarà el projecte, l’arxiu 
de configuració d’Hibernate[8] el qual contindrà les entitats 
que haurà de mapejar per poder construir el model de la 
base de dades. Hibernate és un ORM (Object-Relation 
Mapper) i serà l’encarregat de, a partir de les classes Java 
que es desenvoluparan com a model de dades crear una 
base de dades amb les seves relacions de manera automà-
tica. Aquest arxiu de configuració contindrà els noms 
d’aquestes Entitats que haurà de mapejar per trobar els 
atributs i relacions que hauran de ser presents a la base de 
dades, així com el dialecte i tipus de base de dades que es 
vol crear. En aquest cas s’ha creat una base a un servidor 
local de MySql amb el dialecte InnoDB, ja que és un format 
estàndard i molt suportat pel framework de MySql que 
s’ha fet servir per controlar la base de dades.  

Pel que fa al propi source code, s’ha separat en paquets 

segons el seu funcionament. Al paquet app es troba el main 
de l’aplicació que consisteix d’un llistat de tots els elements 
que hauran d’executar-se amb l’aplicació (Entitats, Serveis, 
Repositoris i Controladors) i que es passaran a un 
Spring.run() que llençarà l’aplicació a localhost:8080. 

Al paquet de controllers es troben els controladors, els 
punts d’entrada al servidor, amb els quals els clients es co-
municaran i serviran de filtre per a les peticions que arribin 
realitzant les peticions necessàries cap al servidor. 

El paquet model contindrà aquelles classes Entitat que 
seran el model de dades i que seran mapejades per crear la 
base de dades, aquestes entitats contindran les seves pro-
pietats i atributs i són classes Java típiques decorades amb 
l’anotació @Entitat d’Spring. 

Els repositoris son els accessos directes del servidor a la 
base de dades, es crearà un per a cada Entitat del model i 
seran les encarregades de donar l’ordre amb Spring-JPA 
(Java Persistence Api) de modificar/crear/esborrar les da-
des emmagatzemades a la base de dades. Juntament amb 
aquests repositoris treballen els serveis, aquestes seran els 
encarregats de gestionar la informació que arriba dels o sur 
cap a els controllers per a la comunicació del client. Faran 
transformacions necessàries o transaccions de dades per tal 
de poder emmagatzemar la informació a la base de dades 
de manera correcta i completa. Un exemple pràctic per a 
poder entendre el funcionament dels serveis pot ser la cre-
ació per part d’un professor d’un exercici. Aquest exercici 
ha de tenir una relació amb l’assignatura que pertany i al 
contrari, l’assignatura ha d’incloure aquest nou exercici al 
llistat dels seus exercicis. El servei farà exactament això, 
agafarà l’assignatura a que pertany afegirà l’exercici nou a 
més de passar l’exercici al seu repository per a poder per-
sistir-ho a la base de dades. De tal manera que en agafar els 
exercicis de l’assignatura en una següent interacció aquest 
que s’acaba de crear ja es podrà recollir també amb els exis-
tents. 

Finalment es poden observar uns paquets de security, 
que contenen els arxius de configuració de l’extensió 
Spring-Security que permetrà la gestió d’usuaris i sessions 
i de la configuració d’accessos a l’aplicació des d’una altra 
aplicació (l’aplicació Angular). El funcionament i configu-
ració s’explicarà en un poc més de detall en la secció 3.2 
d’aquest document.   
 
3.1.2 Entorn Front-end 

Per la part del subprojecte del front-end, s’ha creat un 
projecte Angular fent servir les noves opcions que ofereix 
el plugin d’Eclipse CodeMix. Aquest projecte s’ha dividit 
en dos mòduls segons els usuaris, és a dir s’ha creat un mò-
dul professor i un mòdul alumne. Donat que les operacions 
que pot fer un usuari no la pot fer un altre, s’ha configurat 
de manera que en realitzar les consultes cap al servidor es 
comprovi el tipus d’usuari i permeti fer la operació o no 
gràcies a Spring-Security. 

L’estructura del projecte Angular és la següent: [Apèndix 

Imatges: Imatge 1] 

Assenyalat amb groc es poden observar els mòduls. 
L’estructura d’un projecte angular es composa de Compo-
nents, cada component consta de tres arxius diferents, un 
arxiu .css que conté els estils propis del component, un 
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arxiu .html amb l’estructura de la vista del component i un 
.ts que posarà la lògica i el tractament de dades al compo-
nent. Cada mòdul té internament els seus propis compo-
nents que són únic per a aquest mòdul, però els que són 
comuns a ambdós mòduls són presents a l’exterior. Cal 
destacar les carpetes d’Interceptors, que no és un compo-
nent sinó una eina d’Angular per controlar la sortida i en-
trada d’informació a l’aplicació i que s’explicarà més enda-
vant, i la carpeta de model, que conté la traducció a inter-
fícies TypeScript del model de dades del servidor.  

Pel que fa a la part general anomenada app.* consisteix 
en les declaracions i estructures generals del projecte. Cal 
destacar app.module.ts que conté les declaracions  i inicia-
litzacions de tots els components i serveis creats i app.com-
ponent.* que es l’equivalent a l’índex d’una web, és l’ele-
ment principal, allò que es mostra quan s’inicia l’aplicació 
i sobre el que es mostraran la resta de components. 

 
Per a l’execució d’un projecte Angular fa falta fer servir 

Node.js. Aquest serà l’entorn d’execució del codi desenvo-
lupat en aquest projecte. Afortunadament si fem servir Co-
deMix per al desenvolupament del nostre projecte Angu-
lar, aquest en crear un nou projecte comprovarà si hi ha 
una versió actual de Node.js a la màquina a la que s’està 
treballant i si no troba cap o troba una versió molt antiga 
instal·larà automàticament la versió estable més recent 

 
Amb les estructures del subprojectes definides, passa-

rem a presentar el disseny de cada projecte i els elements 
principals que s’han creat per fer aquest disseny. Aquesta 
següent part servirà també per donar una introducció a les 
tecnologies fetes servir en el disseny i desenvolupament 
dels projectes, ja que moltes no formen part de les compe-
tències acadèmiques del grau i per a la completa compren-
sió del treball realitzat cal tenir una petita idea de amb que 
s’ha treballat. 

 
3.2 Desenvolupament 

3.2.1 Desenvolupament Back-end 

Amb el funcionament i treball de Hibernate al projecte 
més o menys explicat a la subsecció anterior, per la part del 
back-end només quedarà per explicar Spring, que ha estat 
l’eix central del projecte i la part amb més complexitat i càr-
rega de treball. 

Spring[9] és un framework que facilita el desenvolupa-
ment d’aplicacions web i permet fer deploy actuant com a 
motor del servidor. Spring consta d’una gran quantitat 
d’extensions o projectes que es poden afegir al teu projecte 
per tal de facilitar la configuració i desenvolupament de la 
teva aplicació. En aquest cas s’han fet servir els projectes 
Spring-Boot[10], per a la gestió dels elements de l’aplicació 
(Entitats, Serveis, Repositoris i Controllers) i el llançament 
de l’aplicació amb aquests elements i Spring-Security[11] 
per a la configuració de la seguretat i les comunicacions 
amb la part del client que com es tracta d’un projecte inde-
pendent s’han de donar permisos.  

 
Començant pel funcionament d’Spring-boot, aquest 

projecte proporciona una sèrie d’anotacions que permeten 
decorar POJOs i transformar-los en objectes que l’intèrpret 

d’Spring boot pot reconèixer i treballar sobre ells d’acord a 
aquesta anotació. En el cas del Model, s’han creat classes 
Java normals que representin els objectes amb que es tre-
ballaran com a model de dades, aquestes classes s’hauran 
de decorarà amb l’anotació @Entitat de manera que Spring 
les pugui reconèixer com a un objecte de dades. Aquestes 
noves entitats que contindran els atributs de cada classe, 
hauran de tenir relacions entre si. Existeixen tres tipus de 
relacions 1-1, 1-N i N-1. Per a la creació de les relacions dins 
de les entitats es faran servir els propis atributs de les clas-
ses afegint-hi anotacions de la llibreria javax que hibernate 
podrà interpretar per construir la base de dades. Per exem-
ple en el cas de la relació Professor-Assignatura, el profes-
sor haurà de tenir un atribut que sigui una instància d’As-
signatura, la qual serà amb l’anotació @OneToOne, a l’en-
titat Assignatura de la mateixa forma però al contrari. Això 
farà que l’intèrpret d’Hibernate assigní directament l’Id de 
cada objecte del tipus com a clau forana per a l’altre ob-
jecte. En el cas de les relacions 1-N com la de Assignatura-
Exercici, Assignatura tindrà un llistat de Exercicis decorat 
amb @OneToMany i l’exercici tindrà una instància d’As-
signatura decorada amb @ManyToOne. Si es volgués fer 
una relació N-N el més correcte seria crear una taula inter-
mitja i fer dues relacions 1-N com les anteriors, aquesta si-
tuació es pot veure amb la taula Matricula que actua de 
taula intermitja entre Expedient i Assignatura. 

Amb el model i per conseqüència la base de dades cre-
ada amb Hibernate, es passarà a la creació de Repositoris, 
com ja s’ha indicat els repositoris actuaran com a interme-
diaris entre el model i la Base de dades. Per a configurar-
los farem ús de un altre projecte de Spring, Spring-JPA 
[12], el qual es permetrà fer que els nostres Repositoris es-
tenguin d’un de la seva llibreria proporcionant-nos les fun-
cions necessàries bàsiques (Create, Update, Remove i Get) 
que actuaran sobre la base de dades. 

Donat que es tracta d’una aplicació web, les consultes i 
peticions a base de dades hauran de venir donades per una 
màquina externa, per tant s’han de configurar uns contro-
ladors a mode de porta al servidor. Aquests controladors 
es caracteritzen per l’ús d’urls per accedir a les diferents 
funcionalitats de cada controlador. En aquest cas s’han 
creat tres controladors, un per funcionalitats que no neces-
siten cap tipus de permís com poden ser fer login o regis-
trar-se i un per cada tipus de rol de l’aplicació (alumnat i 
professorat). A cada controlador es crearan les funcions 
que es vulguin “ofertar” per a cada rol/situació, i se li as-
signarà una url pròpia de manera que per exemple, quan 
un professor ha creat al client un nou exercici i el vol guar-
dar a la base de dades, l’enviarà al cos d’un paquet HTTP 
de tipus POST que anirà dirigit a “localhost:8080/tfg/pro-
fesorado/createEjercicio”, el controlador rebrà el paquet i 
obtindrà del cos del missatge el nou exercici, el passarà al 
seu servei, que farà les transformacions que hagin estat in-
dicades per a cada cas (com abans s’ha indicat, en aquest 
cas assignar l’exercici a la seva assignatura) i aquest servei 
el passarà cap al seu repositori a on efectuarà el canvi a la 
base de dades. 

 
Amb el model de dades generat es pot passar a la confi-

guració de la “seguretat” de l’aplicació fent servir Spring-
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Security. Aquesta part és pot ser la més complex, persona-
litzable i que més es pot allargar en fer una aplicació de 
nivell professional, en el cas d’aquest projecte s’ha centrat 
només en dos aspectes de la configuració de la seguretat: 
la “privacitat” de cada controlador segons els rols d’usuari 
i el control de sessions i usuaris cap a l’activitat del client i 
la creació d’un filtre CORS[13] per accedir als recursos del 
servidor.  

En el cas d’aquest projecte es tenen tres controladors di-
ferents un per a la creació de nous usuaris i el control de 
les seves credencials a mena de Login, un per a les funcio-
nalitats de l’alumne i un altre per al professor. Spring-Se-
curity permet controlar l’accés a cada controlador indivi-
dualment, normalment fent servir rols o autoritats. En 
aquest cas s’han assignat a cada Usuari que es crea un atri-
but Rol que pot ser o bé professor o bé alumne. Per tant per 
poder accedir al controlador del professor s’haurà d’haver 
identificat un usuari de tipus professor, si un altre usuària 
amb un altre rol intenta accedir, es contestarà a la petició 
amb un error 401 UNAUTHORIZED. Per realitzar aquest 
control de rols Spring-Security afavoreix l’ús d’una capça-
lera que s’afegeixi a tots els paquets de la comunicació i 
que porti aquesta informació. JWT[14] (JSON Web Token), 
és l’estàndard en aquest tema. Cada vegada que un usuari 
fa login, es crea un string codificat que contengui les cre-
dencials de l’usuari que s’ha registrat, amb el seu rol i un 
temps d’expiració (encara que se li pot afegir tota la infor-
mació que el programador vulgui). Aquest token s’enviarà 
com a resposta al login i el client l’emmagatzemarà i el farà 
servir cada vegada que vulgui fer una petició al servidor. 
En rebre una petició, Spring veurà aquesta capçalera amb 
el token, el desencriptarà i comprovarà, si aquest encara no 
ha caducat, les credencials i permisos de l’usuari. En el cas 
d’aquest projecte s’ha fet un constructor de tokens perso-
nalitzat fent servir un tutorial d’Spring per tal de poder 
afegir-ne informació extra que es volia transportat després 
de fer login, però les llibreries d’Spring Security ofereixen 
versions estàndard de configuracions. 

Per poder accedir a aquests recursos ofertats pel servi-
dor des de l’aplicació Angular s’haurà de configurar un fil-
tre CORS (Cross Origin Resource Sharing). Per defecte una 
aplicació només podrà cedir recursos si s’han demanat 
dins del seu domini, per tant tal com funciona una aplica-
ció Web aquest sistema s’ha de canviar, ja que les peticions 
venen d’un altre projecte (l’Angular). La configuració d’un 
bon filtre CORS que només permeti l’accés de dominis de 
confiança és clau, però a la vegada molt complicat de fer 
bé, cosa que malauradament no es va poder aconseguir, 
per tant la solució que es va arribar va ser la de donar per-
mís a qualsevol que fes una petició al servidor. No és la 
solució més elegant, però donat que aquest projecte és a 
fase de desenvolupament i no sortirà del servidor local, no-
més s’hi podrà accedir des del propi servidor local, per tant 
no haurà problemes de seguretat. 

Amb la creació d’aquesta configuració de tots els ele-
ments necessaris per al funcionament de la part del servi-
dor de l’aplicació han estat creats i per tant es llençar l’apli-
cació amb Spring. 

El primer pas es connectar la base de dades que s’ha 
creat amb l’aplicació Spring, per a això es crea un arxiu de 

propietats amb la direcció de connexió de la base de dades 

i les seves credencials d’administrador, per poder interac-
tuar sense limitacions.  

El segon pas és crear un main per a l’aplicació que en 
executar-se fes un Spring.run, aquest main haurà de ser 
anotat amb l’anotació @SpringBootApplication, acompa-
nyada dels noms dels paquets que contenen els elements 
de l’aplicació que s’han de interpretar per Spring. Amb 
això, en fer un run de l’aplicació, Spring escanejarà els pa-
quets llistats buscant les anotacions @Entity, @Controller, 
@Service i @Repositori per obtenir el model de dades i 
@Configuration per a llegir les configuracions de seguretat 
triades. Amb els paquets escanejats i les estructures correc-
tament programades, l’aplicació estarà funcionant al port 
seleccionat de localhost, en aquest cas 8080. En aquest mo-
ment es van fer proves por comprovar el funcionament de 
les estructures de dades amb l’eina PostMan com per 
exemple aquesta simulació d’un Login:  

A la [Imatge 2 de l’apèndix d’imatges] es pot observar 
que s’està enviant un missatge HTTP de tipus POST a la 
url: “localhost:8080/TFG/user/login” essent user el nom 
del controlador i login la sub url de la funció dins el con-
trolador, amb un objecte json al cos del missatge que conté 
les credencials d’un alumne que ja existeix a la base de da-
des. Aquesta petició arribarà al controlador User que com 
que no té limitacions de rol no passarà pel filtre de security 
i anirà a parar a la funció que correspongui a la url “/lo-
gin”. Es comprovarà si el nom d’usuari existeix a la base 
de dades i si té aquesta paraula de pas assignada. En cas 
afirmatiu es generarà un token amb la informació corres-
ponent i es crearà un altre objecte json que es passarà a la 
resposta. En l’exemple podem observar que s’ha retornat 
200 OK amb un cos que conté un objecte JSON amb el JWT 
i l’objecte d’Usuari a que pertany aquestes credencials. 

 
3.2.2 Desenvolupament Front-end 

Angular[15] és un marc de disseny i una plataforma de 
desenvolupament per la creació d’aplicacions d’una sola 
pàgina. Aquest framework es diferencia d’altres platafor-
mes de desenvolupament de webs principalment per l’ús 
de TypeScript en comptes de JavaScript. TypeScript essent 
un llenguatge que engloba la sintaxi de JS afegint la possi-
bilitat de definir tipus a les dades emprades. Angular tre-
balla sobre Node.js, una eina que es fa servir al grau, de 
manera que en el moment de l’execució les instruccions i 
tipus de TS es transformen com a instruccions JS usuals 
que el browser pot entendre i interpretar. Gràcies a aquest 
tipat, TS permet la creació d’estructures de dades com clas-
ses o interfícies per tal de facilitat la traducció de les dades 
introduïdes pel client i que s’enviaran cap al servidor.  

Com ja s’ha comentat abans, l’estructura bàsica d’un 
projecte Angular són els components, cada component 
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format per tres arxius, un .ts amb la lògica i la gestió de les 
dades emprades al component, programat fent TS. Un altre 
arxiu .html que serà la plantilla per mostrar les dades al 
client, i un tercer fitxer .css que conté els estils específics 
del component. No obstant, es pot definir un full d’estils 
generals per a aquells que es repeteixen a diferents compo-
nents. En el cas de sobreescriure una classe css del general 
a l’específic del component, l’estil del component tindrà 
prioritat sobre el general, fet que facilita molt l’ús de temes 
de cara al full general i donar canvis o detalls puntuals als 
estils dels components quan sigui necessari. 

A més de components, Angular permet la creació de di-
ferents elements per al desenvolupament del projecte. En 
aquest cas només s’explicaran aquells que s’han fet servir 
al projecte i per tant són rellevants al document.  

El segon element que més es fa servir després de com-
ponents a qualsevol projecte Angular són els Serveis, molt 
similarment als serveis que hem fet servir al projecte 
d’Spring, aquests serveis permeten el tractament de dades. 
Aquests serveis es fan servir majoritàriament com a canals 
de comunicació entre component, o entre el projecte Angu-
lar i el projecte Java del servidor. En el cas de la comunica-
ció entre components, es fan servir com una mena de sis-
tema d’emmagatzemament per a les propietats o dades 
que es volen compartir. Si per exemple, un component A 
vol compartir una dada x, declararà com a propietat seva 
una instancia del servei B i farà que la variable B.y sigui 
A.x, havent creat ambdues variables del mateix tipus. A 
continuació, un segon component C podrà declarar aquest 
mateix servei com a una propietat seva i recuperar la vari-
able C.z = B.y que serà el mateix que A.x. També poden fer-
se server per realitzar tractament d’aquestes dades de ma-
nera general, és a dir, si hi ha una propietat la qual es farà 
server a diferents components i se li ha de fer algun tipus 
de transformació, la funció que modificarà la dada es po-
sarà a un servei de manera que sigui accessible per tots els 
components que es vulgui. 

Però hi ha un servei específic que és present a tots els 
projectes Angular, i aquest és l’anomenat ModelService. 
Aquest servei serà l’encarregat de generar les peticions 
HTTP i enviar o demanar les dades al servidor segons les 
accions del client als components. Per poder comentar 
aquest servei, primer s’haurà d’introduir les diferents lli-
breries o paquets que existeixen a Node.js i Angular. En 
crear un projecte Angular s’instal·len unes algunes llibre-
ries que són essencials per al correcte funcionament de 
qualsevol aplicació web. Una d’aquestes llibreries és 
“HttpClient”[16]. Aquesta llibreria proporciona les funci-
ons necessàries per realitzar peticions HTTP contra una 
URL segons les necessitats del client. En aquest cas es faria 
server la url del servidor “localhost:8080/TFG”. Aquestes 
peticions seran acompanyades de la url assignada al con-
trolador i funció dins el controlador a que correspon l’acti-
vitat o funció que vol realitzar el client, per tal de poder fer 
una petició a les consultes del servidor. Es crearà doncs, un 
servei (modelService perquè és el que es comunica amb el 
model de dades del servidor) que permetrà comunicar el 
servidor amb el client, i per conseqüència la base de dades 
i la seva informació.  

Donat que al servidor es va configurar un sistema de 

seguretat cap als accessos als controladors i per tant a la 
informació de la base de dades, per poder realitzar aques-
tes peticions de manera que puguem rebre una resposta 
correcta, s’haurà d’incloure la capçalera http a les peticions 
que contingui la informació del token generat en fer un 
inici de sessió. Per realitzar aquesta inclusió de manera efi-
cient i sense que el programador hagi de tenir que posar-
ho a mà per a cada funció del modelService, es fa servir un 
altre element bàsic d’Angular, els Interceptors, més concre-
tament HttpInterceptor[17]. Com el seu propi nom pot indi-
car, aquests elements són cridats quan l’aplicació detecta 
una sortida d’informació, interceptant en aquest cas les pe-
ticions Http. Per al funcionament d’aquest interceptor, 
cada vegada que es produeixi una petició, l’interceptor 
capturarà el missatge de sortida i afegirà una capçalera que 
contindrà el token que verifiqui les credencials del usuari i 
el seu rol de manera que es pugui accedir al controlador. 
Per poder emmagatzemar el token generat al login i enviat 
al client, per tal de poder reutilitzar el mateix token mentre 
l’usuari estigui treballant s’ha fet servir un altre llibreria 
d’Angular “WebStorage”. Aquesta llibreria permet crear 
un sistema d’emmagatzemament al propi browser que ens 
permet mantenir dades mentre estigui oberta la finestra. 
Aquest sistema és el que s’ha fet servir per emmagatzemar 
tant el token com altra informació per tal de no sobrecarre-
gar el sistema amb peticions al servidor, ja que la idea de 
l’aplicació era la d’una aplicació amb un considerable nom-
bre d’usuaris simultanis, com pot ser  el nombre d’alumnes 
a una classe. 

En un projecte Angular també es presenta un mòdul 
d’enrutament al projecte, un mòdul que serveix com a dic-
cionari per assignar una ruta o url a un component, de ma-
nera que quan al browser es posi una ruta, l’aplicació sap 
quin és el component que ha de carregar per obtenir la in-
formació i quina vista mostrar. Aquest mòdul d’enruta-
ment, a més de relacionar urls amb components servirà 
com a controlador de la vigència del token de l’usuari. 
Cada vegada que un client interacciona amb l’aplicació i es 
“mou” entre components i es crida a aquest mòdul per ob-
tenir a quin component ha d’anar, es farà la comprovació 
de si el token ha caducat o no. En el cas de que no hagi 
caducat, donarà pas a l’aplicació per carregar el component 
que es necessiti. I en el cas de que s’hagi caducat, la pràctica 
més comú es la de tacar sessió eliminant tota la informació 
emmagatzemada al browser i la relacionada amb l’usuari i 
carregar el component de login de nou, fent que l’usuari 
iniciï sessió de nou per poder continuar. Aquestes compro-
vacions es poden personalitzar i fer-ne diferents per a cada 
component, però aquest és el funcionament estàndard del 
mòdul. 

Cada component es pot exportar com a element del 
DOM amb el seu nom com si fos un tag html: 

Per exemple en aquest cas al .html del component hea-
der del projecte s’està carregant tot el component Menú, de 
manera que aquest menú es mostrarà quan es mostri el 
component Header. En aquest cas no caldrà assignar-li una 
url al mòdul d’enrutament ja que apareixerà a la vegada 
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que aquell component al que és afegit. 
Com ja hem indicat abans, a més dels components i ser-

veis, un projecte Angular presenta una part exterior al 
source code que s’anomena app.*. Aquesta actua com a 
component main de l’aplicació, tenint els mateixos tres ar-
xius .ts, .html i .css que qualsevol component. Però aquest 

super-component es fa servir per englobar tots els altres 
components. De manera que en aquest super-component 
app.component.ts no es presentarà una lògica específica 
sobre les dades sinó aquella que és comú per a tota la apli-
cació, en el cas d’aquest projecte servirà per la inicialització 
de l’idioma en que es mostrarà l’aplicació. Per la banda del 
.css normalment no es fa servir ja que aquest component 
no sol fer-se servir per mostrar informació. Al .html 
d’aquest component es presentarà la vista principal i que 
englobarà tota l’aplicació:  

En aquest arxiu, es carregaran els components que apa-
reixeran a tota l’aplicació com poden ser Header i Footer, 
de la mateixa manera que hem indicat abans. També es car-
regarà l’anterior mòdul d’enrutament com a element cen-
tral entre el footer i el header. Aquest mòdul farà les vega-
des de marc en el que es carregaran les vistes de cada com-
ponent, de manera que només es recarregarà la part cor-
responent als components en canviar d’un a altre mentre 
les altres parts es mantenen, quedant una estructura tal que 
així:  

A la que la part central contindrà l’Html de cada com-
ponent i es podran mantenir elements fixes. Aquesta ma-
teixa estructura es pot realitzar dins de components amb 
subcomponents, com en l’exemple que s’ha donat abans 
del menú dins el header. 

4 RESULTATS I FUNCIONAMENT PRÀCTIC 

En el temps de desenvolupament s’han anat realitzant 
petites proves, orientades cap al funcionament del servi-
dor, per comprovar que les funcionalitats dissenyades se-
guien el comportament esperat. Proves orientades als ser-
veis i controladors Spring que s’ha ideat per al correcte 
tractament de les dades tant d’entrada com de sortida de 
la base de dades que es fa servir en aquest projecte. Proves 
com fetes fent servir l’eina Postman com ja s’ha assenyalat 
anteriorment en aquest document. Però com que l’objectiu 

final del projecte és la creació d’una aplicació amb unes 
funcionalitats molt específiques, les proves de funciona-
ment es faran sobre el prototip de producte final, l’aplica-
ció. En aquesta secció es mostraran algunes de les vistes 
dissenyades de l’aplicació i com interactuen entre si els 
components a que pertanyen. Per a això agafarem un pa-
rell de casos d’ús principals de cada rol i mitjançant captu-
res de pantalla s’explicarà el funcionament i allò que es 
mostra en pantalla. 

 
4.1 Sense rol 

 Abans de passar a cada rol, farem una ullada ràpida a 
aquells components que no necessiten cap rol.   

En aquesta primera imatge es pot observar una pantalla 
de login. Es pot diferenciar el formulari com a tal que serà 
la vista principal d’aquest component i un Header que, 
com ja s’ha indicat anteriorment, estarà present en totes les 
vistes, ja que forma part del layout del component main. A 
més del formulari, a sota, es troba un link al que podrem 
clicar per anar al formulari de registre en cas de no tenir un 
compte ja creat. 

El component de registre també constarà d’un formulari 
que s’haurà d’omplir amb totes les dades necessàries per 
crear un nou usuari. Cal destacar que la idea d’aquesta 
aplicació és que els professors siguin personal “confiable” 
per tant no es podran registrar pel seu compte, aquest for-
mulari servirà només per als alumnes. Aquest formulari 
presentarà una sèrie de comprovacions prèvies a la creació 
del nou alumne, com per exemple la mostrada en la cap-
tura, en la que el nom d’usuari que ha triat el nou alumne 
ja existeix a la base de dades. 

 
4.2 Professor 

Per poder veure un poc de la vistes de que disposen els 
professors, seguirem el cas d’ús d’un professor que tenint 
ja un exercici creat, vol afegir-ne una nova pregunta per al 
qüestionari d’aquest exercici. Per tant suposem que un 
professor entra al domini de l’aplicació, arriba a la pantalla 
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de login i fica correctament les seves credencials, accedint 

a la seva assignatura. 
El primer component al que accedeix un professor en 

iniciar sessió contindrà la informació de la seva assigna-
tura. En aquesta captura s’observa un llistat que conté els 
exercicis de que disposa aquesta assignatura i que ja ha 
creat prèviament el professor, cadascun indicant el tipus 
de lliçó (PDF, Text o Vídeo) que presenten i les preguntes 
que hi ha creades. A la part superior dreta del llistat apa-
reix un “toggler” que li permetrà el canvi de vista de les 
dades que pot veure en aquest llistat, si el clica podrà veure 
el llistat dels alumnes matriculats a la seva assignatura i 
accedir al resum de la seva activitat a la mateixa. 

Continuant amb el cas d’ús, el professor vol afegir una 
nova pregunta al primer exercici, per tant clicant al desple-
gable “Acciones” podrà veure dos opcions “Editar” o 
“Borrar” i seleccionarà la primera. 

Com que es tracta d’un exercici ja existent, podrà veure 
la lliçó que conté, que en aquest cas es tracta d’un PDF i del 
llistat de les preguntes associades a aquest exercici. En cas 
de accedir a aquest component per crear un nou exercici, 
en comptes d’aquesta vista es mostraria un formulari amb 
un selector del tipus d’exercici que es vol crear, així com 
diferents camps d’input depenent el tipus seleccionat. 

Sota el llistat de preguntes es troba el botó per crear una 
nova pregunta, que el professor clicarà.  

En accedir al formulari de creació d’una pregunta, no-
vament es demanarà quin tipus de pregunta es vol crear 
(de opció múltiple o de paraula clau) i en seleccionar-ne un 
es mostraran diferents camps d’input. En aquest cas s’ha 
seleccionat Opció múltiple: 

 Hi haurà dos camps generals per ambdós tipus de 

preguntes, el camp del text de la pregunta o enunciat que 
serà obligatori, i un camp opcional al que es podrà intro-
duir una petita ajuda o consell per resoldre la pregunta en 
cas de que sigui necessari. Com s’ha seleccionat el tipus 
Opció múltiple apareixerà un camp al que haurem d’intro-
duir el número de possibilitats que es presentaran i es apa-
reixeran tantes parelles resposta-correcta com sigui aquest 
nombre. Totes les possibilitats hauran de tenir un text de 
resposta i només una podrà ser marcada com a correcta. En 
completar aquest formulari es podrà guardar a la base de 
dades amb el botó de sota del formulari. En cas d’haver 
algun problema a l’hora de guardar-ho o si en faltés cap 
camp obligatori sortirà per pantalla un missatge, com el 
mostrat a la captura del registre, indicant-ho. 

Amb aquesta pregunta guardada a la base de dades, la 
podrem observar al llistat de dins de l’exercici, i podrà ser 
seleccionada pel sistema com a pregunta del qüestionari de 
l’alumne per a aquest exercici. 

 
4.3 Alumne 

Pel que fa al alumne, mostrarem dos possibles casos 
d’ús, la realització d’un qüestionari d’un exercici i la revi-
sió dels seus avenços a l’assignatura. 

Tal com al professor, suposarem que un alumne regis-
trat al sistema ha accedit a l’aplicació amb les seves creden-
cials. El primer component a que accedeix l’alumne direc-
tament després d’iniciar sessió és un catàleg de totes les as-
signatures que hi ha al sistema per tal que l’alumne pugui 
matricular-se en aquelles que vulgui. Aquesta vista pre-
sentarà un menú horitzontal (part del Header de l’aplica-
ció) amb que podrà accedir al llistat d’assignatures a que 
ell està matriculat. 

En aquest cas, l’alumne està matriculat a dos assignatu-
res. Al llistat es presenta informació de l’assignatura així 
com les possibilitats d’accedir al llistat d‘exercicis de l’as-
signatura, en cas de que en tingui al menys un i accedir al 
resum d’activitat de l’assignatura si l’alumne n’ha fet al 
menys un exercici. En aquest cas l’alumne accedirà a l’as-
signatura TFG i visualitzarà un llistat dels exercicis que té 
aquesta assignatura, molt semblant a la que apareixia a la 
vista del professor, però en l’apartat d’Accions de l’exer-
cici, si aquest exercici té més de cinc preguntes creades (les 
mínimes necessàries per crear un qüestionari) podrà acce-
dir a la lliçó i realitzar l’exercici. 

L’alumne ha accedit al mateix exercici que s’ha modifi-
cat abans al professor, que és de tipus PDF. En cas de ser 
d’algun dels altres tipus, el mateix marc en que es troba el 
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PDF mostrarà la lliçó. Una vegada llegida la lliçó podrà ac-
cedir al qüestionari després de confirmar que ha acabat 
amb un popup que li mostrarà també unes petites instruc-
cions del tipus de preguntes que pot trobar-se al qüestio-
nari. En confirmar accedirà al qüestionari on es presenta-
ran cinc preguntes seleccionades de manera aleatòria d’en-

tre les relacionades amb l’exercici. 
Cada pregunta es separa en una secció dins el formulari 

que constitueix el qüestionari a on es mostra el text o enun-
ciat de la pregunta, els selectors de les opcions si és de tipus 
opció múltiple o un camp input per posar la resposta en 
cas de ser de tipus paraula clau,  un botó per mostrar 
l’ajuda en cas de que la pregunta en presenti. L’alumne 
procedirà a respondre totes les preguntes i el botó de fina-
litzar s’activarà i en polsar-ho apareixerà un altre popup 
de confirmació tal que ha acabat de respondre. En confir-
mar-ho la vista s’actualitzarà mostrant quines preguntes 
ha contestat de manera correcta i quines no. 

Aquesta vista servirà com a correcció immediata del test 
i presentació dels resultats a l’alumne. També apareixerà 
un botó per tal de tornar cap enrere al llistat d’exercicis per 
a que l’alumne pugui continuar amb l’assignatura. 

 
Per al segon cas d’ús de l’alumne, es considerarà que 

després de realitzar aquest exercici de l’assignatura “TFG”, 
vol veure els seus resultats de tots els exercicis que ha rea-
litzat, per tant tornarà a la vista del llistat d’assignatures 

matriculades i en comptes d’accedir a l’assignatura selecci-
onarà la opció de veure el resum d’activitat. 

Aquest resum d’activitat es separa en dos seccions. La 
secció de l’esquerra il·lustrada amb un gràfic servirà com 
a mostra de resultats generals, fent un mostreig del total de 
preguntes respostes se parant les correctes de les fallades. 

La secció dreta mostrarà els exercicis resolts per 
l’alumne amb les preguntes que contenien i les respostes 
que ha introduït l’alumne i si aquestes han estat correctes 
o no. 

Aquesta mateixa vista del resum d’activitat podrà ser 
accedida per part del professor des  del llistat d’alumnes 
matriculats, en que mostrarà la mateixa informació per 
cada alumne matriculat que hagi fet al menys un exercici.  

5 CONCLUSIÓ I VISTA A FUTUR 

El desenvolupament d’aquest projecte ha estat tot un 
repte des principi a fi. Donada la inexperiència en moltes 
de les tecnologies emprades i la dificultat de realitzar un 
projecte tan gran com aquest des de zero individualment, 
els problemes i dificultats trobats al llarg del desenvolupa-
ment han estat nombrosos. Afortunadament no ha hagut 
problemes massa importants com per haver de canviar la 
idea inicial de projecte que s’havia presentat, però si com 
per fer que la planificació de temps que es va proposar a 
l’inici d’aquest projecte no s’hagi pogut seguir.  

El front-end Angular, ha estat finalment la part amb 
menys temps dedicat per motiu d’aquests endarreriments 
provocats per errors de disseny al back-end, pel que no 
s’ha pogut acabar de polir els estils i estructuració de les 
dades mostrades a l’aplicació, amb vistes de futur es pro-
posaria la creació d’un tema propi, i del modelatge de les 
estructures, en comptes de fer servir estilat css directa-
ment. 

Per altra banda el back-end ha estat molt més complexa 
del que en un principi es va contemplar. La configuració 
d’una eina totalment nova com Spring va ser un repte més 
difícil del que es va suposar que seria. No només es va ha-
ver de configurar Spring com a tal, sinó que de la manera 
que es fan servir els repositoris i serveis JPA d’Spring has 
de tenir una idea molt clara de com es gestionaran les da-
des. Aquest pas ha estat complexa i ha suposat un gran 
procés d’aprenentatge de com funcionen les bases de da-
des i el seu flux de dades. 

No obstant de cara al futur, un objectiu que es presenta-
ria seria la d’optimitzar la base de dades, ja que per decisi-
ons de disseny que es van prendre a principis del projecte 
ha fet que la base de dades no sigui la més optima, repetint 
informació que es podria obviar o agafar de altres taules 
com a claus foranies. Per una altra part, es podria ampliar 
els tipus diferents de preguntes que es poden crear, actual-
ment opció múltiple amb resposta única o paraula clau fent 
més personalitzable els tests pels professors. 

També com a tasques de futur es plantegen la necessitat 
d’acabar de fer tests unitaris per al servidor de l’aplicació 
de cara a tenir el sistema preparat per a la finalització de la 
fase de producció i poder llençar-lo a internet. 
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APÈNDIX 

A1. IMATGES  

Imatge 1: Estructura Projecte Angular 

Imatge 2: Exemple de prova Login amb PostMan 

  
 

 

 

 

 

 

A2. EXTRES 

 Link 1: Link al video pujat a youtube amb la demostració 
del funcionament de l’aplicació:  
https://www.youtube.com/watch?v=nMbnn6gceQU&t=3s  
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