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1. Introducció

1. Introducció
Les tecnologies de la informació i comunicació han modificat la societat que coneixíem fins ara i
l'educació no n'és una excepció. Cada cop som més conscients de la necessitat de fer arribar el
canvi tecnològic al sistema educatiu i per aconseguir-ho amb èxit és necessari que es produeixi
tant a nivell pedagògic com a nivell de gestió. Transformar una de les pedres angulars de la
societat, no és una tasca senzilla, però en els centres educatius és on comença aquest canvi; Els
alumnes i les seves famílies, el professorat i el personal de gestió, empreses, ajuntaments i
institucions, són participes d'aquesta revolució digital.

1.1. Justificació del projecte
Ara ja fa un bon grapat d'anys, quan vaig començar la meva activitat com a docent en aquest
centre educatiu, al igual que la majoria de centres de Catalunya de fa 3 o 4 anys, s'iniciaven
tímidament amb les tecnologies de la informació i comunicació, utilitzaven programes específics
per a la gestió acadèmica, disposaven de connexions a Internet a la “vertiginosa” velocitat de
256Mbps i és plantejaven de tenir presencia a la xarxa amb la creació d'una pàgina web.
El fet de trobar-me en un centre que apostava clarament cap aquest camí i que estava avocant-hi
recursos, em va animar a emprendre el present projecte que amb la presentació d'aquesta
memòria culmina més de tres anys de feina, de dissenys i re-dissenys, de canvis tecnològics
profunds i desbordaments de previsions com a conseqüència del creixements experimentat per les
TIC, sobretot en el darrer any en el que el departament d'educació ha iniciat el pla educat 1x1 que
té com ha objectiu que tots els alumnes d'Educació Secundaria Obligatòria disposin d'un ordinador
personal a l'aula per realitzar la seva activitat d'ensenyament-aprenentatge.

1.2. Breu resum del projecte
El present projecte consisteix en tot el procés d'anàlisis, disseny i implantació de les TIC en un
institut d'educació secundaria, el nom del qual s'ha obviat per motius de seguretat, doncs aquesta
memòria serà publicada a la xarxa i alguns dels aspectes que aquí s'exposen podrien
comprometre o facilitar l'accés als diferents sistemes i serveis.
Amb l'anàlisi de la situació inicial del centre, pel que fa a funcionament del sistema educatiu,
infraestructures de xarxa i maquinari, aplicacions i webs de gestió acadèmica i de docència; Es
desenvoluparà el disseny de diversos sistemes i serveis que es poden resumir en els següents
dos grans blocs:
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•

Infraestructures de xarxa i sistemes informàtics del centre.

•

Portals web del centre, que diferenciarem segons siguin
•

De gestió acadèmica i comunicació entre els membres de la comunitat educativa.

•

Per a la docència i intercanvi de materials didàctics.

Posteriorment s'explicarà els aspectes més importants de la seva implementació i el procés
d'implantació del projecte dissenyat. Finalment s'analitzaran els resultats obtingut i es compararan
amb els objectius plantejats, exposaran-ne el resultat en les conclusions del projecte.

1.3. Definició dels objectius inicials
•

Analitzar estat actual de les TIC i estudiar en profunditat les tecnologies que tenen aplicació en
l'educació, fent èmfasis en les tecnologies de programari lliure i que faciliten la tasca a l'usuari.

•

Comprendre el funcionament d'un centre educatiu i detectar els agents que formen part del
procés educatiu, analitzar-los i determinar les seves necessitats.

•

Plantejar de quina manera les tecnologies estudiades poden incidir en la millora de les tasques
de gestió i pedagògiques del centre.

•

Dissenyar i planificar un projecte que millori el funcionament de la comunitat educativa
emprant les TIC.

•

Implantar el projecte dissenyat en l'Institut seguint la planificació.

•

Establir mecanismes per arrelar el projecte a la comunitat educativa, mantenir-lo i adaptar-lo
amb els canvis a tecnologies posteriors.

1.4. Planificació de projecte
Abans de d'iniciar el desenvolupament del projecte, cal aturar-nos un moment a pensar el que
volem fer i per tant ens cal definir una planificació de com dur-ho a terme per assolir aquests
objectius que ens hem plantejat, per tant realitzarem cronològicament les següents tasques:
1. Definir els objectius inicials.
2. Estudi en profunditat de tots els aspectes que hi ha al voltant d'aquest projecte:
•

Estudi de la normativa que regeix el sistema educatiu, centrada en els aspectes que
cal tenir en consideració pel que fa als objectius plantejats.

•

Estudi del centre educatiu objecte del projecte, que ens ha de permetre conèixer el
punt de partida i detectar aquelles mancances i deficiències que volem corregir:
•

Esquema organitzatiu i de funcionament.

•

Detecció d'agents del problema i la seva interacció.
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•

Descripció de les tecnologies de que disposem en el centre abans
d'implantar el projecte: instal·lacions, equipaments, aplicacions, etcètera.

•

Estudi de recursos que l'administració educativa posa a l'abast dels docents per a la
seva tasca didàctica i pedagògica, de gestió acadèmica i administrativa.

3. A partir de l'estudi anterior, definirem els requeriments del projecte, objectius concrets.
4. Estudi de tecnologies.
5. Disseny del projecte a implementar.
6. Planificació de la implantació.
7. Explicació dels detalls importants de la implementació i implantació del projecte
8. Proves, tests i pla de formació.
9. Conclusions i ampliacions futures

1.5. Estructura de la memòria
En el capítol d'anàlisis, s'estudia la normativa legal aplicable al sistema educatiu actual, i
s'esquematitza el funcionament d'un centre educatiu. Es detecten els diferents agents del
problema i s'especifiquen les seves característiques, necessitats i la seva organització. En una
segona part es descriuen els sistemes informàtics del centre i els recursos, aplicacions i webs
corporatives, que s'utilitzen per dur a terme la tasca educativa. A partir de tot aquest recull es
plantegen formalment els requeriments del projecte en forma d'actuacions a dur a terme i es fa
una primera aproximació a les possibles tecnologies a utilitzar per assolir-los.
En el capítol de disseny, es descriu el que es te previst implementar i implantar, el maquinari i
programari de les aules, la xarxa local del centre (lògica i física), els servidors i serveis, descrivint
tota la seva arquitectura, disseny i manteniment. En una segona part s'entra en profunditat en les
aplicacions web a implantar i a desenvolupar. Es descriuen tots els aspectes tècnics (arquitectura,
bases de dades, interfície, etc.) i continguts de: la web del centre i zona de gestió, la web de
docència virtual i l'eina d'intercanvi de recursos didàctics.
En el capítol de planificació, implementació i implantació, es detalla la planificació seguida per
implementar i implantar i mantenir el projecte en el centre educatiu. Tot seguit es detallen alguns
aspectes destacables de la implementació i implantació, indicant alguns punts importants del
procés d'instal·lació de serveis i servidors i alguns aspectes destacables pel que fa a mesures de
seguretat activa i passiva. Posteriorment es concreten alguns detalls de la implementació i
configuració del portal del centre, de la web de docència virtual i de l'eina d'intercanvi de recursos
didàctics, entrant en detalls sobre les diverses mesures establertes per garantir la seguretat
Universitat de Lleida - 2011
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d'aquests. Finalment es dediquen les darreres planes d'aquest capítol a detallar les proves
realitzades en tota aquesta fase i el procés de formació per donar a conèixer el projecte implantat
en el centre educatiu.
En el darrer capítol, conclusions finals i línies futures, s'estudia si s'han assolit els objectius
inicials del projecte i es plantegen possibles ampliacions i millores. Es conclou la memòria amb
l'opinió personal sobre el fet de dur a terme aquest projecte.
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2. Anàlisis
2.1. Normativa aplicada
2.1.1 Normativa per la que es regeix el sistema educatiu
El sistema educatiu actual es regeix per la Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d'Educació (BOE
nº106), coneguda com a LOE. La LOE constitueix la cinquena llei educativa de la democràcia, que
deroga tres lleis anteriors i manté la LODE (Llei orgànica del dret a l'educació) que és modifica
parcialment.
A partir d'aquestes lleis i d'altres elements normatius que la desenvolupen, és des d'on
s'estableixen les funcions dels centre educatius i del professorat, els membres que formen part de
la comunitat educativa, els seus drets i deures, i es descriuen tots aquells aspectes que han de
contribuir al correctament funcionament del sistema educatiu del país.
El funcionament del centre que descriurem en el següent apartat, és el fruit d'entrar en profunditat
en tota aquesta normativa. En el cas que ens ocupa, el més assenyat és estalviar-nos aquesta
tasca i centrar-nos en els aspectes concrets del centre educatiu objecte de l'estudi.
Tot i així, no podem tancar aquest apartat, sense destacar el següent recull de normativa, on
podreu trobar en detall molts dels elements desenvolupats en aquests documents:
•

LODE de 3 de juliol de 1985. Llei Orgànica del Dret a l’Educació.

•

Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig. LOE

•

Llei 12/2009, d'educació de Catalunya.

•

ESO:
•

DECRET 143/2007, de 26 de juny, d'ordenació general de l’educació secundària
obligatòria.

•

ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny de l'avaluació a l'educació secundària
obligatòria.

•

Batxillerat:
•

•

•

DECRET 142/2008, de 15 de juliol. Ordenació dels ensenyaments del batxillerat.

FP:
•

Reial Decret 395/2007. Regula la FP per a l'ocupació

•

Reial Decret 1538/2006. Ordenació general de la FP del sistema educatiu

DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures.
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2.1.2. Llei de protecció de dades
En l'elaboració del projecte s'ha tingut molt en compte el fet de complir en tot moment amb la llei
de protecció de dades, sobretot pel tipus d'informació de que es disposa en un centre educatiu i
pel fet que majoritàriament es tracta de menors d'edat. La normativa bàsica sobre la que es regeix
la protecció de dades podem trobar-la:
•

Constitució espanyola (arts. 10, 14, 16, 18, 20, 53 i 105)

•

(LOPD) Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999)

•

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(BOE núm. 17, de 19.01.2008)

També per aquest motiu en aquest document i materials adjunts, totes les dades de caràcter
personal han estat eliminades o subtituides per exemples que no corresponen a cap persona de la
comunitat educativa.

2.2. Definició del centre educatiu objecte del projecte
2.2.1. Dades generals
El centre educatiu sobre el que es realitzarà el projecte és un institut ubicat en una zona
socioeconòmica de classe majoritàriament obrera, compta amb més de 600 alumnes i una plantilla
de treballadors de més de 70 persones. L'edat dels alumnes, a nivell general, oscil·la entre els 12 i
els 20 anys, aquest fet és deu a l'oferta d'estudis que ofereix el centre:
•

•

Estudis d'Educació Secundaria Obligatoris (12 a 16 anys)
•

Primera etapa (1r i 2n - 12 a 14 anys)

•

Segona etapa (3r i 4t - 14 a 16 anys)

Estudis post-obligatoris:
•

Estudis de batxillerat (16 a 18 anys)

•

Formació professional de Grau Mitjà (16 a 18 anys)

•

Formació professional de Grau Superior (18 a 20 anys)

•

Formació professional ocupacional (edats diverses)

•

Plans de transició al treball (16 a 18 anys)

El tema de l'edat és important tenir-lo en consideració en el moment de fer el tractament de dades
de caràcter personal, que es gestiona diferent per alumnes menors d'edat.
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2.2.2. Detecció dels agents del projecte
Donat un dels objectius inicial del projecte és detectar les necessitats del centre educatiu, podem
començar per identificar els diferents elements que formen la comunitat educativa. Encara que és
difícil establir-ne un ordre d'importància, començarem pels que és previsible que en detectem
més necessitats :
•

Professors/es

•

Famílies

•

PAS

•

Empreses, institucions i altres organitzacions

•

Alumnes

Professors/es
El professorat és una de les part més importants del centre educatius, els trobem classificats de
diferent maneres, en base a les seves funcions, que seran les que indicaran les seves necessitats
en cada cas:
•

•

Segons als estudis en els que imparteixen docència:
•

d'Educació Secundària Obligatòria

•

de Batxillerat

•

de Cicles Formatius

•

d'altres nivells educatius (PQPI, Ocupacional, ...)

•

d'estudis no reglats (Microsoft ITAcademy, CISCO Network Academy, LPI, ...)

Segons la jerarquia organitzativa:
•

Òrgans de govern:
•

•

•

Unipersonals:
•

Director

•

Cap d'estudis i/o cap d'estudis de FP (en centres grans)

•

Coordinador pedagògics

•

Administrador/Secretari

Col·legiats:
•

Membres del consell escolar

•

Membres del claustre de professors

Òrgans de coordinació:
•

Col·legiats:
•
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•

Unipersonals:
•

Caps de departament i de seminari

•

Coordinador d'informàtica i/o coordinador TIC-TAC

•

Coordinador d'activitats i serveis escolars

•

Coordinador d'ESO, de Batxillerat i de Cicles Formatius

•

Coordinador de riscos laborals

•

Coordinador lingüístic

•

Coordinador de qualitat

•

Tutors de grup i tutors de pràctiques en empresa

•

Responsables de manteniment d'aula/taller

Les tasques generals del professorat són:
•

Tasques d'inici de curs: Programacions funcionals, programacions “formals”.

•

Tasques de departament: Confecció i planificació del calendari acadèmic, gestió de
reunions, actes de reunions

•

Pre-avaluacions i avaluació inicial: Gestió trimestral, informes

•

Avaluacions: gestió trimestrals, finals i extraordinàries, butlletins de notes, estadístiques
d'aprovats i suspesos,

•

Assistència i disciplina: Gestió, Informes, Comunicació amb les famílies

•

Tutories: Comunicació amb les famílies

Claustre de professors/es
El claustre de professors, és format per tot el professorat del centre, on hi tenen veu i vot. En
aquest claustre es decideixen tots els aspectes pedagògics i didàctics de funcionament del centre.
Les funcions principals del Claustre de professors són:
•

Participar en l'elaboració del Projecte Educatiu del Centre.

•

Informar i aportar propostes al Consell Escolar del Centre i a l'Equip Directiu sobre
l'organització i la Programació General del Centre, i per al desenvolupament de les
activitats escolars complementàries i de les extraescolars.

•

Establir criteris per a l'elaboració del Projecte Curricular del Centre, aprovar-lo, avaluar-ne
l'aplicació i decidir-ne possibles modificacions.

•

Elegir els seus representants al Consell Escolar del Centre.

•

Informar del nomenament dels professors-tutors.
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•

Emetre informe favorable sobre la proposta de creació d'altres òrgans de coordinació
abans que el Director no la presenti al Consell Escolar del Centre.

•

Fixar i coordinar les funcions d'orientació i tutoria dels alumnes.

•

Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i la investigació pedagògiques, i en el
de la formació del professorat de l'Institut.

•

Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació dels alumnes i del Centre en general.

•

Aportar al Consell Escolar criteris/ i propostes per elaborar el Reglament de Règim Intern.

•

Aportar a l'Equip Directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del Pla d'Estudis del
Centre, la utilització racional de l'espai escolar comú i de l'equipament didàctic en general.

•

Conèixer les candidatures a la Direcció i els programes presentats pels candidats.

•

Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament d'Ensenyament.

PAS (Personal d'administració i servei)
El personal del PAS també juga un paper fonamental dins del centre, encarregant-se de totes les
tasques de gestió acadèmica, i vetllant pel manteniment de les instal·lacions i pel seu correcte ús.
Les tasques que realitzen els membres del PAS són:
•

Gestió acadèmica (secretaria)

•

Gestió logística i serveis (consergeria, porteria, ...)

•

Vetllar pel manteniment del centre (reparacions, neteja, electricista, telefonia, internet, ...)

Alumnes
Els alumnes juntament amb els professors són els que donen sentit al centre i per tant estan
íntimament lligats a nivell organitzatiu. Podem classificar-los segons:
•

Els estudis que cursen:
•

•

ESO
•

Aula ordinària

•

Aula de diversificació curricular (coneguda anteriorment com aula oberta)

•

Aula d'Acollida (alumnat nouvingut)

•

Batxillerat

•

Cicles formatius de grau Mig o Superior

•

Aula taller

•

Externs del centre (formació de formadors, formació ocupacional, certificacions, ...)

El càrrec que ocupen:
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•

delegat o sotsdelegat

•

membre del consell escolar

•

responsable d'activitats de centre

Famílies
Les famílies són el darrer element imprescindible de la comunitat educativa, com a pares, mares o
tutors legals dels alumnes del centre, juguen un paper fonamental en tots els aspectes educatius
dels seus fills/es i la seva implicació és clau per l'èxit escolar. La comunicació amb les famílies és
fonamental i es on cal invertir més esforços per aconseguir un canal de comunicació fluid. Per
aconseguir-ho cal que mirem les famílies des de diferents perspectives:
•

Segons el nucli familiar:
•

Famílies nuclears o elementals: Unitat familiar bàsica formada pel mare, mare i fills.

•

Famílies extenses o consanguínies: Formades per més d'una unitats nuclear, més
enllà de dos generacions. Són molt habituals en les famílies d'ètnica gitana.

•

Famílies monoparentals: Família formada per un dels dos cònjuges i el/s fill/s.

•

Famílies on els pares estan separats: Poden arribar a ser especialment de difícil
gestió, depenent del tipus de separació i/o a relació que hi ha entre els cònjuges.

•

Centres d'assistència social, amb un tutor assignat per l'administració: La tutela
legal dels alumnes la té l'administració i la relació amb els seus progenitors d'existir
està condicionada per l'assistència social.

•

•

•

Nivell econòmic:
•

famílies humils amb poc o cap recurs econòmic.

•

famílies de classe treballadora.

•

famílies de classe mitja o alta.

Nivell cultural:
•

Pares sense cap estudi o estudis primaris.

•

Pares amb qualificacions professionals o estudis de formació professional.

•

Pares amb estudis superiors.

Coneixement tecnològic:
•

Sense coneixements tecnològics.

•

Amb coneixements tecnològics diversos emprant Internet o telefonia mòbil.
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Institucions, empreses i altres organismes
Aquestes representen la part més externa de la comunitat educativa, encara que també tenen les
seves funcions i participen del centre:
•

Empreses:
•

Empreses que són proveïdors del centre.

•

Empreses que col·laboren altruistament amb el centre.

•

Empreses associades al projecte escola-empresa, en les que l'alumnat realitza les
estades de pràctiques. Cicles formatius, formació professional ocupacional,
batxillerats, escola-taller, aula de diversificació curricular.

•

•

Institucions
•

Ajuntament de la localitat amb presència d'un membre al consell escolar.

•

Consells comarcals

Altres organitzacions
•

AMPA – Associació de mares i pares d'alumnes.

•

AEE – Associació Escolar Esportiva.

•

Fundació adherida al centre.

Consell escolar
El consell escolar és l'òrgan de govern que garanteix la participació de tots els membres de la
comunitat educativa. L'elecció dels seus membres és realitza democràticament d'entre els
diferents agents de la comunitat educativa. Les seves funcions principals consisteixen en el control
del funcionament del centre, aprovar i participar en diverses mesures que regeixen el
funcionament de l'institut, entre d'altres que li puguin ser assignades per les normes legals vigents.
Formen el consell escolar: el director i cap d'estudis del centre, representants dels alumnes,
representants de les famílies, representants dels professors, un representant del PAS, un
representant de l'ajuntament.
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2.2.3. Estructura física i lògica de la xarxa local del centre abans de començar el
projecte
A nivell físic la xarxa del centre és d'una dimensió considerable si tenim en consideració que és un
centre amb més de 50 dependències entre aules, departaments i espais d'administració i serveis.
Aquestes es troben repartides en un edifici principal de dos plantes (planta baixa i primer planta), i
dos edificis adjunts en l'espai de les instal·lacions: una aula-taller al mig del pati i un pavelló
poliesportiu.
Recentment, abans de l'inici d'aquest projecte, el centre s'ha remodelat per mitjà d'un pla
tecnològic del departament d'educació que té per objectiu, muntar unes instal·lacions bàsiques de
xarxa per a que totes les aules del centre estiguessin preparades per connectar-se a Internet. Amb
aquest pla tenim que:
•

Es munta un MDF1 en un espai reservat, on convergeix tot el cablejat de la xarxa i des d'on
el centre es connecta a Internet.

•

El 90% dels espais del centre disposen de dos punts de connexió RJ-45 connectats al
MDF. Queden fora del pla els dos edificis adjunts i alguns espais reservats a serveis del
centre (calefacció, lavabos, cuina, etcètera).

•

Les 3 aules d'informàtica complint amb la norma de segmentació de xarxa, es cablegen i
se'ls instal·la un SDF2 que connecta amb el MDF, per mitja del backbone.

•

Els espais de professorat al disposar únicament d'un o dos ordinadors es connecten
directament al MDF.

•

El disseny lògic del centre és orientat a un nombre d'ordinadors reduït i s'utilitza el rang
d'IP de tipus C (192.168.0.0/24). El centre disposa de dues xarxes, una per alumnes i l'altra
per professors. Com les dues xarxes estan separades i aïllades físicament s'utilitza el
mateix rang d'IP a les dues xarxes.

A partir d'aquest punt és quan sorgeix la necessitat de definir un pla per a les instal·lacions de
xarxa del centre donat que:
•

Està previst d'ampliar el centre amb 6 aules més d'ordinadors, instal·lar 5 kits d'Internet a
l'aula3 subministrats pel departament d'educació i configurar un sistema de xarxa sense fils

1 MDF: Main Distribution Frame
2 SDF: Single Distribution Frame
3 El kit d'Internet és una dotació del departament d'educació format per un armari de xarxa equipat amb una estació de
treball, un sistema de megafonia i un projector que s'instal·la a l'aula per poder projectar continguts durant les classes.
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per a professors i alumnes. Cal muntar un protocol de creixement i manteniment de la
xarxa per que l'estructura del centre estigui correctament dissenyada i

garanteixi un

correcte funcionament.
•

El disseny lògic implantat és insuficient (rang IP inadequat, no hi ha una gestió del
trànsit, ...) i la falta de connexió entre la xarxa d'alumnes i professors fa preveure, en un
futurs, problemes d'interoperabilitat. Cal preveure un disseny de xarxa a nivell lògic que
garanteixi aquest creixement previst assignant rangs d'IP més adequats a cada xarxa i
millorar la comunicació entre xarxes, salvaguardant la seguretat en tot moment.

2.3. Recursos que l'administració educativa posa a l'abast dels docents
El diferents membres de la comunitat educativa utilitzen un conjunt de serveis que el departament
d'educació ha ubicat a la xarxa i sobre els que ens cal conèixer les seves funcionalitat per tenir-les
en consideració en el moment de dissenyar el projecte.

2.3.1. Web de recursos didàctics i pedagògics per a professors, alumnes i famílies.
-Portal XTEC (http://www.xtec.cat/)
En aquesta web hi ha un recull considerable de recursos didàctics destinats als diferents nivells
formatius del sistema educatiu. També constitueix el punt de trobada de la comunitat educativa, on
es posen en comú diferents treballs i activitats, projectes educatius a la xarxa, plans d'innovació i
plans de millora endegats pel departament d'Educació. També si poden trobar manuals d'ajuda a
l'usuari i espais de suport entre els professorat i un recull de tots els portals i serveis educatius que
ofereix el departament als docents per exercir les seves funcions.

Iŀlustració 1: Web XTEC
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Cal destacar d'aquest recursos els següents:
•

Correu web XTEC corporatiu (actualment migrat a la plataforma de Gmail).

•

Fòrums de suport al professorat i manuals d'ajuda a l'usuari.

•

XTEC Blocs.

•

JClic i QV (Quaderns Virtuals). Recursos utilitzat entre el professorat per realitzar-ne
activitats a l'aula. Pel seu funcionament cal tenir instal·lades les llibreries de Java.

•

Serveis de catàleg de les mediateques dels CRP4 i Biblioteques escolars (Projecte epergam: http://aplitic.xtec.cat/epergam/).

•

"Internet segura". Recursos , per aprendre a fer un bon ús de la xarxa.

•

Espai de formació permanent. Zona de consulta, inscripció i gestió de l'oferta de formació
permanent i actualització del professorat.

•

Hi altres espai específics per a la FP, la ESO, Batxillerat, Infantil i primària, etcètera.

-Portal EDU365 (http://www.edu365.cat/)
Aquest portal és orientat als alumnes i les seves famílies, i tot i que el conductor continua sent el
professorat, la filosofia del portal consisteix en donar recursos educatius que fomenti
l'aprenentatge. Fa uns anys aquest portal també proporcionava correu electrònic corporatiu als
alumnes, però la proliferació de serveis gratuïts de correu electrònic va provocar-ne
l'abandonament progressiu.

Iŀlustració 2: Web edu365

4 CRP: Centres de Recursos Pedagògics
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En aquest web, trobem un apartat (que anomenem escriptori) per a cada un dels nivell educatius
(infantil, primària, secundària, batxillerat i FP), i agrupa diferents recursos per àrees curriculars
que en facilita el seu ús, donat que coincideix amb el que els alumnes reben a classe. També hi ha
recursos de consulta com diccionaris en línia i enciclopèdies. Si hi ha quelcom a destacar del
portal edu365, és el seu caire web2.0, doncs la majoria de recursos presentats estan basats en
l'ús de les eines 2.0 disponibles a la xarxa, dels que en fa una especial promoció i anima a
l'alumnat i professorat a fer-ne ús i compartir les seves pròpies creacions.

-Portal Àgora
El portal Àgora és una plataforma servidora de portals Moodle (en plural), on qualsevol centre
educatiu pot sol·licitar que se li crei un Moodle específic per al seu Institut amb una adreça de
l'estil http://agora.xtec.cat/institut/moodle/. L'objectiu d'aquesta plataforma és simplificar, als
centres que no disposen de personal especialitzat en temes d'informàtica, la possibilitat de
disposar d'un Moodle sense haver-se de preocupar del seu manteniment i actualitzacions, dels
backups i de la seguretat. Encara que la seva arquitectura al estar tot integrat, deriva en algunes
limitacions com:
•

No es pot disposar d'un tema Moodle personalitzat

•

No es poden instal·lar altres mòduls dels que es du la plataforma configurats per defecte

•

Sovint s'aprecien caigudes de rendiments del servidor, sobretot en períodes de sobre
utilització quan es realitzen cursos de formació del professorat per exemple.

Iŀlustració 3: Web Agora
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Tot i així, en aquest darrer punt s'estan realitzant actuacions per solucionar-ho, creant plataforma
similar per a repartir-hi la càrrega:http://odissea.xtec.cat/ i http://alexandria.xtec.cat/

-La Intraweb del departament
A partir d'una llicència d'estudi atorgada a un professor, el departament va desenvolupar un portal
web a partir d'un portal CMS preexistent, Zikula (predecessor del PostNuke). L'objectiu d'aquest
projecte era oferir a tots els centres de Catalunya la possibilitat de disposar d'una pàgina web per
tenir presència a la xarxa i poder oferir informació als membres de la comunitat educativa. Aquest
portal que es va anomenar Intraweb, també es va integrar a la plataforma Àgora de manera que
els centres podien demanar a part del seu portal de docència virtual, la web personal del centre.

Iŀlustració 4: Web Intraweb
Al estar hostatjat a la plataforma Àgora, aquest CMS té les mateixes limitacions que les descrites
per als Moodle, a banda d'algunes limitacions importants com:
•

No disposa de sistema de control d'accés als documents penjats al portal, aquest sempre
són oberts a la xarxa.

•

El sistema de gestió d'usuaris deixa molt que desitjar i presenta alguns aspectes
preocupants pel que fa a seguretat i privacitat de les dades.

•

La interoperabilitat amb altres sistemes no està implementada.

•

És una plataforma que encara està en fase de desenvolupament (versió 0.7.6)

Com aspectes positius podem dir al seu favor que implementa tot un seguit de mòduls addicionals
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que representen un abans significatius pel que fa a gestió de centre des de la web, incloent
mòduls de gestió de guàrdies, reserva d'espais i equipaments, gestor d'incidència informàtiques,
agendes, etc.

2.3.2. Webs d'eines de gestió acadèmica i administrativa
- Web del departament (http://www.gencat.cat/educacio)
En la web de la Generalitat de Catalunya, podem trobar l'espai del Departament d'Educació. En
aquesta secció, trobem tota la informació més institucional i de gestió del departament. En els
darreres anys s'ha fet un esforç considerable per actualitzar l'administració, i des d'aquest espai
famílies, alumnes i professors poden realitzar un bon nombre de tràmits en línia, consultar
convocatòries, etcètera.

Iŀlustració 5: Web departament d'ensenyament
També podem consultar tot el funcionament del sistema educatiu, els centres que el formen i
informació d'orientació a l'estudi, jornades i tallers, actualitat educativa, concursos i
competicions, ...
Al igual que el portal edu365, aquest darrer any la web del departament s'ha actualitzat amb un
nous format de difusió fent ús de la web 2.0, per aquest motiu podem seguir l'activitat del
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departament pel facebook i twitter, consultar recursos multimèdia al seu canal de youtube i fins tot
estar al dia de l'actualitat en un entorn més amigable des del seu bloc.

- Portal ATRI, antic EPOCA (https://atri.gencat.cat/)
Aquest portal és la intranet específica per als empleats públics de l'administració. És un espai molt
utilitzar des d'on consultar l'expedient, gestionar les sol·licituds de destinacions i concursos de
trasllats, gestionar les dades econòmiques, etcètera.
Actualment aquesta intranet s'està actualitzant i ampliant, amb l'objectiu d'integrar molts dels
servies que fins ara estaven distribuïts en altres portals i aplicacions.

Iŀlustració 6: Web ATRI
- Portal SAGA (http://educacio.gencat.net/saga)
Aquest portal és de vital importància per tot el que fa al sistema educatiu, és el portal específic per
gestionar els expedients acadèmics dels alumnes de tot el país. Periòdicament el professorat en
funció del seu nivell educatiu, introdueix l'avaluació dels alumnes que té al seu càrrec i és des
d'aquesta aplicació des d'on es generen els butlletins de notes que els alumnes entreguen a les
famílies. També és des d'aquest espai des d'on es fa la gestió dels recursos humans del centre
educatius, s'assignen diferents rols i responsabilitat en el portal SAGA (que és específica del
centre al que pertany el professor), en funció dels càrrecs del professor. Aquest rols permeten
diferent nivells d'accés, des del rol de professor ras que és relativament fàcil d'utilitzar, fins al
Universitat de Lleida - 2011

26

2. Anàlisis

d'administrador de centre, amb una complexitat més que considerable que requereix de rebre un
curs de formació específica per aprendre a gestionar històrics, creació de currículums acadèmics,
executar tot el procés de inscripció, matriculació , avaluació i expedició dels alumnes, etcètera.
Aquest tipus de tasques més avançades acostumen a estar en mans del PAS de la secretaria del
centre, i en àrees molt concretes requereixen de l'actuació d'algun membre de la directiva del
centre, per exemple per temes de gestió econòmica o d'assignació dels càrrecs del professorat del
centre.

Iŀlustració 7: Web SAGA
La fita més important de SAGA, tot i les crítiques
de les que ha format part (veure projectes
candidats a Fiasco Awards 2010), no podem
oblidar el fet de que aquesta aplicació cada any
gestiona el funcionament de tots els centres de
Catalunya, i en aquest fet rau el seu gran defecte,
la falta d'un disseny d'interfície basada en l'usuari
i el seu insuficient rendiment quan els més de
100.000 professors del departament d'educació,
introdueix les qualificacions al final de cada
trimestre.

Iŀlustració 8: Winsec

Anteriorment tota aquesta gestió es realitzava
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amb l'aplicació Winsec, instal·lada en el servidor del centre, aquest permetia la connexió d'uns
quants clients instal·lats en d'altres ordinadors del centre. A final de curs s'enviava en disquets i en
les seves darreres versions per correu electrònic, les dades del curs a la seu central del
departament per ser arxivada.

- Programa AMIC
Encara que aquesta aplicació s'ha inclòs en aquest apartat, és el centre qui ha escollit utilitzar
aquest programa, s'utilitza per confeccionar els horaris del curs i gestionar les faltes d'assistència i
incidències dels alumnes per mitjà d'una PDA personal per a cada professor.

2.4. Extracció de requeriments del projecte
A partir de l'estudi anterior, un cop analitzat l'estat de partida del projecte, els agents i elements
participants, ens cal definir quines de les necessitats sorgides cal desenvolupar. Definirem els
requeriments de projecte a partir de cada una de les àrees estudiades:
Actuacions en l'àrea de sistemes informàtics
1. Definir protocol de creixement i manteniment de la xarxa del centre a nivell físic.
2. Projectar el disseny de la xarxa del centre a nivell físic i a nivell lògic, considerant les
previsions d'ampliació i creixement, i centrant-nos en una millor gestió del trànsit i recursos.
Actuacions a nivell de gestió i administració
1. Dissenyar un portal de centre amb els següents objectius:
•

Disposar de presència a la xarxa d'Internet.

•

Disposar d'una web amb un disseny afí amb la de la Generalitat de Catalunya.

•

Oferir informació sobre el centre educatiu, la seva activitat i actualitat.

•

Crear una font de recursos d'interès per als diferents membres que formen la
comunitat educativa.

•

Establir mecanismes per millorar la comunicació entre els membres del centre.

•

Permetre la gestió dels continguts per part de qualsevol dels membre designats
d'entre la comunitat educativa (professors/es, PAS, pares, mares i tutors,
representants institucionals o empreses).

•

La interfície d'aquesta àrea de gestió haurà de ser simplificada si tenim en compte
que el nivell de coneixement TIC es baix.

Actuacions a nivell d'aula
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1. Implantar un entorn virtual d'aprenentatge (EVA), accessible des del centre i des de casa,
que han de permetre:
•

Al professorat:
•

Disposar d'un espai on deixar materials i activitat per l'alumnat, definir
tasques, calendaris d'entrega i espai de qualificacions.

•

Disposar d'un espai des d'on comunicar-se amb les famílies en relació a
l'activitat educativa dels seus fills.

•

A l'alumnat:
•

Fer el seguiment de les seves assignatures.

•

Participar activament de l'activitat d'ensenyament i aprenentatge amb la
resta de companys de classe.

•

Al pares/mares/tutors:
•

Disposar d'un àrea des d'on realitzar el seguiment del progrés i tasques
assignades als seus fills.

•

Disposar d'un espai des d'on comunicar-se amb el tutor del seu fill/a, o amb
el centre.

•

Complir en tot moment amb la política de protecció de dades i normativa legal
vigent.

2. Per facilitar la tasca docent al professorat es vol disposar també d'un espai des d'on
compartir recursos didàctics entre professors del centre i de fora, per a la preparació de
materials docents per a l'aula. Atenent que aquest requeriment és una aposta per la Web
2.0, també és vol que la informació generada pels docents estigui correctament
classificada i que sigui fàcil la seva exportació entre comunitats de professors.
Actuacions a nivell de formació
1. La clau de l'èxit dels sistemes que es volen implantar rau en l'ús que se'n faci, és per
aquest motiu que es vol assegurar una correcta transició entre la manera tradicional de
treballar i la que es vol implantar. Per aconseguir-ho caldrà dissenyar i dur a terme un pla
de formació per donar a conèixer a tots els membres de la comunitat el funcionament dels
nous sistemes atenent-nos als seus rols particular i el seu nivell tècnic de partida.

2.5. Anàlisis de tecnologies
Pel que fa a les tecnologies que en principi es volen utilitzar el primer que cal remarcar és que la
direcció del centre aposta clarament pel programari lliure i per tant dins del que les circumstancies
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permetin, s'escolliran sistemes lliures. Malgrat aquesta determinació, la realitat és que la difusió
del programari propietari és molt estesa i moltes de les aplicacions que s'han d'utilitzar ens limitem
alhora d'escollir les solucions tecnològiques per implantar els sistemes.
En aquest punt de l'anàlisi del problema es fa molt difícil establir amb exactitud quines seran les
eines que s'utilitzaran per implementar el projecte, però com en aquest punt tenim definit quins
són els requeriments del projecte, això ens permet fer una primera aproximació a les eines que
s'utilitzaran, acabant de concretar-les en la fase d'implementació.
Sistemes propietaris
El centre disposa de llicències oficials per a estacions amb Windows XP i per a Windows 2003
Server, així com llicències per antivírics Panda tant individual com en la seva versió Panda
Enterprise. L'objectiu d'aquest sistemes és hostatjar altres aplicacions que necessiten d'aquest
sistemes per funcionar, com el programa AMIC i el WinSec.
Sistemes lliures
D'entre la llarga llista de sistemes operatius lliures, n'hi ha alguns que es dibuixen amb força com
a possibles candidats a servidor per la seva "bona fama", aquestes distribucions són Debian,
CentOS, Fedora i Ubuntu Server, s'han descartat distribucions com SuSe o Redhat Enterpise per
que suposen un cost i es vol minimitzar costos. L'elecció del sistema és molt personal per que en
definitiva les distribucions són molt semblants les unes i les altres, per aquest motiu un bon
paràmetre per a decidir-se és el rendiment i robustesa de la distribució (CentOs és una bona
elecció), i el suport d'una comunitat que mantingui la distribució actualitzada i on poder recórrer
per si sorgeix algun problema (La comunitat de Debian sumada a la seva fiabilitat es també una
bona elecció). Un altra categoria de distribucions, son les que s'utilitzen com a servidors de xarxa
unificats amb l'objectiu de gestionar el transit i serveis de xarxa, hi ha diverses opcions,
començant per Smooth Wall, eBox, Clarkconnect, etc. Tot i que en aquest punt hi ha poc anàlisis a
realitzar, des de fa alguns anys que el departament recomana i forma al professorat per a la
utilització de la distribució Clarkconnect.
Servidors
L'elecció dels servidors serà purament econòmica, donat que els recursos del centre són limitats i
no es vol trobar el punt òptim entre la despesa de la compra dels servidors i els sistemes operatius
que s'instal·lin, es procurarà que puguin treure'n el màxim de rendiment.
Servidor web
L'elecció del serveis que han de constituir el servidor web, si tenim en compte que és voluntat del
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centre treballar amb programari lliure a diversos nivells, ens du a l'elecció de les eines habituals en
aquest sentit, LAMPP5. Hauríem pogut considerar un llarg etcètera d'opcions (Tomcat, l'anomenat
Ruby on Rails o la creixent moda de Plone), però al voltant d'un servidor configurat amb aquest
serveis podem trobar una gran comunitat de programadors i recursos amb Php i un nombre
considerable de portals CMS que podem utilitzar amb els nostres propòsit.
Conceptes teòrics de Apache, Php, MySql i phpmyadmin
El funcionament d'aquestes tecnologies és el següent, el servidor web s'encarrega de rebre les
peticions dels clients, que en aquest cas s'ha utilitzat el port per defecte, port 80. El servidor web
quan rep una petició per una pàgina web en PHP, executa el mòdul mod_php que llegeix el
programa en PHP i l'interpreta, aquest al mateix temps pot realitzar altres peticions a d'altres
mòduls com per exemple l'encarregat a fer crides al MySQL. Un cop el programa s'ha executat,
aquest normalment genera un flux de dades de sortida amb forma de pàgina web que s'envia al
client i aquest l'interpreta amb el navegador web. El següent diagrama exemplifica aquest procés.

Iŀlustració 9: Arquitectura client-servidor. Php i MySql
Avantatges i inconvenients de PHP i MySQL
AVANTATGES
PHP

INCONVENIENTS

-Alt rendiment

-El codi no es pot protegir.

-Interconnectivitat amb diverses BBDD

-Llenguatge poc especialitzat per

-Incorpora moltes llibreries de funcions

a la tasca web.

-És programari lliure

-Mancança

-Cost reduït o null

desenvolupament integrat i amb

d'entorn

de

-Facilitat d'aprenentatge per la seva semblança a depuració de codi.
5 LAMPP: Linux+Apache+MySql+Php+PhpMyadmin
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d'altres llenguatges.
-Portabilitat. Els motors d'interpretació de PHP
funcionen en multitud d'aplicacions i en diferents
sistemes operatius
MySQL -Alt rendiment.

-Mancança

de

funcionalitats

-És programari lliure

avançades.

-Cost reduït

-Futur incert, va ser comprat per

-Fàcil de configurar

Oracle.

-Portabilitat. MySQL es disponible per a diferents
sistemes operatius.
Portals LMS
Els Learnning Management Systems són portals orientats específicament al e-learning, i si
cerquem per la xarxa podrem veure l'amplia quantitat de propostes que podem trobar-hi, fins i tot
si ens limitem a les que ens són adequades per als sistemes basats amb LAMPP. Però aquest
llarg llistat que ens podria temptar de començar amb una llarga comparativa, es resumeix
ràpidament amb una única opció, que podem anomenar estàndard de facto local (no ens
atrevirem a anomenar-lo global encara que deu faltar-hi poc), el LMS Moodle implantat
majoritàriament dins del sistema educatiu català i amb un bon nombre de professors i alumnes
formats al seu voltant.
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3. Disseny del projecte
A partir de tot l'anàlisi anterior realitzarem el disseny de tots els sistemes informàtics del centre
des de dos fronts, primer abordarem la part de maquinari i xarxa i després descriurem el
programari i els portals web del centre.

3.1. Seguretat de la informació
En l'anàlisi inicial hem pogut observar com el tipus de dades amb les que treballen cada membre
del col·lectiu són molt diverses i en alguns casos, aquestes dades contenen informació sensible
que cal tractar amb confidencialitat, sense oblidar-nos de la llei de protecció de dades que
qualsevol organisme que ofereix un servei públic ha de respectar. Aquest fet ens fa adonar que
ha d'haver diferents nivells d'accés a aquestes dades en funció del col·lectiu al que es pertany.
Aquests nivells d'accés s'han tingut en compte en el moment de dissenyar el projecte i es
reflecteixen en el disseny de la xarxa i dels sistemes tant hardware com software. S'estructura de
la següent manera:
nivell 0: Administració de la xarxa
nivell 1: Dades de Centre i Direcció
nivell 2: Dades del professorat i del PAS
nivell 3: Dades de les famílies
nivell 4: Dades de l'alumnat
Aquesta estructura jeràrquica consta de 5 nivells, de nivell superior (nivell 0) a nivell inferior (nivell
4), que limiten l'accés a la informació d'un nivell a un altre, de manera que per defecte un nivell
superior pot accedir a totes les dades dels nivells inferiors però no a les dels nivells superiors. En
certs casos ens podem trobar que certes dades de nivell superior han de ser accessibles a un
nivell inferior; Aquestes situacions es tractaran de manera explícita i caldrà dissenyar un sistema
específic que en permeti el seu accés, però per defecte el sistema denegarà i enregistrarà
qualsevol intent d'accedir a dades que per la jerarquia no pertoquen.

3.2. Maquinari i xarxes del centre
3.2.1. Disseny lògic de la xarxa del centre
A grans trets la xarxa de l'institut es dividirà en dues part fonamentals perfectament diferenciades:
•

Xarxa professorat i PAS (que anomenarem XXP)

•

Xarxa alumnat (que anomenarem XXA)
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El motiu és evident, a la xarxa de professorat i PAS, es treballa i s'emmagatzema informació
confidencial que cal preservar (nivells 0, 1, 2 i 3) i un primer nivell de seguretat és protegir l'accés
a la xarxa de professors tant des de l'exterior com des de la mateixa xarxa d'àrea local.
Com també cal preservar la seguretat de la xarxa interior del centre de la xarxa d'Internet, tot
oferint un seguit de serveis que han de ser accessible tant des de l'exterior com de l'interior, s'ha
definit una xarxa DMZ amb aquesta finalitat.

Iŀlustració 10: Arquitectura de sistemes

Tot seguit descriurem els diferents elements d'aquest esquema lògic, i n'especificarem la lògica de
xarxa, les diferents configuracions i finalitats de funcionament.

Xarxa d'alumnes (XXA)
En aquesta xarxa hi treballen els alumnes dels diferents nivells educatius i els seus professors
associats. Bàsicament s'utilitza per a dur-hi a terme activitat docent.
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Configuracions de xarxa i organització de les IP
Per assignar les diferents IP i dades de connectivitats als dispositius de xarxa, s'assignaran de
manera estàtica a cada elements. La xarxa d'alumnes emprarà adreces IP de tipus A, 10.0.0.0/8 i
s'implementarà una subxarxa per a cada espai, aula o tipus de dispositiu, amb el següent format:
IP de l'estació:

10.A.A.H

Mascara de xarxa:

255.255.255.0 (24 bits)

Porta d'enllaç:

10.A.A.1

DNS primari:

10.0.0.190

DNS secundari:

N/D

On:
•

A.A - A nivell general és el número d'aula o espai on es troba l'estació. El primer octet
indica el número de planta i el segon el número d'aula. També es defineixen casos
concrets on aquests valors s'utilitzen per identificar dispositius que no tenen una ubicació
exacta. En la següent taula es defineixen en un primer nivell les 4 grans categoritzacions i
la seva funcionalitat:
Xarxa
10.0.0.0/16
10.1.0.0/16
10.2.0.0/16
10.3.0.0/16

Funcionalitat
Ordinadors de la planta baixa o planta 0
Ordinadors de la primera planta o planta 1
Xarxa reservada per a pràctiques dels alumnes
DHCP ordinadors portàtils de les xarxes WiFi d'alumne.

A l'apartat de disseny físic de la xarxa del centre es concretarà amb més detall
l'organització de les diferents IP en funció de l'aula o espai que ocupen, la funcionalitat del
dispositiu dins de la xarxa, el tipus de dispositiu, etc.
•

H - És el numero de Host dins de l'aula i s'indiquen de la següent manera:
•

El primer ordinador de l'aula és la màquina del professor amb el número de host
100.

•

La resta d'ordinadors d'alumnes parteixen d'aquest, el primer ordinador d'alumne
101, el segon 102, etc.

•

Les impressores entre el host 80 i el 90.

•

El host 1 és reservat per a la porta d'enllaç.

•

El DNS és comú per a totes les aules.

•

Cada aula té una porta d'enllaç específica, que de fet és una interfície virtual definida al
servidor Clarck Connect. Això ens permet controlar i analitzar el trànsit de xarxa de cada
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aula, fer balanceig de l'ample de banda, etc.
Per exemple, l'ordinador número 3 de l'aula 0.10, tindran la següent configuració:
IP: 10.0.10.103/24
GW: 10.0.10.1
DNS:10.0.0.190
i la impressora de l'aula connectada a la xarxa:
IP: 10.0.10.80/24
GW: 10.0.10.1
DNS:10.0.0.190
Podeu veure en l'annex IPS-XXA, el llistat d'aules i espais amb la configuració que els pertoca.

Aules d'ordinadors de l'alumnat
Les aules d'ordinadors per norma general comptem amb 11, 16 o 21 ordinadors que sempre es
procura que siguin del mateix model que en permetin la clonació. Per norma general en les
diverses aules podem trobar els 10, 15 o 20 ordinador d'ús per als alumnes i 1 ordinador pel
professor. Tots els ordinadors són configurats com ordinadors duals amb un sistema operatiu
propietari (Windows 7 o Windows XP) i un sistema operatiu lliure (Linkat, Fedora o Ubuntu).
En tots els ordinadors s'instal·la programari de propòsit general, i en les aules i ordinadors que
s'escau també s'instal·laran programes específics en funció de les assignatures que es cursen a
l'aula o la funcionalitat que volem atorgar a l'ordinador en qüestió.

Impressores
Cada aula té una impressora pròpia connectada o bé a la xarxa o al ordinador del professorat. Els
ordinadors de cada aula on és la impressora són configurats per poder imprimir-hi.

Servidor ClarkConnect
Amb la finalitat de poder controlar el transit de la xarxa d'alumnes, s'ha ubicat un servidor entre la
xarxa d'alumnes i la DMZ i Internet. Per aquest servidor és per on passa tot el transit de xarxa
generat des de la xarxa d'alumnes cap a l'exterior o DMZ i té assignades diferents funcionalitats:
1) Encaminador o Gateway/Server
ClarkConnect és l'encarregat de realitzar el forwarding de totes les connexions dirigides a la xarxa
externa a la d'alumnes, per aquest motiu actua com a porta d'enllaç (gateway).
Com hem comentat en la part de configuració de xarxa, cada aula té definida una subxarxa
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concreta segons la seva ubicació o tipologia de dispositiu de xarxa, i en cada una d'aquestes
subxarxes hi ha reservat el primer host per a la porta d'enllaç i per tant hi ha tantes portes d'enllaç
com subxarxes definides. Totes aquestes portes d'enllaç són definides com a interfícies virtuals en
una de les interfície de xarxa del servidor. En l'annex IPS-XXA, hi ha la relació de interfícies
virtuals i a quines subxarxes estan associades.
2) Servidor proxy
Al servidor també se li instal·la el paquet de software squid, configurat com a proxy transparent.
Aquest ens ha de permetre controlar i millorar el transit de xarxa amb els següents aspectes:
•

Filtratge de planes web a partir de llistes negres de URLs per contingut, en el nostre cas
limitant les planes web amb continguts per adults.

•

Optimitzar el rendiment de la connexió a Internet. Configurant squid per que utilitzi un espai
de memòria cau (cache), en la que emmagatzema els paquets que es van descarregant i
que si es dona el cas que algun altra alumne de la xarxa descarrega la mateixa informació,
aquesta enlloc de tornar-se a descarregar des de la xarxa, ho fa des de la copia en local
que manté squid. Tot i així per evitar els típics problemes que provoquen els cache server
(es mostren planes web, documents, arxius, ... corresponents a altres usuaris), es
defineixen alguns bypass amb els servidors de la DMZ i els següents servidors d'Internet:
•

Servidors de correu: hotmail.es, hotmail.com, gmail.com, yahoo.es, correu.xtec.cat.

•

Servidors e-learning: agora.xtec.cat, odissea.xtec.cat

•

Altres: epoca.gencat.cat, cat365.cat.

En el cas que durant el transcurs d'ús de la xarxa s'anessin produint incidents en aquest
sentit s'anirien afegint els servidors a la llista de bypass.
3) Balanceig de l'ample de banda
ClarkConnect també incorpora un gestor de l'ample de banda. Per repartir equitativament l'ample
de banda del centre i que no hi hagi aules que l'acaparin tot, es defineix una limitació per a cada
subxarxa del centre. Aquest limit s'estableix amb 1000 Mbps de baixada i 256Mbps de pujada per
a cada aula.
Una limitació que no suporta ClarkConnect és poder definir un bypass en quant a la limitació
d'ample de banda per a servidors concrets, i pel que fa a l'accés als servidors de la DMZ seria
interessant poder treballar-hi a la màxima velocitat possible. Caldrà estudiar si és possible
parametritzar la distribució per satisfer aquest requeriment.
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4) Control del tipus d'aplicacions de xarxa permeses
Un altra de les aplicacions que du incorporada ClarkConnect, és la possibilitat de limitar algunes
de les aplicacions de P2P, aquest es configurat per evitar en tot moment la utilització d'aquest
programari.
5) Servidor DNS de la xarxa d'alumnes
Com a servidor DNS per a la xarxa d'alumnes, utilitzarem el paquet dnsmasq que du incorporat
clarkconnect, és un servidor DNS lleuger i fàcil de configurar. Treballa amb la llista de hosts del
servidor com a registre d'assignació de IPs a noms canònics i tot i les seves limitacions, ens
permet alleugerir les peticions DNS des de la xarxa d'alumnes a l'exterior, donat que manté les
peticions que va resolent en una memòria cau. Un altra de les avantatges que tenim de gestionar
el nostre propi servidor de nom és que podem utilitzar-ho com a primera barrera per limitar l'accés
a certes planes web i assignar els nostres propis noms a servidors del centre que no són
accessibles de de l'exterior.
6) Sistema de registres i estadístiques
Un dels aspectes interessants de ClarkConnect és el registre i les estadístiques que manté del
sistema. Aquest ens ha de permetre saber en tot moment la carrega que suporta el servidor i les
mancances que es facin manifestes. També ens serà d'utilitat consultar regularment els registres
per detectar certes planes web o aplicacions no adequades que s'utilitzen des de la xarxa
d'alumnes i d'aquesta manera anar refinant els sistema per que és faci un correcte ús de la
connexió a Internet.

Xarxa de professors i del PAS (XXP)
En aquesta xarxa hi ha connectats tots els ordinadors que utilitzen i donen servei al personal de
secretaria, PAS i professorat. La tipologia i configuració dels sistemes és la següent:

Configuracions de xarxa i organització de les IP
Per assignar les diferents IP i dades de connectivitats als dispositius a la xarxa de professors
també emprarem, a nivell genèric, assignacions estàtiques a cada elements. En aquest cas donat
que el nombre de dispositius connectats és inferior utilitzarem adreces IP de tipus C, que ens
permetran fins a 254 dispositius connectats.

IP:

192.168.1.H/24

Mascara de xarxa: 255.255.255.0
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Portal d'enllaç:

192.168.1.1

DNS primari:

192.168.1.250

DNS secundari:

192.168.1.207

On:
•

H és l'octet entre 1 i 254 que ens indica el número de host, en aquest cas no s'ha
organitzat amb subxarxes per espais, sinó que cal consultar en cada cas quina IP té
assignada cada dispositiu al mapa d'adreces IP de l'annex IPS-XXP. Tot i així s'han definit
uns rangs d'assignació d'adreces IP dins de la xarxa en funció de l'espai on s'ubiquen el
sistemes, el tipus de dispositius i els nivells de seguretat de la informació que contenen.
Aquesta organització ens permet controlar i gestionar el transit de xarxa, incrementant-ne
la seguretat.
Rang IP
192.168.1.1
192.168.1.20
192.168.1.31
192.168.1.80
192.168.1.100
192.168.1.150
192.168.1.200

a 192.168.1.19
a 192.168.1.30
a 192.168.1.79
a 192.168.1.99
a 192.168.1.149
a 192.168.1.199
a 192.168.1.254

Reservades per
Propòsits de gestió de la xarxa
Ordinadors d'administració i direcció
Espais de professorat
Impressores
DHCP per portàtils des dels APs
DHCP per a portàtils connectats per cable
Servidors i gestió de la xarxa

Ordinadors del professorat
Els ordinadors del professorat, han de dur instal·lat un sistema Operatiu Windows connectat al
domini de professors PROFESSORS.LOCAL i en algun cas en dual una distribució Linux. El
programaria instal·lat ha de ser:
•

Aplicacions d'ofimàtica: Open Office i Microsoft Office.

•

Navegadors per accedir a Internet: Mozilla Firefox, Internet Explorer i Chrome.

•

Client del programa de gestió acadèmica AMIC.

Impressores
Cada espai i despatx té una impressora pròpia connectada a un dels ordinador que actua de
servidor d'impressió. La resta d'ordinadors de cada espai són configurats per poder imprimir-hi.

Servidor del professorat (S-250)
Servidor dedicat a les necessitats específiques del professorat, la seva ubicació (en la part més
"profunda" dels sistemes informàtics del centre) és justifica per la sensibilitat de les dades que el
sistema ha de contenir. Un dels requeriments que ha de complir el servidor és la fiabilitat per
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garantir que les dades sensibles que conté no es puguin perdre ni ser corrompudes. En aquest
servidor es configuraran el següents serveis:
•

Controlador de domini del professorat (PROFESSORS.LOCAL)

•

Sistema antivíric corporatiu de Panda.

•

Servidor del programa AMIC: És el programa de faltes d'assistència de l'alumnat. Aquest
enregistra les dades per mitja d'unes PDA que utilitzen els professors a l'aula i que
posteriorment "bolquen" al servidor per mitja d'uns punts de sincronisme de comunicació
IR6, que connecten la PDA amb la xarxa i el servidor AMIC, entre diverses funcionalitats
més.

•

Servidor del programa WINSEC : Programa de qualificacions i gestió acadèmica antic,
només és configurat amb la finalitat de donar compatibilitat a alguns processos de consulta
sobre dades acadèmics passades que no són en el nou sistema.

•

Servidor DNS de la xarxa de professors.

•

Servidor de document de la CARPETA PÚBLICA: Antiga carpeta de treball del professorat
on hi havia tots els documents de centre i on tot el professorat podia accedir per treballarhi. Actualment és configurada com a només lectura, per permetre recuperar documents
necessaris pel treball actual.

•

Servidor multimèdia: Carpeta amb el recull de tota mena de materials multimèdia (fotos,
vídeos, gravacions, etc.) tant pedagògics, com les que el centre genera al llarg de curs, per
que el professorat tingui una font de recursos que li facilitin part de la seva tasca.

Xarxa WiFi
El centre disposa de diverses xarxes WiFi per tot el centre, amb diferent nivell d'accés a la xarxa
local del centre i amb diferents cobertures.
•

Xarxa WiFi Heura, és la xarxa implantada pel departament, donant cobertura tant a la
primera planta com a la planta baixa i en practicament a tot el centre. Es troba configurada
a diversos nivells:
•

Xarxa Docents: Es pensada per a que l'alumnat de l'Institut pugui connectar-se a
Internet des del seu propi portàtil.

•

Xarxa Eduroam: Es la que utilitzarà el professorat per poder connectar-se a
Internet de manera segura, en aquest cas el sistema és configurat per utilitzar
RADIUS7 i el professorat fa ús del seu usuari i contrasenya de la XTEC per accedir-

6 IR: Dispositiu d'infrarojos
7 RADIUS: Remote Authentication Dial-In User Server. És un protocol d'autenticació i autorització per a
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hi de forma segura i encriptada. Aquesta xarxa es concebuda des del projecte
Eduroam que fomenta la creació d'una xarxa WiFi entre centres educatius i
universitaris de tota Europa, facilitant la mobilitat de professorat i alumnat.
•

Xarxa WiFi pròpia del centre: Aquesta xarxa és compon de diversos AP distribuïts per tot
el centre amb diferents finalitats.
•

AP IESSud: Per donar cobertura al pavelló esportiu i al magatzem on hi ha el taller
del PQPI. És connectada a la xarxa d'alumnes.

•

AP Mordor: WiFi per suplir l'alta densitat d'ordinadors de l'aula de segon curs del
cicle formatiu d'informàtica, que connecten a la xarxa via WiFi i que provocaven que
la xarxa Docent fos insuficient. És connectada a la xarxa d'alumnes.

•

AP Direcció: WiFi per donar accés restringit als portàtils de direcció i del
professorat, que necessiten poder accedir a la xarxa de professors per treballar. És
connectada a la xarxa de professors. Les estació s'autentifiquen amb WPA2 i són
assignades per MAC per una major seguretat.

DMZ
A la DMZ és on es concentren la majoria de sistemes específics que fan ús tant els alumnes com
els professors i que donen solució a les necessitats específiques de cada col·lectiu. La DMZ té
una doble funció, protegir la xarxa local de possibles atacs exteriors, i hostatjar els servidors de
centre als que accedeixen professors i alumnes, tant des del mateix centre com des de casa.

NAS
Aquest és un disc dur de xarxa amb funcionalitats de NAS, s'utilitza per compartir els programes
que poden ser distribuïts lliurement tant entre el professorat com entre l'alumnat, per realitzar
copies de seguretat de certs ordinadors i com a font multimèdia d'imatges i vídeos útils per
l'alumnat. Aquest NAS permet crear usuaris i assignar-los permisos per carpeta, utilitzant el servei
de FTP o SAMBA.

XenServer
Per a hostatjar els serveis web del projecte, s'ha pres la decisió d'adquirir un nou servidor amb
aquesta finalitat, però aprofitant la despesa que genera l'adquisició d'aquest equipament es
plantejat configurar-lo com a un Servidor de virtualització, orientat a hostatjar aquells sistemes
virtualitzats i serveis associats que siguin necessaris ara i en el futur.
aplicacions d'accés a la xarxa o mobilitat.
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L'objectiu d'aquesta decisió és:
•

Optimitzar recursos

•

Reduir costos

•

Disposar d'un espai on migrar els sistemes implantats al centre que tenen un temps
d'operació que s'acosta al temps de vida útil del sistema i es previsible que en un període
raonable de temps sigui necessària la seva substitució per un equipament més fiable.

Tot i aquesta decisió també s'ha tingut en consideració que la tendència dels serveis locals
passaran en un futur pròxim al Núvol i per tant plantejar grans despeses en maquinari especialitzat
és una inversió dubtosa pel que fa a la seva rendibilitat. Per aquest motiu l'elecció de l'equipament
és un servidor de gama baixa amb un sistema optimitzat. Aquest servidor serà doncs, un servidor
de virtualització, durà instal·lat el programari de virtualització Xen de Citrix, amb la seva versió
gratuïta i sobre un sistema CentOS i ens permetrà crear diferents servidor virtuals per donar els
serveis de xarxa que necessitem. En el cas que ens ocupa, es disposarà d'un servidor virtual amb
CentOS i tots els serveis web poder executar-hi les web del centre.

Web Server
Aquest servidor és un servidor virtual amb CentOS, du configurat els serveis de Apache, MySql i
Exim. Sobre aquest serveis executarem:
•

La web del centre i la seva intranet de gestió.

•

El portal de docència virtual Moodle amb les assignatures dels diferents cursos.

Justificació:
El fet que ens ha portat a decidir d'hostatjar en local la web del centre i el portal Moodle, és
justificada pels motius següents:
•

Inicialment la connexió d'Internet del centre era de 512Kbps, posteriorment es va ampliar a
1Mbps i actualment és disposa d'una connexió de 20Mbps contractats que a efectes
pràctics no supera els 3Mbps i amb una pujada de 1Mbps.

•

En un moment donat podem tenir uns 100 ordinadors connectats a la xarxa, treballant amb
els portals, descarregant pràctiques o entregant-les, pujant arxius, etcètera.

•

Els talls del servei d'Internet i la caigudes de rendiment són constants al llarg de tot el curs.

Aquest dos factors fan del tot inviable plantejar-se treballar amb un Moodle ubicat a Internet, i tot
hi que inicialment es va plantejar de contractar una línia de fibra òptica, ja que ens els darrers anys
s'havien aixecat els carrers per passar el cablejat de fibra de les diferents companyies.
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Malauradament aquesta fibra òptica present al barri no es poden contractar per part del centre
educatiu i cal esperar a que l'administració educativa firmi un conveni amb alguna de les
empreses operadores de comunicació per que subministri al centre una línia de banda ampla
adequada a les seves necessitats.
Instal·lant en local els portals, el que volem aconseguir és:
•

Assegurar una velocitat de treball amb els portals elevada, 100Mbps de les targes de
xarxa, tant descarregant com pujant arxius.

•

Fiabilitat del sistema, el professorat i alumnat té la seguretat que el servei estarà disponible
malgrat els inconvenients de la connectivitat (talls en la connexió o falta del servei, ample
de banda reduït, ...), si més no, el professor pot tenir la garantia que l'alumnat treballarà
amb els materials de que disposa en el portal i malgrat hi hagi problemes amb accedir a
recursos ubicat a Internet, la realització de l'activitat docent serà possible.

S-Virtuals o entorn de desenvolupament
Aquest servidor té com a finalitat hostatjar un servidor on realitzar-hi proves i constituirà un entorn
comú per alumnes i professors, per desenvolupar-hi activitats educatives relacionades amb les
TIC que necessiten d'un servidor central per dur-les a terme. En definitiva podem entendre aquest
servidor com un espai on experimentar sense comprometre altres sistemes amb aplicacions ja
consolidades. També s'utilitzarà com a entorn de treball del projecte on preparar i testejar canvis
dels sistemes sense comprometre el correcte funcionament dels sistemes que són en producció.

3.2.2. Disseny físic de la xarxa del centre
A partir del planell d'aules i espais del centre exposats en la fase d'anàlisis -que ens definia la
distribució física de la xarxa del centre i en la que ens cal posar èmfasi en el fet que la majoria
d'aquests espais disposa com a mínim de 2 punts connectats directament amb el MDF- definirem
un protocol de creixement i ampliació d'aquesta xarxa, que ens ha de permetre en part dissenyar
la nova distribució atenent-nos a les ampliacions previstes.

Protocol d'ampliació dels espais a nivell físic
Previ a qualsevol actuació pel que fa a la xarxa del centre, cal demanar l'autorització del
coordinador TIC del centre, i aquest concretarà amb els tècnics com procedir. En termes generals
s'aplicaran el següents criteris:
1. Si es vol implantar una nova aula per als alumnes, i en aquesta s'hi han d'instal·lar més de dos
dispositius de xarxa, es procedirà a la fragmentació de l'estructura de xarxa:
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1. Es cablejarà l'aula amb tants punts de connexió com dispositius de xarxa siguin
necessaris.
2. S'instal·larà un nou armari de comunicació amb un concentrador amb un nombre suficient
de connectors, aquest punt SDF es connectarà amb el MDF per mitjà del backbone de la
xarxa d'alumnes.
2. Si es vol implantar un nou espai amb ordinadors per al professorat i/o PAS, i en aquesta hi han
d'instal·lar més de dos dispositius de xarxa (un en el cas de que calgui disposar de telèfon en
aquest espai), es procedirà a la fragmentació de l'estructura de xarxa:
1. Es cablejarà l'espai amb tants punts de connexió com dispositius de xarxa siguin
necessaris.
2. S'instal·larà un nou armari de comunicació amb un concentrador amb un nombre suficient
de connectors, aquest punt SDF es connectarà amb el MDF per mitjà del backbone de la
xarxa de professors.
Entendrem com a dispositius de xarxa qualsevol dispositiu que faci ús de la xarxa del centre. tant
si connecta amb la xarxa per mitjà del connector RJ-45 (ordinador de sobretaula, servidor, portàtil,
impressora, switch, telèfon IP, etc.), o utilitzant tecnologies de comunicació sense fils (ordinador
portàtil, mòbils amb WiFi, PDA, AP, etc.)

Disseny físic de la xarxa del centre
En l'esquema físic podem observar com es distribuiran els nous espais i aules amb ordinadors en
les dues plantes del centre, el cablejat de la xarxa i els enllaços troncals de comunicació.
Inicialment quan es van enumerar els espais del centre en el mapa d'aules, no es va considerar
que en un futur fos necessari disposar d'una classificació numèrica de les aules i espais. Per
aquest motiu en els esquemes d'ubicació d'espai la numeració de les aules no és correlativa i es
conserva la nomenclatura establerta pel centre que coexisteix amb la numeració d'aules que no
tenien una assignació numèrica en el seu nom.

1) Planta baixa
En aquest planell en planta de la planta baixa de l'edific, podem veure els diferents espais i aules
d'alumnes, professors i de sistemes, on s'ubicaran els ordinadors, la distribució del cablejat i
localització dels SDF i MDF.

Universitat de Lleida - 2011

44

3. Disseny del projecte

Iŀlustració 11: Planell distribució de xarxa planta baixa
Llegenda:
Zones en color roig: Aules i espais d'ordinadors connectat a la xarxa d'alumnes.
Zones en color verd: Espais d'ordinadors connectat a la xarxa de professors.
Zones en color groc: Espai de servidors i punt de reunió de tot el cablejat del centre.
Línies en color blau: És la línia de backbone que fa arribar el cablejat de cada aula i
espai fins a l'armari principal, MDF.
Cercle groc amb

Punt de cablejat vertical, centralitza el cablejat, IDF8, de la 1a planta

interior blau:

i la comunica amb el MDF ubicat a la planta baixa.

Icones quadrades

Indiquen la ubicació dels SDF on es fracciona la xarxa per que en
aquest espai hi ha més de dos dispositius de xarxa connectats

8 IDF: Intermediate Distribution Frame
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Distribució d'equipaments:
Espai

#Disp.

Xarxa

Nom

Tecnologia1

10 PCs

10.0.11.0

\\TECNO1-{XX}

Música

5 PCs

10.0.55.0

\\MUSICA-{XX}

Aula 0.6 o Aula Acollida

2 PCs

10.0.6.0

\\ACOLLIDA-{XX}

Sala d'actes

1 PC

10.0.7.0

\\CONFERENCIES

Tecnologia1 o Aula 0.9

15 PCs

10.0.9.0

\\AULA09-{XX}

Biblioteca

4 PCs

10.0.20.0

\\BIBLIO-{XX}

Cicles 2 o Aula 0.10

16 PC

10.0.10.0

\\CICLES2-{XX}

Laboratori 2

4 PCs

10.0.21.0

\\LAB-XX

A.O. (Aula oberta)

5 PCs

10.0.12.0

\\AOBERTA-{XX}

Dpt5 - Departament tecnologia

1 PC

192.168.0.0

\\DEPTECNOLOGIA

Biblioteca

1 PC

192.168.0.0

\\BIBLIOTECARI

Sala professors

3 PCs, 1 Impressora

192.168.0.0

\\SALAPROFES{XX}

Xarxa d'alumnes

Xarxa professors

1 IR, 1 Telèfon

\\XEROX

Sala reunions

3 PCs, 1 IR, 1 Telefòn 192.168.0.0

\\REUNIONS{XX}

D1 - Despatx Coord. pedagògic

2 PCs, 1 Telèfon

\\COORDINADOR

192.168.0.0

\\ADJUNTCOORD
D2 - Despatx Cap d'estudis

1 PC, 1 Telèfon

192.168.0.0

\\CAPESTUDIS

D3 - Despatx Direcció

1 PC, 1 Telèfon

192.168.0.0

\\DIRECCIO

D4 - Despatx Secretari i

2 PCs, 1 Telèfon

192.168.0.0

\\SECRETARI

Administrador

\\ADMINISTRADOR

D5 - Sala de tutories

1 PC, 1 Telèfon

192.168.0.0

\\TUTORIA

Secretaria

2 PCs, 1 Impressora

192.168.0.0

\\SECRETARIA{XX}

1 Telèfon
Consergeria

2 PCs, 1 Impressora

\\HPSECRETARIA
192.168.0.0

\\CONSERGE{XX}

\\RNP912135

1 Telèfon
Dp4 - Departament Socials

1 PC

192.168.0.0

\\DEP-SOCIALS

Dp3 - Departament Ciències

1 PC

192.168.0.0

\\DEPCIENCIES

Dp2 - Departament Cicles

4 PCs, 1 Impressora

192.168.0.0

\\DEPINFO{XX}

1 Telèfon
Dp1 - Departament Llengües
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Inf - Infermeria

2 PC

192.168.0.0

\\INFERMERIA{XX}

*Els dispositius que en el seu nom indiquen el patró {XX}, coincidixen en un espai on hi ha més
d'un dispositiu i substitueixen aquest patró pel número de dispositiu de dins l'espai o aula.

2) Primera planta
En aquest planell en planta de la primera planta de l'edific, podem veure els diferents espais i
aules d'alumnes (a la segona planta no hi ha espais de professorat), on s'ubicaran els ordinadors,
la distribució del cablejat i localització dels SDF i IDFs.

Iŀlustració 12: Planell distribució de xarxa primera planta
Llegenda:
Zones en color roig: Aules i espais d'ordinadors connectat a la xarxa d'alumnes.
Línies en color blau: És la línia de backbone que fa arribar el cablejat de cada aula i
espai fins a l'armari principal.
Cercle groc amb

Són els punts de cablejat vertical que comuniquen les plantes i els

interior blau:

IDF de planta

Icones quadrades

Indica ubicació dels SDF on es fracciona la xarxa.
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Distribució d'equipaments:
Espai

#Disp.

Xarxa

Nom

Aula 1.10

1 PC

10.1.10.0

\\KIT110

Aula 1.13

1 PC

10.1.13.0

\\KIT113

Aula Idiomes

16 PCs

10.1.20.0

\\IDIOMES-{XX}

Informàtica 2

16 PCs

10.1.19.0

\\INF2-{XX}

Xarxa d'alumnes

1 Impressora

\\HP-INF2

Informàtica 1

15 PCs

10.1.18.0

\\INF1-{XX}

Dibuix

1 PC

10.1.17.0

\\DIBUIX

Cicles 1 o Aula 1.16

16 PCs

10.1.16.0

\\CICLES1-{XX}

1 Impressora
Aula 1.15

4 PCs

\\HP116
10.1.15.0

\\DIVERSITAT-{XX}

*Els dispositius que en el seu nom indiquen el patró {XX}, coincidixen en un espai on hi ha més
d'un dispositiu i substitueixen aquest patró pel número de dispositiu de dins l'espai o aula.

3.3. Webs i serveis de centre
3.3.1. Web principal del centre
La web principal del centre recull tots els serveis i informacions referents al centre educatiu, i es
defineix com el punt de trobada de tots els membres de la comunitat educativa.
Justificació: S'ha decidit plantejar una web personalitzada per contenir els continguts del centre
per diversos motius:
•

El disseny d'aquesta plana web principal s'ha realitzat partint de les necessitats dels
usuaris que n'han de fer ús, per aquest motiu s'ha considerat oportú definir una àrea
específica per a cada un d'aquest membres on es recullen els accessos a tots aquells
elements que poden ser-los d'interès.

•

S'han establert diferents maneres d'arribar a la mateixa informació donat que no tots els
usuaris que visiten la plana web tenen per que coincidir amb la manera de navegar per la
web.

•

L'àrea de gestió dels continguts permet controlar quins drets té cada usuari per gestionar
continguts de la web, assignant-los drets generals o específics, i aquest poden ser
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assignats a qualsevol membre de la comunitat educativa.
•

L'àrea de gestió ha de ser senzilla d'utilitzar i a de requerir poca o cap formació per a la
seva utilització.

Aquestes decisions de disseny fan poc viable utilitzar un portal web dels disponibles per la xarxa o
fins i tot el que subministra l'administració, doncs majoritàriament són relativament complexos
d'utilitzar i per tant requereixen formació personalitzada o bé no permeten estructurar els
continguts i els permisos com s'ha plantejat.

Estructura
Dividirem els continguts de la web en dos gran grups, elements estàtics i elements dinàmics.
Aquells elements que al llarg de la vida del centre no variïn o variïn molt poc al llarg del temps, es
crearan en una pàgina web estàtica, en canvi, aquells elements que poden variar al llarg del
temps, em de poder modificar-ne el seu contingut, així com crear-los o eliminar-los segons ens
convinguin en cada moment del curs acadèmic.
Per un altra banda, tots aquest elements, estàtics o dinàmics, es classificaran en diferents
categories que ens han de permetre trobar i organitzar amb més facilitat tots els continguts.
Aquesta categorització ens serà d'especial utilitat en el moment de dissenyar la plana web i la part
de gestió dinàmica de continguts del web.
També cal que tinguem present que no tots els elements són continguts dins de la plana web, n'hi
ha que estan hostatjats al mateix servidor, el portal de docència virtual per exemple, i n'hi ha que
estan hostatjats en servidors totalment externs, com per exemple els blocs d'alguna classe o grup
d'alumnes.

Categories
S'ha decidit dividir els continguts en les següents categories:
•

Informació del centre

•

Estudis o oferta formativa del centre

•

Organització del centre

•

Activitat i serveis del centre

•

Projecte educatiu

Dins de cada categoria inclourem els diferents continguts que es volen incloure a la web, i com
s'ha comentat anteriorment, podem trobar-nos que un mateix element pot estar present en més
d'una de les categories per la seva afinitat a més d'un àmbit. En el següent esquema es presenten
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quins són inicialment els continguts o tipus de continguts dins de cada categoria:
Informació del centre
Estàtic
•

Presentació:Paraules de benvinguda del director del centre

•

Localització: Informació i geolocalització del centre

•

Visita virtual: Aplicatiu per visitar les instal·lacions del centre mitjançant vídeos i imatges.

•

Dades d'interès: Dades de contacte i informació del centre.

Dinàmic
•

Notícies: Noticies diverses del dia a dia del centre, amb informació útil per a les famílies,
alumnes i professors, esdeveniments destacats relacionats amb el centre, premis,
concursos, activitats que es desenvolupen, etc.

Estudis o oferta formativa del centre
Estàtic
•

ESO: Informació sobre el estudis obligatoris, nombre de línies, informació addicional, etc.

•

Batxillerat: Informació sobre els estudis post-obligatoris, especialitats ofetades, informació
addicional, etc.

•

Formació professional de grau mitjà (FPGM): Informació sobre els estudis postobligatoris, cicles que s'imparteixen, plans d'estudi, informació addicional, etc.

•

Formació professional de grau superior (FPGS): Informació sobre els estudis postobligatoris, cicles que s'imparteixen, plans d'estudi, informació addicional, etc.

•

Formació professional ocupacional (FPO): Informació sobre els estudis de millora
professional, cursos que s'imparteixen, temaris, informació addicional, etc.

•

Programes de qualificació professional inicial (PQPI): Informació sobre els estudis
post-obligatoris, modalitats, informació addicional, etc.

•

Formació no reglada i certificacions: Informació sobre altres estudis no reglats que
ofereix el centre, cursos de formació a famílies, certificacions per a empreses, etc.

Organització del centre
Dinàmics
•

Organigrama del centre: Esquema organitzatiu i jeràrquic del centre.

•

Direcció: Membres de la directiva del centre.

•

Departaments: Departaments del centre i espai de treball de cada departament.
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•

AMPA: Composició de l'associació de pares i mares d'alumnes, finalitats, actuacions, etc.

•

Associació Esportiva Escolar: Composició de l'associació esportiva escolar, finalitats,
canals d'actuació, etc.

•

Calendari: Programació d'esdeveniments i activitats del centre.

•

Famílies: Espai destinat a donar informació a les famílies, sobre el funcionament del
centre, com participar dins la comunitat educativa, serveis disponibles, etc.

•

Alumnat: Espai destinat a donar informació a l'alumnat en diversos àmbits, sobre el
funcionament del centre, com participar dins la comunitat educativa, serveis disponibles,
informacions que poden ser del seu interès, etc.

•

Empreses: Espai destinat a donar informació a les empreses, sobre el funcionament del
centre, com participar dins la comunitat educativa, serveis disponibles, etc.

•

Professorat: Espai destinat a donar informació al professorat, sobre el funcionament del
centre, com participar dins la comunitat educativa, serveis disponibles, etc.

Activitat i serveis del centre
Dinàmics
•

Amics de l'IES: Espai per associacions, entitats, etcètera, que col·laboren amb el centre.

•

AMPA: (veure apartat organització de centre)

•

Agenda: Recull de notícies que destacades per la seva implicació mediàtica.

•

Calendari: (veure apartat organització de centre)

•

Revista: Revista quadrimestral que el centre publica.

•

La Coral: Activitat i components de la coral del centre.

•

Altres: Recull d'altres serveis que també ofereix el centre

Projecte educatiu
Dinàmics
En aquest apartat es van afegint/eliminant/modificant els diferents plans i projectes educatius en el
que el centre participa. Cada apartat s'utilitza com a espai de treball per a cada projecte educatiu i
permet a la persona responsable deixar-hi els documents, presentacions, estadístiques, resultats,
gràfics, .... que siguin d'interès per a la resta de membres de la comunitat educativa. Alguns
d'aquest apartat són:
•

Pla Educatiu d'Entorn.

•

Pla de salut i escola

•

Pla de biblioteca (PUNTEDU) i pla de

•

Pla d'acció tutorial
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lectura

•

Pla de reciclatge de llibres

•

Pla d'esport a l'escola

•

Pla d'art, TIC i música

•

Pla d'autonomia de centre (PAC)

•

etc.

En aquest apartat també s'enllaçara amb la documentació que s'ubicarà al portal de docència
virtual i que tot centre educatiu a de disposar envers la comunitat educativa.
•

Reglament de Regim Intern

•

Programacions

•

Projecte educatiu de centre

•

etc.

•

Pla d'acció tutorial

Disseny interfície de la plana principal
La plana principal es dissenyada amb l'objectiu que puguem arribar amb facilitat a qualsevol dels
elements de la web, encara que idealment la millor opció seria que es pugues arribar a tots
elements amb un sol clic, la realitat és que tindríem una plana web atapeïda d'enllaços que no
simplificaria l'accés a la informació que ens interessa, en canvi si que és possible oferir aquesta
possibilitat en un mapa de la web.
El disseny de la plana principal és pensat per permetre als diferents usuaris que visitin la web
poder trobar el que necessiten en el menor temps possible. La tipologia d'usuaris que s'espera
que visitin la web són:
Usuaris que no pertanyen a la comunitat educativa de l'Institut
Aquest els anomenarem visitants i es planteja que poden ser majoritàriament usuaris buscant
informació sobre centres educatius i llocs d'estudi, i per tant futurs alumnes o pares/mares
d'alumnes. La plana principal ha estat pensada sobretot per aquest tipus d'usuari i és merament
una estratègia de màrqueting, cal sorprendre al visitant demostrant que el centre és actiu i
dinàmic, per tant:
•

S'ha reservat una bona part de la plana per a les notícies i activitats del centre

•

Un banner on projectar-hi continguts multimèdia amb imatges d'activitats realitzades pel
centre

•

Accessos directes a informació que pot ser del seu interès, cal tenir present que aquest
usuaris és el primer cop que visiten la web i no poden estar molta estona cercant el que
volen trobar, per aquest motiu a plana principal poden accedir directament a continguts
com les dades de contacte del centre, els estudis que ofereix el centre, els projectes
educatius en els que participa i que cal destacar per la seva importància, etc.
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També s'ha considerat que poden haver-hi altres usuaris que no pertanyin a la comunitat
educativa del centre, com professors d'altres centres que volen consultar alguna dada de
contacte, empreses que es volen posar en contacte per utilitzar la borsa de treball o sol·licitar un
alumne amb pràctiques, per tant tota aquesta informació més rellevant també s'ha tingut en
consideració alhora de dissenyar el web.
Usuaris que pertanyen a la comunitat educativa
Aquest tipus d'usuari són els que fan ús dels recursos que la comunitat educativa posa al seu
abast i tot i que també cal ser curós en facilitar-los l'ús de la web, cal entendre que cada un d'ells
la visita amb un objectiu diferent segons siguin:
•

alumnes

•

pares/mares o tutors

•

empres o institucions

•

professors o PAS.

Per donar solució a cada un d'aquests usuaris, s'ha destinat un espai de la plana que permet a
cada usuari "saltar" a un zona on trobar:
•

Tots aquells recursos que estan a la seva disposició i que poden ser del seu interès

•

Manuals i tutorials d'ajuda que els en facilitin la utilització.

Podem veure en l'esquema de la figura la distribució dels diferents espais de la plana principal
amb la següent finalitat:
1) Logotip i nom del centre
2) Accés directe a elements de consulta habitual
3) En aquest espai s'ubiquen els 4 banners des d'on els usuaris de la comunitat educativa poden
seleccionar el seu perfil i navegar a la zona amb continguts específics.
4) Menú de navegació del web entre les 5 categories especificades amb les que hem classificat
els continguts del web.
5) Banner on projectar imatges i vídeos, destacar esdeveniments, i comunicar-se amb la resta de
visitants del web amb contingut multimèdia.
6) Accessos directes per a visitants, des d'on accedir als continguts que potencialment poden ser
del seu interès o que destaquen l'activitat a la xarxa de l'institut, aquest són:
•

Presentació, localització, visita virtual i dades d'interès del centre.

•

Estudis que curs el centre.
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Iŀlustració 13: Disseny interfície plana principal web institut
•

Enllaç als cursos d'acollida del Moodle, per a noves famílies, nous alumnes i nous
professors, que contenen recursos per aprendre el funcionament del centre.

•

Enllaços a d'altres seccions i espai del centre amb activitats que val la pena destacar.
Aquest poden anar variant al llarg dels cursos, segons l'ús que se'n fa.

7) Notícies i activitats que realitzarà o ha realitzat el centre durant els curs acadèmic, també es pot
consultar l'històric d'altres cursos.
8) Espai per elements destacats per la seva importància a nivell organitzatiu, per tractar-se
d'elements que es volen potenciar entre els visitants de la web.
9) Accessos directes a altres web que no depenen del centre però que hi estan relacionades. o
simplement són d'ús habitual.
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10) Espai per incloure informació sobre el centre, la web, els termes d'ús, etc.
11) Zona d'inscripció als butlletins que el centre envia periòdicament amb l'activitat del centre.

Disseny interfície de les planes secundaries
Quan un usuari selecciona algunes de les opcions de la plana principal, si aquesta opció du a la
mateixa plana web, es carreguen els continguts en una plana web amb el format de la següent
figura:

Iŀlustració 14: Disseny interfície plana secundàriaweb institut
1) Logotip i nom del centre, que també podem utilitzar per tornar a plana principal
2) Accés directe a elements de consulta habitual
3) També disposa d'una barra que indica la posició on ens trobem dins del lloc web i un enllaç per
tornar al inici quan ho desitgem.
4) Al lateral s'ubica el menú amb la llista d'apartats de la categoria/secció.
5) A la part central els continguts associats.

Zona de gestió de la web principal
Per gestionar els continguts dinàmics de la web, s'ha dissenyat una zona interna d'administració.
Per poder accedir en aquesta zona cal disposar d'un usuari i contrasenya i tenir assignats uns
drets sobre els recursos del web. En aquesta zona interna disposem de les següents
funcionalitats:
•

Gestor de notícies: Aquest mòdul permet afegir, modificar i desactivar notícies de plana
principal a tots els usuaris autoritzats. Per protegir el sistema contra l'eliminació accidental i
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per motius de preservació de la informació, només l'administrador del lloc web pot eliminar
les notícies de la base de dades, la resta d'usuaris només poden desactivar la visualització
dels elements.
•

Gestor de blocs: Aquest mòdul és el que permet gestionar tot el contingut dinàmic de la
web, permet realitzar altes, modificacions i desactivar blocs dins de les categories de
continguts definides anteriorment. En aquest cas també per protegir continguts, l'operació
d'eliminació només és permet a l'usuari administrador del lloc web. Sobre l'assignació de
permisos en aquest blocs cal tenir present que és més complexa donat que:

•

•

Permet assignar permisos totals o només d'edició sobre tots els blocs.

•

Permet assignar permisos totals/edició en una categoria i blocs que conté.

•

Permet assignar permisos totals/edició sobre blocs concret de diverses categories.

Gestor de e-butlletins: Aquest mòdul permet la comunicació amb tots els subscriptors de
l'e-butlletí del centre, aquest són els professors i PAS, els alumne, els pares/mares dels
que es disposa el correu electrònic, empreses i institucions relacionades amb el centre i
aquells visitants de la web que hagin realitzat la seva subscripció per mitja del bloc de
subscripció al e-butlletí ubicat a la plana principal. El gestor permet als usuaris autoritzats
crear, modificar, eliminar, activar/desactivar i enviar butlletins. També manté l'historial de
butlletins enviats que es poden consultar via web. Alhora de dissenyar el mòdul s'ha tingut
en compte algunes de les limitacions d'enviar butlletins electrònics per correu electrònic,
com són el fet d'incloure imatges amb ubicació remota que molts visor de correu
desactiven, per aquest motiu el butlletí du inclòs un enllaç a la versió en línia del butlletí
des d'on podem veure-hi el contingut correctament. Per integrar el sistema amb la resta de
la web, al genera un nou butlletí n'especifiquem la data superior i inferior, aquestes
s'utilitzen per incloure en el butlletí generat les notícies del període que hi ha a la web.

•

Gestor d'usuaris: Aquest mòdul permet gestionar els usuaris (altes, baixes i
modificacions) i assignar-los els permisos sobre tots els elements descrits anteriorment.
Per incrementar la seguretat del sistema aquesta operació només es permesa als
administradors. En el disseny d'aquest mòdul s'han tingut en compte diferents aspectes:
•

Per gestionar els usuaris el sistema manté la contrasenya en la seva pròpia base de
dades.

•

Per assignar els diferents permisos als usuari sobre els diferents blocs s'ha definit
un mecanisme per que el sistema pugui identificar els drets de l'usuari sobre els
mòduls. En l'apartat del disseny de la base de dades s'especifica en que consisteix.
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A nivell transversal també es disposarà d'un gestor de documents i carpetes per poder pujar i
enllaçar els documents i imatges que siguin necessaris, així com un editor onlíne que simplifiqui la
introducció i formatació dels continguts.
Interfície de la zona de gestió
L'objectiu d'aquesta zona és permetre als usuaris autoritzats gestionar els continguts de tota la
web del centre. La finalitat de la interfície es simplificar al màxim la seva gestió sense que sigui
complicat trobar en cada moment l'opció que es necessita, per tant s'ha de realitzar un disseny
funcional i intuïtiu, deixant de banda l'aspecte estètic i organitzatiu. La veurem amb més detall en
l'apartat d'implementació.

Disseny de la base de dades
La base de dades per gestionar aquest elements del portal de centre, està formada per les taules
que podem veure en el diagrama relacional següent i posteriorment el seu desplegament:

Iŀlustració 15: Base de dades web institut
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• ies_usuaris (usuari, contrasenya, mail, nom, cognoms, permisos, tipus)
En aquesta taula s'enregistren els usuaris que tenen accés a la part de gestió del portal.
usuari: Camp clau. Identificador que s'utilitza com a nom d'entrada al sistema
contrasenya: Contrasenya d'accés encriptada amb MD5, encara que el sistema és configurat per
validar-la contrasenya contra un altra base de dades si troba coincidències pel que fa al nom
d'usuari i aquesta opció es activada.
mail: Correu electrònic
nom: Nom de l'usuari
cognoms: Cognoms de l'usuari
tipus: Indica el tipus d'usuari amb clau forana de la taula ies_tipus
permisos: En aquest camp s'enregistren els drets que té l'usuari sobre el sistema. El mecanisme
és basat en el sistema que utilitzen alguns sistemes de gestió de continguts com PHPNuke o
similars, s'utilitza el nom del mòdul per identificar-lo, seguit dels drets específics sobre aquest
element o subelements, la seva sintaxi és:
nomModul::permís.objecte,
on:
•

nomModul, pot ser qualsevol dels mòduls de l'àrea d'administració (gnoticies, gusuaris,
gblocs, gbutlletins)

•

•

permís, poden ser alguns dels següents:
•

Tot: Control total (crear/modificar/eliminar), sobre el mòdul i objecte especificat.

•

Editar: Permet només editar l'element especificat del mòdul i objecte.

objecte, defineix sobre quin/quins elements aplicar els permisos.
•

*: Assigna el permís a tots els elements del mòdul.

•

Element: En funció del mòdul es pot especificar sobre quina categoria o element
concret aplicar el permís. Aquest element és especialment útil per assignar els
permisos en el mòdul de blocs, per donar drets sobre categories o sobre blocs
concrets de les categories.

Alguns exemples:
•

gnoticies::tot.* - Permet el control total del gestor de notícies, podem substituir el gnoticies
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per qualsevol dels altres mòduls.
•

gblocs::editar.* - Permet editar qualsevol dels blocs de qualsevol de les categories, aquesta
operació també es pot aplicar sobre qualsevol dels altres mòduls.

•

gblocs::editar.organitzacio.projectes - Permet editar tots els blocs de la categoria
organització i de la categoria projectes.

•

gblocs::editar.organitzacio, gsubblocs::editar.pla autonomia [pot editar el blocs organització
amb el nom pla autonomia]

•

gblocs::editar.projectes.organitzacio, gsubblocs::editar.pla autonomia.ampa [pot editar els
blocs organitzacio i projectes, pero nomes els que es diuen pla autonomia i ampa]

Per assignar diversos permisos a un usuari concret, podem concatenar diverses cadenes
d'assignació de permisos, separant-les per comes.
permis1, permis2, ..., permisN
• ies_noticies(id, data, titol, resum, complerta, tipus, visible, usuari)
Aquesta taula enregistra les notícies que es van publicant a la web del centre.
id: Identificador de la notícia
data: Data en la que es va produir l'esdeveniment o data d'acabament de l'esdeveniment. La
notícia es mostra a l'apartat actualitat des del moment que s'introdueix i passa a l'històric quan es
supera aquesta data.
titol: Títol de la notícia.
resum: Breu resum de la notícia
complerta: Text estès de la notícia.
tipus: Defineix el tipus de notícia. Inicialment és previst classificar-les en dos grups:
•

agenda: Activitat prevista pel centre sobre activitats d'alumnes, professors o famílies.

•

esdeveniment: Acte realitzat al centre de caire mediàtic, també podem entendre-ho com
aquelles notícies que es volen destacar per sobre de les altres.

visible: Indica si la notícia és visible a la web. S'utilitza per amagar/visualitzar cada notícia segons
convingui.
usuari (ies_usuaris.usuari): Clau forana, indica el nom d'usuari que ha creat la notícia.
• ies_blocs(id, nom, contingut, ordre, grup, visible, usuari)
Aquesta taula conté tots els bloc o elements de caràcter dinàmic que comentavem en l'apartat
d'estructura.
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id: Identificador del bloc
nom: Nom que se li dona al bloc
contingut: Text estès amb el contingut del bloc
ordre: Indica l'ordre de visualització per als blocs de cada grup coincident.
grup: Indica a quin grup de blocs pertany. Està relacionat amb les categories especificades en
l'apartat d'estructura i en definitiva determina en quina/es seccions de la web s'ubica cada bloc.
visible: Indica si el bloc és visible a la web. S'utilitza per amagar/visualitzar cada bloc segons
convingui.
Usuari (ies_usuaris.usuari): Clau forana, indica el nom d'usuari que ha creat el bloc.
• _ebutlleti_fulls(idfull, numbutlleti, titol, datainici, datafinal, dataactual, enviat, fullhtml,
visible, hits, usuari)
idfull: id de cada butlletí
numbutlleti: numero de hits del butlletí. Marca el nombre de consultes online que s'han fet del
butlletí.
titol: titol del butlletí
datainici, datafinal, dataactual: dates que delimitem el contingut del butlletí. Aquesta informació
s'utilitza per que l'eina de creació dels butlletins genera continguts a partir de les notícies de la
web, delimitant-les per aquestes dates.
enviat: Indica si aquest butlletí ja s'ha enviat.
fullhtml: Contingut del butlletí
visible: Indica si el butlletí és visible per a la seva consulta online.
hits: indica el nombre de visites que ha rebut el butlletí en la versió en línia
usuari:Clau forana, indica el creador del butlletí.
• _ebutlleti_distri(numreg, pnuid, correu, autoritza, enviat, tipus)
Aquesta taula conté el llistat de subscriptors al butlletí que no tenen per que coincidir amb els
usuaris del portal encara que també s'ha
numreg: identificador del subscriptor
pnuid: identificador forani per poder associar aquest subscriptor amb el d'un altre sistema com pot
ser un bloc o xarxa social.
correu (clau candidata): e-mail de subscriptor
autoritza: Indica si el subscriptor autoritza l'enviament del butlletí. Quan es crea per defecte és
marcat com afirmatiu però si algun subscriptor ho sol·licita se li desactiva l'enviament.
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enviat: Camp auxiliar per marcar l'enviament personalitzat de cada butlletí. El seu valor és utilitzat
pel sistema de manera temporal en cada operació.
tipus: Clau forana. Tipus d'usuari. Permet disposar d'aquest camp per discriminar a qui va
destinat el butlletí de manera que des de l'eina d'enviament podem acotar a qui enviar cada
butlletí.
• _ebutlleti_log (idlog, idfull, correu, seguiment, numreg)
Aquesta taula té la finalitat de mantenir un log de l'enviament de cada butlletí. Ens és útil per
controlar a qui s'ha enviat el butlletí i en el cas que en l'operació d'enviament es produeixi algun
error sempre podem reprendre l'operació de re-enviament des d'on s'havia deixat
idlog: identificador de log
idfull (_ebutlleti_fulls.idfull): identificador de full
correu: Correu on s'ha enviat en cas d'enviament a mails específics no presents al llistat de mails.
seguiment: permet marcar si l'usuari ha consultat el butlletí, utilitzat per a l'enviament personalitat
de butlletins i només vàlid si n'autoritza l'accés o visita la versió en línia del butlletí des de l'enllaç
del butlletí que ha rebut.
numreg: Clau forana que identifica el mail al que s'ha enviat el butlletí.
• ies_tipus (nom_id, nom, descripcio)
Aquesta taula té la finalitat de mantenir el llistat de tipus d'usuaris del sistema. S'utilitza tant per
classificar els correus dels usuari com les comptes creades en l'àrea de gestió.
nom_id: identificador del tipus
nom: Nom complert del tipus.
descripció: Descripció del tipus

3.3.2. Portal de docència virtual
Dels diferents entorns virtuals d'aprenentatge existents s'ha escollit sense entrar en molts estudis
la plataforma Moodle, aquesta elecció ha estat especialment fàcil donat que:
•

En els darreres anys ha esdevingut un estàndard de facto entre la comunitat de docents.

•

El departament d'educació ha invertit molts diners en formar al professorat en l'ús i
dinamització d'aquesta plataforma.
•

Amb aquesta elecció s'espera maximitzar l'èxit d'utilització de la plataforma de
suport a la docència.
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•

També s'espera minimitzar les incidències, els docents tenen coneixements a nivell
d'usuari amb l'ús de la plataforma.

•

La filosofia de treball de la plataforma module, pedagogia constructivista social, coincideix
en molts punts amb la filosofia del sistema educatiu actual.

•

A nivell de prestacions inclou moltes possibilitats d'interconnexió amb altres sistemes.

•

És programari lliure i per tant ens permet adaptar-lo a les nostres necessitats.

Com a aspecte negatiu d'utilitzar Moodle ens trobem amb que:
•

El disseny de Moodle a nivell de treball amb la base de dades, és especialment consumista
dels recursos del sistema i cal disposar d'un servidor potent.

•

És una plataforma pràcticament imposada donat el gran nombre de recursos invertits en la
seva implantació arreu de l'àrea d'influència del sistema educatiu de Catalunya. Aquest fet
limita l'elecció d'alguna altra plataforma que seria més adequada a les necessitats
específiques del centre.

Ubicació del sistema
Inicialment es preveu d'instal·lar el sistema en un servidor remot, donat que simplifica tota la tasca
de manteniment i seguretat del sistema. Malauradament l'inconvenient de no disposar d'un ample
de banda adequat i fiable pot provocar entre els usuaris de la plataforma un sentiment de rebuig si
es troben amb problemes de lentitud alhora d'accedir als recursos del curs, de pujar-ne exercicis o
que hi hagi tallades intermitents. Aquest fet ens fa decidir d'instal·lar Moodle en un servidor dins la
xarxa local i configurar-lo per que sigui accessible des des de fora del centre.
Aquesta decisió porta implícita una serie de conseqüències com:
•

La necessitat de configurar un sistema de copies de seguretat del sistema.

•

Realitzar auditories i actualitzacions de seguretat del sistema per evitar-ne l'accés no
autoritzat per part d'agents externs a l'organització. Aquest fet també és present en el cas
de l'externalització, cal tenir les versions dels portals actualitzades per evitar possibles
accessos no autoritzat, però en aquest cas cal estendre aquest fet als sistemes operatius i
serveis del sistema, que en el cas de l'externalització es tasca dels proveïdors del servei.

•

Cal garantir el subministrament del servei i protegir el sistema dels talls de subministrament
elèctric.

•

L'ample de banda de sortida del centre també es reduït i l'accés des de casa estarà limitat,
tot i que les possibilitats d'un accés massiu al portal durant les hores no lectives és molt
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més reduït i espaiat en el temps.
També cal tenir present que en un futur, quan s'amplii la tecnologia de connectivitat del centre,
caldrà plantejar-se la migració a un sistema extern.

Estructura continguts
Bàsicament el portal és pensat per emmagatzemar-hi cursos i gestionar els comptes d'alumnes i
professorat d'aquests. Al centre entre la ESO, el Batxillerat i els Cicles hi ha més de 16 grups
d'alumnes, cada grup té entre 5 i 8 assignatures que majoritàriament utilitzaran el portal com a
suport. El professorat i PAS també fa ús del portal per incloure-hi cursos de formació del
professorat i també s'utilitzen cursos com a espai d'emmagatzematge de documents de gestió i
acadèmics i d'intercanvis de recursos. El portal Moodle també ens permet donar accés a les
famílies que així ho desitgin com a tutores dels seus alumnes per poder consultar en tot moment
les tasques i qualificacions que obtenen els seus fills.
Per simplificar la organització d'aquest cursos i també per controlar-ne l'accés es farà ús de les
categories i subcategories de cursos de la següent manera:
1) Categoria General: Elements/cursos que afecten a tota la comunitat educativa.
Cursos:
•

Curs de Moodle: Curs autoguiat explicant com fer ús de la plataforma Moodle a nivell
d'usuari, tant per alumnes com per a professors. Seguretat: Aquest curs té oberta la
inscripció per a tots els usuaris registrats de la plataforma.

•

Biblioteca: Recursos i espai de la biblioteca escolar. Seguretat: Aquest curs és obert per
lectura a qualsevol usuari que visiti la web, visitant. També té la oberta la inscripció per a
tots els usuaris registrats per si es vol realitzar en el curs d'alguna activitat que requereixi la
seva participació.

2) Categoria Alumnes: Elements/cursos que afecten específicament a l'alumnat.
Es subdivideix amb les següents subcategories corresponents amb els diferents nivells educatius i
especialitats:
•

1ESO, 2ESO, 3ESO, 4ESO

•

Batxillerat

•

Cicles formatius
◦ Administració
◦ Informàtica
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•

PQPI

Cursos:
•

Dins de cada subcategoria s'inclouran els cursos de les diferents assignatures i crèdits dels
diferents estudis que imparteix el centre.

•

Per cada grup també es crearà un curs com a espai de tutoria

•

A la categoria arrel d'Alumnes s'inclourà un curs per a la comissió de mediació de
conflictes escolars.

Seguretat: Per norma general les inscripcions dels cursos estaran restringides i controlades pel
professor que té assignat el curs, aquest decidirà quins alumnes té inscrits en la seva
assignatura/curs. Hi ha dos procediments per a la seva inscripció:
•

Opció 1: Subministrar a l'alumne una paraula d'accés per inscriure's ell mateix al curs. En
aquest cas el període d'inscripció al curs es limita als primers dies de classe de
l'assignatura per evitar la proliferació de la contrasenya i que d'altres alumnes d'altres
cursos s'hi puguin apuntar.

•

Opció 2: Aquesta és l'opció més recomanada. El professor responsable filtra els alumnes
que són del seu curs i assignatura i els assigna. En aquest curs les inscripcions estan
tancades doncs la inscripció la fa el professor de l'assignatura. Per facilitar al professorat la
inscripció d'alumnes s'han definit unes pautes pel que fa als noms dels usuaris dels
alumnes dins del portal.

3) Categoria Famílies: Documentació i recursos per a les famílies i l'alumnat si no fa referència a
les seves assignatures i en tot cas sempre d'accés tutoritzat pels seus tutors legals.
Cursos:
•

Acollida noves famílies: Documentació i recursos sobre el funcionament del centre per a
famílies que incorporen els seus fills al centre.

•

Zona de comunicació: Documents i recursos que són d'interès per a les famílies i que no
es troben en la plana principal del centre o que és necessari disposar d'usuari i
contrasenya per fer-ne ús.

•

Orientació acadèmica: Documents i recursos per orientar acadèmicament a les famílies
durant tota la etapa formativa dels seus fills.

Seguretat: En general aquest cursos són oberts a qualsevol visitant del portal, encara que els
pares que disposen d'usuari i contrasenya d'accés poden entrar al cursos i participar d'activitats
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específiques o consultar documents que els tutors posen a l'abast d'una família específicament.
4) Categoria Professorat: Elements corresponents específicament al professorat, a part de
l'apartat propi de la categoria, també conté les següents subcategories:
•

Departaments

•

Zones de treball

Cursos:
•

En la categoria Professorat es crearan cursos amb la finalitat d'ubicar-hi la documentació i
recursos que fa ús el professorat per dur a terme els diferents aspectes de gestió i
acadèmics. En alguns casos alguns dels cursos tindran el format de zones de treball, la
diferència amb els de la subsecció precedent és que aquest ofereixen els seus resultats a
la resta de professor mentre que els altres són zones privades de treball en les que només
els professor implicats tenen accés.
•

Documents de centre i plantilles: Recull de documents bàsica del centre i plantilles
que el professorat utilitza per les diferents gestions.

•

Documents de direcció: Espai de treball privat per a la direcció del centre.

•

Organització de centre: Espai on s'especifica com s'organitza el centre i quins
procediment seguir per realitzar cada activitat.

•

Programacions: Espai amb les programacions formals i funcionals que elaboren els
diferents departaments.

•

Sala de professors: Espai amb documentació diversa i informació sobre els plans
educatius que du a terme el centre oferint informació i pautes de treball.

•

Agenda escolar: Informació sobre les activitats que realitza el centre al llarg del
curs.

•

Acollida de professors: Espai amb informació sobre el funcionament del centre i
pensat per oferir l'acollida al professorat novell o que s'incorpora al centre per
primera vegada.

•

Un curs per cada nivell educatiu on compartir-hi documentació específica: 1r i 2n
cicle ESO, Batxillerats, Cicles formatius, Aula Oberta i d'acollida.

•

Atenció a la diversitat: Comissió de seguiment i propostes per dur a terme l'atenció
a la diversitat en els diversos estudis.

•

Mediació: Curs on treballar les estratègies de mediació amb els conflictes que es
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poden produir amb l'alumnat.
•

Recursos: Recull de normativa, manuals, vídeo tutorials, espai d'intercanvi
d'opinions i recursos didàctics. En aquest espai s'ubicarà el sistema d'intercanvi de
recursos educatius.

•

Àrea TIC-TAC: Recull de manuals, enllaços, vídeo tutorials i recursos relacionats
amb tot el que fa l'ús de les TIC implantades al centre.

•

Subcategoria Departaments: Cada departament de la família professional o àrea
d'especialitat disposa d'un curs per a la seva documentació i recursos educatius, permet la
comunicació entre els membres del departament i un espai comú de treball.

•

Subcategoria Zones de treball: Els diferents equips de treball, comissions, grups de
coordinació del centre poden disposar d'un curs com a àrea de treball. Aquest cursos són
creats sota demanda i l'objectiu es donar suport mentre dura la finalitat que la creat, un cop
aquesta s'ha acabat es re-ubica la informació generada i s'arxiva el curs. Algunes
d'aquestes zones de treball poden ser de l'estil:
•

Un curs per a la comissió TIC que recull anàlisis i estudis sobre l'aplicació de les
TIC al centre amb l'objectiu de recollir-les en un document conjuntament amb
iniciatives per dur-les a terme.

•

Un curs on trobarem materials didàctics d'interès general i des d'on el professorat
podrà elaborar recursos didàctics i intercanviar-los amb la resta de companys del
centre o d'altres centres. Per a poder dur a terme aquesta tasca dins del present
projecte final de carrera, s'ha desenvolupat específicament un nou mòdul per a
Moodle. Aquest mòdul es descriu en la seva secció pertinent d'aquest document.

•

Un espai des d'on coordinar les diferents activitats extraescolars i confirmar-les,
abans de publicar-les a l'agenda del centre i enviar-les a les famílies.

•

Un espai per als membres de direcció on deixar-hi els projectes educatius i de
direcció amb els que estiguin treballant

Seguretat: Per norma general aquest cursos estan totalment tancats i només els administrador
poden gestionar-ne les inscripcions. Dins de cada curs els professors poden tenir el rol d'alumne o
professor segona la responsabilitat que té assignada dins del curs com a responsable de la tasca
que representa el curs o com a consumidor dels documents i recursos que allí si troben. En tot cas
els membres de l'equip directiu tenen el rol de professor sobre tots els cursos d'aquesta categoria.
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Organització d'usuaris
En aquest portal podem trobar-hi diferents tipus d'usuaris, segons el que s'han definit en la part
d'anàlisis: famílies, alumnes, professors i PAS.
El portal Moodle per defecte només incorpora tres rols a grans trets dins del portal, el rol d'alumne,
el de professor i el d'administrador del portal. Tot i que Moodle ja ens les darreres versions permet
definir nous rols i assignar-los permisos, aquest es centren bàsicament en refinar de quina manera
poden interactuar els usuaris amb el portal i en tot cas la finalitat d'aquest sempre es centra amb
la temàtica del portal alumne-professor, deixant l'administrador pels aspectes tècnics. En aquest
cas Moodle no cobreix totes les necessitats que es plantegen i el que es fa es organitzar amb
aquest dos/tres grans rols tots els cursos del portal, centrant-los en usuaris que tenen accés als
recursos

i

activitats

del

curs

(rol

alumne)

i

usuaris

que

tenen

control

de

creació/modificació/eliminació de recursos i activitats del curs (rol professor), deixant pel nom i
finalitat de cada curs que els usuaris tinguin assumit el seu rol dins de la comunitat educativa.
Per gestionar i filtrar més còmodament els usuaris s'han definit unes pautes que afecten als noms
dels usuaris que es registren al portal:
•

Alumnes: Abans del nom de l'alumne s'inclourà el curs al que pertanyen amb l'objectiu de
mantenir l'usuari donat d'alta durant tota la vida acadèmica de l'alumne al centre sempre
que no canvii de nivell educatiu o d'especialitat. Per exemple:
•

Els alumnes del cicle d'informàtica que fan tant primer com segon curs els seu nom
començarà per SMX.

•

Amb els alumnes d'ESO s'indicarà el curs d'entrada al centre educatiu. Els alumnes
que fan primer durant el curs acadèmics 2009-2010 se'ls identifica com ESO0910.
Els alumnes d'ESO que fan segon curs durant el curs acadèmics 2009-2010 se'ls
identifica amb la cadena ESO0809.
Observació: Els alumnes repetidors i els que canvien de nivell educatiu o
especialitat se'ls modificarà a mà el seu identificador per adaptar-lo a les pautes del
portal.

•

Famílies: Al igual que els alumnes les famílies s'identifiquen indicant davant del nom la
sigla FAM i el curs acadèmics d'incorporació al curs.

•

Professors: Tots els professor s'identifiquen amb la sigla PF davant del seu nom per filtrarlos o identificar-los ràpidament en la gestió del portal.

•

PAS: Al personal d'administració i servei se'ls identifica amb la sigla PAS davant del nom
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3.3.3. Eina d'intercanvi de recursos didàctics
Dins del portal de docència virtual Moodle s'ha inclòs un curs des d'on el professorat del centre pot
trobar diferents recursos didàctics que són d'utilitat per a tot el col·lectiu, manuals sobre gestió de
les emocions, sobre les intel·ligències múltiples, estratègies d'aula, etc.
L'objectiu d'aquest curs és clar, donar eines al professorat per millorar la seva tasca docent. Dins
d'aquest mateix curs també s'ha incorporat una eina per permetre al professorat elaborar els ses
propis recursos i a més poder-ho fer col·lectivament i col·laborativament, amb companys/es del
centre i/o d'altres centres docents.

Descripció
L'eina d'elaboració i intercanvi de recursos docents consisteix en un mòdul desenvolupat per a
Moodle. Aquest mòdul pot ser instal·lat en qualsevol Moodle versió 1.9.X i bàsicament es tracta
d'una adaptació del mòdul glossary que du incorporat el mateix Moodle, per aquest motiu aquest
mòdul s'ha anomenat glossaryext.

Característiques del mòdul glossary de Moodle
La definició clàssica de glossari consisteix en una col·lecció d'explicacions de les paraules d'una
obra, si apliquem aquest concepte a Internet, el resultat és que el glossari consisteix en un recull
de termes emprats en un lloc web o curs. El glossari de Moodle aplicat com activitat educativa a
l'aula li dona un nou sentit a aquest concepte, com a eina de construcció col·lectiva i cooperativa
de coneixement, el mateix concepte d'una Wiki, però sense la necessitat d'estructurar i definir-ne
unes regles de treball.
La metodologia habitual de treball sobre un glossari de Moodle a l'aula és que el professor
escolleix el tema a treballar en un glossari i els alumnes afegeixen diferents entrades en aquest
glossari. A partir d'aquí hi ha un bon grapat de possibilitats de treball, doncs el professor pot
qualificar les diferents entrades i el que és més interessant, els pròpies alumnes poden consultar
les entrades dels altres companys, afegir-hi comentaris, puntuar-les, etcètera.
Les característiques del glossari de Moodle són les següents:
•

Afegir conceptes i les seves definicions, indicant un conjunt de paraules clau, una categoria
i també adjuntar un arxiu.

•

Cercar entre els conceptes afegits al glossari per concepte i per contingut.

•

Recórrer les entrades per ordre alfabètic, per categories, per data i per autor de l'entrada.

•

Exportar/Importar les entrades del glossari amb limitacions:
•

No exporta informació de la font originaria dels recursos
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•

No exporta els documents adjunts

•

Definir un canal RSS amb les entrades recents del glossari

•

Una de les limitacions del glossari de moodle és que no permet la cerca múltiple per
paraula clau, és una de les limitacions que es vol ampliar

Funcionalitats que s'incorporen al nou mòdul glossaryext
Com ja s'ha comentat l'objectiu d'aquest glossari estès és el de compartir recursos educatius entre
professors, el fet d'utilitzar un glossari és per que ens permet afegir qualsevol mena de recursos
educatius sense tenir que preocupar-nos del seu format, podem treballar amb recursos educatius
"àtom" que permet definir i configurar a partir d'aquest les activitats educatives per desplegar-les a
l'aula.
Les característiques que s'afegeixen al mòdul del glossari són:
•

Assistent d'etiquetes en el moment d'afegir entrades al glossari i que permet definir
metadades dels recursos que introduïm.

•

Assistent d'etiquetes per realitzar la cerca per les paraules claus amb les que s'han
etiquetats els recursos.

•

Cerca dels recursos per múltiple paraula clau

•

Col·lecció d'etiquetes global i ampliable ubicades en un servidor extern al moodle.

•

Millora de l'exportació i importació dels registres, incloent informació de la font i donant una
solució a la limitació de no poder exportar els documents adjuntats en cada entrada del
glossari.

Arquitectura
Pel que fa a les funcionalitats tècniques del mòdul, aquest s'instal·larà igual que un mòdul més de
Moodle, afegint el codi dins de la carpeta mod del directori del servidor on es ubicat el Moodle, i
des de la secció notificació de l'àrea d'administració s'instal·larà.
Per defecte el servidor d'etiquetes utilitzarà les dades de configuració del servidor Moodle on es
instal·lat el mòdul glossaryext, però des de l'arxiu de configuració del mòdul es pot reemplaçar
aquesta configuració per que el mòdul utilitzi un servidor d'etiquetes ubicat en un altre servidor.
Aquesta funcionalitat obre la possibilitat de crear recursos educatius en diversos centres i que
l'etiquetatge d'aquests recursos es faci de manera col·lectiva, facilitant l'intercanvi de recursos
entre els membres de la comunitat educativa.
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Iŀlustració 16: Arquitectura mòdul intercanvi
de recursos didàctics
Una possible configuració és la que podem veure en la figura, composta per dos instituts que
tenen cada un el seu propi portal Moodle però que configuren el gestor remot d'etiquetes.
D'aquesta manera aconseguim homogeneïtzar les metadades dels recursos que van generant els
professors de cada centre, facilitant la creació de recursos col·laborativament.

Disseny general de les etiquetes
Les etiquetes que utilitza el glossaryext s'han dividit bàsicament en 4 categories:
•

Nivell educatiu

•

Assignatura, mòdul professional o crèdit

•

Tipus

•

Tema

Aquestes categories són fixes i dins de cada una es despleguen els diferents classificadors en
diversos nivell:
•

Nivell educatiu: Indica a qui va dirigit el recurs
•

alumnes de :
•

primària

•

secundària

•

cicles formatius

•

pares i mares

•

professors
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•
•

etc.

Assignatura/mòdul/crèdit: Indica dins de quina matèria s'imparteix el recurs, cada ítem
d'aquesta categoria conté subitems que especifiquen dins de quina part del temari aniria
inclòs el recurs. Aquestes categoritzacions i ítem s'extreuen dels diferents decrets que
regulen curricularment els estudis del sistema educatiu català.

•

•

ESO

•

Cicles formatius

•

Batxillerat

Tipus: Referint-se al format del recurs. La flexibilitat del glossari es tal que podem afegir
qualsevol tipus de recurs, des de referències bibliogràfiques indicant un llibre a consultar
en una biblioteca, un article d'una revista o un article publicat a la xarxa indicant el seu
enllaç, un CD/DVD, una web, adjuntant un fitxer amb un document, un arxiu multimèdia o
de só, i un llarg etcètera de possibilitats. A nivell general els podrem agrupar en:

•

•

Recursos amb arxiu adjunt (documents, vídeos, àudio, etc.)

•

Recursos que fan referència a un mitjà físic (cd/dvd, llibre, diari, etc.)

•

Recursos a la xarxa (indicant l'enllaç per consultar-lo)

Tema: Especifica la temàtica del recurs, en el cas que aquesta activitat pugui estar ubicada
en més d'una assignatura per que la seva temàtica és transversal o correspongui a un
recurs no orientat a les assignatures com poden ser recursos per les famílies i el
professorat. Bàsicament s'han classificat en tres subcategories:
•

Educació (Organització de centres, Avaluació, Acollida, Acció tutorial i orientació
acadèmica, etc.)

•

Social i cultural (Diversitat religiosa, cultural, lingüística, festes i tradicions, etc.)

•

Valor (Drets humans, convivència, educació emocional, ciutadania, etc.)

Disseny Interfície del glossaryext
El glossari funciona bàsicament en dos modes: mode consulta i mode addició de recursos. Encara
que els dos modes de treball són diferents tenen en comú que tots dos fan ús d'un assistent que
ens ajudarà en el procés, aquest assistent consisteix en un conjunt de desplegables, formats per
les categories d'etiquetes descrites en els apartats anteriors.
A mode d'exemple, en el cas que introduïm qualsevol recurs al glossari, caldrà assignar-li un "Nom
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d'objecte educatiu", donar-li "contingut" i etiquetar-lo. En aquest darrer punt ho realitzarem per
mitjà d'un assistent format per un conjunt de desplegables corresponent a les categories descrites.
El sistema ha de permetre recórrer i seleccionar cada un dels descriptors i s'afegiran com a
etiquetes en l'apartat de descriptors de l'objecte educatiu, que en facilitaran la posterior consulta.

Iŀlustració 17: Interfície entrada recursos mòdul glossaryext

Posteriorment podrem consultar totes les entrades que hi hagi al glossari, ja sigui recorrent-les
segons el seu nom o cercant-les amb el mateix assistent per paraula clau, l'assistent es limitarà a
ajudar-nos en la tasca d'escollir entre el conjunt d'etiquetes tancades per realitzar la nostra cerca
dins del glossari
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Iŀlustració 18: Interfície consulta recursos mòdul glossaryext
en tot cas, a cada recurs llistat se'ns mostraran els elements que coincideixen amb tota i cada una
de les paraules claus subministrades, realitzant una operació AND en el procés de cerca, En cada
una d'aquestes entrades trobarem un desplegable amb les paraules que el defineixen.

Iŀlustració 19: Consulta etiquetes d'un recurs glossaryext

Gestor d'etiquetes
Com el servidor d'etiquetes es plantejat com un servidor independent de Moodle, paral·lelament al
glossaryext, s'ha desenvolupa un altra eina orientada a realitzar la gestió de les diferents etiquetes
que utilitzen els assistents del glossaryext. Aquesta eina no és vinculada amb el Moodle i es
restringida als administradors del projecte, es un espai que cal gestionar amb cura, doncs si
eliminem o modifiquem algunes etiquetes alguns dels recursos podrien quedar desclassificats.
L'objectiu bàsic de l'eina és facilitar la creació i millora de les etiquetes per avaluar en el futur si cal
ampliar-ne les funcionalitats per permetre a un seguit d'usuaris mantenir el conjunt d'etiquetes. En
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aquesta primera versió el gestor es protegit amb contrasenya amb un usuari definit en l'arxiu de
configuració. Les operacions que permet el gestor són les de consulta (recorrent o filtrant), així
com també l'alta, baixa i modificació d'etiquetes. En el capítol d'implementació podrem observar
amb més detall l'aspecte d'aquest gestor que es pensat sobretot per simplificar la tasca d'introduir
les diferents etiquetes.

Disseny de la base de dades
El conjunt de taules de la base de dades és la que utilitza el glossari original de Moodle a la que
s'ha inclòs una única taula per contenir el conjunt d'etiquetes i subetiquetes que s'utilitzaran per
catalogar els recursos del glossari.

Iŀlustració 20: Base de dades glossaryext
Aquest diagrama relacional especifica la relació entre les taules que defineixen el glossari i totes
les seves funcionalitats, lligant-ho amb els usuaris del sistema.
Universitat de Lleida - 2011

74

3. Disseny del projecte

Entre aquestes taules trobem la mdl_glossaryext_etiquetes que és la taula que em afegit
per mantenir les etiquetes que utilitzarem. Aquesta taula no està vinculada físicament amb la resta
de taules del glossari i pot mantenir-se perfectament en un altra base de dades o sistema de
bases de dades.
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4. Planificació, implementació i implantació
Tot el procés d'elaboració d'aquest projecte, suposa un repte en molts aspectes, doncs les
necessitats tecnològiques dels centres educatius, canvien en un espai molt breu de temps. De fet
en el moment d'escriure aquest document, alguns dels recursos desenvolupats en el marc del
projecte o bé s'han modificat per una evolució tecnològica o s'han descartat per que el resultat que
es buscava no era el desitjat, motiu pel qual el que aquí s'exposa no te per que correspondre amb
exactitud al que en aquest moment esta funcionant en l'institut. En l'apartat de conclusions i línies
futures, es descriuran en darrer terme algunes de les modificacions, obsolescències i novetats que
els centre està implantant.
Organització
La planificació del projecte s'ha realitzat tenint present que l'activitat educativa que du a terme el
centre té com a marc el curs escolar, amb un calendari de dies lectius i no lectius i amb períodes
de més o menys activitat educativa. L'objectiu es escollir el millor moment per dur a terme les
diferents tasques de les que és format el projecte, doncs per exemple no tindria molt sentit que a
mig curs escolar és realitzes un canvi pel que fa a l'aplicació de gestió de les faltes d'assistència
dels alumnes o de les seves qualificacions.
Metodologia
La metodologia de treball del projecte s'ha estructurat en base al model bàsic de l'enginyeria del
software, consistent en:
•

Requeriments inicials

•

Anàlisis del problema i de les eines disponibles

•

Disseny del projecte

•

Codificació i implementació

•

Implantació i fase de proves

•

Documentació de resultats

•

Explotació, manteniment i adaptació del projecte a partir dels resultats obtinguts
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4.1 Planificació
4.1.1 Diagrama de Gantt

Iŀlustració 21: Diagrama Gannt planificació projecte
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En aquest diagrama podem observar com la planificació del projecte s'ha realitzat al llarg de 3
cursos acadèmics complerts, dedicant el 4art any i successius a l'explotació i manteniment del
sistema. Aquesta durada queda justificada en dos sentit:
•

Per una banda pel volum de tasca desenvolupada que ha estat necessari distribuir en els
diversos cursos acadèmics donat que tota la tasca d'implementació i implantació s'ha
portat a terme majoritàriament per part del projectista

•

i per l'altra, per una qüestió de maduració i adaptació per part del professorat a les noves
eines i tecnologies implantades.

De la planificació destacarem les següents decisions de planificació:
•

La implantació de les xarxes de centre s'ha realitzat en diverses fases, en base a diverses
actuacions dutes a terme per part del centre i d'altres per l'administració educativa.

•

El desenvolupament del portal web s'ha realitzat en dues fases, doncs no semblava
factible desenvolupar totes les característiques dissenyades en el temps disponible
•

1a fase: Desenvolupa l'esquelet de la web amb continguts estàtics, gestió d'usuaris
i gestió de notícies. L'objectiu és disposar a dia 1 de setembre de 2007 de la nova
web de centre, coincidint amb l'inici del curs acadèmica.

•
•

2a fase: Gestor de blocs amb els continguts dinàmics i gestor de e-butlletins.

Durant el segon curs acadèmic s'implanta el portal Moodle, a finals del curs 2007-2008, el
motiu es permetre al professorat poder disposar de part de l'estiu per experimentar amb el
portal. Durant el començament del curs acadèmic 2008-2009, s'acaba la implantació al
setembre afegint els cursos i alumnes al portal i realitzant un curs d'orientació al
professorat.

•

A finals del curs acadèmic 2008-2009, s'implanta el mòdul de Moodle creat per a
l'intercanvi de recursos didàctics, l'objectiu també es permetre al professorat utilitzar els
mesos d'estiu i de principi de curs per aprendre la utilització de la eina.

•

Finalment, en acabar la implantació d'aplicacions i sistemes, s'entra en la fase d'explotació
del sistema i del seu manteniment, on les tasques consisteixen en realitzar petites tasques
de millora o ampliació d'instal·lacions (afegir més punts de treball a un aula, afegir un
repetidor per ampliar l'abast de la xarxa WiFi, ...), atendre incidències (avaries de
hardware, xarxes, als portals, web, ...), dotar de continguts als portals (notícies, nous
projectes educatius, activitats del centre, etc.), assessorar al professorat i alumnat en la
utilització de les eines que s'han posat al seu abast, etc.
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4.1.1 Previsió de cost econòmic
La present previsió econòmica de desenvolupament del projecte, s'ha calculat en base a la
planificació temporal realitzada i a les actuacions d'empreses externes i de la pròpia administració,
en el cas que aquestes siguin quantificables.
Equipaments i subcontractacions
Concepte

Unitats Cost unitari

Actuacions aules de 15/20 punts de treball
(cicles2/0.10, Tecnologia 1, Tecnologia 2, Cicles1/1.16)
Actuacions aules de 5/7 punts de treball
(música, 0.6, Infermeria, Dpt. Informàtica, Dibuix, 1.15)

Total

4

2550

10.200

6

1250

7.500

HEURA *

17.000

Educat 1x1 **

ND
subtotal:

34.700

Desenvolupament i implantació
Concepte

dies

hores

€/hora

Total

Estudi i anàlisi de desenvolupament del projecte

95

190

40

7.600

Disseny seguretat, xarxes i sistemes

40

80

40

3.200

Disseny web, moodle, glossaryext

121

242

40

9.680

Implementació portals

149

298

40

11.920

Implantació portals i servidor web

237

237

40

9.480

Implantació servidors (ClarkConnect i 2003Server)

30

60

40

2.400

Llicències de programari propietari ***

TOTAL COST PROJECTE

ND
subtotal:

41.880

TOTAL:

78.980

IVA (18%):

14.216

Total IVA
93.196 €
inclòs:
*L'assignació pressupostaria del projecte HEURA per als SSTT Lleida és de 3750000 d'euros, a un total de
220 centres, amb una assignació mitja de 16.931 euros

**La destinació al projecte Educat 1x1 a tot Catalunya ascendeix a la suma de 34 milions d'euros,
el conjunt d'actuacions que es porten a terme (portàtils pels alumnes, llicències de llibres digitals,
equipament d'aules, connectivitat de centre, etc.) són tant diverses que no es pot fer una
aproximació del cost real assignat específicament al centre.
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*** Les llicències de programari propietari les subministra el departament d'ensenyament per als
ordinador del centre. Altres llicències propietàries: Les de Microsoft s'obtenen del programa
educatiu IT Academy. La resta són responsabilitat dels respectius departament didàctics amb el
programari específic necessari per a les seves assignatures. Tot i així el centre procura maximitzar
l'ús del programari lliure.

Manteniment
Un altre aspecte que no podem obviar és que a banda del desenvolupament del projecte hi ha uns
costos de manteniment que cal tenir en consideració:
Manteniment anual
Concepte

€/mes

mesos

Total

connexió a Internet pròpia del centre

60

12

720

connexió a Internet XTEC

200

12

2.400

dies

hores

€/hora

Total

35

70

40

2.800

Manteniment continguts portals de centre. Operacions
d'inici i final de curs. Gestió de copies de seguretat.
Actualitzacions i manteniment dels servidors.
subtotal:

5.920

IVA (18%)

1.066

TOTAL: 6.986 €
Cal dir també que el desenvolupament d'aquest projecte ha estat possible gràcies a la dedicació
de recursos humans i econòmics que el centre ha ficat a la seva disposició i que és realment difícil
quantificar tota la inversió real realitzada, doncs encara que la tasca de desenvolupament de les
diverses eines recauen sobre el projectista, hi ha un gran nombre de persones que han contribuït
en aclarir molts dels aspectes aquí exposats, moltes hores per part de tot l'equip de professors,
famílies i alumnes, molta formació i molta dedicació per part de tots per dur aquest projecte a bon
port.

4.2 Implementació i implantació
4.2.1.Implantació del maquinari i de la xarxa del centre
Sala de servidors
Tot el cablatge de xarxa del centre convergeix en el MDF, un armari rack on s'ubiquen els routers
de connexió a Internet, el dispositius del projecte HEURA, la centraleta telefònica. Aquest rack és
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situat en la sala de servidors, on també s'ubiquen tots els servidors del centre.

Implantació de les xarxes del centre
La part d'implantació del disseny de xarxa s'ha realitzat durant el llarg del curs i sense massa
incidències, doncs el disseny permet un alt grau de transparència i el sistema nou i el vell poden
coexistir sense massa problemes. A nivell d'actuacions s'han realitzat les següents:
•

Realització d'una reunió amb els responsables oficials del manteniment de la xarxa del
centre, en la que se'ls ha informat del pla de creixement de la xarxa del centre i de la
metodologia de treball.

•

Actuacions puntuals per esmenar algunes de les errades de disseny de la xarxa del centre,
re-cablejant i fragmentat diversos espais per adequar-ho al model plantejat.

•

Actuacions d'ampliació de nous espais.

•

Configuració dels AP propis del centre (IESSud, Mordor i Direccio)

Instal·lació de les aules d'ordinadors
Les aules d'ordinadors dels alumnes per norma general comptem amb 11, 16 o 21 ordinadors que
sempre es procura que siguin del mateix model que en permetin el clonatge. Aquest ordinadors
corresponent 10, 15 o 20 als alumnes i 1 pel professor. En els espais de professors el nombre
d'ordinadors es variable depenent de si és un espai comú o un despatx personal. En tot cas també
es procura agrupar la compra de dotacions d'ordinadors que el centre va adquirint per facilitar el
manteniment d'aquestes estacions.
El protocol general d'instal·lació de les aules o espais de professors és el següent:
•

S'escolleix un dels ordinador de l'aula/espai i s'instal·la en funció de la potencia del PC el
sistema operatiu Windows 7 o Windows XP, i un altre sistema en dual que varia entre
Linkat, Fedora i Ubuntu, segons el tipus d'alumnat que utilitza l'aula.

•

S'instal·len els programes de propòsit general.
•

Gestió ofimàtica: OpenOffice i Microsoft Office.

•

Visors d'Internet: Mozilla Firefox i Internet Explorer.

•

Eines de tractament multimèdia: Gimp, Windows Movie Maker, etc.

•

Sistemes antivirus i antispyware: Vacine USB, Microsoft Protect, AdWare, spyboot.
Segons la potencia de la màquina on s'instal·la, alguns dels programes es poden
ometre.

•

iTALC client: Aplicació de control remot de l'estació d'alumne des d'un ordinador de
professor, per gestionar-ne el seu bon ús.
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•

S'instal·len els programes de propòsit específic que cada departament didàctic proporciona
als responsables de sistemes o els programes específics d'ús del professorat.

•

Es configuren els programes amb els ajustos necessaris per al seu correcte funcionament.
Es configuren les impressores de l'aula/espai.

•

Es realitza una imatge d'aquest sistema utilitzant alguna eina de clonatge, habitualment
Clonezilla. Aquesta imatge es pot fer de dues maneres segons convingui:

•

•

Per xarxa, bolcant la imatge de l'estació en un servidor.

•

Directament en un disc dur connectat via USB amb l'estació a clonar.

A partir de la imatge creada, es realitza un clonatge en la resta de màquines de
l'aula/espais que siguin del mateix model o amb característiques tècniques molt semblants.
•

Si la copia es va fa per xarxa, podem connectar els diversos clients a clonar al
servidor i enviar-los la imatge simultàniament.

•

Si la copies es va fer en un disc dur USB, cal connectar aquest disc a una de les
estacion de l'aula/espai i bolcar-li la imatge. Aquest procés cal repetir-lo estació per
estació.

•

Si a l'aula/espai hi ha diversos models d'ordinador, caldrà repetir aquest procés per cada
un d'ells.

•

Un cop acabada de clonar l'aula/espais, es configuren (en Windows i Linux) els paràmetres
específics de xarxa de cada ordinador concrete en funció del comentat en la fase de
disseny i s'instal·la el programa Deepfreezer en el sistema operatiu Windows. Aquesta
aplicació "congela l'aula o espai" contra el mal ús directe i indirecte del sistema operatiu i
que al llarg dels cursos ha resultat donar els millors resultats pel seu baix index
d'incidències amb el programari i amb aplicacions no desitjades.

Configuració de la connectivitat de les xarxes, la DMZ i Internet
La configuració de la DMZ i la connectivitat entre xarxes es realitza gràcies a la utilització del
següent equipament:
•

1 switch 3COM de 48 ports per a interconnectar la xarxa d'alumnes. Aquest connecta amb
el nivell superior a través del Clark Connect.

•

1 switch 3COM de 48 ports per a interconnectar la xarxa de professors.

•

1 switch HP de 16 ports per a la DMZ

En el moment de configurar la DMZ, han sorgit una serie de qüestions no previstes en el disseny,
decidir si era necessari destinar una estació com a router entre la xarxa de professors i la DMZ o
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s'implementava utilitzar una VLANs :
•

Inicialment la intenció era utilitzar el router de connexió a Internet que disposa de
prestacions avançades, el Draytek Vigor 2820 que incorpora un Security firewall, definit un
seguit de VLAN entre les xarxes, però es descarta per que no permet aïllar físicament les
xarxes, almenys no d'una manera efectiva.

•

La segona opció consistia en utilitzar un Switch Cisco Catalyst 3750 que disposa de
PVLAN, tot i que és una opció interessant donat que aïlla per software les xarxes ens
trobem limitats per la impossibilita de poder fer NAT en cas de necessitar accés en algun
servei entre les xarxes internes.

•

Finalment, l'opció escollida és utilitzar un Linux lleuger en un servidor antic amb dues NIC
de xarxa, configurant-li el forwarding de la eth1 a la eth0, amb un script com el següent:
!/bin/bash
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

Instal·lació del servidor Clark Connect
El servidor s'ubica en la sala de comunicacions i es situa
entre el switch de la xarxa d'alumnes i la DMZ que dona
l'accés a Internet. El servidor és una màquina no molt
potent, una HP de dotació del departament d'educació amb processador Pentium 4 de 2,4GHz,
configurada amb 2GB de memòria RAM, un disc dur SATA de 40Gb i 2 targes de xarxa de 1 Gbps.
Com a distribució s'ha escollit un sistema relativament lleuger, la distribució ClarkConnect
Gateway/Server 4.2 community edition, basada en la distribució Redhat/Fedora.
•

S'instal·la la distribució ClarkConnect en mode "gateway"

•

Es configuren les dues targes de xarxa per poder encaminar el transit entre les dues
xarxes. A la tarja de xarxa d'alumnes se li assignen un seguit d'interfícies virtuals, una per
cada aula, vegeu Annex IPS-XXA. I a la tarja de la DMZ la IP 192.168.0.2.

•

Es configura el servei de proxy cache squid com a proxy transparent

•

S'activa l'aplicació de balanceig de càrrega amb 1Mbps per aula.

•

S'activa el servidor de DNS i es configuren els reenviadors als DNS de la XTEC. Com a
servidor DNS s'utilitza el DNSmasq, amb un nombre de prestacions limitades però les
necessaris i amb el que s'obté un molt bon rendiment.
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•

S'activen les estadístiques del sistema i aplicacions de detecció d'intrusions.

Inicialment el servidor no aïlla les dues xarxes, això permet que els ordinadors configurats amb la
xarxa antiga connectats directament al router d'Internet segueixin funcionant, mentre es van
canviant els diferents host de xarxa al nou disseny i navegant per mitja del servidor de control del
trànsit de xarxa.

Instal·lació del servidor de professors (S-250)
El servidor s'ubica en la sala de comunicacions i es situa a la xarxa de professors aïllat de la resta
de xarxes. En aquest cas el servidor és una màquina força potent i fiable, dont que les dades que
ha de contenir són un dels factors crítics del projecte, el sistema té les següents característiques.
Característiques tècniques:
Model: HP-Compaq Proliant ML-350 3G

Sistema Operatiu:

Processador: Intel Xeon 2,4GHz

MS Windows 2003 Server Standard

Controladora de disc dur: UWSCSI 3 Raid 5

IP assignada: 192.168.1.250

Interfície de xarxa: NIC HPNC7760Gigabyte

DOMINI: PROFESSORS(.LOCAL)

RAM: 4GB

Nom SERVIDOR: S-250
DNS replicant a la xtec i telefònica

La instal·lació del sistema és la següent:
•

En el servidor s'instal·la el sistema operatiu 2003 Server Standard indicant en el hardware
del servidor el numero de serie del sistema operatiu per a la seva correcta instal·lació de la
llicència.

•

Per garantir mesures de seguretat actives, s'instal·la el programa antivirus Panda
Enterprise i s'actualitza la base de dades de virus i spyware.

•

S'instal·la el programa AMIC i se li activa la llicència. Es configura un client del programa
AMIC en l'ordinador del cap d'estudis per que connecti amb el servidor, es verifica el seu
funcionament i es deixa el terminal del cap d'estudis per poder realitzar la seva tasca.

•

S'instal·la el programa Winsec i s'introdueixen les dades dels darrers cursos acadèmics.

•

Es bolca la carpeta publica al sistema i es configura com a carpeta compartida i amb
permisos de lectura.

•

Es connecta el disc dur amb el contingut multimèdia recollit pel centre i es configura com a
carpeta compartida amb permisos de lectura per a tot el professorat i amb control total per
als responsables de mantenir aquestes dades.
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NAS
El NAS es configura per mitjà de la interfície d'administració via web, amb els serveis FTP i
SAMBA. Inicialment es configura per que els usuaris del centre puguin accedir a una carpeta
anomenada programes, on hi ha tots els programes GNU que s'utilitzen al centre. Per accedir a
aquest arxius es crea un usuari genèric de domini públic. Per facilitar als usuaris l'accés a aquest
recurs s'afegeixen als servidors DNS del centre una entrada per assignar el nom canònic DISCXX
a la IP 192.168.1.200 del NAS. En aquest NAS s'aniran configurant sota demanda i necessitat els
diferents directoris i usuaris que es necessitin.

XenServer
Aquest servidor s'adquireix amb tot el sistema configurat amb el sistema operatiu Cent OS 5.4,
configurat amb el XenServer en la seva versió gratuïta i amb un sistema operatiu virtualitzat per
hostatjar-hi les aplicacions web del centre. Les seves característiques són:
Servidor HP Proliant ML110G6

Xeon Quad Core 2,4Ghz 64 bits

Ram DDR3 8GB

2 HD 250 Gb Raid 1 SATA 7.2, DVD-ROM

Ethernet Gigabit

Instal·lació i configuració So Cent Os 5.4

Aquest servidor s'ubicarà en la sala de comunicacions del centre i disposarà d'un servidor virtual
amb CentOS i els següents serveis configurats:
•

Apache amb el mòdul PHP actiu

•

MySql Server

•

PhpMyAdmin per gestionar MySql via web més fàcilment

•

Estadístiques Munin

•

Panel Webadmin

•

SSHD per a la gestió remota

•

Configuració del MTA amb Exim4

Mesures de seguretat passives
Copies de seguretat del servidor que hostatgen els portals web del centre
El procediment per realitzar les copies de seguretat de les web consisteix en programar en el cron
del sistema l'execució de matinada d'uns scripts per realitzar les copies de les carpetes que
contenen les dades dels portals i les bases de dades. Les copies es fan diàriament i hi ha un script
per cada dia de la setmana. El destí de les copies de seguretat és un disc dur extern connectat al
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servidor que ens garanteix velocitat, sobretot per que cal tenir en consideració que la mida del
directori moodledata creix considerablement durant el curs i com es realitza una copia complerta
diària de les dades, un disc dur extern sembla la millor opció.
Programació del crontab per executar cada dia els scripts a les 4 de la matinada
# m h dom mon dow command
*/30 * * * * wget -q -O /dev/null
http://www.iesjoseplladonosa.org/moodle/admin/cron.php?password=*****
0 4 * * 1 /usr/local/sbin/bak_dilluns.sh
0 4 * * 2 /usr/local/sbin/bak_dimarts.sh
0 4 * * 3 /usr/local/sbin/bak_dimecres.sh
0 4 * * 4 /usr/local/sbin/bak_dijous.sh
0 4 * * 5 /usr/local/sbin/bak_divendres.sh
0 4 * * 6 /usr/local/sbin/bak_dissabte.sh
0 4 * * 7 /usr/local/sbin/bak_diumenge.sh
0 3,7,15 * * * sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

Script tipus que realitza les copies dels dilluns bak_dilluns.sh.
#!/bin/sh
# roll dels arxius antics
/bin/mv /mnt/hdbackups/dilluns/www.tar.gz /mnt/hdbackups/dilluns/old_www.tar.gz
/bin/mv /mnt/hdbackups/dilluns/www.txt /mnt/hdbackups/dilluns/old_www.txt
/bin/mv /mnt/hdbackups/dilluns/moodledata.tar.gz
/mnt/hdbackups/dilluns/old_moodledata.tar.gz
/bin/mv /mnt/hdbackups/dilluns/moodledata.txt /mnt/hdbackups/dilluns/old_moodledata.txt
/bin/tar -czvf /mnt/hdbackups/dilluns/old_mysql.sql.tar.gz
/mnt/hdbackups/dilluns/mysql.sql
# copies de seguretat de la carpeta dels portals amb les carpetes de dades
/bin/tar -czvf /mnt/hdbackups/dilluns/www.tar.gz /var/www/html >
/mnt/hdbackups/dilluns/www.txt
# copies de seguretat dels directoris de dades del moodle
/bin/tar -czvf /mnt/hdbackups/dilluns/moodledata.tar.gz /var/www/mood* >
/mnt/hdbackups/dilluns/moodledata.txt
# copies de seguretat de les bases de dades
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/usr/bin/mysqldump --user=root --password=*********** --all-databases >
/mnt/hdbackups/dilluns/mysql.sql

El sistema manté les copies de seguretat de les dues darreres setmanes, el script executa
diàriament les copies, però realitza un roll up9 dels arxius antics, de manera que cada copia es
manté durant 15 dies.

Copies de seguretat del servidor S-250
Per realitzar les copies en aquest sistema s'utilitza el mateix gestor de copies del sistema operatiu
Windows 2003 Server, la "utilidad de copias de seguridad". Es programen un seguit de tasques
que el sistema realitzarà cada matinada:
•

Copia complerta de les dades del programa AMIC, la seva mida és molt reduïda i es
recomanable sempre fer-ne la copia complerta.

•

Copia incremental de les dades de la carpeta Multimèdia, la mida d'aquestes dades fa no
recomanable la copia complerta, per aquest motiu diàriament es fan copies incrementals
amb els arxius modificats o afegits.

•

Copia complerta de les dades d'estat del sistema, per si es produís algun accident en el
sistema.

•

Les dades del programa WinSec i de la Carpeta publica no es copien doncs no són dades
que s'actualitzin.

S'ha escollit realitzar les copies en un disc dur extern connectat al servidor, com a solució optima
donada la mida de les dades a copiar.

Altres copies de seguretat
La resta de sistemes no contenen dades d'importància a nivell acadèmic, en tot cas estem parlant
de configuracions de servidors o de dispositius que un cop estiguin configurats es modificaran més
aviat poc. En aquests casos les copies de seguretat es faran de forma manual i en el cas de
realitzar modificacions caldrà apuntar-les en la bitàcola de canvi dels servidors i realitzar les
pertinent copies, per que en el cas que una màquina falles, a partir d'aquesta sigui més fàcil reconfigurar el sistema.

9 Proces de moure un arxiu amb dades antigues com a històric i deixar preparat l'arxiu per emmagatzemar
noves dades.
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Protecció del sistema elèctric
La sala de comunicacions del centre disposa d'una fase pròpia de subministrament elèctric i
aquesta es preparada per protegir els sistemes contra "pujades" o "fluctuacions" de tensió. Per
millorar la fiabilitat dels sistemes s'han instal·lat un seguit de Sistemes d'Alimentació
Ininterrompuda (SAI) per protegir els sistemes en el cas de pujades de tensió o talls en el
subministrament. Es disposa d'un SAI d'altes prestacions que subministra corrent en diversos dels
despatxos del centre on hi han ordinadors des d'on es treballa amb informació important i que la
seva pèrdua pot suposar un mal de cap important (direcció, cap d'estudis, etc.). En aquest SAI no
es connecten els servidors donat que ja proporciona alimentació a altres PCs.
Dins de la sala de comunicacions es disposa de 2 SAI de gama mitja, que proporcionen
alimentació ininterrompuda als servidor.
Aquest

SAIs

estan

connectats

als

servidor també per un connector USB i
configurats per que quan es talla el
corrent elèctric enviïn un senya als
sistemes

connectats

per

a

que

s'apaguin. Així protegim els sistemes
d'una apagada que es prolongui en el
temps i en el cas que aquesta es
produeixi en algun moment que no hi ha
personal

per

encarregar-se

de

la

Iŀlustració 22: SAI dels servidors

situació.

4.2.2. Portal web del centre
A grans trets el projecte compta amb dos tipus de portals:
•

Aplicacions web desenvolupades per al projecte a partir des requeriments especificats:
Web de centre, glossaryext.

•

Parametrització i implantació de portals web preexistents: Moodle.

Tots dos tipus es basen en les mateixes tecnologies per funcionar, aquestes són:
•

Estan programats utilitzant el llenguatge PHP

•

La base de dades utilitzada és MySql i com a interfície de gestió s'emprarà phpmyadmin.

•

Com a servidor web s'utilitzarà Apache amb els mòduls necessaris per al correcte
funcionament de la resta d'aplicacions.
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IDE PHP
Inicialment s'havia plantejat utilitzar un IDE avançat per a realitzar la implementació dels portals i
del glossaryext, a l'estil de Zend Studio que incorpora una implementació pròpia del motor
d'interpretació de PHP que ens permet depurar el codi, encara que es va descartar per que
aquesta no era lliure. Finalment s'han utilitzat bàsicament dos entorns de desenvolupament, per
una banda l'IDE eclipse amb el pluggin per a interpretar el codi amb PHP i en el cas que fos
necessari dissenyar amb HTML el Macromedia Studio MX4 amb llicència educativa del
departament d'ensenyament.

Creació de la BD de la web de centre
Per crear la base de dades definida al disseny, hi ha diverses vies, una seria utilitzar el client de
MySql utilitzant el llenguatge SQL. Però en el nostre cas i per simplificar farem ús del
PhpMyAdmin, que consisteix en un gestor de bases de dades orientat a web. La seva instal.lació
al servidor és realment senzilla utilitzant el gestor yum
yum install php-mysql php-mbstring php-myadmin
i creant els enllaços pertinents en el directori web d'apache.
ln -s /usr/share/phpMyAdmin /var/www/html/phpmyadmin
Es recomanable adaptar la configuració de PhpMyAdmin per incrementar-ne la seguretat,
modificant l'arxiu de configuració config.inc.php i habilitant l'autenticació via web:
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']='http';
accedint al gestor, es procedeix a crear un nou usuaris amb paraula de pas, amb el nom de la
base de dades del centre db_ies i a aquest se li associa una base de dades amb el mateix nom.
Per incrementar la seguretat es limitarà l'accés a aquesta base de dades al servidor local i aquest
usuari.
Utilitzant la interfície de PhpMyAdmin, es procedirà a la creació de l'estructura de la base de
dades definida amb codificació UTF8, creant les diferents taules, camps i identificadors.
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Iŀlustració 23: PhpMyAdmin base de dades del portal de l'institut
Implementació del portal del centre amb PHP
Per desenvolupar el portal del centre utilitzant la tecnologia de Php combinada amb MySql i
Apache, és necessari prèviament fer un estudi de fons d'aquestes tecnologies per comprendre'n el
seu funcionament, escollir i dissenyar les estructures de dades i l'arquitectura de l'aplicació que en
faciliti el desenvolupament, la comprensió i futur creixement, sense deixar de banda el fet de
conèixer les seves limitacions i sobretot els seus punts febles sobretot pel que fa a aspectes de
seguretat.
La web del centre, tal i com s'ha descrit en la part de disseny, té dues parts fonamentals, la pública
i la privada. Per desenvolupar-les cal tenir presents alguns aspectes fonamentals del
desenvolupament de portals web.

Part pública
Per implementar la part pública de l'aplicació s'ha desenvolupat una estructura de fitxers en php
per distribuir-hi els diferents continguts i operacions que el portal necessita per al seu
funcionament. Com ja s'ha comentat el portal conté contingut estàtic i contingut dinàmic. Per tant
hi ha arxius que contenen directament el contingut i d'altres que fan ús de la base de dades d'on
recuperen les dades a mostrar.
A nivell general s'ha creat un arxiu per cada un dels apartats en els que es definida la pàgina
principal, els de plana principal són els següents:
•

capcalera.php

•

menusuperior.php

•

eventdestacat.php
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•

navega.php

•

directea.php

•

altreswebs.php

•

noticies.php

•

acces.php

•

destacats.php

•

peu.php

•

funcions.php

•

config.php

L'objectiu és dividir el problema en fragments més petits de manera que el manteniment de
l'aplicació es redueix a editar l'arxiu pertinent per modificar el que periòdicament calgui modificar,
de fet aquest mètode no difereix molt del de pàgina web convencional, per aquest motiu no ens
estendrem en aquest document en explicar-los sinó centrant-nos en aquells que contenent la part
que ataca a les taules de la base de dades. Sobre aquest arxius destaquem els següents:

Capçalera, peu i menú de navegació
Per que en tota la web sempre es mantingui el mateix disseny s'han definit aquest arxius que
s'inclouen en les diferent planes web del portal de manera que seran constants en tot el lloc web.

Noticies
Aquest arxiu noticies.php accedeix a la base de dades i ens llista les notícies i esdeveniments del
centre, en una primera secció visualitza els esdeveniments pròxims que troba a la base de dades
ordenats per data i a continuació els 10 darrers registres que conté la base de dades amb les
anteriors notícies ja passades. També se'ns permet d'accedir al llistat complert d'activitats del
centre dels darrers anys.

e-butlletí
D'entre les funcionalitats del portal també hi ha la dels e-butlletins, podem consultar e-butlletins
passats o subscriure'ns-hi.
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•

Amb l'aplicació subscriures.php podem
registrar el nostre e-mail a la base de
dades que el sistema de gestió d'ebutlletins

manté

per

l'enviament

d'aquests als seus subscriptors.
•

Amb el programa vistaebutlletins.php,
podem

visualitzar

publicacions,

o

des

l'històric
dels

de

mateixos

butlletins se'ns proporciona un enllaç per
visitar el butlletí en línia que ens
especifica l'ID del butlletí a visualitzar,
per

exemple:

vistaebutlletins.php?

id=156.

Iŀlustració 24: Vista e-butlletins
A l'apartat de gestió aprofundirem sobre la gestió dels e-butlletins.

Subapartats i seccions del web
Cada una de les seccions de les que es format el web, segueix el mateix disseny, incloent les
capçaleres, peus i menús. Dins d'aquesta estructura es carrega la plana web sol·licitada ja sigui
en format HTML o des de la base de dades.
Per carregar la plana web es passa el ID de l'element a visualitzar, aquest ID pot significar o bé el
número de bloc de la base de dades o bé el nom de l'arxiu a carregar segons sigui contingut
estàtic o dinàmic.
Per llegir el contingut es fan servir dos funcions a tal efecte definides en l'arxiu funcions.php:
obtenirHTML($url);
Càrrega l'arxiu especificat per $url en format HTML amb el contingut dins de la plantilla.
Seguretat: Per assegurar que no es fa ús d'aquesta operació per accedir a arxius amb contingut
confidencial el ID conté el nom de l'arxiu però l'extensió la controla el programa de manera que
només es pot carregar el contingut estàtic que es defineix en el portal.

Universitat de Lleida - 2011

92

4. Planificació, implementació i implantació

obtenirBlocAmbHTML($id);
Carrega el contingut del bloc identificat per $id de la base de dades i
l'insereix a la plantilla.
En el cas que no s'especifiqui cap $url o $id, el sistema carrega l'element per defecte o en el seu
defecte una plana en blanc.
Els menús laterals de cada secció en el cas de ser planes web estàtiques s'introdueixen a mà,
mentre que els de les planes web dinàmiques que corresponent al llistat de blocs de la base de
dades, es construeixen a partir de la categorització dels diferents blocs definits des de la part de
gestió.

Arxiu de configuració
En l'arxiu config.php, podem definir els paràmetres de funcionament del portal, des del nom del
centre, ubicació de la imatge del seu logotip, les dades d'accés al servidor SMTP de correu
electrònic, URL del web i del servidor MySql amb l'usuari i paraula de pas per accedir a les seves
dades. A més aquest arxiu ens permet adaptar el portal a diferents plataformes en funció sobre
quin sistema s'estigui executant. En la imatge adjunta podem veure la configuració utilitzada en
l'entorn de treball basada en un servidor Windows executant Xampp:
<?php
global $CFG;
$CFG->wwwroot="http://localhost/ies/";
$CFG->root="f:/xampp/htdocs/ies/";
$CFG->dbname="dbies";
$CFG->dbuser="usr_dbies";
$CFG->dbpass="*******";
$CFG->nomcentre="L'Institut";
$CFG->urllogo=$CFG->wwwroot."img/logoies.gif";
$CFG->wwwrootmoodle="http://localhost/ies/moodle/";
$CFG->rootmoodle="f:/xampp/htdocs/ies/moodle/";
$CFG->dbnamemoodle = 'moodle';
$CFG->dbusermoodle = 'usr_moodle';
$CFG->dbpassmoodle = '********';
//$CFG->smtpserver="smtp.xtec.cat";
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//$CFG->smtpuser="c5000000";
$CFG->smtpserver="smtp.institut.org";
$CFG->smtpuser="butlleti@institut.org";
$CFG->smtppass="*********";
?>

En passar-ho al servidor de producció caldria fer alguns canvis per adaptar-ho al servidor Linux
amb l'Apache:
<?php
....
$CFG->wwwroot="http://www.institut.org/";
$CFG->root="/var/www/html";
...
$CFG->wwwrootmoodle="http://www.institut.org/moodle/";
$CFG->rootmoodle="/var/www/html/moodle";
...
?>

Aquest arxiu cal incloure'l a tots els programes del portal amb la comanda:
require_once("../config.php");

Part privada
Com s'ha explicat en la part de disseny dins de la part de gestió podem controlar els continguts de
diferents aspectes del web.
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Iŀlustració 25: Estructura llibreries de programació del portal de centre
Per a la creació dels diferents programes que ens permeten realitzar aquestes operacions s'ha
definit una estructura bàsica de treball.
•

Per una banda hi ha els programes en Php que cridem amb la interfície que ens permet
realitzar les operacions.

•

Per l'altra un conjunt de funciones en arxius php adjunts amb les que les interfícies opere i
a nivell troncar hi ha també un conjunt de funciones comunes entre mòduls orientades a
garantir l'accés a l'àrea privada.

•

Les funciones són les que operen amb la base de dades.

•

L'aspecte de les interfícies (IF) es defineixen mitjançant una fulla d'estils en CSS

•

Per introduir els diferents continguts s'ha integrat un editor WYSIWYG, en aquest cas s'ha
escollit el TinyMCE de l'amplia oferta d'editors lliures que hi ha per la xarxa.
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Iŀlustració 26: Editor TinyMCE
•

Per a la gestió d'arxius i directoris de la web s'ha utilitzat un "File manager" lliure
descarregat de sourceforge, aquest s'ha enllaçat amb l'editor TinyMCE per que en crear
enllaços i inserir imatges es pugui utilitzar per pujar arxius al servidor. Aquest editor s'ha
adaptat per que només l'usuari administrador pugui eliminar arxius i directoris, la resta
d'usuaris s'han de limitar a crear directoris i pujar-hi arxius.

Iŀlustració 27: File Manager
D'entre tot el codi implementat en la secció de gestió del portal, em de destacar els següents
aspectes:

Control de sessions i seguretat
D'entre les funcionalitat del protocol HTTP no hi ha la de permetre conèixer quines han estat les
darreres peticions, és a dir, que no ens ofereix cap mecanisme per controlar l'estat entre
transaccions. A partir d'aquesta limitació apareix el concepte de Sessió, amb la finalitat de poder
realitzar el seguiment d'un usuari concret. Aquest mecanisme acostuma a utilitzar tecnologia entre
el client i el servidor, i és el que ens permet gestionar l'accés a diferents nivells d'informació i
operacions en funció del perfil de cada usuari. En el cas de Php i Apache, predeterminadament el
client emmagatzema una cookie que identifica inequívocament a l'usuari connectat i amb aquesta
informació el servidor pot mantenir un conjunt de variables associades a la sessió que ens
permeten fer el seguiment a les successives transaccions del client i prendre les pertinents
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decisions.
Funcionament de les sessions:
1. Establir la sessió entre el client i el servidor
session_start();
2. Registrar i utilitzar les variables de sessió per a mantenir el perfil de l'usuari
$_SESSION['variable']=valor;
3. Tancar la sessió i eliminar les variables del servidor
unset($_SESSION['variable']);

o bé session_unset();

session_destroy();
Per controlar l'accés com s'ha comentat s'utilitzen els arxius de funcions generals de seguretat i
s'han definit un conjunt de funcions orientades a:
•

Mantenir les sessions i controlar de l'usuari que ha entrat al sistema.

•

Construir el menú d'aplicacions de la intranet a les que té dret a partir de la cadena que
defineix els seus drets segons s'ha explicat a l'apartat de disseny de la base de dades de
la taula ies_usuaris camp permisos.

•

Controlar a quins dels mòduls de gestió té accés

•

Controlar les operacions i sobre quins blocs pot realitzar-les

Amb aquestes operacions les IF queden configurades i es garanteix l'accés a l'àrea privada, en la
següent figura podem veure l'aspecte que té amb l'usuari administrador que té garantits tots els
permisos per que té la cadena definida com :

gnoticies::tot, gusuaris::tot, gblocs::tot.*,gebutlletins::tot
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Iŀlustració 28: Àrea de gestió del portal de centre
Encriptar les contrasenyes
Dins la base de dades del portal es mantenen usuaris i contrasenyes, enregistrar aquestes dades
en un arxiu de text pla és una estratègia poc recomanada doncs si aquest arxius o la base de
dades fossin obtingudes per un tercer podrien deixar al descobert les contrasenyes que els
usuaris utilitzen i si tenim present que es força estesa la costum de ficar la mateixa contrasenya en
tots els web, això constituiria un forat de seguretat important.
Per encriptar les contrasenyes s'utilitzarà una funció de hash que garanteix que l'encriptació és
realitza en una sola direcció.
El procés és el següent quant es crea un usuari s'indica el seu nom i la seva contrasenya. Aquesta
s'enregistra a la base de dades amb una sentencia Sql semblant a la següent:
"insert

into

ies_usuaris

(usuari,

contrasenya)

values

('miquel',

'".md5('P@ssw0rd')."'";

El que s'enregistra a la base de dades és el següent:
usuari: miquel

contrasenya: 161ebd7d45089b3446ee4e0d86dbcf92

Això vol dir que l'administrador del sistema no pot conèixer la contrasenya i per verificar l'accés de
l'usuari es limita a comprovar si el parell [usuari, md5(contrasenya)] proporcionat per
l'usuari que vol accedir al sistema, coincideix amb el parell [usuari, contrasenya] de la
base de dades.
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Protecció contra la injecció de codi
Un altre aspecte de seguretat que cal considerar en el disseny de l'àrea interna és que cal protegir
el sistema contra els atacs externs, ja s'ha comentat en l'apartat de sistema les estratègies
seguides per protegir el servidor contra atacs externs, però no podem oblidar que un altra manera
de guanyar l'accés a un servidor es aprofitar els bugs de les aplicacions que si executen. Un forat
de seguretat molt comú es la injecció de codi en el procés d'accés al sistema, en concret en el
formulari on els usuaris introdueixen les seves dades d'accés a l'àrea interna.

Iŀlustració 29: Accés a la zona de gestió de la
web de centre
El procés d'injecció de codi consisteix en introduir en els camps de text fraccions de sentència Sql
amb la intenció d'intentar provocar un error en l'execució de la sentencia Sql per part del Php, i en
aquest procés aconseguir revelar informació sobre la base de dades que utilitza el portal. Amb
aquesta informació es pot plantejar una sentència Sql amb la intenció de modificar la contrasenya
d'accés de l'administrador o eliminar totes les dades de la base de dades. Un exemple podria ser
introduir les següents dades en el login:
usuari: admin';-El resultat en la sentència Sql seria:
Select * From ies_usuaris Where usuari='admin';--

' AND contrasenya='1234';

I els efectes que la resta de sentència que segueix a -- és ignorada i per tant aquesta sentencia
garanteix l'accés al sistema com administrador. Per protegir la nostra àrea interna d'aquest
d'atacs, cal filtrar totes les cadenes que acaben convertint-se en part d'una sentència Sql, si som
estrictes aquest procés cal realitzar-lo tant en la part externa del portal com de la part interna. Per
dur a terme aquesta tasca tenim a la nostra disposició la funció de Php següent:
$cadena_neta = mysql_real_escape_string($cadena)
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La seva funcionalitat es senzilla, neteja de caràcters que podrien entrar amb conflicte amb una
sentencia Sql la cadena $cadena i el retorna a $cadena_neta.

4.2.3. Portal de docència virtual
El LMS escollit és Moodle i com qualsevol LMS (Learning Management System) la seva
instal·lació es habitualment senzilla i ràpida. Un dels aspectes importants abans de procedir a la
instal·lació es verificar que el nostre sistema compleix tots els requisits que Moodle sol·licita.

Iŀlustració 30: Instal·lació de Moodle
El procés d'instal·lació de Moodle és el següent:
1. Descarregar de moodle.org el paquet pertinent i descomprimir-lo en el directori web del
servidor.
2. Crear la carpeta moodledata en una ubicació preferentment fora del directori públic web,
encara que també podem situar-lo en aquest espai protegint-lo amb directives d'Apache
amb .htaccess.
3. Crear l'usuari moodleins amb contrasenya amb Phpmyadmin i associar-li una base de
dades amb el mateix nom sobre la que tingui el control total.
4. Executar des d'un navegador la URL d'on hem descomprimit moodle, de l'estil
http://localhost/moodle, aquest verifica els requisits i ens demana l'idioma i paquets
d'idioma de l'instal·lació.
5. En el següent diàleg ens demana que especifiquem les dades d'ubicació del moodledata,
el nom de la base de dades i un usuari i contrasenya d'accés, les dades de l'usuari
administrador del portal. A partir d'aquestes dades tot el procés es automàtic i en uns pocs
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minuts tenim Moodle funcionant.

Alta massiva d'usuaris
Una de les tasques més tedioses en aquest apartat del projecte és donar d'alta als 600 alumnes
del centre, sense descuidar-nos a professors i PAS, pares i mares d'alumnes. Per dur a terme
aquesta tasca Moodle ens permet pujar en bloc usuaris i assignar-los a cursos. Per dur a terme
aquesta tasca partirem d'un full de càlcul que contindrà el llistat d'usuaris que vulguem pujar amb
les seves dades. A partir d'aquest full construirem un arxiu CSV (comma separated values) seguint
el format que ens demana Moodle. La primera línia d'aquest fitxer determina els camps que estem
pujant. Les següent línies són els valors associats als camps i aquest han de mantenir
necessàriament l'ordre amb la establerta amb la primera línia de l'arxiu. Així tenim que els camps
suportats són:
Camps obligatoris:
firstname, lastname i username
Alguns dels camps opcionals rellevants:
department,

city,

country,

lang,

auth,

idnumber,

url,

description, mailformat, maildisplay, emailstop
Camps destinat a enregistrar els usuaris a cursos concrets:
course1, type1, role1, group1, course2, type2, role2, group2,
etc..
Amb aquest arxius i des de la part d'administració de moodle, podrem seleccionar-lo i pujar-los
tots de cop assignant-los als cursos que ens interessen. A més aquesta operació la podem
realitzar tantes vegades com vulguem, per afegir els usuaris per grups o actualitzar-los dades.

Plantilla personalitzada per a Moodle
Una de les possibilitats que ens ofereix Moodle és de crear els nostre propis temes, en el nostre
cas s'ha escollit un tema base dels que es poden descarregar del portal de moodle.org i se l'ha
adaptat a la imatge corporativa del centre. També s'ha configurat un menú desplegable superior
per facilitar als usuaris del portal trobar més ràpidament els seus cursos o accedir a d'altres
informacions que poden ser del seu interès.
Dins del director Moodle tenim la carpeta themes, en aquesta és on hem de situar la nostra
plantilla, tema-institut. Des del menú d'aparença de l'àrea d'administració de Moodle podrem
seleccionar-la i utilitzar-la en el nostre portal.
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Iŀlustració 31: Theme de Moodle
El menú superior utilitza una llibreria de javascript que interpreta el codi HTML etiquetat amb una
classe definida en el CSS menubar.css. El seu funcionament simplifica el manteniment d'aquest
menú, doncs els seus ítem estan ordenats utilitzant les llistes amb HTML dins de l'arxiu
menubar.php.
<ul id="qm0" class="qmmc">
<?php

echo '<li><a href="'.$CFG->wwwroot.'">INICI</a></li>'; ?>

<li><span class="qmdivider qmdividery" ></span></li>
<li><a class="qmparent" href="http://www.institut.org/moodle/course/category.php?id=15">
ALUMNES</a>
<ul>
<li><a href="http://www.institut.org/moodle/course/category.php?id=15">Apartat
General</a></li>
<li><span class="qmdivider qmdividerx" ></span></li>
<li><a href="http://www.institut.org/moodle/course/category.php?id=4">1r ESO
</a></li>
...
</ul>
</li>
</ul>

La funcionalitat de la llibreria en javascript és seleccionar les llistes identificades amb les classes
CSS i transformar-les en el menú que podem veure a la figura següent:
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Iŀlustració 32: Menú de navegació de Moodle
4.2.4. Mòdul glossaryext
Aquest mòdul bàsicament consisteix en l'adaptació i ampliació de funcionalitat del mòdul glossary
de Moodle en els aspectes definits en el disseny. Per dur a terme la seva implementació, el
problema s'ha reduït a la comprensió del codi font lliure i a la seva adaptació.

Instal·lació i configuració del glossaryext
Per instal·lar aquest mòdul en un Moodle fan falta dos passos:
- Descomprimir l'arxiu glossaryext.tar.gz dins del directori mod de Moodle en una carpeta
anomenada glossaryext i des de l'àrea d'administració del portal anar a l'apartat Notificacions.
El sistema detecta que hi ha una nova carpeta, en llegeix el contingut i n'executa els scripts que
l'instal·len al sistema.
- Configurar-li des de l'arxiu config.php, la base de dades remota que conté les etiquetes i
ubicat a la mateixa carpeta glossaryext.
<?php

// glossaryext configuration file

$CFGGLSEXT->dbhost

= 'localhost'; //podria ser www.institut.org

$CFGGLSEXT->dbname

= 'getiquetes';

$CFGGLSEXT->dbuser

= 'getiquetes';
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$CFGGLSEXT->dbpass

= 'getiquetes';

?>

Ampliació funcionalitat consulta a la base de dades
El glossari de Moodle per defecte realitza una consulta Sql excloent sobre el llistat de possibles
etiquetes que es volen consultar, en un principi va semblar que aquest fet es tractava d'un bug de
Moodle però després de consultar-ho en la web del projecte, es tracta de la interpretació del
funcionament del glossari.
L'objectiu del glossari de Moodle és contenir termes que permetin als usuaris consultar-ne la seva
definició, a més permet associar a cada definició el que anomena àlies, que cal entendre-ho com a
sinònims del terme definit, en canvi el nostre glossari utilitza aquesta funcionalitat més com una
manera de categoritzar l'element que s'està definint.
Si tenim present que no hi ha limit pel que fa al nombre d'àlies que podem assignar a cada
definició donada la implementació de la base de dades implementada pel Moodle, això ens permet
superar la limitació i ampliar la funcionalitat de cercar per múltiple clau de forma no exclusiva.
Per solucionar-ho s'ha inclòs un nou mètode de cerca en el codi Php del glossari que hem
anomenat cercaext, associat a una consulta Sql força complexa.

Assistent d'etiquetatge
La implementació del gestor d'etiquetes s'ha realitzat utilitzant tecnologia client-servidor amb Ajax.
El sistema quan càrrega el glossari inicialment està preparat per a realitzar consultes

Iŀlustració 33: Assistent d'etiquetatge del mòudl glossaryext
A mesura que es van seleccionant les etiquetes el sistema si s'escau càrrega les subcategories
pertinents, en concret només en les categories "Assignatura, mòdul professional o crèdit" i "Tema".
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Iŀlustració 34: Assistent d'etiquetatge del mòdul glossaryext en introduir un
recurs
L'altre mètode amb el que treballa l'etiquetador, és quan estem introduint una entrada, però a nivell
de programació el sistema utilitza el mateix assistent per etiquetar, simplement s'adona que el seu
mode de treball ha canviat i que les entrades enlloc de realitzar-les en el camp de cerca, ho ha de
fer en el textarea de Descripció de l'objecte educatiu.

Sindicació RSS
Una de les funcionalitats heretades del glossary de moodle és la possibilitat de poder activar la
sindicació de les darreres entrades del glossary per mitjà d'un RSS.
RSS és una família de formats de canals web XML utilitzat per a publicar continguts
actualitzats freqüentment com ara llocs de notícies, weblogs o podcasts, i per mitjà del
qual es pot compartir la informació i usar-la en altres llocs web o programes. És en
essència una sindicació de continguts.
L'acrònim RSS es refereix als següents formats: Really Simple Syndication (RSS 2.0), RDF
Site Summary (RSS 0.9 i 1.0), o Rich Site Summary (RSS 0.91).
Tot i que els formats RSS existeixen des del Març de 1999, la icona RSS no es va usar
àmpliament fins el 2005-2006.
font: Viquipèdia
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Si el curs que conté el glossary d'intercanvi de recursos té activat l'accés com usuari convidat
sense contrasenya això ens permet que la sindicació la podem realitzar en qualsevol espai de la
web.
Aquest mecanisme és pensat per visualitzar en un lloc visible que dins del recurs s'hi van
introduint recursos nous, amb l'objectiu de fomentar que els usuaris vagin a consultar-los i agafin
l'hàbit de pujar-ne ells.
El RSS funciona a dos nivell, seguit l'estàndard definit en una primera instància es descriu el canal
especificant-ne totes les dades per poder connectar-hi:
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Recull de materials didàctics semantitzats</title>
<link>http://localhost/ies/moodle/mod/glossaryext/view.php?g=1</link>
<description> Recull de materials didàctics semantitzats </description>
<generator>Moodle</generator>
<copyright>&amp;#169; 2011 L'Institit</copyright>
<image>
<url>http://localhost/ies/moodle/theme/institut/rsssitelogo.gif</url>
<title>recursos didàctics</title>
<link>http://localhost/ies/moodle</link>
<width>140</width> <height>35</height>
</image>

Seguit a la seva descripció tenim el llistat de ítems que el RSS subministrar al consumidor del
resum d'entrades del glossari. Cada ítem s'identifica per l'etiqueta <item> d'XML i conté els
diferents camps estandarditzats que el defineixen.
...
<item>
<title>Guia de creació d'escenaris de Zentyal</title>
<link>http://localhost/ies/moodle/mod/glossaryext/showentry.php?
courseid=172&amp;eid=15</link>
<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 18:45:43 GMT</pubDate>
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<description>Guia creació escenaris

Zentyal descrits

l'apèndix</description>

<guid isPermaLink="true">
http://localhost/ies/moodle/mod/glossaryext/showentry.php?
courseid=172&amp;eid=15 </guid>
</item>
...

i el resultat és que en el bloc de sindicacions del moodle podem veure les darreres cinc entrades
d'aquest glossari:

Iŀlustració

35:

Exemple del RSS del
glossaryext
Exportar i importar entrades del glossary
Una de les funcionalitats que ens permet el glossari de moodle és que ens permet exportar i
importar els registres que hi ha afegits dins del glossari a un altre glossari. El procés consisteix en
generar un fitxer en format XML on hi ha contingudes totes les entrades actuals del glossari. Tot i
que té moltes limitacions, doncs no ens permet exportar/importar els arxius adjunts i es necessari
fer-ho manualment i també ens perd la informació pel que fa a l'usuari creador del recurs. Això ens
limita una mica alhora de treballar amb la intenció d'importar/exportar entrades d'un altre glossari,
d'un altre centre per exemple.
Per superar aquestes limitacions s'ha escollit una solució pràctica més que tècnicament avançada,
la solució era o bé exportar l'arxiu en format binari dins del XML i recuperar-lo en destí inserint-lo
com arxiu nou, o bé mantenir la autenticitat de la font original, enllaçant el document amb el
servidor Moodle original, amb el que aconseguim superar les dues limitacions que teníem,
reafirmen l'autoria dels recursos i mantenim els arxius adjunts ja bé sigui referenciant-los
externament.
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Aquesta solució no es vàlida en tots els casos, doncs no és pensada per moure registres d'un
glossari vell a un glossari nou, sinó per fomentar l'intercanvi d'aquest entre plataformes tot
mantenint-ne el manteniment del recurs i l'autoria.
Si es dona el cas que cal moure el glossari a un altra
ubicació el més recomanat és fer ús de la copia i restauració
de cursos, funcionalitat que ja té implementada el propi
moodle.
El format XML utilitzat per crear l'arxiu amb els registre té el
format definit en la captura:
•

El primer bloc defineix l'objecte que ens dona
informació (INFO) sobre l'arxiu en qüestió, on ens
indica que es tracta d'informació procedent del mòdul
glossaryext.

•

Aquest primer objecte ens descriu el nom del recurs
(NAME) i la seva descripció (INTRO).

•

La resta de camps ens donen detalls sobre el
glossari però són despreciables pel que fa a la
importació en un altre glossari.

•

Dins

del

mateix

element,

es

relaciona

una

subcategoria ENTRIES que és la que conté les
dades pròpiament dites.
•

Dins d'aquesta trobem tants objectes ENTRY com

Iŀlustració 36: Esquema XML del

registres hem exportat.
•

Cada un d'aquest ENTRY conté com a paràmetres format d'exportació de recursos
apreciables,

el

nom

de

l'objecte

educatiu del mòdul glossaryext

(CONCEPT), la descripció (DEFINITION).
•

Per solucionar la limitació d'exportar els documents adjunts, s'ha optat per afegir l'adreça
URL al recurs original (ATTACHMENT_LINK) i el nom del document original
(ATTACHMENT), que s'afegiran en importar a la descripció de l'objecte educatiu.

•

Finalment, les metadades de l'objecte educatiu en qüestió es descriuen en el bloc
ALIASES, i en cada ALIAS s'especifica les etiquetes que descriuen l'objecte.
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Gestor d'etiquetes
Per gestionar les etiquetes, com ja s'ha comentat s'ha implementat una petita àrea de
manteniment, tot i que s'espera que el seu ús sigui el mínim possible, doncs el seu objectiu és
facilitar la introducció d'etiquetes, però no la de realitzar-ne el manteniment.
El que no podem esperar del gestor d'etiquetes és que mantingui la integritat de les entrades del
glossari. Això es així per que si modifiquem o eliminem el nom d'un dels descriptors, aquest canvis
no es propaga a les entrades de glossari ja existent en els diferents moodle que fan ús d'aquesta
servidor d'etiquetes, i per tant les variacions podem donar lloc a tenir entrades òrfenes.
La implementació del gestor d'etiquetes és realitzada també amb Php i es molt semblant a l'àrea
de gestió del portal web, de fet s'han re-utilizat bona part de les funcions i estils d'aquest, però és
totalment independent per poder-lo instal·lat en el servidor que ens convingui.
La configuració del gestor es realitza des d'un fitxer en Php ubicat a la mateixa carpeta que el
gestor amb el nom config_getiquetes.php:

<?php
unset($CFG);
/* Ubicació de les taules amb les etiquetes i usuaris d'accés a la BBDD */
$CFG->dbtype

= 'mysql';

$CFG->dbhost

= 'localhost';

$CFG->dbname

= 'getiquetes';

$CFG->dbuser

= 'getiquetes';

$CFG->dbpass

= 'getiquetes';

$CFG->prefix

= 'mdl_';

/* url del gestor */
$CFG->wwwroot

= 'http://localhost/ies/getiquetes';

/* usuari i contrasenya per accedir a la zona de gestió */
$CFG->admin

= 'admin';

$CFG->adminpass = '12345';
/* activar el mode debug de l'aplicació en la fase de desenvolupament */
$CFG->debug = false;
?>

Donat que el gestor serà utilitzat per un nombre molt reduït de persones i de manera molt curosa,
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no ha semblat necessari definir tot un sistema de manteniment i gestió d'usuaris i s'ha optat per
implementar una solució que inclou el nom d'usuari i paraula de pas per accedir al sistema.
Les funcionalitats del gestor són molt concretes:
•

Realitzar l'Alta, baixa i modificació d'etiquetes

•

Permet cercar i filtrar entre les etiquetes

•

Limita creació a les 4 categories d'etiquetes: Contingut, Tema, Nivell i Tipus de recurs.

•

Garanteix la seguretat en l'accés al gestor

Iŀlustració 37: Gestor d'etiquetes del glossaryext

4.3. Fase de proves i formació
Durant el desenvolupament del projecte s'ha de destacar que la fase de proves es pot diferenciar
en els dos grans blocs en els que s'ha treballat, la part de sistemes i la part d'aplicacions web.

4.3.1. Sistemes
En la part de sistemes s'ha utilitzat:
•

El servidor de proves amb Windows 2003 Server per aprendre el funcionament de les
funcionalitats del sistema operatiu, abans de passar-ho a producció en el servidor S-250.
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•

Màquines virtuals des del mateix XenServer amb la finalitat de provar els sistemes
operatius lliures a instal·lar abans de la seva posada en producció.

Cal dir també que totes aquestes proves s'han utilitzar per avaluar els sistemes i determinar si
complien els requisits que ens havíem plantejat.
Un altre aspecte evident és que durant la implementació de la xarxa del centre també s'han
realitzat proves per verificar la connectivitats de les aules i ordinadors amb els sistemes del centre
utilitzant les eines habituals: Analitzador de cables Fluke, aplicacions de consola, programari
específic per analitzar el trànsit de xarxa.

4.3.2. Aplicacions web
En el desenvolupament de les diverses aplicacions web desenvolupades s'ha utilitzat o bé el
servidor de proves o una estació amb Windows XP amb el servidor Apache amb el mòdul Php i
MySql, utilitzant l'eina XAMPP.
Les proves realitzades en el desenvolupament de la web del centre i àrea de gestió, el Moodle i el
mòdul glossaryext, es poden dividir bàsicament en dos tipus:

•

Proves que es limiten a provar les funcionalitats de l'aplicació conforme al que s'ha
especificat.

•

•

Consulta de seccions del web

•

Alta, baixa i modificació de blocs, usuaris, noticies, e-butlletins, etc.

•

Cerca d'entrades de glossari per múltiple clau

•

Alta, baixa i modificació de entrades de glossari.

L'altre tipus de proves han consistit en realitzar proves d'estres al sistema per comprovarne els límits d'operativitat i els possibles bugs previsibles.
•

Test de seguretat:
•

Intent d'injecció de codi Sql

•

Intent d'accés a zones privades per part d'usuaris no autenticats

•

Introducció de dades errònies en la crida de les funcions de consulta

•

Introduir caràcters reservats en el procés d'alta i modificació: comtes, HTML, etc.

•

Comprovar els limites de la longitud dels camps a introduir en la base de dades.
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Malgrat tot aquest seguit de proves l'autèntica prova és quan el producte entra en producció i
l'usuari en fa ús. En aquest moment és quan comprovem si el sistema desenvolupat s'ajusta a les
necessitats de l'usuari, si coincideix amb el seu model mental i li és intuïtiu utilitzar-lo.

4.3.3. Formació i material de suport
La posada en producció dels sistemes descrits s'ha desenvolupat paral·lelament a diverses
actuacions de formació de les persones usuaris de les aplicacions i sistemes. Aquesta formació es
imprescindible si tenim en compte que majoritàriament el professorat té poca o ninguna formació
en aquest àmbits.
Si volem assolir l'èxit en la implantació de les TIC dins de la comunitat educativa, cal començar
des de la font, en aquest cas el professorat i PAS, per que es vagi propagant per la resta de
membres de la comunitat educativa, pares, mares i alumnes.
Les actuacions de formació s'imparteixen des de diverses perspectives:

•

Formació en centre: Amb cursos de Moodle i Internet, tallers de muntatge d'equipament
multimèdia per a l'aula, etc.

•

Formació permanent: Fomentant i animant al professorat a participar de l'amplia oferta
formativa que quadrimestralment el departament oferta als docents per al seu reciclatge.

Paral·lelament a la formació també s'han previst un seguit de recursos didàctics diversos que
ajudin en l'aprenentatge autònom:

•

Vídeo tutorials diversos d'ús dels portals i aplicacions web.

•

Manuals guiats: muntatge d'equipament multimèdia, registre d'usuaris, etc.

•

Cursos d'autoaprenentatge de les plataformes.
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4.4. Diagrama de l'arquitectura de sistemes i aplicacions del projecte
En els següents diagrames podem observar l'esquema general de tots els sistemes i aplicacions
implementades.

Arquitectura de sistemes informàtics i xarxes

Iŀlustració 38: Arquitectura de sistemes informàtics i xarxes del projecte
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Arquitectura dels portals web
En aquest diagrama s'ha definit l'estructura organitzativa de la part principal dels portals del centre
hostatjats a la màquina virtualitzada del XenServer del diagrama de sistemes.

Iŀlustració 39: Arquitectura dels portals web del centre
En aquest diagrama no s'han inclòs els esquemes del servidor Clarkconnect, NAS, Servidor del
professorat ni el servidor de proves S-Virtuals, donat que aquest sistemes inclouen simplement les
aplicacions específiques que no formen part de l'arquitectura dissenyada per a l'institut.
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5. Conclusions finals i línies futures
5.1. Assoliment dels objectius plantejats
El primer que cal remarcar és que s'han assolit majoritàriament els objectius que s'havien plantejat
inicialment, observant segons les diferents àrees d'actuació podem concloure que:
Actuacions en l'àrea de sistemes informàtics
En aquesta àrea s'han assolit amb força èxit els objectius plantejats, s'ha aconseguit controlar el
creixement de la xarxa del centre d'una manera ordenada que permet tenir sota control les
diferents incidències que es van produint en el dia a dia d'un institut. També s'han pogut superar
les limitacions de l'ample de banda que tenia el centre amb les solucions plantejades, el Moodle
amb local, el control del cabal de xarxa assignat per aules i la gestió del mal ús de la xarxa (webs
no autoritzades, aplicacions P2P, xats, missatgeria local, etcètera.)
Actuacions a nivell de gestió i administració
En aquest cas els objectius plantejats, també s'han assolit, el disseny del web en la línia de la web
de la Generalitat de Catalunya i amb un sistema de gestió molt simplificat que professorat amb
poca formació i experiència en TIC ha estat capaç d'utilitzar per anar introduint continguts a la web
del centre. També ha estat molt important l'èxit assolit en el fet que tots els membres de la
comunitat educativa coneixen l'existència de la web del centre i la utilitzen a diari, donat que
troben recursos i materials que els ajuden en la tasca docent. Aquest fet queda constatat en les
estadístiques d'ús registrades amb el google analytics com podem observar en aquest retall del
període 2009-2011.

Iŀlustració 40: Estadístiques del portal web de centre
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També ha estat molt important les aportacions que els usuaris/es de la web han realitzat al centre
per correu electrònic i majoritàriament per mitjà dels tutors, que ha permet anar millorant les
diferents seccions i continguts per fer-los el màxim d'útils.
Actuacions a nivell d'aula
En aquest àrea ens trobem que no tots els objectius s'han assolit, en el cas de la implantació de
l'entorn virtual d'aprenentatge al centre ha estat tot un èxit pel que fa millorar el treball al centre, on
alumnes i professors disposen d'un espai des d'on organitzar la seva activitat educativa. En canvi
la implicació de les famílies utilitzant la plataforma Moodle ha estat més aviat baixa, la conclusió
és el poc coneixement de les famílies en l'ús d'Internet i encara més amb un entorn concret com
és Moodle, el que fa pensar que cal formar a les famílies de manera directa enlloc d'utilitzar
manuals i tutorials a la web.
L'objectiu que no s'ha assolit d'aquest àrea, és el de l'eina d'intercanvi de recursos didàctics, que
tot i el cost del seu desenvolupament, pràcticament no s'ha utilitzat. El professorat elaborar pocs
recursos didàctics, però sobretot té poc costum de compartir-los, podríem dir que encara ens
trobem en un perfil de professorat web 1.0 i que cal invertir molts esforços en canviar aquesta
metodologia. Tampoc s'ha assolit un dels objectius de l'arquitectura, que consistia en utilitzar entre
diversos centres el sistema d'etiquetatge col·laboratiu, fomentar l'intercanvi de recursos entre
professorat que realitzen les mateixes assignatures. L'aspecte més negatiu és que aquest mòdul
implementat per a Moodle, difícilment se li podrà donar una aplicació futura, doncs actualment
s'està utilitzant la versió 2.0 d'aquest LMS i el mòdul implementat és per a versions 1.9.X.
Actuacions a nivell de formació
En aquest àrea l'èxit assolit ha estat total, i gràcies a la formació impartida entre el professorat ha
permès que la majoria dels objectius plantejats s'hagin assolit, doncs la formació es la clau per a
que els usuaris facin ús de les eines de manera correcta.

5.2. Experiència i opinió personal
L'impacte que ha suposat l'aplicació de les TIC en la comunitat educativa ha suposat un abans
molt significatiu i positius en la utilització de les noves eines tecnològiques.
Però no tot ha estat flors i violes, al llarg del progrés d'aquest projecte també s'ha pogut comprovar
com a mesura que s'anava avançant en el seu disseny i implantació, anaven sorgint tot un seguit
d'imprevistos al llarg del camí:
•

Els ràpids canvis tecnològics
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•

L'evolució dels serveis d'Internet i la progressiva migració de sistemes a l'anomenada
Cloud.

•

Les modificacions, tant legislatives com tecnològiques, que l'administració educativa ha
aplicat en els darrers cursos acadèmics als centres educatius.

•

Desbordament de les previsions que s'havien plantejat de bon principi.

han fet necessari aplicar una vegada i un altre el model bàsic del cicle de l'enginyeria del software,
re-dissenyant i adaptant-ho a les circumstancies canviants.
El fet de treballar en l'entorn viu d'una comunitat educativa ha aportat també un bon grapat
d'ensurt que no es podien preveure:
•

"Flora i fauna" de tot tipus en la xarxa del centre, sobretot durant l'epidèmia de virus de
llapis de memòria en un moment que les tecnologies de seguretat i protecció no estaven
suficientment preparades.

•

Entremaliadures d'alumnes que volen esdevenir el "hacker" del segle, amb l'ús de
"sniffer's" per la xarxa, programes desencriptadors de contrasenyes i descongeladors, ...

aquestes dosis de realitat han suposat un continu assaig i error que ha permès l'adaptació dels
sistemes i aplicacions del centre fins a un punt òptim de funcionament.
Un altre aspecte a destacar ha estat la fractura digital, la dificultat d'alguns sectors del
professorat, PAS i famílies (immigrants digitals) en adaptar-se a les noves tecnologies, no és el
cas dels alumnes (natius digitals) que utilitzen aquestes noves eines d'una manera que sembla
innata.
En la part de producció de materials didàctics, també s'ha pogut constatar que el professorat és
més aviat usuari consumidor que productor de recursos educatius, fet que s'ha notat en el baix
index d'utilització de l'eina d'intercanvi de recursos didàctics.

5.3. Línies futures
Pel que fa a les previsions futures d'aquest projecte, no queda altre remei que seguir aplicant
l'enginyeria del software als constants canvis que l'educació experimenta, però per si alguna cosa
ha servit aquest projecte ha estat per obrir camí i fer aflorar noves idees que s'estan plantejant de
desenvolupar:
•

Utilització de la comunicació via mòbil amb les famílies i professorat utilitzant tecnologia
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SMS.
•

Adaptació dels portals del centre per l'accés des de dispositius mòbils.

•

Implantació d'un pla de millora contínua del professorat, famílies i PAS en l'utilització de les
eines.

•

Utilització d'eines de la Cloud: googledocs, xarxes socials verticals i eines web2.0 per
realitzar presentacions (Slidshare, Prezi, ...), esquemes (Cmaptools, mapper, ...), blogging,
àlbums de fotos (Picassa, Flickr, ...) i un llarg etcètera.

•

Migració de les aplicacions web del centre a la filosofia de la web 2.0, convertint-les en una
autèntica xarxa social educativa on tots els agents educatius i són presents.

•

Elaboració i aplicació d'una política de gestió i protecció de les dades de caràcter personal
més adequada a la nova realitat.
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