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Situació d’arribada

Models de gestió
de web

Web estàtic

• Gestió centralitzada (una única persona).
• Alts coneixements d’HTML i CSS.
• Problemes de manteniment.
• Vulnerabilitat davant de falles humanes.
• Disseny propi de la Facultat.

• Gestió distribuïda (cada òrgan manté el seu contingut).
• Se centralitza la revisió i la publicació dels continguts.
• Coneixements nuls d’HTML i CSS.
• Manteniment més àgil.
• Estructura més tancada, protegida davant de falles humanes.
• Disseny institucional de la UB.
• Adaptació de Joomla!: idioma, maquetació amb CSS, estàndards, 

arquitectura de la informació.

• Obligatorietat de seguir el nou 
disseny institucional de la UB.

Requeriments interns Requeriments externs
Pros:

• Flexibilitat de disseny.
• Control dels detalls.
• Permet un total seguiment 

dels estàndards.

Contres:

• Cost en hores de 
manteniment.

• Requereix alts 
coneixements tècnics.

• Vulnerable a errades 
humanes.

• Model no escalable a webs 
de grans dimensions.

Pros:

• Facilitat de manteniment.
• No requereix 

coneixements especials.
• Disseny robust.
• Possibilitat de segmentar 

les responsabilitats de la 
gestió

Contres:

• Dificultat per seguir els 
estàndards.

• Dependència d’un 
programari.

• Estructura poc flexible.

• CMS (Content Management System).
• Hereu del programa Mambo.
• Àmplia comunitat de suport.
• Codi obert. Gratuït.
• Pot funcionar sobre LAMP (Linux + Apache + MySQL + PHP) i 

WAMP (Windows + Apache + MySQL + PHP).
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Web dinàmic: CMS


