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Ets el propietari d'un restaurant de menus de migdia. Estàs fent una aplicació web per tal 
de què els clients trïin el menú des dels seus mòbils i tauletes. Els clients poden triar entre
els 8 plats diferents. A cada plat li correspon una imatge. Pots descarregar-te les imatges 
des d'aquest enllaç:

• http://wiki.joanillo.org/images/c/ca/Img.zip

La intefície gràfica que hauràs de dissenyar consta de:
• títol i subtítol
• les 8 imatges en dues files i 4 columnes (pots fer una taula per ubicar-les, o no).
• Formulari. Camp nom. (Tipus text. Limitar a 20 caràcters; només lletres i espais en 

blanc)
• Formulari. Camp taula (Tipus text. Obligar a què només hi hagi 2 caràcters. El 

primer caràcter pot ser 'A', 'B', 'C' o 'D'; el segon caràcter obligar a què sigui 1, 2, 3, 
4). Per exemple, la taula 'B3'.

• Formulari. Camp plat (Tipus hidden, és invisible).
• Formulari. Botó 'Enviar'.

La funcionalitat Javascript que has de programar s'explica a continuació. Quan cliques 
sobre una foto, aquesta queda emmarcada amb un requadre negre conforme que està 
seleccionada (si es torna a clicar es desenmarca). Cada vegada que es clica sobre una 
foto es recorre programàticament (bucle) totes les imatges que conté el document i 
s'omple una cadena de text amb el valor de totes les imatges seleccionades, separat per 
comes. Per exemple, el contingut de la teva variable de cadena seria:

'amanida.jpg;macarrons.jpg;pollastre.jpg;tallat.jpg'

Aquesta cadena ha de ser el valor value del camp plat, que és hidden. Aquesta és la 
manera com passarem al servidor els plats seleccionats.
En el servidor recollirem els 3 camps que hem enviat: nom, taula i plat. Del camp plat en 
farem un split i omplirem un array.

Has de crear una base de dades senzilla, amb dues taules: CLIENT (id_client, nom, taula,
data) i PLAT (nom_plat, id_client). Evidentment, la relació és 1:M: un client demana molts 
plats.

L'aplicació s'acaba inserint les dades del client i tots els plats que ha demanat.

Hauràs d'entregar en el Schoology, amb un sol fitxer comprimit on quedi clar el teu nom:

• els fitxers generats
• captura de pantalla de la interfície gràfica del formulari
• captura de pantalla de la pàgina de retorn del formulari, conforme que s'ha realitzat 

correctament la inserció.
• Captura de pantalla d'una mostra de les dades que has omplert a la base de dades

(taula CLIENT i taula PLAT).
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