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BASES DE DADES 

 
Base de dades de la pàgina web de www.catradio.cat 
 
Després d’unes quantes hores llegint el material, les respostes del fòrum... he cregut que la millor manera de 
plantejar aquesta base de dades seria fent una taula principal on es comentarien els programes. Tindria 
diferents camps com el nom del programa, qui el presenta, l’horari, un resum del programa, l’equip que ajuda 
a la realització, les seccions (si és que en té)... 
Aquells camps que s’afegeixen respecte les taules actuals es marquen amb un fons de color groguenc. D’altra 
banda es considera que es podria utilitzar amb major freqüència l‘ús d’hipervincles en les descripcions i 
història dels programes, currículums dels presentadors... ja que actualment només s’utilitzen de manera molt 
limitada vincles interns (al propi web de l’emissora) deixant de banda els externs. Així mateix seria interessant 
quan es parla de col·laboradors posar un correu de contacte per tal que els oients hi puguin interactuar de 
manera directa. 
 
Taula 1: Programes 

Camp Etiqueta Tipus de dades Descripció 
1 Identificador  Xifra Número autoincremental que identifica 

inequívocament a cada programa 
2 Nom del programa Text, uns 60 espais  
3 Presentador Text Veure Taula annexa 1 
4 Horari Dia (o dies) + hora 

(hora+minut) 
Veure Taula annexa 2 

5 Resum/definició Text  No té un espai fix. Els espais poden anar des 
de 200 a 1.500. 

6 Propera emissió Dia + hora (hora+minut)  
7 Equip Text Diferents càrrecs que ajuden a la realització del 

programa. Veure Taula annexa 3 
8 Escolta-ho Àudio Veure Taula annexa 4 
9 Secció URL En el cas que el programa tingui seccions 
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(Veure Taula annexa 5) 
10 Història Text, uns 1000 espais Breu descripció de la història del programa: 

anys i edicions en antena, premis rebuts, 
anècdotes... 

11 Gènere Text, uns 25 espais Descripció del tipus de programa 
 
D’altra banda, aquesta taula principal1 en té d’associades. La primera taula associada2 fa referència a la 
persona o persones que presenten el programa. Les dades que hi podem trobar són el nom, un camp URL 
per a la foto i un altre per contactar-hi (sempre a través del correu electrònic del programa). 
 
Taula annexa 1: Presentador 
Camp Etiqueta Tipus de dades Descripció 

1 Identificador Xifra Autoincremental 
2 Nom Text  Nom i cognoms del presentador 
3 Foto URL  

4 Currículum Text, uns 1000 espais 
Breu resum dels programes i mitjans en els 
quals ha treballat el presentador. 

5 Correu programa Text Correu electrònic del programa 
 
La segona taula associada3 es refereix a l’horari. Té tres camps, més el d’identificador. Un és la periodicitat 
(per poder conèixer si el programa és setmanal, diari, cada dos dies...), un altre camp és l’hora d’inici del 
programa i finalment la duració (aquestes dades no surt en tots els programes, per tant, jo l’afegiria, per fer la 
recerca més fàcil i també perquè l’oient si li interessa un programa pugui saber quants minuts dura). 

                                                 
1 Tant la taula principal com les associades tenen un camp que és l’identificador que correspon a una xifra. D’aquesta 
manera és molt més fàcil localitzar l’element que s’està cercant. 
2 Taula annexa 1: Presentador. 
3 Taula annexa 2: Horari. 
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Taula annexa 2: Horari 
Camp Etiqueta Tipus de dades Descripció 

1 Identificador Xifra Autoincremental 
2 Periodicitat Text Si és setmanal, diari... Dir els dies. 
3 Hora Hora+minut Hora d’inici 
4 Duració Hora+minut Duració del programa 

 
La següent taula associada4 fa referència a l’equip de producció. En ella hi hauria diferents camps amb un 
càrrec cada una, una taula que es podria ampliar, d’aquesta manera es podria localitzar les persones 
encarregades de redactar, de coordinar... 
 
Taula annexa 3: Equip5 
Camp Etiqueta Tipus de dades Descripció 

1 Identificador Xifra Autoincremental 
2 Control tècnic Text Nom de la persona o persones que ocupa o 

ocupen aquest càrrec 
3 Coordinació Text Nom de la persona o persones que ocupa o 

ocupen aquest càrrec 
4 Producció Text Nom de la persona o persones que ocupa o 

ocupen aquest càrrec 
5 Redacció Text Nom de la persona o persones que ocupa o 

ocupen aquest càrrec 
6 Sotsdirector Text Nom de la persona o persones que ocupa o 

ocupen aquest càrrec 
 
La quarta taula6 correspon a l’àudio. La informació que es pot trobar és el nom de l’àudio (pot referir-se al nom 
d’un programa, d’una secció, un gag...), el dia en què es va emetre i la duració. Aquest darrer camp trobo 
interessant que hi sigui per si es vol escoltar algun dels àudios saber l’estona que s’allarga. A més, afegiria un 

                                                 
4 Taula annexa 3: Equip. 
5 En aquesta taula es poden afegir camps segons els càrrecs que tingui cada equip. 
6 Taula anexa 4: Àudio. 
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nou camp per saber si l’àudio és d’un programa, d’una secció, una entrevista... La resta d’informació es 
trobaria en el camps de descripció. En aquesta taula hi he afegit un nou camp que fa referència al format 
d’àudio, és a dir si es pot reproduir mitjançant el Windows Media o Quick Time. 
 
Taula annexa 4: Escolta-ho 
Camp Etiqueta Tipus de dades Descripció 

1 Identificador Xifra Autoincremental 
2 Nom de l’àudio Text   
3 Programa Text Programa en el qual forma part 
4 Dia dd/mm/aaaa Dia d’emissió 
5 Duració Hora+minut Duració de l’àudio 
6 Programa o secció Text Descripció a què pertany l’àudio 
7 Format Text Format de l’àudio 
8 Gènere Text, uns 25 espais Descripció del tipus de programa 

 
La cinquena taula annexa7 fa referència a les seccions del programes. Alguns programes estan formats per 
diferents seccions i que estan conduïdes per altres persones, els col·laboradors. Aquesta taula seria semblant 
a la principal, la de programes. Estaria formada pel nom de la secció, un resum, qui la condueix, l’horari i 
l’enllaç per escoltar-la. D’altra banda, aquesta taula es podria lligar amb alguna més com la taula annexa 2 o 
la 4. 
 
Taula annexa 5: Seccions 
Camp Etiqueta Tipus de dades Descripció 

1 Identificador Xifra Autoincremental 
2 Nom de la secció Text  
3 Resum/definició Text Descripció de la secció 
4 Persona col·laboradora   
5 Horari Dia de la setmana + hora 

(hora+minut) 
 

6 Duració Hora+minut Duració del programa 

                                                 
7 Taula anexa 5: Seccions. 
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7 Escolta-ho Àudio  
8 Gènere Text, uns 25 espais Descripció del tipus de programa 

 
 
 


