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Resum 

El present projecte de final de carrera s’ha desenvolupat i aplicat a l’Àrea d’Operacions de la 
Gestió Docent (OGD) de la Universitat Oberta de Catalunya.  

La raó de ser d’aquest projecte és la definició de l’activitat que es desenvolupa en aquesta 
àrea i l’aplicació de metodologies relacionades amb la gestió de projectes per tal de millorar 
el servei que es proporciona a l’estudiant.   

L’estructura d’aquest document es divideix en tres parts diferenciades que corresponen als 
objectius específics que s’han proposat.  

El primer objectiu consisteix en identificar i definir l’activitat que es duu a terme a l’Àrea 
d’OGD. Gràcies a les tècniques de recopilació de la informació i a l’aplicació de la 
metodologia per la realització de mapes de processos, en aquesta part s’han obtingut tres 
resultats diferenciats. En primer lloc, el mapa de processos seguint l’estructura dictada per 
l’AQU (Agència per a la qualitat del sistema universitari de Catalunya). En segon lloc, un 
mapa de processos més detallat que permet veure el circuit que segueix la informació i els 
diferents passos que hi ha des de que l’estudiant es matricula per primera vegada a la UOC 
fins que obté el títol. I per últim, la relació de totes les activitats que constitueixen cadascun 
d’aquestes processos. 

El segon objectiu consisteix en planificar l’activitat de l’àrea i establir mecanismes de control 
que permetin la detecció de possibles imprevistos per intentar evitar-los. En aquesta part, 
s’ha desenvolupat una eina basada en una fulla de Microsoft Excel que permet la gestió del 
calendari i el seguiment de l’activitat durant tot el semestre. A la memòria es detalla tota la 
informació introduïda i com realitzar els càlculs necessaris.  

El tercer objectiu és la implantació de l’eina realitzada en l’apartat anterior, amb la intenció 
que sigui utilitzada per a tots els membres de l’Àrea. Així doncs, es desenvolupen una 
pàgina web per a incrementar la usabilitat i un sistema d’indicadors enfocat a la direcció, per 
informar de la situació de l’àrea en un moment donat.   

Finalment, es valora la millora obtinguda amb les eines i metodologies implantades.  
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1. Glossari 

AQU: Agència per a la qualitat del sistema universitari de Catalunya. És un consorci creat 
entre la Generalitat de Catalunya i les universitats que té com a principal objectiu la 
promoció i l’avaluació de la qualitat en el sistema universitari català.   

CPM: Critical Path Method. Mètode del camí crític. És un algoritme utilitzat per al càlcul de 
temps i terminis en la planificació de projecte.  

GAD: Gestió de l’activitat docent. És un dels quatre operatius que formen part de l’Àrea 
d’OGD. S’encarrega de les tasques relacionades amb la realització docent (creació d’aules 
al campus virtual, selecció de consultors...) i amb l’avaluació (avaluació continuada i 
exàmens finals). 

GEPEX: Gestió de la programació i de l’expedient. És un dels quatre operatius que formen 
part de l’Àrea d’OGD. S’encarrega de les tasques relacionades amb la programaci 

MSP: Microsoft Project. És un programa informàtic desenvolupat per MicroSoft que assisteix 
en l’administració de la planificació de projectes. 

OGD: Operacions de la gestió docent. És l’Àrea de la UOC on es duu a terme el present 
projecte. Està format per quatre operatius: GEPEX, GAD, Tràmits i OiSO. 

OISO: Organització i seguiment de les operacions. És un dels quatre operatius que formen 
part de l’Àrea d’OGD. S’encarrega de la planificació de tota l’activitat que es duu a terme a 
l’àrea i de la realització de projectes de millora contínua. 

PDCA: Plan, Do, Check, Act. És una estratègia de millora contínua de la qualitat utilitzada 
sobretot en la gestió de les organitzacions. Consisteix en quatre etapes diferents: Planificar, 
Executar, Verificar i Actuar.  

PERT: Program Evaluation and Review Technique. Tècnica de revisió i avaluació de 
programes. Aquesta tècnica analitza les activitats involucrades en un projecte, el temps 
necessari per a completa cada tasca i ajuda a identificar el temps mínim per a un projecte. 

PMI: Project Management Institute. Organització  internacional sense ànim de lucre 
dedicada a la gestió de projectes. La guia del PMBOK (Project Management Body of 
Knowledge), és una guia dels fonaments de la gestió de projectes reconeguda mundialment. 
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2. Introducció 

2.1. Origen del projecte 

Aquest projecte de final de carrera neix a partir d’un conveni de cooperació educativa que 
s’ha realitzat a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

El treball s’ha desenvolupat a l’operatiu d’Organització i Seguiment de les Operacions 
(OiSO) dins l’Àrea d’Organització de la Gestió Docent (OGD), que és l’encarregada de 
gestionar tota l’activitat que té relació amb la docència.  

2.2. Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és posar en pràctica els coneixements adquirits durant els 
estudis d’Enginyeria d’Organització Industrial, seguint les directrius del PMBOK (Project 
Management Body of Knowledge) i poder-los aplicar en un cas real.  

El fet de poder aplicar la teoria en un cas pràctic, tenint accés a dades reals, és una gran 
motivació personal i m’ha permès observar de primera mà els “petits inconvenients” que 
apareixen quan no es treballa amb dades preparades (formats no unificats, duplicitat de 
tasques o dades, casos excepcionals, imprevistos que s’han de solucionar el més aviat 
possible....).  

2.3. Requeriments previs 

A part dels coneixements adquirits durant els estudis d’Enginyeria d’Organització Industrial, 
comentar que en una part d’aquest projecte, concretament en l’apartat 4.5.2, s’han utilitzat 
coneixements de l’àmbit de creació de pàgines web.  

Aquests coneixements els vaig adquirir arran d’una assignatura optativa en els meus estudis 
d’Enginyeria Tècnica Industrial a l’EUETIB. Seguidament, vaig col·laborar en el 
desenvolupament d’una pàgina web gràcies a una feina d’estiu.  

Per a completar aquests coneixements inicials, durant la meva estada a la UOC, vaig 
realitzar un curs de 40 hores de programació web que em va ajudar a assolir els 
coneixements necessaris pel desenvolupament de l’aplicació que s’explica i es mostra en 
aquest projecte. 
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3. Descripció de l’activitat a l’Àrea d’Operacions de 
la Gestió Docent de la UOC 

3.1. Què és la UOC? Una visió ràpida 

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és la primera universitat que des del seu principi 
ha utilitzat una metodologia basada 100% en internet. Amb la seu principal a Barcelona va 
iniciar la seva activitat durant el curs acadèmic 1995-1996, oferint estudis de psicopedagogia 
i empresarials, ambdós en llengua catalana, per a un total de 200 estudiants. 

3.1.1. La metodologia UOC. Un model educatiu propi. 

La principal característica de la UOC respecte a altres universitats és que la relació que té 
l’estudiant amb l’àmbit universitari (matrícula, classes, gestions administratives, entrega de 
treballs, resolució de dubtes amb professors...) es fa a través del campus virtual. Així doncs, 
l’estudiant tria l’horari i la dedicació que pot aportar als seus estudis i l’únic que necessita és 
disposar d’una connexió a internet.  

Des del seus principis, la UOC ha volgut tenir un model educatiu propi, dotant a la universitat 
d’una forta identitat. Es va buscar la manera d’establir una metodologia que superés les 
mancances que patien les institucions que oferien cursos a distància en aquells moments, i 
que a més, es pogués adaptar als ritmes vitals canviants i a les noves tecnologies. Els 
quatre pilars d’aquesta metodologia són:  

o Flexibilitat: el gran repte de la UOC des dels seus inicis ha estat superar les 
barreres de lloc i temps, d’aquesta manera es dóna a l’estudiant la facilitat per a 
poder compaginar els estudis amb la vida professional i personal. Tret molt 
característic de la Universitat. 

o Personalització: l’educació a distància des de l’època dels 70 es basava en una 
visió uniforme per a tots els estudiants i no era possible l’adaptació a les diferents  
necessitats de cada estudiant. Per a millorar la personalització, la UOC va integrar 
l’aprenentatge de cada assignatura amb el pla docent i a més, va crear la figura dels 
docents col·laboradors (a banda de la figura ja existent dels professors), persones 
amb el coneixement necessari per a aconsellar i interactuar amb els estudiants.   

o Interactivitat: La interactivitat (relació existent entre una persona i una altra persona 
o en aquest cas, grup de persones)  s’ha desenvolupat a partir de totes les eines que 
s’han posat a disposició de l’estudiant des del campus virtual. Els materials didàctics 
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de la UOC han estat un dels punts forts d’aquesta metodologia i s’han anat 
actualitzant a mesura que hi havia millores tecnològiques.  

o Cooperació: Com a últim pilar, es va apostar per a la cooperació entesa com la 
interacció del grup d’estudiants entre ells mateixos, d’aquesta manera es crea un 
espai virtual on els estudiants poden comunicar-se entre ells i facilitar l’aprenentatge i 
la possibilitat de treballar en grup. 

Gràcies a aquests quatre pilars fonamentals s’aconsegueix una metodologia UOC centrada 
en l’aprenentatge, aquesta metodologia és compartida per a tota la comunitat de la 
universitat però manté una gran flexibilitat en la seva aplicació per adaptar-se a les 
especificacions de tots els estudis i programes.  

 

Figura 3.1. Els 4 pilars de la metodologia UOC. 

L’element clau d’aquest model educatiu són les activitats d’aprenentatge, per al seu disseny 
conflueixen 3 elements bàsics: els recursos d’aprenentatge, la col·laboració i 
l’acompanyament.  

Considerem recursos d’aprenentatge al conjunt de materials didàctics dissenyats 
especialment per a recolzar i afavorir els continguts d’aprenentatge, és a dir, tots els 
documents i eines que ajuden a l’estudiant, ja siguin en format text o multimèdia. El campus 
virtual, gran protagonista en l’aprenentatge de la UOC, gràcies al qual els estudiants tenen 
accés als recursos i continguts d’aprenentatge i alhora els permet interactuar entre ells, 
també es considera com un recurs d’aprenentatge més.  

Apostar per metodologies d’aprenentatge col·laboratiu indica donar un paper fonamental als 
processos comunicatius professor-alumnat i també entre alumnes.  

El tercer element bàsic és l’acompanyament, si es pren l’estudiant com el centre de la nostra 
metodologia, serà fonamental que el docent adopti un paper d’orientador i dinamitzador de 
l’acció de l’estudiant per ajudar-lo a assolir els seus objectius.  
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Així, doncs, depenent del contingut i el rol específics de cadascun d’aquests tres elements, 
cada pràctica docent podrà ajustar-se a la diversitat de l’oferta generant una variació 
d’aquest model. 

3.1.2. Evolució i situació actual. 

Actualment, 18 anys després de la seva creació,  la seu principal de la UOC segueix a 
Barcelona, però a més, s’han establit 16 seus en tota l’àrea de Catalunya, amb presència a 
les quatre províncies i 3 noves seus en l’àmbit nacional (València, Sevilla i Madrid). En 
l’àmbit internacional, l’any 2010 es va estrenar una nova seu a Mèxic, gràcies a la creixent 
demanda dels països hispanoamericans. Addicionalment a les seus, i amb l’objectiu d’arribar 
al màxim nombre d’estudiants possible, s’ha creat una xarxa territorial, amb nombrosos 
punts UOC, on l’estudiant pot rebre informació i suport, com per exemple, a Andorra, l’Alguer 
i les Balears. 

La filosofia de treball en xarxa ha seguit intacta des del primer dia fins a l’actualitat, però amb 
el pas dels anys i gràcies a la demanda dels estudiants, cada vegada superior, s’ha 
augmentat considerablement l’oferta en estudis al mateix temps que s’incrementava el 
nombre de matriculats anys rere any.  

 

Figura 3.2. Evolució dels estudiants matriculats per curs acadèmic. 

Dels dos cents estudiants matriculats al curs 1995-1996 es van passar a més de dos mil per 
al curs següent, arribant fins a més de setze mil matriculats al curs 2000-2001. A partir de 
llavors, la xifra ha anat augmentat exponencialment fins arribar a més de seixanta mil 
estudiants durant el curs 2011-2012.  
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Degut a l’augment del nombre d’estudiants matriculats, s’ha anat millorant la oferta 
acadèmica progressivament. Dels dos estudis que es podien cursar durant el primer any de 
vida de la UOC, s’ha passat als 49 estudis homologats que es poden cursar actualment, 
alguns en català, altres en castellà i fins i tot en anglès. D’aquests 49 estudis, 15 són estudis 
de Màster. 

L’oferta està repartida dins els àmbits d’economia i empresa, ciències de la informació i de la 
comunicació, dret i ciència política, art i humanitats, psicologia i ciències de l’educació, 
informàtica, multimèdia i telecomunicació i ciències de la salut. Els estudis amb més 
estudiants són el grau de psicologia (4.903 estudiants), el grau d’administració i direcció 
d’empreses (3.978 estudiants), la diplomatura de ciències empresarials (3.810 estudiants) i 
el grau de dret (3.029 estudiants).  

A la següent Figura es pot observar gràficament aquesta distribució dels estudiants entre 
tots els estudis oferts. 

 

Figura 3.3. Distribució dels estudiants per àmbits d’estudi. 

Donat que l’estudiant tria l’horari i la dedicació que pot aportar als seus estudis, hi ha un alt 
percentatge d’estudiants majors de 25 anys (86,2% dels estudiants del curs acadèmic 2011-
2012), la majoria persones que decideixen cursar un segon estudi o bé persones 
treballadores que decideixen començar un estudi nou per millorar la seva formació 
acadèmica. 

Tot i el creixent nombre d’estudiants interessats en la UOC des de fora de Catalunya, la 
major part dels estudiants és d’origen català.   
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A la Fig. 3.4 que es mostra a continuació, es pot observar la relació dels estudiants 
matriculats amb el seu país de residència.  

 

Figura 3.4. Distribució dels estudiants al món. 

Veiem que la gran majoria dels estudiants (quasi un 75%) provenen de Catalunya. De la 
resta, més del 90% provenen d’Espanya. Cal esmentar que per a la realització d’aquest 
càlcul i per a la facilitat de comprensió, els estudiants catalans no s’inclouen dintre el càlcul 
dels estudiants provinents d’Espanya, de la mateixa manera que al càlcul dels estudiants 
provinents d’Europa, no es tenen en compte ni els estudiants catalans ni els espanyols. El 
10% restant el conformen els estudiants d’Europa, Amèrica del Sud, Amèrica Central, Àsia, 
Amèrica del Nord i Àfrica i Oceania per aquest ordre. 

 

3.2. Com gestionar projectes i planificar les seves activitats 

3.2.1. Què és la gestió de projectes 

Seguint la definició del PMI (Project Management Institute), un projecte és “una iniciativa 
temporal que es posa en marxa per crear un producte, servei o resultat únic”1.  

De manera alternativa un projecte consisteix en “la planificació d’un conjunt d’activitats que 
es troben interrelacionades i coordinades entre elles”2. La raó del projecte és aconseguir uns 
objectius específics dintre els límits de qualitat, de pressupost i de temps que s’estableixen a  
l’inici del projecte. 
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En l’elaboració d’un projecte es considera que les activitats estan definides de manera que: 

a) Cada activitat pot iniciar-se o parar-se independentment de les altres. 
b) Les activitats estan ordenades de manera que s’han de realitzar en una seqüència 

determinada. 

D’aquestes definicions es pot extreure que els projectes tenen un temps de vida que queda 
definit al principi del projecte i que va des de l’inici de la primera activat al final de la última, 
moment en que s’aconsegueix el resultat desitjat. Ara bé, en els casos on ens trobem que la 
necessitat inicial ha desaparegut o que s’han acabat els recursos disponibles, es pot dir que 
el projecte es col·lapsa i finalitza. 

Els projectes poden ser molt diferents de mida i complexitat, (mentre hi ha projectes que 
involucren només a una persona, altres poden requerir la participació de totes les persones 
d’una organització i el mateix passa amb la complexitat dels objectius a assolir), però tots 
tenen un cicle de vida que inclou quatre etapes.  

Aquestes quatre etapes són les que es detallen a continuació:  

o Inici: Aquesta etapa dura des del moment que es pensa en fer un projecte fins que 
s’elabora l’acta de constitució. És l’etapa que té un menor nivell de despeses i de 
personal assignat.  
 

o Organització i preparació: Durant aquesta etapa, quan ja s’ha decidit que el 
projecte es portarà a terme, es plantegen quins són els objectius que volem 
aconseguir amb la realització del projecte i es planifiquen totes les activitats. Tant les 
despeses com la quantitat de dedicació de les persones involucrades en el projecte 
augmenten respecte l’etapa anterior.  
 

o Execució del treball: Aquesta és l’etapa que normalment té una durada més llarga i 
també és la que requereix una dedicació de les persones involucrades amb el 
projecte més elevada, per tant, el cost també augmenta. És el període durant el qual 
el projecte es porta a terme, és l’execució del projecte pròpiament dita. Al final 
d’aquesta etapa, s’entrega tota la documentació en relació als resultats obtinguts. 
 

o Tancament del projecte: Per últim, en l’etapa de tancament del projecte, s’estudien 
els resultats obtinguts en l’etapa anterior i s’analitzen els objectius aconseguits i no 
aconseguits. Durant aquesta etapa, els nivells de despesa i dedicació personal 
baixen ràpidament. Al finalitzar aquesta etapa, es completa tota la informació del 
projecte i s’arxiva. 
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La gestió de projectes, és “l’aplicació de coneixements, habilitats, eines i tècniques a les 
activitats del projecte per satisfer els requisits necessaris per al seu desenvolupament”1. Per 
poder aplicar els coneixements de manera correcte, cal saber quins són els processos 
necessaris.  

Segons el PMI perquè un projecte tingui èxit és necessari en primer lloc seleccionar els 
processos adequats per poder aconseguir els objectius del projecte. Una vegada estan 
identificats, cal utilitzar un enfocament que sigui compatible amb els requisits i que alhora 
satisfaci les necessitats i expectatives dels interessats. Per últim cal equilibrar les demandes 
relatives a l’abast, temps, cost, qualitat, recursos i risc de la producció del producte o servei 
esperat. 

A l’inici del projecte, cal assegurar-se que s’estan considerant tots els àmbits per evitar 
mancances que podrien suposar problemes quan el projecte es trobi en un estat més 
avançat. Tal com recomana el PMI, cal tenir en compte les nou àrees de coneixement de la 
direcció de projectes. Gràcies a la consideració d’aquestes d’àrees de coneixement, 
s’assegura que el projecte avanci de manera eficaç i correcta. Són les següents:  

 Gestió de la integració del projecte 
 Gestió de l’abast del projecte 
 Gestió del temps del projecte 
 Gestió dels costos del projecte 
 Gestió de la qualitat del projecte 
 Gestió dels recursos humans del projecte 
 Gestió de les comunicacions del projecte 
 Gestió dels riscos del projecte 
 Gestió de les adquisicions del projecte 

Posteriorment a la consideració d’aquestes nou àrees de coneixement, cal establir el llistat 
de processos que formaran part del projecte. Un procés és “un conjunt d’accions i activitats 
que es porten a terme per a obtenir un resultat”1. Cada procés té unes entrades, unes eines i 
tècniques que s’apliquen i unes sortides.  

Cada fase del projecte, independentment de si el projecte consta d’una fase o moltes, tindrà 
processos d’iniciació, processos de planificació, processos d’execució, processos de 
seguiment i control i per últim, processos de tancament. Aquests són els cinc tipus de 
processos orientats al producte i són aquells que especifiquen i creen el producte del 
projecte.  
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Veiem que quatre d’aquests tipus de processos tenen relació directa amb les etapes del 
cicle de vida d’un projecte, que s’han explicat anteriorment, i que s’afegeix únicament els 
processos de seguiment i control que es desenvolupen durant tota la durada del projecte. 

 

Figura 3.5.Tipus de processos que es troben sempre en l’elaboració d’un projecte. 

Un projecte senzill que només tingués una fase, podria només tenir aquests 5 processos, 
però un projecte més complex pot tenir més d’un procés de cada tipus i fins i tot altres de 
suplementaris relacionats amb la gestió. Així doncs, els processos orientats al producte i les 
àrees de coneixement se superposen i interactuen entre ells durant tota la vida del projecte.  

 

3.2.2. Creació i utilització del mapa de processos 

Una vegada seleccionats els processos del projecte, és important poder plasmar-ho de 
forma gràfica per fer-ho més entenedor per a les persones interessades. Una metodologia 
molt utilitzada per a la representació dels processos és el mapa de processos.  

Abans de l’elaboració d’un mapa de processos en una organització, és aconsellable definir 
la missió i la visió d’aquesta. Tant la missió com la visió han de ser conegudes per a totes 
les persones de l’organització, i per tant, és informació que s’ha de difondre i compartir. 

La missió és la raó de ser de l’organització (o en el seu defecte, del departament on es 
desenvolupa el projecte). Cal definir-la amb una frase que reflecteixi el propòsit fonamental 
de l’organització i que inclogui a què es dedica i qui són els seus clients o usuaris. En 
definitiva, respondre a les preguntes “què i com ho fem?. Perquè i per a qui ho fem”.  

La visió és l’estat que vol aconseguir l’organització per a poder complir amb la missió. Es 
defineix com una declaració de valors necessaris per a les persones que treballen a 
l’organització perquè es puguin satisfer els objectius de la missió. 
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Amb el llistat de processos i una vegada definides la missió i la visió de la nostra 
organització, ja es pot començar a realitzar el mapa de processos. Aquest mapa serveix 
per identificar i descriure de manera general els processos que formen part del sistema. Hi 
ha diferents maneres de realitzar-lo depenent del que es vulgui plasmar. En aquest cas al 
tractar-se d’un projecte en una universitat hem seguit les directrius que proposa l’Agència 
per a la qualitat del sistema universitari de Catalunya (AQU). 

En el mapa de processos es troba representat per una banda l’usuari o client que es 
beneficia del resultat del projecte, i per l’altra, els processos dividits segons la seva tasca en 
el projecte (processos estratègics, processos clau i processos de suport).  

El client o usuari és la persona o grup de persones que utilitzen el servei que facilita 
l’empresa. Les necessitats dels usuaris són les que marquen els processos operatius (o 
processos clau) dins la organització.  

L’organització s’ha de centrar en cobrir les necessitats dels usuaris i aconseguir el major 
grau de satisfacció possible. Les expectatives dels clients són les característiques que els 
usuaris esperen trobar en els serveis demanats. El nivell de satisfacció de l’usuari dependrà 
de com es cobreixen les seves expectatives. Perquè l’usuari quedi content, la seva 
percepció haurà de ser superior a les seves expectatives. 

𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑙′𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖 =  
𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠
 

Si la percepció no supera les expectatives inicials de l’usuari, aquest no queda satisfet i cal 
analitzar l’origen del problema. Es poden donar tres escenaris diferents. Primer, quan no es 
coneix amb exactitud el què espera l’usuari. Segon, quan hi ha una diferència entre el que 
es planifica i el que s’acaba oferint al client. I tercer, quan se sap el què vol l’usuari però no 
se li pot oferir per falta de mitjans. 

Per evitar aquests desajustos, el grup de treball del projecte, identificarà les necessitats i 
expectatives dels usuaris mitjançant enquestes, suggeriments, queixes, entrevistes...  

Per aquesta raó, s’inclouen els usuaris en el mapa de processos, per indicar que s’ha tingut 
en compte la visió de l’usuari i que s’han respectat les seves expectatives per tal de tenir el 
client el màxim satisfet possible.  

Els processos estratègics són els destinats a mantenir, desenvolupar i desplegar les 
polítiques i l’enfocament estratègic de l’empresa o departament. Són processos que 
proporcionen directrius i límits d’actuació a la resta de processos.  Al ser processos de gestió 
es duen a terme des de direcció. Aquests processos no estan implicats en els objectius de 
futur immediat però si en la filosofia i l’estratègia general de l’organització. 
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Els processos clau són processos destinats a portar a terme l’acció que es desenvolupa a 
l’organització per donar servei als clients o usuaris. Són els que, de manera general, 
justifiquen l’activitat de l’organització o departament. Estan directament lligats amb els 
serveis que es presten i estan orientats als clients. Es gestionen des dels directors 
funcionals i sempre compten amb la col·laboració d’altres directors i dels seus equips 
humans. Normalment ocupen la major part del personal de l’empresa i estan relacionats 
amb la missió i la visió de l’organització. Degut a la seva naturalesa, sovint també 
s’anomenen processos operatius. 

Els processos de suport són aquells que no estan lligats directament a les accions que es 
desenvolupen a l’empresa però que són necessaris per al bon funcionament dels processos 
clau. Aquests processos no estan directament relacionats amb la missió i la visió de 
l’empresa, però sense ells l’empresa no podria realitzar ni els processos clau ni els 
processos estratègics. Hi ha un gran nombre d’organitzacions que opten per a subcontractar 
aquests processos a empreses externes, d’aquesta manera, podem parlar dels processos 
de suport intern per aquells que es realitzen des de la pròpia empresa i processos de suport 
externs per a aquells que estan subcontractats.  

D’aquesta manera, representades totes les parts que s’han explicat, l’estructura del mapa de 
processos és la que es mostra a continuació, a la Figura 3.6.  

 

Figura 3.6. Estructura del Mapa de Processos 

Cada organització pot elaborar el seu mapa de processos, i també cada departament que 
formi part de la mateixa. Normalment s’utilitza un format únic per a tots els departaments i és 
necessari que sempre es mostri la classificació per tipus de processos (estratègics, clau i de 
suport), igualment com la presència de l’usuari per ressaltar que s’han considerat les seves 
expectatives. 
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Veiem en el mapa de processos, que “els processos interaccionen entre ells perquè 
comparteixen entrades, sortides i productes finals”3. La ISO 9001 demana que aquesta 
interacció sigui representada, i una bona manera de plasmar-ho és el mapa de processos, 
però depenent de la mida de l’empresa o de la complexitat del departament representat, el 
mapa pot resultar poc representatiu.  

En aquests casos, és recomanable la representació de grafs més complexes, com poden 
ser el mapa dels subprocessos. El mateix grafisme que s’utilitza per l’empresa també es pot 
utilitzar per les parts que el formen, l’objectiu és aconseguir un nivell de detall que sigui 
adequat al propòsit que es pretén aconseguir amb la representació. La part essencial és 
poder establir les relacions causa-efecte que ens permeti millorar l’eficàcia de la gestió3. 

Un subprocés és una part ben definida d’un procés. La seva identificació pot servir per aïllar 
els problemes que poden presentar-se i facilitar d’aquesta manera, arribar a una solució de 
manera ràpida i eficaç. Sovint, els processos presents en el mapa de processos són molt 
complexes i és útil desglossar-los en subprocessos per tal de detallar més bé el servei que 
ofereix l’empresa. A la seva vegada, cada subprocés consta d’un seguit d’activitats que es 
realitzen  i que són inherents de cada subprocés. Igual que els processos, els subprocessos 
també tenen una entrada i una sortida, que combinades en l’ordre correcte donen l’entrada i 
la sortida al procés principal. Veure la següent Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Exemple d'un procés format per 3 subprocessos. 

Així doncs, després de la realització del mapa de processos de l’organització o departament 
corresponent, és interessant desglossar cada procés identificat en subprocessos i alhora, si 
la complexitat ho requereix, identificar totes les activitats que es duen a terme per a la 
realització de cada subprocés. 
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3.2.3. Programació i planificació de les activitats d’un projecte 

Una activitat és l’agrupació de tasques o procediments dins d’un procés o subprocés per 
facilitar la seva gestió. La seqüència ordenada de les activitats, dóna com a resultat el propi 
subprocés. Normalment, totes les activitats que formen part d’un procés són portades a 
terme per a un mateix departament de l’empresa. 

Tal com indica R.Companys a la seva publicació Planificación y rentabilidad de proyectos 
industriales, les activitats es caracteritzen per tenir: 

a) Característiques d’identificació: codi, tipus, designació, executor... 
b) Característiques temporals: durada o termini de realització, dates previstes d’inici 

i de finalització de l’activitat que poden canviar lleugerament durant el curs de 
l’activitat si hi ha alguna demora o avançament, i dates reals d’inici i de fi una 
vegada s’ha finalitzat l’activitat. 

c) Característiques de requeriment de recursos: els recursos són els mitjans 
materials que es necessiten per a la correcta realització de l’activitat, aquests 
poden estar sotmesos a límits i a un cost econòmic. Cada activitat té assignada 
uns recursos determinats. Normalment aquesta característica té relació amb les 
característiques temporals, s’assumeix que quants més recursos té una activitat, 
menys es tardarà en realitzar-la. 

Hi ha nombroses relacions entre unes activitats i les altres d’un procés, fet que es podria  
considerar com una altra característica, però donada la transcendència que té en relació a la 
planificació i el control, es considera que les activitats no es poden realitzar en un ordre 
aleatori sinó que han de respectar una sèrie de restriccions que anomenarem lligadures4.  
 
LES LLIGADURES. DEFINICIÓ I TIPUS. 

Les lligadures serveixen per poder mesurar i tenir en compte les exigències requerides per 
diferents factors, com poden ser:  

- La tecnologia: quan una activitat no pot començar fins que les altres hagin acabat o 
hagin arribat a un grau de realització determinat. 

 
- La mà d’obra: quan l’activitat requereix d’una part de la plantilla amb uns 

coneixements específics i no poden realitzar-se diferents activitats simultàniament. 
 

- L’instrumental: Sobretot en el sector industrial, i en menys mesura en l’àmbit 
d’oficina, una màquina normalment no pot generar dues activitats diferents alhora. 
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- L’aprovisionament: Fins que no es reben les matèries primeres necessàries per a 
l’activitat, no es pot començar a realitzar-la. 

 
- Aspectes contractuals, comercials o de venta: Algunes activitats o serveis han 

d’estar acabats abans d’una data concreta per complir els terminis establerts. 
També és important, tenir en compte que en molts contractes hi ha una penalització 
si el material o servei no s’entrega a temps.  

 
- La climatologia: aspecte a tenir en compte sobretot en les feines realitzades a 

l’exterior i depenent de l’època de l’any en que ens trobem.  
 

Com s’ha explicat, les lligadures poden tenir una naturalesa diversa però podem classificar-
les en 3 tipus. Aquesta classificació serveix per a poder-les  programar i controlar amb els 
mètodes més adequats per a cadascuna d’elles. Els tres tipus de lligadures són: les 
potencials, les  acumulatives i les disjuntives.  

A. Lligadures potencials: són les restriccions o lligadures que limiten la posició de les 
activitats en la línia de temps, bé de forma absoluta (delimitada dintre el calendari), o de 
forma relativa (respecte a altres activitats).  

Aquestes lligadures ens informen de les cotes de cada activitat. La cota mínima és la 
data d’inici més primerenca en la que pot iniciar-se una activitat, mentre que la cota 
màxima, es refereix a la data de finalització de cada activitat. Sabent la durada de 
l’activitat i la seva cota màxima, fàcilment podem esbrinar la data d’inici d’aquesta. 

Donada una activitat “i”, per a aquest tipus de lligadures s’utilitza la següent 
nomenclatura: 

ti: Data (o moment) d’inici de l’activitat “i”  

fi: Data (o moment) a partir de la qual pot començar l’activitat “i” 

Fi: Data abans de la qual ha de començar l’activitat “i” 

Considerant una activitat “i” i una activitat posterior “j”, també podem definir: 

a: termini mínim que ha de passar entre l’activitat “i” i l’activitat “j”. Acostuma a ser la 
duració d’”i” o una fracció d’aquesta. 
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b: termini màxim que pot passar entre l’inici de l’activitat “i” i l’inici de l’activitat “j”. 
Acostuma a ser la duració d’”i” més un valor determinat o bé, una fracció de la 
duració d’”i”. 

Tenint en compte aquests paràmetres i depenent de l’escenari on ens trobem, trobem 4 
tipus diferents de lligadures potencials: 

 Localització temporal mínima 

𝑡𝑖 ≥ 𝑓 

 

Ens indica que l’activitat “i” pot començar a partir de l’instant f. 
 

 Localització temporal màxima      

𝑡𝑖 ≤ 𝐹 

 

 L’activitat “i” ha d’haver acabat abans de l’instant F. 

 Successió mínima 

      𝑡𝑗 ≥  𝑡𝑖 +  𝑎 

 

Ens indica que l’activitat “j” no pot començar fins que hagi passat un temps ‘a’ 
des de l’inici de l’activitat “i”. 
 

 Successió màxima     

𝑡𝑗 ≥  𝑡𝑖 +  𝑏 

 

 
Ens indica que l’activitat “j” ha de començar abans que hagi passat un temps 
“b” des de l’inici de l’activitat “i”. 
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B. Lligadures acumulatives: Són les produïdes per una falta de recursos disponibles, 
normalment la mà d’obra que es necessita.  

Es formalitzen mirant que la suma d’un cert tipus de recursos que es consumeix per a 
totes les activitats que es desenvolupen simultàniament, no sobrepassi un cert valor, que 
és la disponibilitat d’aquest tipus de recurs que té l’empresa. 

Per la formalització d’aquestes lligadures s’utilitza la següent fórmula: 

�𝑔𝑖𝑘(𝜃)  ≤
𝑖

𝐺𝑘(𝜃) 

On: 𝐺𝑘(𝜃) és la quantitat disponible del recurs k en l’instant 𝜃 

𝑔𝑖𝑘(𝜃) és la quantitat utilitzada del recurs k per l’activitat i en l’instant 𝜃 

Aquestes lligadures al tractar-se la majoria de vegades de mà d’obra són difícils de 
tractar a la vida real: si la feina no s’ha acabat es poden realitzar hores extres, contractar 
treballadors temporals, subcontractació... És difícil poder tenir en compte tots aquests 
factors per un tractament analític de les dades, però a través de procediments senzills es 
poden arribar a tractar per millorar.  

A continuació s’ha representat un exemple amb tres activitats (i, j, k) que utilitzen un 
mateix recurs de mà d’obra (suposem un operari de nivell 1). L’activitat “i” comença en 
primer lloc i dura dues unitats de temps, quan aquesta activitat està a la meitat de la 
seva elaboració poden començar les altres dues activitats. La activitat “j” dura 2 unitats 
de temps i l’activitat “k” 3 unitats. A la figura 3.8 inferior, es veu que si es vol respectar 
aquest ordre, es necessita tenir 3 recursos, en aquest cas 3 operaris de nivell 1.  

 

Figura 3.8. Gràfica d’exemple d’una lligadura acumulativa. 
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C. Lligadures disjuntives: Són aquelles que es donen entre dues o més activitats que no 
es poden realitzar simultàniament per una restricció imposada per la disponibilitat de 
maquinària. És a dir, té el seu origen en un “ó exclusiu”, veiem aquí la seva formulació:   

 ó �
𝑡𝑗 ≥ 𝑡𝑖 +  𝑑𝑖
𝑡𝑖 ≥ 𝑡𝑗 +  𝑑𝑗

� 

  On:  𝑡𝑖 : instant d’inici de l’activitat “i” 
   𝑡𝑗 : instant d’inici de l’activitat “j” 
   𝑑𝑖 : duració de l’activitat “i” 
   𝑑𝑗 : duració de l’activitat “j” 
 

 

 

Per solucionar aquest tipus de lligadures, es necessiten programes aleatoris molt 
complexes. Per a facilitar-ne el tractament, es consideren com lligadures potencials de 
successió mínima, establint l’ordre més lògic entre activitats. 

 
TRACTAMENT DE LES LLIGADURES EN CASOS REALS.  

Quan s’apliquen aquestes formulacions a la vida real, s’observa que la majoria dels casos 
són una suma dels tres tipus de lligadures que s’han explicat. Per afavorir el seu tractament i 
simplificar les solucions numèriques, es redueix la problemàtica a les lligadures potencials. 
D’aquesta manera es focalitza la solució emprant els mètodes més adequats per a aquestes 
lligadures, que són a la vegada molt més senzills que els necessaris per tractar les lligadures 
acumulatives i disjuntives.  

Així doncs, per simplificar les restriccions acumulatives, es dóna a priori una assignació de 
recursos per a cada activitat basada en l’experiència, de tal manera que queda definida la 
duració de l’activitat. S’executa el programa amb aquesta dada, i si una vegada computat el 
programa es considera que el resultat no és l’adequat, llavors es canvia l’assignació i es 
torna a computar el programa amb el nou valor. 

Per a la simplificació de les lligadures disjuntives, s’escull un ordre raonable de les activitats 
entre les que hi hagi aquest tipus de lligadures i d’aquesta manera, queden transformades 
amb restriccions potencials. 
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Per tractar i trobar solucions adequades a les lligadures, s’utilitzen els programes, eines que 
tenen la informació necessària per al projecte. Aquesta informació inclou, per una banda un 
calendari de realització de les activitats (on s’inclou la data prevista d’inici i la data prevista 
de final de cada activitat) i per altra banda l’assignació de recursos i equips per a cada 
activitat. 

El programa ha d’incloure la llista d’activitats, totes les lligadures (és molt comú afegir 
lligadures noves al repassar totes les activitats o treure’n algunes que es repeteixin), i és 
necessari que aporti una solució que respecti i satisfaci totes les restriccions. Al comprovar 
la compatibilitat entre lligadures es fa patent que hi ha activitats que tenen unes restriccions 
més crítiques que altres.  

També s’ha de tenir en compte que per a cada conjunt d’activitats podem trobar diferents 
programes, tots vàlids però amb resultats diferents. Per trobar el programa més adient, s’ha 
de tenir clar quin és el criteri de selecció més adequat per al projecte que s’estigui portant a 
terme. Els criteris més comuns de selecció són: la duració mínima del projecte, el cost 
mínim, l’homogeneïtat de càrregues de feina i la seguretat de realització. La informació que 
s’ha d’incorporar en un programa, conjuntament amb els diferents criteris a seleccionar es 
mostren a la següent figura, la Fig.3.9. Estructura d’un programa. 

 

Figura 3.9. Estructura d’un programa 

L’objectiu és buscar el programa òptim segons les necessitats que es tinguin en cada 
situació, però no sempre és possible trobar-lo degut a les restriccions de temps i de cost que 
es troben a l’àmbit laboral. Tot i això, amb els procediments heurístics apropiats i gràcies a 
l’experiència i la modificació dels indicadors necessaris després de cada simulació, es pot 
aconseguir un programa satisfactori per a les nostres necessitats i que pot millorar 
substancialment la situació inicial del projecte.  

Abans d’iniciar qualsevol programa, és recomanable fer un llistat de totes les activitats que 
formen part del projecte i detallar-ne les seves característiques i propietats.  
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La informació necessària per a cada activitat es detalla a continuació:   

- Codi: és l’indicador per a determinar cada activitat. En el cas que les activitats 
estiguin referides dins de processos, s’aconsella també posar un indicador del 
procés seguit de l’indicador de l’ordre de les activitats. Cada activitat té un codi únic.  

 
- Descripció: Descripció breu de l’activitat, gràcies a la qual tots els membres de 

l’equip o l’empresa puguin identificar cada activitat fàcilment. 
 

- Durada: En dies (o hores) laborals. Aquesta dada és assignada pel responsable de 
l’activitat, qui coneix el procediment exacte d’aquesta.  

 
- Precedents: Activitats precedents que condicionen que es pugui iniciar l’activitat en 

qüestió. S’indiquen amb el codi i només es tenen en compte les precedents 
immediates, és a dir, les activitats precedents que necessitem que estiguin 
acabades per a poder començar l’activitat. 

 
- Recursos utilitzats: Aquesta columna ens servirà per a calcular la càrrega de feina 

de cada activitat i per tant de la globalitat del projecte.  
 

 

Taula 3.1 Exemple de les dades necessàries per a cada activitat 

Quan hi ha un cas de lligadura potencial, tal com s’ha explicat en l’apartat anterior, l’objectiu 
és l’obtenció d’un calendari de realització de les activitats amb la mínima duració possible. 
Per aquest motiu es determinen dues cotes més:  

- Data mínima: Data més primerenca a partir de la qual pot començar una activitat 
complint tots els condicionants que limiten el seu inici. En cap circumstància 
l’activitat pot començar abans. 
 

- Data màxima: Data límit en la que pot començar l’activitat perquè es cumpleixin els 
condicionants de les activitats següents sense retardar la duració mínima del 
projecte.  

 

ID Descripció de l'activitat Durada Precedents Recursos utilitzats
1.1 Tractament de les dades de l'expedient 2 -- 2
1.2 Adaptació d'expedients 4 1.1 5
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Normalment es calculen aquestes dates en valor relatiu i en unitats de temps que són dies o 
hores laborables. En el cas de necessitar les dates en valor absolut, cal assignar una data 
concreta per l’inici de la primera activitat i seguidament es calculen totes les posteriors tenint 
en compte caps de setmana, dies festius... 

En les activitats en les que la data mínima no coincideix amb la data màxima, significa que hi 
ha un marge per a la seva realització, quan aquest marge o folgança no existeix es diu que 
l’activitat és crítica.  

Quan una activitat crítica té un retard, aquest representa un retard en la duració total del 
projecte, en canvi, si una activitat no crítica té un retard però es troba dintre del marge de la 
data màxima, la duració del projecte no es veu afectada. 

El conjunt d’activitats crítiques s’anomena camí crític i és el que defineix la duració total del 
projecte. Tots els projectes tenen com a mínim un camí crític, però poden existir-ne varis.  

A partir de les dades que es troben a la Taula 3.1 conjuntament amb les dates mínima i 
màxima de cada activitat es pot calcular la duració del projecte, de totes maneres, és 
aconsellable la utilització de representacions gràfiques que ajudin a tenir més clara la 
realització del projecte, l’ordre de les activitats i la seva planificació.  

Les metodologies més comunes i utilitzades en aquest àmbit són el diagrama de Gantt, el 
mètode del camí crític, el diagrama de PERT i el diagrama de Roy. A continuació hi ha una 
petita descripció d’aquests quatre mètodes. 

 

A. Diagrama de Gantt: és un diagrama de barres desenvolupat l’any 1910 per 
l’americà Henry Gantt on es representa de forma gràfica el calendari d’un projecte. 

Aquest diagrama consta d’un eix vertical on es situen les activitats del projecte i un 
eix horitzontal que indica el temps. La representació gràfica de cada activitat ens 
informa del principi i el final d’aquesta.  

Un dels principals inconvenients d’aquest mètode és que cal refer-lo cada vegada 
que hi ha algun canvi en la planificació o en l’execució. S’ha de tenir en compte, que 
des dels seus inicis, s’acostumava a realitzar aquest diagrama de forma manual. De 
totes maneres, amb el pas dels anys i la conseqüent millora tecnològica, actualment 
hi ha una gran oferta de programes disponibles que recalculen automàticament tots 
els canvis. D’aquesta manera és possible marcar l’estat del progrés d’una activitat 
ombrejant la seva barra i una ratlla en vertical ens indica el punt actual. També es 
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poden representar les relacions entre activitats posant una línia que ens informi de 
les activitats precedents. 

El diagrama de Gantt és molt útil per a projectes petits (amb menys de 30 activitats) 
que poden representar-se en una sola fulla, ja que té una interpretació senzilla i molt 
intuïtiva però pot resultar bastant incòmode per a projectes grans o molt complexes.  

Un altre inconvenient és que el diagrama de Gantt està focalitzat només en la 
representació del calendari però no avalua ni el cost ni els recursos. Es pot observar 
de manera fàcil la durada de l’activitat però no informa de la quantitat de recursos 
que són necessaris per a realitzar-la. 

A continuació es mostra un cas pràctic. Es suposa que es treballa amb un projecte 
de 7 activitats anomenades de la A a la G, amb les característiques que veiem a la 
següent taula.  

 

Taula 3.2. Activitats incloses en el diagrama de Gantt. 

Per a aquestes activitats, seguint el procediment del diagrama de Gantt, el resultat 
que obtindríem seria el següent.  

 

Figura 3.10. Diagrama de Gantt per les activitats mostrades a la Taula 3.2. 

 

Activitat Precedents Duració t inici
A -- 3 0
B A 2 3
C B 5 5
D B 2 5
E D 1 7
F C,E 4 10
G F 2 14
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B. Mètode del camí crític (CPM): El mètode CPM (Critical path method en anglès) és 
un algoritme utilitzat per al càlcul de temps i terminis en la planificació de projectes5.  

Aquest mètode va ser desenvolupat l’any 1957 per Morgan R. Walker i James E. 
Kelley que treballaven a les empreses Dupont i Remington Road, respectivament. 
Els dos americans van treballar junts en els seus centres d’investigació estudiant el 
control i optimització dels costos a través de la planificació i programació de les 
activitats que formen part d’un projecte.   

A partir d’aleshores ha estat una metodologia molt emprada, i tot i que per si sol no 
és un sistema de gestió pròpiament dit, si que hi ha hagut múltiples teories i 
programes posteriors que s’han basat en aquest algoritme. 

Els passos a seguir per a aquest procediment són els següents: 

1) Definit totes les activitats que formen el projecte. 
2) Establir l’ordre de les activitats, és a dir, decidir la seqüència. 
3) Dibuixar el diagrama, en forma de xarxa d’activitats en base a les relacions 

de precedència. 
4) Assignar les despeses i el temps estimat per a cada activitat. 
5) Identificar la trajectòria més llarga, que determinarà la durada total del 

projecte.  
6) Utilitzar el diagrama per a planificar, supervisar i control l’avanç del projecte. 

Per a poder identificar la trajectòria del pas 5, s’utilitzen els conceptes i les fórmules 
que es mostren a continuació:  

 ES (Earliest Start): Temps d’inici més primerenc. 
 EF (Earliest Finish): Temps de finalització més primerenc. 
 LS (Latest Start): Temps d’inici més tardà. 
 LF (Latest Finish): Temps de finalització més tardà. 
 F: Folgança de l’activitat 

El temps d’inici més primerenc (ES) i el temps de finalització més primerenc (EF) són 
la primera data que pot començar i finalitzar l’activitat respectivament. Es calculen 
amb la xarxa d’activitats des del node inicial cap al node final, és a dir, d’esquerra a 
dreta.  

Seguidament, es calcula el temps d’inici més tardà (LS) i el temps de finalització més 
tardà (LF), que ens indiquen quina data pot començar i finalitzar l’activitat com a molt 
tard sense variar la duració del projecte. Es calculen des del node final retrocedint 
fins al node inicial, és a dir, de dreta a esquerra a dreta.  
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La folgança (F) d’una activitat és el temps que té disponible per, o bé retardar la seva 
data d’inici, o bé allargar el seu temps esperat d’execució sense que això provoqui 
cap retard en la data de finalització del projecte. Aquelles activitats que tinguin una 
folgança nul·la seran les activitats crítiques. Es calcula mitjançant una de les dues 
fórmules: 

ó �𝐹 = 𝐿𝐹 − 𝐸𝐹
𝐹 = 𝐿𝑆 − 𝐸𝑆

� 

En la gestió de projectes, direm que el camí crític és la seqüència d’activitats que 
sumen la duració total del projecte. Això determina la duració mínima i qualsevol 
retard en una activitat crítica, portarà un retard en la data de finalització del projecte. 

A continuació, es mostra el mateix exemple que s’ha representat amb el diagrama 
de Gantt. La informació de les activitats es troba a la Taula 3.2. 

  

Figura 3.11. Representació del mètode del camí crític per a les activitats de l’exemple. 

 

C. Diagrama de PERT: Al voltant del 1950, les forces armades d’Estats Units van 
desenvolupar, de manera simultània i independent al mètode CPM, la tècnica PERT 
(Program Evaluation and Review Technique), tècnica de revisió i avaluació de 
programes.  

Aquesta tècnica, igual que la metodologia anterior, permet planificar i controlar el 
desenvolupament d’un projecte i es representa com una xarxa d’activitats amb les 
activitats en els arcs.  

La major diferència entre la metodologia del camí crític és que PERT treballa amb 
temps probabilístics. Per estimar la duració esperada de cada activitat es suposa 
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que cada activitat segueix una llei de distribució beta de Euler, així doncs, s’utilitza 
una distribució aleatòria amb tres paràmetres, la duració més probable, la duració 
optimista i la duració pessimista. D’aquesta manera el temps esperat es defineix amb 
la següent equació:  

𝑡𝑒 =  
𝑡𝑎 +  4 𝑡𝑚 + 𝑡𝑏

6
 

 On:  𝑡𝑒: Temps esperat per a una activitat (temps considerat pel CPM) 

  𝑡𝑎: Temps optimista, el menor temps que pot durar una activitat 

  𝑡𝑚: Temps més probable que pot durar una activitat 

  𝑡𝑏: Temps pessimista, el major temps que podria durar una activitat 

La variància i la desviació estàndard d’aquest valor es defineixen amb aquestes dues 
equacions:  

𝑉𝑎𝑟𝑖à𝑛𝑐𝑖𝑎 =  𝜎2 =  �
𝑡𝑏 − 𝑡𝑎

6
�
2
 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó 𝑒𝑠𝑡à𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 =  𝜎 =  
𝑡𝑏 − 𝑡𝑎

6
 

Al moment de dibuixar la malla de PERT hem de distingir entre els nodes o vèrtexs i 
els arcs. Els nodes representen instants en el temps, poden representar l’instant 
d’inici d’una o vàries activitats i simultàniament l’instant de finalització d’una o 
diferents activitats. Els arcs representen les activitats, tenen un vèrtex inicial i un de 
final on l’arc acaba en forma de fletxa i sempre amb orientació cap a la dreta. La 
duració de les activitats està associada a cada arc. Començarem el dibuix per el 
vèrtex d’inici del projecte, a partir d’aquí es dibuixaran les activitats que no tinguin 
precedents, a continuació es representaran les activitats restants tenint en compte 
les precedències entre elles. Al acabar el dibuix ens trobarem en un o varis vèrtexs 
terminals on arriben aquelles activitats que no són precedents a cap altra, aquestes 
són les activitats terminals i van a parar al vèrtex final.  

Una vegada tenim clar el què posarem als nodes i als arcs, també s’han de tenir en 
compte aquests tres principis:   

- Principi de designació successiva: nombrarem els vèrtexs amb números 
naturals, però no els assignarem un número fins que no hagin sigut 
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nombrats tots els vèrtexs que tinguin arestes que van cap al vèrtex en 
qüestió. 

 
-  Principi de unicitat de l’estat inicial i final: només pot haver-hi un vèrtex 

inicial i un vèrtex final. 
 

- Principi de designació unívoca: no pot haver-hi dos arestes que tinguin els 
mateixos nodes d’origen i de destí. Si no respectéssim aquest principi ens 
podríem trobar amb dos arestes que tindrien la mateixa denominació.  

Tot i que en un inici, el diagrama de PERT es va caracteritzar per a situar les 
activitats en els arcs, degut a l’evolució tecnològica, hi ha molts programes 
informàtics que actualment situen les activitats en els vèrtexs.  

A continuació es mostra un exemple del diagrama de PERT per a les activitats de la 
Taula 3.2.  

 

 Figura 3.12. Representació del diagrama de PERT per a les activitats de l’exemple 

 

D. Diagrama de Roy: El diagrama de Roy va ser desenvolupat pel francès Bernard 
Roy, doctor en matemàtiques a la Universitat de Paris-Dauphine. Aquest diagrama 
pretén representar les precedències entre activitats, però no inclou escala temporal, 
és a dir, no situa les activitats en el temps. També és conegut com el mètode MPM 
(Metra Potencial Method), i tot i que no ha tingut molta difusió i no s’ha utilitzat gaire 
en comparació amb el PERT i el CPM, té alguns avantatges respecte ells que 
expliquem a continuació. 

En aquest diagrama, a diferència del PERT original, es representen les activitats en 
els vèrtexs i els arcs ens informen de les lligadures potencials de precedència. Quan 
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l’arc entre dues activitats té associat un valor positiu, “a”, entendrem que entre la 
data d’inici de la primera activitat i la data d’inici de la segona, ha de passar com a 
mínim aquest temps “a”. 

Per construir aquest graf, s’afegeix α i ω al llistat d’activitats, que ens indicaran l’inici i 
final del projecte respectivament. Del vèrtex α sortiran arcs que arribaran a totes les 
activitats que no tenen precedència. Mentre que al vèrtex ω, hi arribaran els arcs de 
totes les activitats que no tenen activitats següents. Aquestes dues activitats són 
activitats fictícies que no consumeixen temps ni recursos i se’ls assigna un temps de 
realització zero.  

D’aquesta manera i a diferència del PERT, es permet efectuar tot el procés de càlcul 
sense la necessitat d’haver construït prèviament el corresponent graf. Tot i això 
aquesta característica té un valor únicament relatiu ja que el graf proporciona una 
visió del conjunt del projecte  útil i és aconsellable realitzar-lo en tots els casos 
encara que no s’utilitzi per a la realització dels càlculs. 

Una altra característica important del diagrama de Roy, és la de poder expressar les 
relacions existents entre activitats d’una manera molt més realista que amb PERT. 
Com hem comentat anteriorment, en els sistemes de control de projectes es suposa 
que per a poder començar una activitat, és necessari que s’hagi finalitzat 
completament l’execució de les activitats precedent. No obstant, en moltes ocasions 
reals podem trobar-nos que el principi anterior no es compleix amb tota exactitud.  

En els casos de solapament (quan una activitat pot començar abans de la finalització 
completa d’una activitat precedent) i de desplaçament (quan una activitat no pot 
començar fins que hagi passat un cert temps des del final de l’activitat precedent), 
aquesta metodologia permet una representació més fàcil que PERT o CPM, ja que 
es pot assignar fàcilment una duració addicional en els arcs.  

 

Figura 3.13. Representació del diagrama de Roy per les activitats de l’exemple. 
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3.3. Definició dels processos d’OGD i creació del mapa de 
processos 

Aquest projecte s’ubica dintre l’àrea d’Operacions de la Gestió Docent (d’ara en endavant 
OGD) de la Universitat Oberta de Catalunya. En l’organigrama de la universitat, OGD és una 
de les àrees que depenen directament de la vicegerència, qui a la seva vegada depèn 
directament del gerent i el rector de la universitat. Per a consultar l’organigrama complet de 
la UOC i la posició d’OGD dins d’aquest, veure l’Annex A.    

L’àrea d’OGD és l’encarregada d’assegurar les activitats que recolzen la realització docent 
que es porta a terme des de l’inici, durant i fins al final del semestre. Aquestes activitats 
inclouen el disseny operatiu, la programació docent, la preparació del recursos docents, la 
tramesa, el seguiment de l’activitat docent, l’avaluació i la planificació de l’activitat, atenent 
les singularitats de cadascun dels estudis 

 

Figura 3.14. Organigrama de l’àrea d’OGD 

A l’inici d’aquest projecte de final de carrera, degut a l’increment d’estudiants matriculats a la 
UOC en els últims anys, l’àrea d’OGD (Operacions de la Gestió Docent) es troba 
desbordada de feina. Les activitats es porten a terme amb la mateixa metodologia que en 
els anys anteriors, cada persona té assignades unes activitats, però no hi ha una visió 
completa de l’activitat i per tant, no és té temps de reacció davant de problemes o 
imprevistos que puguin sorgir.  

També s’han detectat problemes de comunicació entre els diferents operatius de l’àrea, això 
implica problemes en la durada de les activitats ja que no sempre es compleixen els terminis 
de temps o les dates específiques, a vegades més per desconeixement que per falta de 
recursos.   
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Així doncs, el primer objectiu d’aquest projecte és identificar i definir l’activitat que es porta 
a terme en l’Àrea d’Operacions de la Gestió Docent. Aquesta àrea actualment està dividida 
en quatre operatius diferents: 

• Gestió de la programació i de l’expedient (GEPEX): Operatiu encarregat de totes les 
tasques relacionades amb la programació dels estudis (implementació dels plans 
d’estudi, codificació de les assignatures,...) i també de les tasques per al 
manteniment dels expedients dels alumnes. 

• Gestió de l’acció docent (GAD): Operatiu que s’encarrega de les tasques 
relacionades amb la realització docent i l’avaluació. És a dir, s’encarreguen de la 
creació d’aules al campus virtual i de la selecció dels consultors i col·laboradors que 
ajudaran als estudiants durant els seus estudis. Una vegada comença el curs 
assignen els consultors i els estudiants a les aules que pertoquen i mantenen al dia 
totes les activitats de qualificació dels estudiants, tan proves d’avaluació continuada 
com exàmens finals. Des d’aquest operatiu també es gestiona la tramesa del 
material docent.  

• Tràmits: És l’operatiu que s’encarrega de les activitats relacionades amb els tràmits 
que realitzen els estudiants durant els seus estudis a la UOC. Bàsicament aquests 
es divideixen en tres tipus: l’AEP (Avaluació d’estudis previs que l’estudiant sol·licita 
perquè se li reconeguin estudis que ha cursat amb anterioritat), els tràmits d’accés 
necessaris quan l’estudiant es vol matricular a la UOC i l’emissió de títols i certificats. 

•  Organització i seguiment de les operacions  (OiSO): La funció principal d’aquest 
operatiu és la planificació i el seguiment de les activitats dels tres operatius anteriors 
per tal de detectar possibles problemes i proposar plans de millora. També 
s’encarrega de la realització de projectes de millora contínua. 

 

 

En aquest primer objectiu doncs, es definiran els processos de l’àrea i posteriorment es 
descriurà l’activitat amb el màxim detall possible, d’aquesta manera es podran observar les 
interrelacions que hi ha entre totes les activitats que es realitzen.  

 

PRIMER OBJECTIU DEL PFC 

Identificar i definir tota l’activitat que es porta a terme a l’àrea d’OGD 
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Pel desenvolupament d’aquest primer objectiu, es va realitzar un seguit d’entrevistes amb 
tots els treballadors de l’àrea, un total de 83 persones. En la figura que es troba a 
continuació, la Figura 3.15, es mostra l’estructura que es va seguir en la realització de les 
entrevistes que es va dividir en dos cicles.   

 

Figura 3.15: Seqüència dels dos cicles d’entrevistes realitzats i els seus resultats.  

El primer cicle d’entrevistes va començar amb una entrevista al cap d’àrea per a tenir una 
visió global de l’activitat i poder definir la missió i la visió de l’àrea. Posteriorment es van 
entrevistar els quatre caps d’operatiu, gràcies als quals vam tenir una visió més concreta 
dels processos. En aquest punt, es va fer una proposta del llistat de processos que va ser 
aprovat després d’una altra entrevista, aquesta vegada amb el cap de l’Àrea i els quatre 
caps d’operatiu. D’aquesta manera, al finalitzar aquest primer cicle d’entrevistes, es va 
aconseguir per una banda la definició de la missió i la visió de l’Àrea, i per altra el llistat i el 
mapa de processos.  

Després de la primera entrevista amb el cap de l’àrea es va acordar que la missió és 
assegurar les activitats que recolzen la realització docent que es porta a terme des de l'inici, 
durant i fins al final del semestre (Disseny Operatiu, programació docent, preparació 
recursos docents, tramesa, inici semestre, seguiment activitat docent i avaluació), atenent 
les singularitats de cadascun dels estudis. 

La visió de l’àrea és la consolidació de la nova estructura de l’àrea aconseguint els resultats 
esperats que permetin donar un servei òptim a l’estudiant. 
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Seguidament es va passar a la realització del llistat de tots els processos que es 
desenvolupen a l’Àrea d’OGD. Després d’un borrador inicial, al final de les entrevistes del 
primer cicle, la taula resultant dels processos és la que es mostra a la figura següent.  

 

Taula 3.3. Processos dels quatre operatius de l'àrea d'OGD 

Tal com s’observa a la Taula 3.3, l’operatiu de GAD (gestió de l’acció docent) queda dividit 
en dos àrees diferents, realització docent i avaluació degut a la clara separació entre 
aquestes dues línies de treball. Fent aquesta divisió, el llistat de processos queda més 
acotat i en facilita la comprensió.  

Una vegada definits els processos de l’àrea i seguint les directrius de l’Agència per a la  
qualitat del sistema universitari de Catalunya (AQU) que s’expliquen a l’apartat 3.1 Gestió de 
projectes, es va realitzar el mapa de processos de l’àrea. 

Per a la seva realització es van dividir els processos que trobem a la Taula 3.3 en processos 
clau (aquells que generen el servei o producte per al client) , processos estratègics (els que 
defineixen l’estratègia de l’empresa) i processos de suport (aquells que són necessaris per  
a la bona execució dels processos clau).  

D’aquesta manera vam designar com a processos clau tots els que són portats a terme per 
l’operatiu de GAD, és a dir, aquells processos que tenen relació amb l’acció docent que es 
desenvolupa a la UOC.  Des de la creació de les aules al campus virtuals fins a l’avaluació 
dels exàmens finals, aquest processos són la raó de ser de l’Àrea: donar aquest servei a 
l’estudiant. 

Com a processos estratègics es van situar aquells es realitzen a GEPEX amb la 
programació dels estudis, són els que aporten les directrius per als altres processos. 
Igualment que amb el disseny de tràmits des de l’operatiu de Tràmits. I per últim la part de 
planificació de l’activitat que es porta a terme des de l’operatiu d’OiSO. 

Operatius Àrees de treball Processos
Gestió de l'expedient
Gestió de la programació
Previsió i creació d'aules al campus 
Gestió d'encàrrecs de col·laboradors docents
Producció i generació de la tramesa
Configuració dels models d'avaluació i enunciats
Preparació de les seus i realització d'exàmens
Seguiment de la docència i Avaluació final 
Disseny del tràmit
Recepció/Reclamació, validació sol·licituds
Resolució de les sol·licituds i incidències
Organització i seguiment de les activitats
Organització i Seguiment del servei subcontractat

OiSO

GEPEX Gestió de la programació i de l'expedient

GAD

Realització docent

Avaluació 

Tràmits Tràmits

Organització i Seguiment de les Operacions
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Com a processos de suport, es van designar la validació de tota la informació enviada per 
l’estudiant realitzada per l’operatiu de Tràmits i també la validació de tota l’activitat 
subcontractada per part de l’operatiu d’OiSO. 

A la següent figura, trobem la representació del mapa de processos de tota l’àrea seguint el 
format que recomana l’AQU.  

 

Figura 3.16. Mapa de processos de l’àrea d’OGD. 

Una vegada obtinguts tots els processos de l’àrea llistats i el mapa de processos realitzat, es 
va portar a terme el segon cicle d’entrevistes per tal d’aprofundir i definir amb més detall les 
activitats que es desenvolupen en cada procés.  

En aquest segon cicle es va entrevistar per segona vegada els caps d’operatiu i 
seguidament a tots els treballadors de cada operatiu de manera individual per tal d’obtenir 
una informació més detallada. Després de múltiples versions que s’anaven acotant alhora 
que s’anaven realitzant les entrevistes i analitzant tots els processos, el resultat obtingut va 
ser una divisió dels processos.  Cada procés va ser desglossat en subprocessos o 
processos de nivell 2.  
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D’aquesta manera dels 13 processos obtinguts anteriorment, després del segon torn 
d’entrevistes i de les posteriors reunions pertinents amb l’equip, es va passar als 36 
subprocessos que es poden observar a la següent taula.  

 

Taula 3.4. Llistat de processos i subprocessos dels 4 operatius de l’àrea d’OGD.  

Una vegada definits aquests subprocessos i seguint la recomanació de l’AQU de la 
representació interna dels processos amb el detall adequat per tal d’obtenir una visió 
completa de l’activitat que es porta a terme en un departament o organització, es va realitzar 
un segon mapa de processos de l’àrea, aquesta vegada amb més detall.  

En aquest mapa, que s’ha anomenat mapa de processos detallat, es mostren en un 
primer nivell els processos dels quatre operatius i en un segon nivell, tot el llistat de 
subprocessos. La gran aportació que ha tingut aquest mapa a l’àrea ha estat la 
representació de les relacions entre subprocessos. D’aquesta manera s’aporta informació 
als propis treballadors del circuit que recorre tota la informació i les dades.  

Operatiu Àrea de treball Processos Subprocessos
Tractament de les dades de l'expedient
Adaptació d'expedients
Garantiment de les dades de titulació 
Disseny i implementació de la normativa d'expedient
Suport tècnic, anàlisi i seguiment de programes
Disseny i implementació de l'estructura bàsica dels plans d'estudis
Configuració semestral dels programes i les assignatures
Previsió d'assignatures i aules
Generació d'aules al Campus 
Preparació d'encàrrecs
Ajustos i gestió d'encàrrecs
Formació de consultors
Assignació dels docents i dels estudiants a les aules 
Informació i atenció als col·laboradors 
Propostes i implementació de millores
Planificació i producció de la tramesa
Generació de la tramesa
Gestió d'incidències en els materials 
Models d'avaluació i horaris d'exàmens
Elaboració d'enunciats
Preparació seus i realització d'exàmens
Realització d'examens presencials
Seguiment de la docència 
Seguiment d'avaluació continuada
Correcció, revisió i avaluació final
Disseny del tràmit d'AEP
Parametrització d'eines i preparació de la campanya 
Recepció, reclamació i validació de la sol·licitud d'AEP
Validació de la documentació aportada per l'estudiant
Gestió de la sol·licitud d'accés, del títol o de certificats
Resolució d'AEP
Resolució d'incidències
Validació, anàlisi i propostes de millora

Seguiment del servei subcontractat Seguiment del servei subcontractat
Planificació i seguiment de l'activitat
Incorporació de noves activitats

Planificació i seguiment de l'activitat 
d'OGD

Organització i Seguiment 
de les Operacions

OiSO

GAD

TràmitsTràmits

Seguiment de la docència i Avaluació final 

Recepció/Reclamació, validació 
sol·licituds

Resolució de les sol·licituds i incidències

Realització docent

Disseny del tràmit

PROCESSOS DE L'ÀREA D'OGD

Gestió de l'expedient

Configuració dels models d'avaluació i 
enunciats

Avaluació 

Previsió i creació d'aules al campus 

Gestió d'encàrrecs de col·laboradors 
docents

Producció i generació de la tramesa

GEPEX
Gestió de l'expedient i la 

programació

Gestió de la programació

Preparació de les seus i realització 
d'exàmens
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En aquest també s’ha afegit informació sobre qui participa en cada subprocés, qui el 
supervisa,  els programes informàtics que s’utilitzen, els arxius que obtenim i les guies 
directrius que regeixen cada procés/subprocés.  

Per a poder plasmar bé tota aquesta informació, s’ha utilitzat un diagrama de flux, amb una 
caixa per a cada procés, que es considera com una caixa negra, amb l’estructura que es 
mostra a continuació:  

 

Figura 3.16. Estructura utilitzada per a la realització del mapa de processos detallat. 

Amb aquesta tècnica, es van representar els processos i subprocessos de l’àrea amb tota la 
seva informació (entrades, sortides, encarregats, recursos, guies directrius i ordre), les 
relacions entre ells i entre les altres àrees de gestió quan era necessari. 

   

 

En aquest punt, és interessant posar de manifest que el resultat que s’ha obtingut amb el 
mapa de processos detallat, tant en el nivell 1 com en el nivell 2, ha donat una visió 
general de l’activitat de l’àrea molt útil, i gràcies a les relacions que podem observar entre 
les caixes s’ha facilitat moltíssim la comprensió del circuit per a totes les persones de l’equip.  

A partir de la seva realització, aquest mapa detallat ha passat a ser un instrument clau per 
els procediments que hem realitzat posteriorment en aquest projecte i també en altres 
projectes de l’àrea.  

 

 

 

Els dos nivells del mapa de processos detallat es poden observar al final d’aquest apartat. 
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A continuació, seguint amb els resultats obtinguts del segon cicle d’entrevistes, es van definir  
totes les activitats que es porten a terme per a cadascun dels subprocessos. Després d’un 
primer esborrany, es va realitzar una reunió per a cada operatiu i totes les persones que el 
formen per acabar de definir i pactar els processos i l’activitat de totes les persones 
involucrades. Llavors, es va proposar una primera versió de la taula de processos, 
subprocessos i activitats per a cada operatiu.   

Per últim es va realitzar una reunió on es van explicar tots els processos i activitats a totes 
les persones que integren l’àrea d’OGD. Una vegada realitzades totes les modificacions 
necessàries, vam obtenir la versió definitiva de la taula d’activitats de tota l’àrea. Aquesta 
taula té l’estructura que es mostra a continuació. Per a consultar la taula completa, veure 
l’Annex B.   

 

Taula 3.5. Taula de processos, subprocessos i activitats. Continua a l’Annex B. 

Operatiu Àrea de treball ID Processos ID Subprocessos ID Activitats
1.01 Llistats plans actes de graduació
1.02 Modificacions plans
1.03 Configuració de les eines per adaptació
1.04 Sol·licitud d'adaptació
1.05 Proves finals d'avaluació
2.01 1r procés d'adaptació
2.02 Publicació de la resolució de la revisió de les proves d'avaluació final
2.03 Qualificació d'expedients
2.04 Traspàs de GAT a BART
2.05 Publicació de la resolució de la revisió de les proves d'avaluació final
2.06 Qualificació d'expedients
2.07 Traspàs de GAT a BART
2.08 2n procés d'adaptació
2.09 Rematrícula
3.01 Renúncia a la sol·licitud d'adaptació
3.02 Publicació de les qualificacions d'avaluació final
3.03 Qualificació d'expedients
3.04 Traspàs de GAT a BART
4.01 Qualificar expedients tancament actes fictici
4.02 Traspassos Grau Multimèdia IB a Grau Mulitmèdia CAT
4.03 Configuració / modificació plans
4.04 Configuració de les eines per adaptació
4.05 Adaptacions
4.06 Traspassos Grau Multimèdia IB a Grau Mulitmèdia CAT
4.07 Llistats plans actes de graduació
5.01 Assessoria a les Comissions
5.02 Termini Lliurament esmenes plans secretaria CV
5.03 Termini per resoldre les esmenes de plans
5.04 Termini per fer esmenes de les esmenes. Plans Estudi Secretaria Campus
5.05 Plans d'estudi actualitzats a la Secretaria del CV
6.01 Recull modificacions a implementar en els plans actuals
6.02 Validació de la programació ofertada amb estudis (Excepte nous graus)
6.03 Creació dels plans a GAT dels graus nous
6.04 Creació plantilles del pla docent de les assignatures pels graus nous
6.05 Sol·licitud de les dades bàsiques de les assignatures
6.06 Creació d'assignatures a GAT
6.07 Càrrega massiva d'assignatures a GAT 
6.08 Creació de plans a GAT
6.09 Configuració de les eines (GAT, fitxa d'assignatura i de programa)
6.10 Creació plantilles del Pla Docent de les assignatures
6.11 Codificació dels títols del pla 
6.12 Dibuix identificació de restriccions
7.01 Anàlisi i extracció de dades 
7.02 Introduir l'idioma
7.03 Afegir atributs assignatures per càrrega a GAT 
7.04 Explotació d'assignatures amb 0 matriculats
7.05 Explotació d'assignatures amb -9 (CAT) i -7 (IBE) matriculats
7.06 Període per tancar assignatures amb 0 matriculats
7.07 Període per tancar assignatures amb -9 (CAT) i -7(IBE) matriculats
7.08 Informar a GAT assignatures tancades 0 matrícula
7.09 Informar a GAT assignatures tancades baixa matrícula
7.10 Enviament massiu de missatges als estudiants
7.11 Link obert per l'estudiant per sol·licitud de nova assignatura
7.12 Tramitació de les baixes

Suport tècnic, anàlisi i seguiment de 
programes

5

Disseny i implementació de l'estructura 
bàsica dels plans d'estudis6

Configuració semestral dels programes 
i les assignatures7

Garantiment de les dades de titulació 

2

3

Disseny i implementació de la 
normativa d'expedient4

GEPEX

Gestió de l'expedient

Gestió de la 
programació

Tractament de les dades de l'expedient

Adaptació d'expedients

1

P.1

P.2

Gestió de l'expedient

Gestió de la programació
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3r  NIVELL- MAPA DE PROCESSOS:
PROCESSOS OPERATIUS                                          

(Configuració opcions accés)

GAT
Explotació de dades

Tramesa

Recursos d’aula

Tràmits Acadèmics

Material Defectuós

DRAQ
SAC

SUCD
BUGS

GAD

Errada Manipulació

Disnet
Mrw

Synet
Mailboxes

A2/3

Gestió Incidències en 
els Materials

GAD

A4/0

Models Avaluació i 
Horàris Exàmens

Calendari 
Matrícula

Normativa i 
Reglament 
Avaluació

GAD Estudis
Tgps
PRA
Servei a 
l´estud. 

GAT
RAC

Horaris i Models 
d´Avaluació

Full Personal Ex

Campus

Pla Docent
PEP
Fitxa Tècnica

Guia 
Model 
Educatiu

A4/1

Elaboració Enunciats

Calendari 
Acadèmic

Guia Model 
Educatiu

Estudiants

Normativa Calendari 
Acadèmic

A4/2

Preparació Seus i 
Realització ExàmensSeus

Nombre enunciats 
elaborats

Examinadors

Logística
Serveis i 
suport usuari
Serveis 
Territorials
Proveïdor 
(Meypack)

Estudis PRA
Totem
Aplicacions

GAD

Exàmens i Proves Realitzades

Material Control Proves Proveïdor

Fitxa 
Tècnica
GAT
PEP

Estudis
PRA
TGP´S
Col.labora
dor 
Docent

Originals Ex i PV

A4/3

Correcció Revisió  i 
Avaluació Final

GAT
RAC
Enviament i correcció enunciats
Prop Nota Final
Juntes Avaluació
Tancament Actes
Qualificar Expedient
Revisió
BUGS
SAC
SUCD
PEP

GAD Estudis
PRA
TGP´S
Consultors
Proveidor 
(Artyplan)

Expedient 
Qualificat i 
Revissat

Calend.Aval Normativa Aval

Sol.licitud Tràmit (títols)

Nombre proves corregides

IndicadorsModel AQU

Qualificacions d´AC

Indicadors relacionats amb 
l’Avaluació de l’Estudiant

A4/0

Seguiment Docència

GAT
RAC
ADN

Eines(Bussines 
Intelligence)

PEP

Estudis (PRA)
Funció Tutorial
Col.laborador 
Docent

Indicadors qualitat 
docent

A4/0

Seguiment Avaluació 
Continuada

Normativa i 
Reglament 
Avaluació

Calendari 
Acadèmic

Estudis 
(PRA)
Col.laborado
rs Docents

PEP
RAC

Criteris 
Resolució

Incidència Resolta
Canvi adreces

Informació Productes Actius en Paper

Productes Nous i Revisats (Master)
Procuctes Elaborats

Productes Comprats

Criteri 
Planificació

Calendari 
Tramesa

GAD Artyplan
Disnet
Duplicat
Dismar
EdiUoc
Pick in 
Pack
Pearson 
Education

Excels
GAME
Discovered
GEEP
GAT
Acces

Estudiants Matriculats

Calendari Tramesa

Productes fora circuït

Materials a  Estudiant

Materials a Consultors

Game
Gat
Piolín
Discovered
Reports
SAC
DRAQ
BUGS
SUCD

Disnet
Correus

Mrw
Synet

Mailboxes

GAD

Magatzem 

Biblioteca

A2/0

Planificació i Producció

A2/1

Generació Tramesa

(Matrícula)

Traspasos Eines

Accés i 
Matrícula

AiP
Totem

AiP
Totem
SaE

1ernivell
2on nivell

SaE

GAD

GAD

Material Web 

SAC,SUCD,
BUGS

GEC 
(pagaments)

GEC 
(pagaments)

Recursos d’aprenentatge

Assignatures i nombre 
Aules pel  semestre

Assignació Validació 
d´encàrrecs i Criteris 
Distribució estudiants i crèdits

Informes Activitat

Incidències

GAD Ai PTOTEM

Guia AiP

Millores en els 
Procediments

A3/5

Propostes 
Implementació Millores

Aules

Assignatures i nombre de 
matriculats (en PEP) pel  semestre

A3/0

Previsió d'assignatures 
i aules

GAD Discoverrer
Excel
Pep
GSCV A3/1

Generació d'aules al 
CAMPUS

Peticions 
recursos aules 

Accessos 
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D’aquesta manera, es dóna per assolit el primer objectiu en el què es volia aconseguir 
identificar i definir l’activitat que es porta a terme a l’àrea. Els resultats obtinguts han estat el 
mapa de processos diferenciant entre els processos clau, estratègics i de suport, el mapa de 
processos detallat i el llistat de totes les activitats que es porten a terme a cada subprocés.   

 

Figura 3.17. Resultats obtinguts en el desenvolupament del primer  

objectiu: Definició de l’activitat de l’àrea.  

 

3.4. Gestió del calendari. 

Una vegada s’ha definit l’activitat que es porta a terme a l’àrea d’OGD, i tenint en compte, 
que encara hi ha temps per endavant dins del conveni de pràctiques, arriba el moment de 
proposar el segon objectiu d’aquest projecte. Així doncs, es proposa com a segon objectiu, 
la planificació de l’activitat que s’ha detallat en l’apartat anterior. La intenció és planificar 
l’activitat de manera que permeti avançar-se a possibles problemes per solucionar-los 
adequadament i aconseguir un marge de reacció davant d’imprevistos.  

Tal com s’ha explicat a l’inici de l’apartat 3.3, moltes vegades no hi ha temps de reaccionar 
sobre imprevistos perquè no es detecten fins que s’han convertit en un problema, la majoria 
de cops, fora del termini adequat per a solucionar-los sense conseqüències per a l’estudiant. 

 

 

 

 

Per a preparar la part de planificació, es va crear una plantilla en Microsoft Office Excel amb 
totes les activitats, on els treballadors de l’àrea cada divendres durant el quadrimestre durant 

SEGON OBJECTIU DEL PFC 

Planificació de l’activitat i establiment de mecanismes de control que permetin anticipar-se 
a possibles imprevistos, per tal de solucionar-los adequadament i sense conseqüències 
per a l’estudiant.  
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el qual es va desenvolupar hi bolcaven la informació necessària. Durant aquest 
quadrimestre, es van estudiar les característiques necessàries per a cada activitat 
(precedències, duració, persones involucrades, càrrega de feina...) i com tractar-les 
adequadament.  

D’aquest període de recull de dades, és important destacar que la llista d’activitats va 
augmentar considerablement. Es va detectar que al incorporar el camp de càrrega de feina 
per a cada activitat i per a cada treballador, existien múltiples activitats que ocupaven una 
part considerable de la jornada laboral dels treballadors que no havien estat contemplades 
fins llavors. Moltes d’aquestes activitats que no s’havien tingut en compte consistien en 
solucionar problemes específics d’estudiants, adaptació de dades del semestre anterior, 
problemes en l’actualització d’aplicacions internes, tasques que no s’havien dut a terme 
quan tocava per pics de feina i que es tenien que realitzar amb retard quan es necessitaven 
els resultats... 

D’aquesta manera i de forma addicional al nostre objectiu principal, que era la planificació de 
l’activitat, es van detectar alguns procediments rutinaris que es repetien entre operatius o bé 
que no es realitzaven de manera eficaç. Al detectar aquests petits problemes i gràcies a la 
feina conjunta dels quatre operatius es van canviar alguns procediments, per a millorar 
l’execució i l’eficàcia. 

Després de diferents proves i canvis fets al anar avançant, es va considerar que les 
característiques de cada activitat que es necessitaven per a una bona planificació eren:  

- Operatiu encarregat de l’activitat. 
- Procés i subprocés al qual forma part l’activitat. 
- Agent: Qui realitza exactament l’activitat. És important sobretot per aquelles 

activitats que tot i pertànyer a un operatiu de la nostra àrea, es realitzen des d’una 
àrea externa. 

- Servei: Classificació interna de cada operatiu per agrupar les activitats segons el 
servei que s’està donant a l’estudiant. És important per a la bona classificació i dóna 
una informació ràpida del que es tracta. Un exemple de servei podria ser inici de 
semestre per a l’operatiu de GAD (totes les activitats que s’han de fer per tal que a 
l’inici del semestre totes les aules virtuals hagin estat creades, els estudiants puguin 
entrar al campus virtual i també hagin rebut els materials didàctics com a molt una 
setmana més tard del dia que comencin les classes). 

- Precedents d’inici. Considerem precedents d’inici a aquelles activitats que s’han 
d’haver acabat abans de començar l’activitat següent.  

- Restriccions finals: quan una activitat ha d’haver acabat abans d’una data concreta 
o de l’inici d’una altra activitat. 

- Inici i final (i per tant duració) esperats. 
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- Inici i final (i per tant duració) reals. 
- Càrrega de feina per persona de cada activitat.  
- Comentaris. 

Al pensar aquestes característiques per a cada activitat, es va observar que també es 
necessitava la utilització de fites. Una fita és una activitat de duració 0 que simbolitza que 
s’ha assolit un avanç important en projecte, com pot ser que s’ha acabat una activitat 
determinada. Les fites són una forma de conèixer l’evolució del projecte sense haver d’entrar 
en el detall de totes les activitats. Constitueixen un treball de duració 0 perquè indiquen un 
moment, un punt, no una càrrega de feina. 

Arribat a aquest punt del projecte, es va buscar la millor manera per planificar totes les 
activitats. La primera de les opcions, segurament per tenir-la més coneguda va ser fer la 
planificació amb l’ajuda del Microsoft Project. Seguidament, vam provar el software lliure 
d’Open Project i finalment, es va personalitzar una plantilla de Microsoft Office Excel.  

 

A. Anàlisi de la idoneïtat de Microsoft Project per aquest projecte 

La primera de les opcions que es van provar per a introduir les dades de totes les activitats 
(230 pel total dels 4 operatius) i poder fer-ne la planificació va ser l’eina desenvolupada per 
Microsoft, anomenada Project, d’ara en endavant MSP. 

Aquest software no ve de sèrie amb el paquet de Microsoft Office estàndard, però és una 
ampliació bastant comuna dintre de l’àmbit de gestió de projectes. Està dissenyada per 
assistir en el desenvolupament de projectes, planificant les activitats, assignant els recursos, 
fent un seguiment de les activitats considerant les càrregues de feina i que també inclou la 
gestió dels pressupostos. Tots els procediments utilitzats en aquest software segueixen les 
directrius del PMBoK (Project Management Body of Knowledge) del Project Management 
Institute.   

L’aplicació crea un calendari indicant el camí crític i crea diferents gràfiques, entre elles el 
diagrama de Gantt. A més, dóna totes les facilitats per a la introducció de dades: diferents 
classes d’usuaris, diferents vistes, múltiples filtres per a la informació que es vol mostrar, 
realització d’informes... 

Introduir les activitats de l’àrea al MSP amb tots els camps que es necessitaven (operatiu, 
procés, subprocés, ID de l’activitat, nom de l’activitat, servei) va ser intuïtiu i fàcil. Per a la 
gestió del temps, tant es pot introduir la data d’inici i la de final, com la data d’inici i la 
duració, a més, fent doble clic sobre el nom de cada activitat, es poden detallar totes les 
característiques de l’activitat, si té precedents d’inici, restricció final, triar quina dada és 
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incanviable, indicador de fita... Tot i que la presentació per a la introducció d’aquestes dades 
és bona, cal destacar que per a la introducció de les 230 activitats comporta una càrrega de 
temps important. 

Una vegada introduïdes les dades i amb el diagrama de Gantt actualitzat en tot moment 
automàticament, el resultat era feixuc de llegir, en part, per la gran quantitat d’activitats que 
es tenien representades i per l’extens horitzó de temps que teníem (uns 9 mesos).  

Els primer inconvenients van venir al intentar canviar sobre la marxa, la duració o la data 
final de les activitats, al aplicar la pràctica sobre la teoria. El programa després de recalcular 
automàticament les dates, demana una comprovació de totes les dates posteriors. 
D’aquesta manera, si es tenen les activitats dels 4 operatius en un mateix fitxer (o projecte), 
al canviar una data d’una activitat d’un operatiu, les dates simultànies dels altres operatius 
també necessiten comprovació.  

Després de fer tots els canvis pertinents, l’eina automatitza tots els càlculs però requeria un 
nivell avançat d’usuari per al programa. Al principi i amb la introducció de dades és molt 
intuïtiu però l’ús del software correctament fins al final del projecte, (en el nostre cas fins al 
final del semestre), requeria uns coneixements del MSP que no tenia la majoria de l’equip de 
la nostra àrea en aquest programa i també moltes hores de dedicació. La idea que es tenia 
per aquest segon objectiu, era obtenir un sistema de planificació fàcil i que fos senzill d’usar 
per a totes les persones de l’equip sense haver de dedicar moltes hores a aprendre el 
procediment. 

Després de veure el resultat, un altre inconvenient que va ser decisiu per a desestimar 
aquesta opció va ser que necessitàvem la llicència per als 83 ordinadors de l’àrea, si volíem 
que totes les persones de l’àrea tinguessis accés a la planificació. En el moment, ja estava 
instal·lat en mitja dotzena d’ordinadors, però necessitàvem una inversió important per 
ampliar les llicències a tot l’equip. 

Es va decidir buscar una opció més manejable, que totes les persones de l’equip poguessin 
utilitzar de manera fàcil i intuïtiva i amb el menor cost possible per a l’àrea. 

 

B. Anàlisi de la idoneïtat d’Open Project per aquest projecte 

Llavors, es va decidir provar un software lliure dedicat a la gestió de projectes anomenat 
Open Project. El seu funcionament és molt similar al del MSP, també situa les activitats en el 
temps amb un diagrama de Gantt, indica el temps actual o el temps de control indicant el 
percentatge d’execució de les activitats, crea informes amb la informació sol·licitada, estudia 
els costos i el temps... A més, també té una part dedicada a la gestió del temps per a tots els 
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treballadors, es poden assignar reunions fàcilment amb totes les persones de l’equip, 
controlar les vacances de cadascú... també una infinitat d’opcions. 

Introduir les dades en aquest software també va ser fàcil, però igualment com havia passat 
amb el MSP, després d’introduir les dades d’un quadrimestre no es podien replicar totes les 
activitats per al quadrimestre següent, sense haver de repassar, activitat per activitat i les 
seves dates, restriccions...  

 

Figura 3.18. Estructura de l’OpenProj 

Aquesta vegada, tot i que no es requeria una dedicació econòmica, si que es necessitava 
una dedicació de temps important. Així doncs, conjuntament amb la direcció de l’Àrea també 
es va desestimar aquesta opció i es va optar per personalitzar, tot el que fos possible, la fulla 
d’Excel on s’havien introduït totes les característiques de les activitats.  

 

C. Anàlisi de la idoneïtat de Microsoft Office Excel per aquest projecte 

Per últim, es va decidir la creació d’una plantilla amb Microsoft Office Excel per a la 
planificació de l’activitat de l’àrea.  

Tot i el principal inconvenient que era començar des de zero, es va valorar que la interfície 
fos coneguda per a totes les persones de l’àrea i que no requerís d’un aprenentatge. Una 
premissa important d’aquest segon objectiu, era poder involucrar a totes les persones de 
l’equip en la planificació.  

D’aquesta manera es va començar a treballar amb MSO Excel, als apartats següents 
s’expliquen els passos que es van seguir per al desenvolupament d’aquesta plantilla i els 
resultats.  
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DISSENY DE LA PLANTILLA AMB MICROSOFT OFFICE EXCEL. 

PAS 1. Pestanyes amb la informació de les activitats per a cada operatiu i de 
l’estudiant 

El primer pas va ser la introducció de la informació per a les 230 activitats que es porten a 
terme en els quatre operatius de l’àrea. Les característiques que es van introduir per a cada 
activitat són les que s’han nombrat en l’apartat anterior. Des del primer moment, aquest 
arxiu va ser visible per a totes les persones de l’àrea i es va nombrar com a “Calendari 
UOC”. 

Una vegada totes les dades van estar introduïdes, es van assignar unes dates de l’estudiant 
per facilitar el càlcul de les dates planificades. Considerem data d’estudiant o dates clau 
aquelles activitats que tenen una relació directa amb l’estudiant i que són conegudes per a 
tothom des de l’inici del semestre.  

D’aquesta manera es va afegir aquest llistat d’activitats que es mostra a la taula següent al 
llistat conegut de les activitats. 

 

Taula 3.6 Llistat d’activitats de l’estudiant 

Aquestes activitats són dates clau per a l’estudiant i no pertanyen a cap procés dels que 
s’han esmentat anteriorment, així que s’han tractat com si formessin part d’un procés virtual 
0, que seria el procés de l’estudiant. La nomenclatura d’aquestes activitats va del 0.01 fins al 
0.18. L’addició d’aquestes activitats a la nostra plantilla ens facilita la planificació del 
calendari, ja que hi ha nombroses activitats portades a terme per l’àrea que tenen relació 
amb elles com a precedents o com a restriccions temporals.  

ID Activitat Servei Agent FITA? Inici Final Durada
0.01 Sol·licitud AEP per estudiants nous AEP Est 01-03-10 21-03-10 15

0.02 Sol·licitud AEP per estudiants de rematrícula AEP Est 26-04-10 30-05-10 25

0.03 Matrícula per estudiants nous Matrícula Est 04-05-10 07-06-10 25

0.04 Proposta de matrícula per estudiants antics Matrícula Est 01-07-10 07-07-10 5

0.05 Matrícula per estudiants antics Matrícula Est 08-07-10 23-07-10 12

0.06 Inici de Semestre (iS) iS Est F 21-09-10
0.07 Modificació de la matrícula Matrícula Est 25-02-10 04-03-10 6

0.08 Sol·licitud de canvi de consultor iS Est 25-02-10 04-03-10 6

0.09 Modificació full personal d'examens Examens Est 15-04-10 11-05-10 19

0.10 Sol·licitud de validació virtual per als residents a l'estranger Examens Est 15-04-10 07-05-10 17

0.11 Proves finals 1 Examens Est F 12-06-10

0.12 Proves finals 2 Examens Est F 19-06-10

0.13 Proves finals 3 Examens Est F 22-06-10

0.14 Sol·licitud de notes al mòbil Examens Est 15-06-10 01-07-10 13

0.15 Publicació de notes finals Examens Est F 07-07-10

0.16 Sol·licitud de revisió d'exàmens Examens Est 07-07-10 11-07-10 3

0.17 Publicació de la resolució de la revisió d'examens Examens Est F 14-07-10

0.18 Al·legacions a la revisió d'examens Examens Est 14-07-10 15-07-10 2

Planificat



Anàlisi i proposta de millora dels processos interns de la UOC  Pág. 49 

 

Per exemple, la reclamació documental als alumnes que encara no han enviat els 
documents per a l’Avaluació d’Estudis Previs (Activitat 28.03 pertanyent a Tràmits – AEP) es 
realitza 10 dies després del tancament de la sol·licitud d’AEP.  

Un altre exemple, podria ser l’activitat 17.06 que és la data límit per lliurar els documents 
didàctics a correus (activitat pertanyent al procés de generació de tramesa dintre l’operatiu 
de GAD), aquesta data ha de ser 5 dies després de l’inici de semestre ja que la UOC 
assegura a tots els estudiants rebran el material didàctic en paper, com a molt tard una 
setmana després de l’inici de classes. Alhora la UOC té un conveni amb Correus (empresa 
que gestiona tots els enviaments del material didàctic) que tots els materials lliurats a partir 
de l’inici de semestre, han d’arribar a casa de l’estudiant com a màxim dos dies després. 

Un tercer exemple podria ser la de l’activitat 7.06, període per tancar assignatures amb 0 
matriculats (activitat de gestió de la programació de l’operatiu GEPEX), dura tres dies i 
comença 5 dies després de l’inici de rematrícula per estudiants antics.   

El següent pas per al calendari UOC, va ser introduir les regles de precedència i les 
restriccions de temps per tal de  planificar totes les activitats. Hi ha tres maneres diferents 
per a introduir les dades d’una activitat:  

1. Introducció de data d’inici* i data final*, durada calculada 
2. Introducció de data d’inici* i durada, data final calculada 
3. Introducció de final* i durada, data d’inici calculada 

*Cada data d’inici i de final, les podem introduir o bé directament amb una data concreta 
quan s’escaigui, o bé gràcies a les relacions de precedència i les restriccions finals de 
l’activitat (la majoria dels casos), així doncs les possibilitats d’introducció de dades són 
diverses. Abans de veure uns exemples pràctics de com s’han realitzat els càlculs, hem de 
tenir en compte una sèrie de suposicions que s’han tingut en compte per a totes les 
activitats:  

 Unitats de temps: degut a la naturalesa d’aquest projecte les unitats de temps 
utilitzades són dies laborals. Pel tipus d’activitat que es desenvolupa a la nostra àrea 
hem considerat que és el més adequat. Volem una planificació basada en dies i en 
terminis de temps per plasmar-les al calendari i saber si estem dintre de temps per 
aconseguir tots els objectius. No és necessari que comptem hora a hora la feina feta, 
a l’àrea hi ha 83 treballadors i tampoc hi ha els recursos per gestionar la feina en 
hores.  

D’aquesta manera, considerem que un treballador pot dedicar tota la seva jornada 
laboral només a una activitat (aquesta feina reportaria el 100% de la càrrega de feina 
d’aquest treballador durant el dia en concret), o que durant un mateix dia el 



Pág. 50  Memoria 

 

treballador pot dedicar-se a diferents activitats (llavors la seva càrrega de feina 
estaria repartida entre les diferents activitats que portés a terme el treballador). En la 
majoria de casos que es tracten en aquest projecte, veiem que el treballador porta a 
terme més d’una activitat al dia, ja que hi ha moltes activitats d’interlocució, solució i 
resposta de queixes... que es fan durant tot l’any de manera simultània a la feina que 
correspon a cada etapa del semestre.  

 Durada de les activitats: Considerem que l’activitat comença a primera hora del dia 
de la data d’inici, és a dir, una activitat de durada 1, comença i acaba el mateix el dia.  

Per exemple, si l’activitat “i”, té com a data d’inici el dia 23/04 i té una durada 
assignada d’1 dia, la data de finalització d’aquesta activitat també serà el 23/04. 

 Diferència entre dies laborables i dies naturals: Considerem dies laborables aquells 
dies de dilluns a divendres que no són festius. Totes les durades de les activitats 
estan indicades amb dies laborals.  

De totes maneres, en la introducció de les dates de les precedències o de les 
restriccions finals, ens podem trobar que necessitem dies naturals unes vegades (tot 
el que té relació amb l’estudiant o amb el campus virtual pot estar en funcionament 
un dissabte o un diumenge) i dies laborals unes altres.  

Per diferenciar aquesta característica, utilitzem una equació diferent en cada cas. 
Quan volem calcular els dies laborables que hi ha entre dues dates, hem utilitzat una 
de les fórmules que venen de sèrie amb el MSO Excel que s’anomena DIAS.LAB.  

Aquesta fórmula calcula el nombre de dies laborables entre dues dates, i té aquesta 
estructura:  

DIAS.LAB (data_inicial; data_final; vacances) 

 per a representar tots els dies festius que tenim a Catalunya i no haver-los 
d’introduir tots cada vegada al final de l’equació, s’ha creat una etiqueta anomenada 
“DiesFestius” que inclou totes les festivitats (Cap d’Any, Reis, Divendres Sant, Festa 
del treball, St.Joan....).  

En canvi, quan volem donar un nombre de dies naturals com a marge a una activitat, 
però volem que el resultat no sigui ni cap de setmana ni festiu, utilitzem aquesta altra 
equació que també ve de sèrie amb el MSO Excel i s’anomena DIA.LAB 

DIA.LAB (data_inicial; dies ; vacances) 
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Utilitzant aquesta equació, per a una data inicial i un nombre de dies naturals, et 
dóna el següent dia laboral que compleix amb l’equació. O sigui el primer dia 
laborable que es podrà realitzar l’activitat. Per a aquesta equació utilitzem la mateixa 
etiqueta de “DiesFestius” que hem creat per a l’equació anterior. 

En el cas que vulguem sumar dies naturals a una data i no ens importi si el resultat 
és una dia laborable o no, podem sumar o restar els dies amb la fórmula normal del 
MSO Excel. 

 Les fites: ja s’ha comentat que les fites són activitats amb duració i càrrega de feina 
zero. De totes maneres a l’inici d’aquest projecte es tracten com si fossin activitats 
normals (es pot donar el cas, com el que s’explica a continuació en el tercer exemple 
que la fita tingui una restricció final) i abans de fer la simulació es marquen amb una 
“F”, que indica que són fites i a partir de llavors, tant el camp de la data final o de la 
duració es posen automàticament de color gris. 

Una vegada s’han explicat aquestes factors que s’han considerat, anem a veure exemples 
reals de com introduïm les dades, els càlculs que s’han programat a la fulla de l’Excel i el 
que veiem nosaltres a la pestanya corresponent.  

 

Taula 3.7 Exemple real dels càlculs que realitza la fulla d’Excel per a l’activitat 28.03. 

Per a l’activitat 28.03: Reclamació documental als alumnes que encara no han enviat la 
documentació que introduïm dos camps: la durada i les precedències. La reclamació 
documental consta només d’una explotació de dades automàtica (aproximadament uns 15 
minuts) i seguidament d’un enviament d’e-mails massiu a tots els alumnes que ens hagin 
sortit a l’anterior explotació (aproximadament uns altres 15 minuts), així doncs, volem que 
aquesta activitat s’iniciï i s’acabi al mateix dia. D’aquesta manera posarem que la durada de 
l’activitat és 1. L’altra dada que introduïm és una precedència: Final 0.01+10 que significa 
que l’inici de l’activitat 28.03 és 10 dies després del final de l’activitat 0.01. Si consultem a la 
taula de totes les activitats veiem que l’activitat 0.01 és una data de l’estudiant i correspon a 
la sol·licitud d’AEP per estudiants nous i que es realitza de l’1 al 21 de març, així doncs 
l’activitat 28.03 podrà començar al 31 de març (21 de març + 10 dies). Per últim, una vegada 

Inici Final Durada Precedències Restriccions finals

Introduït 1 0.01+10

Calculat 21/03+10=31/03 31/03+1=31/03

Visible 31/03 31/03 1

Activitat 28.03: Reclamació documental als alumnes que encara no han enviat la documentació
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tenim la data d’inici i la duració, el programa calcula la data final (que serà la mateixa al tenir 
duració 1). 

Com en totes les activitats, les dades que ens mostra la fulla d’excel per a aquesta activitat 
són, la data d’inici, la data de final i la duració. 

 

Taula 3.8 Exemple real dels càlculs que realitza la fulla d’Excel per a l’activitat 28.06. 

Per a l’activitat 28.06: Validació documental de certificats i títols, introduïm una precedència i 
una restricció final. La precedència ens indica que aquesta activitat comença al mateix 
moment que s’inicia l’activitat 0.01 que correspon a la sol·licitud d’AEP per estudiants nous i 
es realitza de l’1 al 21 de març, és a dir, l’activitat 28.06 també podrà començar l’1 de març. 

La restricció final en canvi, ens indica que aquesta activitat s’acabarà 15 dies després de 
que s’hagi acabat l’activitat 28.01 (Recepció documental de l’AEP, activitat dintre el procés 
de recepció, validació i reclamació dintre de l’operatiu de Tràmits), aquesta activitat acaba el 
21 de març, si a aquesta data li sumem 15 dies naturals, ens surt que l’activitat acabarà el 5 
d’abril.  

En aquest punt ja tenim la data d’inici i la data final de l’activitat, així doncs només ens 
quedarà calcular la durada de l’activitat, per aquest càlcul utilitzarem la fórmula del MSO 
Excel anomenada Dias.lab que ens dóna com a resultat els dies laborables que hi ha entre 
dues dates. D’aquesta manera obtenim que la durada de l’activitat és de 26 dies. 

 

Taula 3.9 Exemple real dels càlculs que realitza la fulla d’Excel per a l’activitat 16.09. 

Inici Final Durada Precedències Restriccions finals

Introduït Inici 0.01 28.01+15

Calculat 01/03 21/03+15=05/04 DIAS.LAB(01/03;05/04)=26

Visible 01/03 05/04 26

Activitat 28.06: Validació documental de certificats i títols

Inici Final Durada Precedències Restriccions finals

Introduït 1 15 dies abans iS

Calculat 06/09-1=06/09 iS-15=06/09

Visible 06/09 06/09 1

Fita? Inici Final Durada
F 06/09

 Activitat 16.09: Darrer dia per rebre el master (CD i paper)
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Com a últim exemple representatiu, veiem l’activitat 16.09, que ens indica l’últim dia per 
rebre el master (CD i paper). El master és la plantilla del material docent nou que el personal 
docent envia a l’àrea perquè l’alumne en pugui disposar en el campus virtual de la UOC i 
rebi la tramesa impresa a casa seva si l’estudiant així ho ha triat. 

Aquesta activitat, veurem més endavant que es tracta d’una fita, volem indicar un moment 
puntual, llavors tan sols li donem una durada d’un dia, el dia límit per a poder rebre els 
master del personal docent. 

A part d’aquesta activitat també se li ha introduït la restricció final, que són 15 dies abans de 
l’inici de semestre, perquè la nostra àrea tingui prou temps de pujar el nou material docent al 
campus virtual i al proveïdor que copiarà i enviarà les còpies a Correus. Així doncs, el 
programa calcula 15 dies abans de la data d’inici de semestre que és el 21 de setembre 
(21/09-15dies=06/09).  

Una vegada s’ha calculat la data de finalització, es posa la mateixa data a l’inici i la duració 
es mostra com a 1. Tal com s’ha explicat en l’apartat anterior, aquesta activitat la volem 
classificar com una fita, així que arribat a aquest punt escriurem una “F” al camp de “Fita?"  i 
automàticament els camps de la data de final i la durada queden ombrejats de color gris i 
sense cap valor en ells. 

 

Figura 3.19. Estructura de la pestanyes corresponents als operatius. 

 

 

 

Operatiu ID Procés Procés ID Subprocés Subprocés ID Activitat Servei Agent FITA?
1.01 Llistats plans actes de graduació inici Expedient GEPEX

1.02 Modificacions plans Expedient GEPEX

1.03 Configuració de les eines per adaptació Adaptacions GEPEX

1.04 Sol·licitud d'adaptació Adaptacions GEPEX

1.05 Proves finals d'avaluació Expedient GEPEX

2.01 1r procés d'adaptació Adaptacions GEPEX

2.02 Publicació de la resolució de la revisió de les proves d'avaluac  Expedient GEPEX F
2.03 Qualificació d'expedients Expedient GEPEX

2.04 Traspàs de GAT a BART Expedient GEPEX F
2.05 Publicació de la resolució de la revisió de les proves d'avaluac  Expedient GEPEX
2.06 Qualificació d'expedients Expedient GEPEX
2.07 Traspàs de GAT a BART Expedient GEPEX
2.08 2n procés d'adaptació Adaptacions GEPEX
2.09 Rematrícula Expedient GEPEX
3.01 Renúncia a la sol·licitud d'adaptació Adaptacions GEPEX
3.02 Publicació de les qualificacions d'avaluació final Expedient GEPEX
3.03 Qualificació d'expedients Expedient GEPEX
3.04 Traspàs de GAT a BART Expedient GEPEX
4.01 Qualificar expedients. Tancament actes fictici Expedient GEPEX
4.02 Traspassos Grau Multimèdia IB a Grau Mulitmèdia CAT Expedient GEPEX
4.03 Configuració / modificació plans Adaptacions GEPEX
4.04 Configuració de les eines per adaptació Adaptacions GEPEX
4.05 Adaptacions Adaptacions GEPEX
4.06 Traspassos Grau Multimèdia IB a Grau Mulitmèdia CAT Expedient GEPEX
4.07 Llistats plans actes de graduació final Expedient GEPEX

GEPEX P.1
Gestió de 

l'expedient

2 Adaptació d'expedients

3

1
Tractament de les dades 

de l'expedient

Garantiment de les 
dades de titulació 

4
Disseny i implementació 

de la normativa 
d'expedient
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PAS 2. Pestanya amb el calendari interactiu 

En aquest instant, el Calendari UOC consta de 5 pestanyes, una per a les dates de 
l’estudiant que es mostren a la taula 3.4 i una per a cada operatiu amb el seu llistat d’activitat 
amb totes les dates calculades.  

El següent pas que vam seguir per millorar la fulla d’Excel que teníem en aquest moment va 
ser afegir un calendari on poguéssim marcar les dates clau de l’estudiant, els dies festius... 
Volíem que el calendari pogués ser interactiu i que poguéssim veure els anys següents, així 
que vam aplicar la següent fórmula per a la generació del calendari automàtic: 

=SI(MES(FECHA(ANY;X;1))<>MES(FECHA(ANY;X;1)-(DIASEM(FECHA(ANY;X;1);2)-
1)+{0\1\2\3\4\5}*7+{1;2;3;4;5;6;7}-1);"";FECHA(ANY;X;1)-(DIASEM(FECHA(ANY;X;1);2)-
1)+{0\1\2\3\4\5}*7+{1;2;3;4;5;6;7}-1) 

On   x=1 pel gener,  x=2 pel febrer, x=3 pel març... 

D’aquesta manera vam obtenir una pestanya en la fulla d’Excel com la que es mostra a la 
següent figura. En ella i a través dels formats condicionals, es van indicar de color vermell 
els dies festius, ombrejats de color gris els dissabtes i els diumenges i ombrejades de color 
verd les dates clau de l’estudiant. Gràcies al control incorporat, es pot triar l’any que es 
desitja visualitzar i el calendari s’automatitza immediatament amb els dies festius nous, 
dates de l’estudiant...  

Per tal que les dates festives sortissin indicades en el mapa, es van programar en una 
pestanya a part totes les dates (1 de gener, 6 de gener, 1 de maig... ) i al canviar el control 
de l’any aquestes també canvien automàticament. Hi ha un dia festiu però, que no és cada 
dia el mateix, el divendres Sant, per tenir aquest dia també automatitzat es va utilitzar la 
fórmula que es mostra a continuació: 

=MULTIPLO.INFERIOR(FECHA(ANY;5;DIA(MINUTO(ANY/38)/2+56));7)-36 

(Fórmula extreta de Hans W. Herber) 

En el cas que vulguem afegir una data especial que sigui festa a l’empresa, n’hi hauria prou 
en afegir-la al final de la llista de dies festius i sortirà directament marcada en el calendari 
anual. 
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Figura 3.20. Vista de la pestanya Calendari 

 

PAS 3. Pestanya amb la planificació de totes les activitats 

Per últim s’ha creat una pestanya on es mostren totes les activitats dels quatre operatius 
juntes i ordenades segons la seva data de realització.  

En ella, a més del nom de la activitat, el seu ID, el procés i subprocés on forma part..., veiem 
per una banda les dates d’inici, final i la durada planificada amb els càlculs que s’han 
realitzat amb les pestanyes de cada operatiu, i per l’altra l’”estat” en el què es troba l’activitat.  

El camp d’”estat” ens indica si l’activitat encara no ha començat, si ja s’ha dut a terme 
(indicant si s’ha realitzat dintre el temps planificat o no) i les activitats que s’estan duent a 
terme en el moment. 

 

Taula 3.10. Diferents estats en els que es pot trobar una activitat. 

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

JULIOL 2010

OCTUBRE 2010 NOVEMBRE 2010

GENER 2010 FEBRER 2010 MARÇ 2010

Dates Clau
Festius

2010ANY

ABRIL 2010

MAIG 2010

SETEMBRE 2010

JUNY 2010 AGOST 2010

DESEMBRE 2010

Per triar l'any que 
volem veure

SIGNIFICAT ESTAT
Activitat feta i acabda Fet
Activitat acabada que es va realitzar fora de temps FT
Activitat que s'està realitzant en aquests moments
Activitat futura
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En el cas que les dates de realització de l’activitat no siguin les mateixes que les que teníem 
planificades, cal introduir les dates noves també a aquesta pestanya de l’Excel per poder 
portar un control de les activitats amb retard. Aquesta pestanya anomenada Calendari UOC 
té el format que es mostra a les dues següents figures, la segona es troba a la dreta de la 
primera. 

 

Taula 3.11. Format de les dades1 en la pestanya Calendari UOC 

 

Taula 3.12. Format de les dades2 en la pestanya Calendari UOC. 

En els casos que l’activitat no es porta a terme durant les dates planificades i s’introdueix les 
noves dates de realització, tal com es veu a la Taula superior, cal prémer un botó anomenat 
“ACTUALITZAR” que es troba a la part de dalt de la pestanya, perquè la fulla d’Excel calculi 

Càlcul!
ID Subprocés ID Activitat Servei Agent FITA? ESTAT

5.01 Assessoria a les Comissions Plans Estudis Fet FT
5.02 Termini Lliurament esmenes plans secretaria CV Plans GEPEX Fet
5.03 Termini per resoldre les esmenes de plans Plans Secretaria Fet
5.04 Termini per fer esmenes de les esmenes. Plans   Plans Secretaria Fet
5.05 Plans d'estudi actualitzats a la Secretaria del CV Plans GEPEX F Fet
6.01 Recull modificacions a implementar en els plans Plans GEPEX En procés
6.02 Validació de la programació ofertada amb estud    Programació Estudis Futur
6.03 Creació dels plans a GAT dels graus nous Programació GEPEX Futur
6.04 Creació plantilles del pla docent de les assignat    Plans GEPEX Futur
6.05 Sol·licitud de les dades bàsiques de les assigna Programació Estudis En procés
6.06 Creació d'assignatures a GAT Programació GEPEX Futur
6.07 Càrrega massiva d'assignatures a GAT Programació GEPEX Futur
6.08 Creació de plans a GAT Plans GEPEX Futur
6.09 Configuració de les eines (GAT, fitxa d'assignat    Plans GEPEX Futur
6.10 Creació plantilles del Pla Docent de les assigna Plans GEPEX Futur
6.11 Codificació dels títols del pla Plans GEPEX Futur
6.12 Dibuix identificació de restriccions Plans GEPEX Futur

5
Suport tècnic, anàlisi i 

seguiment de programes

6
Disseny i implementació 

de l'estructura bàsica 
dels plans d'estudis

ID Inici Final Duració Igual? INICI FINAL DURADA MOTIU
5.01 11-01-10 29-01-10 15 no 11-01-10 02-02-10 17 Problema amb un pla
5.02 25-01-10 05-02-10 10 si
5.03 08-02-10 11-02-10 4 si
5.04 11-02-10 17-02-10 5 si
5.05 18-02-10 si
6.01 22-02-10 22-03-10 21 si
6.02 22-03-10 26-03-10 5 si
6.03 29-03-10 29-03-10 1 si
6.04 30-03-10 07-04-10 6 si
6.05 02-03-10 10-03-10 7 si
6.06 10-03-10 12-03-10 3 si
6.07 15-03-10 15-03-10 1 si
6.08 15-03-10 17-03-10 3 si
6.09 18-03-10 19-03-10 2 si
6.10 25-03-10 01-04-10 6 si
6.11 05-04-10 09-04-10 5 si
6.12 12-04-10 13-04-10 2 si

Planificat Real
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automàticament les dates que s’han de canviar, una vegada canviades, l’Excel ens indica 
totes les dates que han estan canviades marcant-les de color vermell. D’aquesta manera, 
podem repassar-les i avisar a la gent que porta a terme aquestes activitat i decidir si 
continuem amb les noves dates proposades o ens surt més a compte, dedicar més recursos 
a aquestes activitats i acabar-les quan estava previst inicialment.  
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4. Aplicació del cicle PDCA en aquest cas. 

4.1. Etapes del cicle de PDCA (o de Deming). 

El cicle PDCA (Plan, Do, Check, Act) és un mètode de gestió de quatre fases utilitzat en les 
empreses pel control de la millora contínua de processos i productes. També és conegut 
com el cercle o roda de Deming.  

Aquesta metodologia va fer-se popular gràcies al Dr. W. Edwards Deming, qui és considerat 
per molts el pare del control de qualitat modern. Aquest cercle està basat en un concepte 
ideat per Walter A. Shewart. De totes maneres, el propi W.E.Deming prefereix referir-se a 
aquesta metodologia com PDSA, canviant la C de “Check” per la S de “Study”, segons ell 
aquesta nomenclatura en anglés té un significat més precís que la opció més coneguda 
PDCA, molt usada i difosa gràcies als japonesos que van adaptar aquest mètode per el 
sistema de producció Toyota. 

Al implementar aquest cicle, les empreses poden gaudir d’una millora integral de la 
competitivitat, dels productes o serveis que ofereixin als seus clients. Aquesta metodologia 
millora contínuament la qualitat, reduint els costos i optimitzant la productivitat de 
l’organització. 

Un principi fonamental d’aquest mètode és la iteració, una vegada s’ha confirmat el que 
volem, executant el cercle una vegada i una altra, ens augmentarà el coneixement i ens 
permetrà arribar més a prop del nostre objectiu. 

Les quatre etapes d’aquest cicle són:  

 PLANIFICAR: Durant aquesta etapa és necessari establir els objectius que volem 
aconseguir i quins són els processos o activitats que volem analitzar i millorar per tal de 
poder aconseguir el resultat esperat. Al tractar-se d’un resultat esperat, hem de tenir en 
compte com mesurarem l’exactitud i el nivell d’acompliment de les especificacions. 
Aquesta mesura doncs, passa a ser part del procés i és un element més a mesurar. Tot i 
que la situació ideal seria establir bé aquestes mesures la primera vegada per no haver 
de retocar-les, no sempre és possible i sovint necessiten canvis.  
 
Al finalitzar aquesta etapa haurem de tenir totes les dades necessàries recopilades i per 
tant un gran coneixement de l’àrea de treball on es porti a terme aquesta metodologia. 
També haurem de tenir detallades les especificacions dels resultats esperat. Un cop 
obtinguda aquesta informació i validada com a correcte, podrem passar a la següent 
etapa.   
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 EXECUTAR: Aquesta etapa és la implementació del pla, l’execució de les propostes que 

hem establert a l’etapa de planificació. Mentre portem a terme aquestes millores, és 
important recol·lectar totes les dates possibles que ens serviran per a les següents 
etapes de verificació i actuació. És molt útil en la majoria de casos, poder posar una data 
per al desenvolupament del que s’ha planificat per evitar possibles retards. 
 

 

Figura 4.1. Les quatre etapes que formen part del cicle PDCA. 

 
 VERIFICAR: En aquesta etapa s’estudiaran els resultats obtinguts en la etapa anterior i 

es compararan amb els resultats que es volien aconseguir a l’etapa de planificació. En el 
cas que s’hagi produït una millora és el moment de quantificar-la i representar-la 
conjuntament amb l’avanç de l’implementació i l’avaluació del pla. També és el moment 
d’observar si totes les millores previstes s’han pogut aplicar de la manera planificada o 
ha sorgit algun tipus de problema. Tota la informació recollida en aquesta etapa, serà la 
que ens servirà per a l’última etapa del cercle.  

 
 ACTUAR: Durant aquesta etapa s’han d’observar les diferències que hi ha hagut entre la 

planificació i l’execució i proposar accions correctives. S’analitzen les diferències per 
tal de determinar les causes d’origen dels problemes que hagin pogut sorgir. 

 
Si s’han detectat errors parcials en el pas anterior, cal començar un altre cercle de PDCA 
amb les noves millores determinant on s’aplicaran els canvis per tal de poder millorar el 
servei o el producte.  

Quan després d’aquestes quatre etapes no hi ha cap factor a millorar, direm que 
l’objectiu d’aquest cercle de PDCA ja s’ha complert i les propostes presentades es 



Pág. 60  Memoria 

 

poden aplicar a gran escala. En aquests casos, o bé es pot buscar un altre objectiu més 
detallar o bé, es pot buscar una altra zona a l’organització on poder aplicar el cercle 
PDCA.  

Cal destacar que alguns autors moderns, es refereixen a la “A” com a “Adjust” enlloc 
d’”Act”. Amb aquesta perspectiva s’entén aquesta etapa com una etapa d’ajustaments i 
correcció de les diferències entre l’estat actual i el planificat a la primera etapa. 

 

4.2. Primera etapa: Planificació 

Arribats a aquest punt del nostre projecte s’ha desenvolupat el primer i el segon objectiu i 
hem obtingut com a resultat un mapa de processos amb diferents nivell de detall, i el 
“Calendari UOC” que ens permet saber totes les activitats i la seva posició en temps.  

Ara doncs, és el moment de plantejar-nos i desenvolupar el tercer objectiu. El tercer objectiu 
d’aquest projecte de final de carrera és la implantació de l’eina desenvolupada en el segon 
objectiu, per tal de realitzar un seguiment continu involucrant a tot l’equip i la valoració de 
resultats.    

    

    

 

 

Per a implementar aquest sistema i poder fer-ne una valoració a posteriori que ens indiqui si 
és aconsellable aplicar aquest sistema en la nostra àrea, hem utilitzat una metodologia molt 
comuna dintre del camp de la millora contínua de la qualitat en l’administració d’una 
organització, el cicle PDCA.  

Tal com s’ha explicat en l’apartat 4.1, planificar és la primera etapa d’aquest cicle. Per a la 
planificació del què es vol aconseguir en aquest tercer objectiu, es van seguir els quatre 
passos que es detallen a continuació: 

A. Recopilació de la informació obtinguda fins al moment. 

Des de l’inici d’aquesta etapa comptem amb tota la informació que s’ha anat 
recopilant en els apartats anteriors del projecte, és a dir, la taula de processos, 
subprocessos i activitats, els mapes de processos amb els diferents nivells de detall i 

TERCER OBJECTIU DEL PFC 

Implementació de l’eina desenvolupada en el segon objectiu “Calendari UOC”, per tal de 
realitzar un seguiment continu, involucrant a tot l’equip i valoració dels resultats.   
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la fulla d’Excel que hem anomenat “Calendari UOC” que conté informació de totes 
les dates d’inici, final i duració de les activitats i les situa en el temps. Aquesta serà la 
informació que utilitzarem per als següents passos. 

Durant aquesta etapa també es va assignar una persona encarregada de la 
planificació (la mateixa persona que fins ara portava la gestió de la planificació, dins 
de l’operatiu d’OiSO) i es va demanar la col·laboració dels quatre responsables 
d’operatiu per a la verificació de les dates relacionades amb el seu operatiu. 

B. Definició dels objectius esperats de l’aplicació del cicle PDCA 

Tal com diu la teoria del cicle de PDCA, en l’etapa de planificació cal definir els 
objectius que esperem obtenir amb l’aplicació d’aquest mètode. Per aquest projecte, 
els objectius que s’han proposat són els següents: 

 Implantar el “Calendari UOC” com una eina de planificació de les activitats 
de manera útil, intuïtiva i fàcil d’utilitzar per als treballadors de l’àrea. 

 Involucrar a totes les persones de l’equip en la planificació de les activitats. 
 Obtenir un sistema de control per saber la situació actual de l’àrea en un 

moment donat. 
 

C. Disseny i preparació de la informació de manera adequada perquè es pugui 
utilitzar en la següent etapa del cicle. 

Una vegada definits els objectius, es va acordar utilitzar l’arxiu del “Calendari UOC” 
(que s’havia desenvolupat en l’apartat anterior), com a plantilla per a la generació de 
les dades necessàries per al pròxim semestre i a partir d’aquesta plantilla generada, 
poder complimentar tota la informació que es necessitava per a l’execució. En 
aquest punt ja s’estava a punt per començar la següent etapa: l’execució. 

4.3. Segona etapa: Execució 

En aquesta segona etapa, estava tot preparat per a poder començar un semestre complet 
aplicant aquesta metodologia (les preparacions del semestre comencen aproximadament 
tres mesos i mig abans de l’inici de curs).  

D’aquesta manera, es van realitzar els següents passos:  

A. Generació de la plantilla a partir del “Calendari UOC” 

A partir de l’eina “Calendari UOC” desenvolupada en l’apartat anterior, es va generar 
una nova plantilla per el nou semestre. Per a realitzar aquesta plantilla es van 
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introduir les noves dades de l’estudiant (les que s’especifiquen a la Taula 3.4 Llistat 
d’activitats de l’estudiant). La major part d’aquestes dates es decideixen entre 
Gerència i Estudis i les envien a l’Àrea d’OGD una vegada decidides per a poder 
planificar tota l’activitat entorn a elles. Les altres dates més secundàries que també 
es mostren en aquesta taula, com poden ser la modificació de matrícula, la sol·licitud 
de notes al mòbil... es calculen fàcilment des de la nostra àrea. 

 

Taula 4.1. Dates de l’estudiant que s’introdueixen al “Calendari UOC”  

per a generar la plantilla d’un nou semestre. 

Amb l’adició d’aquestes dates a l’arxiu, i gràcies a les relacions de precedència, 
restriccions finals i limitacions de durada introduïdes durant la creació de l’arxiu, es 
van calcular automàticament les dates per a totes les activitats del següent 
semestre. 

B. Validació de totes les activitats i dades i adició de les modificacions 
necessàries 
Amb l’arxiu Calendari UOC i totes les dates per el nou semestre, es van validar les 
dates (que els dius festius calculats i les dates per a totes les activitats fossin 
correctes). 
Durant aquesta validació, també es va analitzar si calia l’incorporació, supressió o 
canvi d’alguna de les activitats, per tenir l’arxiu el màxim d’actualitzat a l’inici de cada 
semestre.  
 
 

ID Activitat ORIGEN
0.01 Sol·licitud AEP per estudiants nous Calculada

0.02 Sol·licitud AEP per estudiants de rematrícula Calculada

0.03 Matrícula per estudiants nous Gerència + Estudis

0.04 Proposta de matrícula per estudiants antics Calculada

0.05 Matrícula per estudiants antics Gerència + Estudis

0.06 Inici de Semestre (iS) Gerència + Estudis

0.07 Modificació de la matrícula Calculada

0.08 Sol·licitud de canvi de consultor Calculada

0.09 Modificació full personal d'examens Calculada

0.10 Sol·licitud de validació virtual per als residents a l'estranger Calculada

0.11 Proves finals 1 Gerència + Estudis

0.12 Proves finals 2 Gerència + Estudis

0.13 Proves finals 3 Gerència + Estudis

0.14 Sol·licitud de notes al mòbil Calculada

0.15 Publicació de notes finals Gerència + Estudis

0.16 Sol·licitud de revisió d'exàmens Calculada

0.17 Publicació de la resolució de la revisió d'examens Calculada

0.18 Al·legacions a la revisió d'examens Calculada
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C. Reunió interna per al pacte de terminis 

Una vegada les dates van estar validades, es van reunir tots els treballadors de cada 
operatiu amb el cap de planificació per a confirmar que la planificació era correcte. 
Amb tot l’equip reunit, es van fer les modificacions que es van considerar pertinents, 
sobretot, en la majoria, canvis en la durada d’activitats que el semestre anterior no 
s’havien pogut finalitzar a temps.  

Gràcies a la figura del cap de planificació, es van acordar els terminis de totes les 
activitats que requereixen un treball comú entre diferents operatius. 

 

D. Reunió amb totes les parts involucrades 

Després d’haver posat en comú i acordat tots els terminis relacionats amb les 
activitats que es porten a terme a l’àrea d’OGD, es va realitzar una reunió amb 
representació de totes les àrees externes que intervenen d’alguna manera en les  
activitats de l’àrea: Secretaria, Administració, Matrícula, Campus Virtual, Estudis, 
Vicegerència i Marketing. 

Aquesta reunió va ser gestionada i presentada per l’encarregat de planificació de la 
nostra àrea i es va demanar un mínim d’una persona per a representar a cada un 
dels quatre operatius interns i una persona per a cada àrea externa.  

L’objectiu d’aquesta reunió va ser pactar el calendari amb totes les àrees 
participants. Quan hi havia un desacord en l’entrega d’informació d’una àrea a l’altra, 
es va pactar un termini que seria vàlid per a tothom i que caldria respectar.    

E. Recopilació de dades de l’evolució del semestre i anotació de possibles 
modificacions a fer. 

En aquests moments, tenim la plantilla amb totes les dates calculades i pactades, ja 
estem a punt per començar a realitzar les activitats. En la columna “estat” veiem si 
l’activitat ja s’ha portat a terme, s’està portant a terme en aquests moment o si és 
una activitat futura.  

Durant tot el semestre, es va portar el control de l’execució de les activitats amb 
aquesta eina i es van escriure les modificacions que es van anar realitzant. Si al 
introduir una modificació de data d’inici, data final o duració d’una activitat es vol 
recalcular la planificació, s’ha de prémer el botó “actualitzar”. Quan la taula s’hagi 
actualitzat, es mostraran les noves dates de planificació i totes aquelles que s’hagin 
canviat es mostraran de color vermell, un cop revisades aquestes variacions, podem 
acceptar-les prement el botó d’acceptar. 
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A part de recollir les dades objectives, durant tot el semestre també es van recollir les 
opinions de l’equip per a possibles millores a fer en un futur. Totes aquestes 
propostes es van anotar a una pestanya de l’aplicació. 

 

4.4. Tercera etapa: Verificació  

Una vegada s’ha portat a terme l’activitat, és l’hora de verificar i comprovar si els resultats 
obtinguts compleixen els objectius inicials.  

El primer objectiu que s’havia proposat en l’etapa de planificació és la implantació del 
“Calendari UOC” com una eina de planificació de les activitats de manera útil, intuïtiva i fàcil 
d’utilitzar per als treballadors de l’àrea. Després d’haver passat el quadrimestre introduint les 
dades i modificacions, s’ha considerat aquest objectiu assolit parcialment.  

Per una banda, el resultat ha estat positiu: l’eina desenvolupada ha servit per a poder 
calcular les noves dates del semestre i per introduir les dades modificades, les dades han 
estat introduïdes fàcilment per a totes les persones de l’equip i no hi ha hagut problemes 
destacables.  

Però per altra banda, hi ha hagut una falta d”usabilitat”1. L’aplicació del Calendari UOC és 
una fulla d’Excel, que es troba com un arxiu en una carpeta compartida dintre el servidor de 
l’Àrea. En primera instància, no hi havia cap limitació de lectura ni escriptura per a les 
persones de l’àrea (recordem que l’equip està format per un total de 83 persones). Això ens 
portava problemes de simultaneïtat (quan l’arxiu estava obert en més d’un ordinador i es 
volien guardar les modificacions) i de petits errors (al ser obert per moltes persones, sovint hi 
havia camps on s’havia perdut la fórmula, s’havia canviat el format...). Posteriorment es van 

                                                

 

 

1 Usabilitat és una paraula derivada de l’anglès usability, que es refereix a la facilitat amb 
què les persones poden utilitzar una eina amb la finalitat d’aconseguir un objectiu concret. 
Aquesta paraula és molt usada sobretot en l’àmbit de les aplicacions informàtiques. Analitza 
la interacció entre l’ordinador i l’usuari posant èmfasis a la facilitat d’ús i a l’elegància del 
disseny de l’aplicació avaluada.  
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donar diferents nivells d’usuari, de manera que totes les persones poguessin llegir l’arxiu 
però que només pogués estar modificat per l’encarregat de la planificació de l’àrea i els 
quatre caps d’operatiu. D’aquesta manera el problema es va solucionar en la major part, 
però encara quedaven petits incisos a arreglar. 

D’aquesta situació, va sortir la primera acció de millora necessària per millorar l’usabilitat 
de l’aplicació i que tractarem en la següent etapa del cicle.  

El segon objectiu que es va marcar a l’inici d’aquest cicle va ser el d’involucrar a totes les 
persones de l’equip en la planificació de les activitats. Aquest objectiu el donem com a 
assolit perquè la fàcil introducció de dades, ha permès que totes les persones de l’àrea 
col·laboressin en la introducció de dades i s’involucressin en la planificació.  

A més, gràcies a la presència de la pestanya per a recomanacions, l’equip s’ha mostrat 
voluntari i han participat aportant noves idees. Així doncs donem aquest objectiu com a 
assolit.  

El tercer objectiu consistia en obtenir un sistema de control per saber la situació actual de 
l’àrea en un moment donat. Per a assolir aquest objectiu s’havia dissenyat a l’eina del 
“Calendari UOC” un camp anomenat estat que ens informava de la situació en què es troba 
cada activitat en un moment donat, tal com s’ha explicat anteriorment en l’apartat 3.4 (veure 
Taula 3.7. Diferents estats en els que es pot trobar una activitat).  

Aquest estat ens aporta informació de l’activitat en un moment donat. En la majoria de les 
activitats, sobretot les curtes i/o les que no tenen una càrrega de feina gaire elevada, 
aquesta informació és més que suficient. Ara bé, aquesta informació pot resultar insuficient 
per aquelles activitats amb gran càrrega de feina i de llarga duració. 

Un exemple molt clar per explicar aquest últim cas és l’activitat 28.08: Preparació i pujada de 
sobres a estudis per a les sol·licituds d’AEP. Veiem que aquesta activitat es porta a terme 
entre el 19 d’Abril i el 03 de Maig del 2010, és a dir, durant 11 dies laborables.  

En aquest cas, si obrim el “Calendari UOC” el dia 26 d’Abril, veiem en el camp d’”Estat” que 
aquesta activitat s’està portant a terme, però no sabem quin percentatge de feina realitzada 
tenim, no podem saber si anem bé o no de temps. És a dir, imaginem que s’hagin de fer un 
total de 2.000 sol·licituds en aquest període. En el cas hipotètic que fins aquest dia només 
s’haguessin realitzat 300 sol·licituds, significaria que anem molt malament de temps. En 
canvi, en el cas hipotètic que ja s’haguessin tractat 1.600 sol·licituds, la situació seria molt 
favorable. 

D’aquesta observació en neix la segona acció de millora possible, per cobrir la necessitat 
d’indicadors que tenim en algunes activitats.  
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4.5. Quarta etapa: Actuació.  

Després d’haver verificat l’assoliment dels objectius en l’etapa anterior, s’han detectat dos 
principals accions de millora, una respecte a la comoditat d’ús de l’eina i l’altra respecte a la 
necessitat de l’incorporació d’indicadors per algunes activitats concretes.  

A part d’aquestes dues línies de treball, és important destacar que gràcies a la col·laboració 
de tota la gent de l’equip, es van recollir petits detalls a millorar. Així doncs, en primer lloc es 
van portar a terme petites modificacions per a la millora general de l’eina. Exemples 
d’aquestes modificacions podrien ser destacar unes dades en concret aplicant un format de 
color, formats automàtics en camps on inicialment no s’aplicaven... Aquests canvis, es van 
aplicar a l’eina de manera fàcil i sense problemes.  

 

4.5.1. Acció de millora: usabilitat. 

La primera acció de millora detectada, és la falta d’usabilitat i de comoditat d’ús degut al 
format de l’eina “Calendari UOC”, una fulla de MSO Excel que s’ha dissenyat per a poder 
reunir tota la informació que es volia plasmar, però que potser no té el format més adequat 
per a compartir entre les 83 persones de l’equip. Un dels principis bàsics que hi ha per el 
desenvolupament d’aquesta eina des de la direcció de l’àrea és que pugui ser utilitzada per 
a totes les persones de l’àrea, es busca la involucració de tot  l’equip en les tasques de 
planificació de l’activitat. 

Fins a l’inici d’aquest projecte de final de carrera, la planificació tenia tot el seu pes en una 
persona de l’operatiu d’OiSO que generava els calendaris amb les dates més principals però 
que no servia com una eina, perquè moltes vegades les dates eren introduides un cop 
l’activitat ja s’havia realitzat. Aquests calendaris no eren utilitzats per la major part de l’equip i 
això resultava amb molts imprevistos quan alguna de les activitats no es realitzaven 
correctament o dins el termini adequat.  

D’aquesta manera es comencen a buscar alternatives per a la presentació de la informació 
que tenim en format d’Excel. La informació que es mostra al “Calendari UOC” és correcte i 
molt útil però es necessita una altra forma per mostrar-la de manera més amena i que 
pogués ser visualitzada per a totes les persones de l’àrea sense problemes de format, 
fórmules, usuaris simultanis... 

Després d’una reunió amb la gran majoria de l’equip, es fa un brainstorming i  la opció 
resultant més votada, es la creació d’una pàgina web, que mostrés de forma intuïtiva tota la 
informació que es calcula des de l’Excel “Calendari UOC”.  Durant una setmana, es decideix 
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analitzar aquesta opció i fer una estimació aproximada del temps que representaria la seva 
elaboració 

ANÀLISI I VALORACIÓ DE LA SOLUCIÓ WEB. 

L’objectiu principal d’aquest punt és el distribuir la informació que s’ha obtingut com a 
resultat dels apartats anteriors (continguda a l’arxiu del Calendari UOC) de manera fàcil i 
intuïtiva entre tot el personal de la Universitat, però procurant no excedir els límits de temps i 
recursos que es tenien per aquest projecte de final de carrera.  

Arran del resultat obtingut en el brainstorming dut a terme amb anterioritat, i tenint en compte 
aquestes necessitats, es realitza una anàlisi per tal d’estimar el cost econòmic i temporal del 
desenvolupament d’una pàgina web i determinar-ne la viabilitat.   

Concretament, la nova pàgina web ha de mostrar la informació del llibre d’Excel “Calendari 
UOC” d’una forma clara i amb la possibilitat de filtrar les dades per a cada operatiu de l’Àrea. 

 

Figura 4.2. Situació actual i situació a la que es vol arribar. 

Els factors que es van tenir en compte en aquest estudi previ van ser: 

- Disponibilitat de servidor de producció: l’Àrea d’OGD disposa d’un servidor intern 
amb suficient espai lliure per a poder ubicar-hi una pàgina web. D’aquesta manera, 
la web podria ser visible per a totes les persones de l’Àrea sense problemes. 
 

- Política IT de l’empresa:  a la UOC s’utilitza habitualment el llenguatge PHP (PHP 
Hypertext Pre-processor) en el desenvolupament d’aplicacions web i per coherència 
s’opta per aquesta opció.  
 

- Esquema visual: la nova web es pot crear seguint l’esquema visual del portal web 
actual de la UOC. D’aquesta manera, s’estalvia temps de disseny i alhora es 
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guanya integritat estètica i comoditat per als usuaris que ja estan habituats a 
aquesta interfície. 

 
- Existència de biblioteques específiques: Hi ha diferents maneres de treballar amb 

dades en format MSO Excel 2007 (fitxers .xlsx) usant el llenguatge PHP. Una de les 
més conegudes és la biblioteca PHPExcel, que permet, entre moltes altres opcions, 
llegir arxius en aquest format i extreure’n dades de forma estructurada. Per tant, 
s’utilitza aquesta biblioteca, ja que, gràcies a la seva senzillesa d’ús i potència, 
cobreix els requeriments imposats. 

Després de contrastar la càrrega de feina que implicaria el desenvolupament 
(aproximadament tres mesos) i la millora que suposaria per a tots els treballadors de l’àrea 
el fet de disposar de dades úniques i actualitzades, es va decidir seguir endavant amb 
aquesta opció. 

 

4.5.2. Acció de millora: indicadors. 

La segona acció de millora detectada en l’etapa de verificació va ser la necessitat d’introduir 
indicadors per a algunes activitats concretes. En el moment actual, tenim la possibilitat de 
saber quin és l’estat de cada activitat (si ja s’ha realitzat, si s’està realitzant en aquest 
moment o bé si és una activitat futura), però no podem saber si aquesta activitat està 
evolucionant adequadament o no (si el percentatge de feina realitzada es correspon amb el 
percentatge de temps dedicat a l’activitat).  

Aquesta característica però, només la trobem per a unes activitats molt concretes, perquè 
amb la gran majoria (com per exemple, l’activitat 19.01 validar horaris i models d’avaluació 
amb Estudis, l’activitat 21.02 Gestió de l’aula d’avaluació....) no es necessita aquest nivell de 
detall.  

Les activitats que necessiten un indicador per quedar més ben reflectides en els sistemes de 
gestió de l’activitat de l’àrea, són aquelles que per un general tenen un gran volum de feina i 
que es porten a terme durant períodes llargs, l’exemple que ja s’ha explicat a l’apartat de 
l’etapa de verificació del cicle PDCA, és el de l’activitat 28.08: Preparació i pujada de sobres 
a estudis per a les sol·licituds d’AEP. 
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Anàlisi i selecció d’indicadors.  

Així doncs, es va pensar quines són les activitats de cada operatiu que necessiten un 
indicador per informar-nos de l’estat en què es troben. Aquest indicador serviria a la direcció 
per a tenir una visió més exacte del que està passant a l’àrea. 

Al repassar operatiu per operatiu, van sortir moltes possibles activitats, el progrés de les 
quals seria útil mesurar amb indicadors. Del primer llistat, hi van haver moltes possibilitats 
que van ser descartades per manca d’informació. S’ha de tenir en compte que en el conjunt 
de l’àrea s’utilitzen molts softwares diferents i que la informació no està unificada, llavors es 
feia molt difícil poder tenir la informació. En molts casos era molt més el treball necessari per 
a poder calcular aquests indicadors que el valor afegit que ens aportava poder-los tenir.  

Així, un cop repassades totes les activitats i després d’una reunió amb els 4 caps d’operatiu i 
el director de l’àrea, es va decidir que els indicadors més representatius i que donarien més 
informació de la situació de l’àrea són les que es mostren a continuació. A part d’indicadors 
per als 4 operatius, també es va afegir un indicador global per a tota l’àrea i que és el 
nombre d’incidències que els estudiants introdueixen a través del Campus Virtual amb tot el 
que té relació amb l’acció docent. Aquestes incidències arriben a la nostra àrea a partir d’un 
programa anomenat Totem. D’aquesta manera, els indicadors que es seleccionar per a 
calcular i implantar a l’àrea són els que es veuen a la taula següent. 

 

 Taula 4.3 Indicadors seleccionats per a donar una visió general de l’estat de l’àrea 

 

 

 

 

 

enter
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4.6. Eina desenvolupada: Aplicació web. 

4.6.1. Disseny de l’aplicació.  

En primer lloc, cal identificar la informació que es vol presentar des de la nova aplicació. 
Aquesta informació és: 

 Llistat de processos i activitats, mostrant el camp “agent”. Aquest camp és rellevant 
per a totes aquelles activitats que involucren operatius externs a l’àrea d’OGD. 
D’aquesta manera, una vegada pactat el calendari, totes aquestes àrees podran 
veure les dates que realització de les activitats. 
 

 Visualització del calendari diferenciant les activitats que ja s’han realitzat, les que 
s’estan realitzant en aquest moment i les que es realitzaran en un futur.  
 

 Representació del diagrama de Gantt. A partir de les dates d’inici i final de cada 
activitat, la representació del diagrama de Gantt facilita la comprensió de les 
precedències i les relacions entre activitats de manera fàcil i intuïtiva. 
 

 Representació de la càrrega de feina. Tot i que aquesta informació només s’ha 
obtingut de manera completa per a l’operatiu de Tràmits, és útil per observar els pics 
de feina de cada operatiu i decidir si és necessari assignar persones addicionals a 
algun operatiu concret. En un futur, s’espera recopilar aquesta informació per als 
altres operatius i, d’aquesta manera, obtenir la càrrega de feina per a tota l’àrea. 
 

 Visualització del mapa de processos. Des de la seva realització, el mapa de 
processos s’ha convertit en una eina molt utilitzada per a tots els treballadors de 
l’àrea i la seva visualització aporta un valor afegit a l’aplicació. 

Un cop determinades les funcionalitats que ha d’oferir l’eina, es va començar la seva 
implementació. 

 

4.6.2. Implementació de l’aplicació web. 
 

A. Preparació de l’entorn de desenvolupament 

Per una banda, l’eina IDE (entorn de desenvolupament integral) utilitzada en aquesta 
aplicació és el NotePad++. S’ha decidit aquesta opció per la simplicitat i velocitat que 
proporciona sobretot en aplicacions amb poca extensió de codi, com és aquest.  
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Per altra banda, el servidor de desenvolupament utilitzat ha estat el XAMPP, un servidor i 
intèrpret de  pàgines dinàmiques de programari lliure i fàcil d’utilitzar. L’opció que s’utilitza 
per a configurar l’entorn d’execució de l’aplicació és el servidor web Apache, conjuntament 
amb l’intèrpret del llenguatge PHP. Tot i que no s’han utilitzat, aquest servidor també 
proporciona un servei de FTP (per poder accedir i manipular els fitxers del servidor 
directament des de qualsevol ordinador dins de l’àrea local) i una base de dades MySQL. 

 

Figura 4.3. Panell de control del XAMPP amb el servidor Apache actiu.  

 
B. Recerca de biblioteques lliures 

Per facilitar el desenvolupament de l’aplicació web, es van buscar diferents biblioteques 
externes i lliures. Les utilitzades en aquesta aplicació són: 

o PHPExcel-1.7.6: Aquesta és la principal biblioteca de l’aplicació, ja que és 
l’encarregada de llegir la informació en format Excel. Per a facilitar encara més la 
lectura de les dades, es va optar per generar automàticament una versió 
simplificada del “Calendari UOC” que conté tres pestanyes i es va anomenar 
“Taules”.  

La primera pestanya, Processos, conté la relació de processos amb el seu 
identificador, el seu nom complet i l’identificador de l’operatiu responsable. 

La segona pestanya, Serveis, conté la relació de serveis amb el seu identificador, el 
seu nom complet, l’identificador de l’operatiu responsable i l’identificador de l’equip 
corresponent. 
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La tercera pestanya, Activitats, conté la relació d’activitats, amb el seu identificador, 
el seu nom complet, les dates d’inici i finalització, la càrrega de feina que comporta, 
l’identificador del servei corresponent i l’identificador de l’agent responsable. 

 

                             Figura 4.4. Format de l’arxiu “Taules” creat per a simplificar la lectura de dades. 

o Entorn de treball jQuery: jQuery és un programari lliure i de codi obert que ofereix 
una sèrie de funcionalitats basades en JavaScript que d’una altra manera 
requeririen un codi molt més extens. És a dir, amb les funcions d’aquesta biblioteca 
s’aconsegueixen millors resultats en menys temps i esforç. 

Partint d’aquesta base, s’han utilitzat les extensions següents: 

 Date: per a la gestió de dates 
 Datatables: per a la gestió de taules dinàmiques 
 Flot: per a la generació de gràfiques. Addicionalment, ha calgut 

instal·lar les extensions: flot.stack, per a les gràfiques apilades i 
flot.time, per a les gràfiques amb un eix temporal). 

 Gantt.view: per a la generació del diagrama de Gantt. 
 UI User Interface: per a la interfície d’usuari: botons, barres... 
 PDFObject: per a incrustar documents PDF dins de documents 

HTML. 
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C. Desenvolupament de l’aplicació 

El desenvolupament de l’aplicació va consistir en la codificació d’un programa fet a mida. 
Aquest pas, conté dos parts perfectament diferenciades, la part comuna i les diferents 
seccions que conté l’aplicació web.  
 

o Part comuna 

La part comuna de l’aplicació fa referència a totes aquelles característiques que són 
comunes per a les diferents seccions de la pàgina web. Dins d’aquesta classificació 
es troba: 

 El fitxer config.php: Aquest fitxer inicialitza els paràmetres comuns de 
configuració de l’aplicació (localització de fitxers, imposició de data i càrrega 
de dades de la capçalera). 

 
 El fitxer dataLoader.php: És el que carrega la configuració (ubicació, 

estructura de les pestanyes, estructura de les columnes....) de l’origen de 
dades del fitxer Excel “Taules” i estableix una connexió. 

 
 El fitxer template.php: Aquest fitxer és el que conté el format estètic 

(disposició dels elements de la base del document HTML resultant). Com ja 
s’ha comentat anteriorment, es va utilitzar la base de la pàgina web de la uoc 
per tal de facilitar l’incorporació d’aquesta eina a l’Àrea.  

 
En el disseny de la base estètica, situat a la capçalera de la nova 
aplicació web, s’ha implementat un filtre que permet escollir la informació 
que es mostra a les diferents seccions.  

 

 

Figura 4.5 Disseny del filtre d’operatius. 
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o Diferents seccions 

Per a cadascuna de les seccions que es mostren a l’aplicació web, es va escriure un 
fitxer .php que conté la lògica d’operacions per al tractament de dades i un segon 
fitxer amb el mateix nom (situat dins el directori views), que conté la preparació de la 
interfície d’usuari. Concretament aquesta interfície consisteix en un document HTML 
que mostra les dades resultants de la lògica de cada secció. 

Les seccions entre les quals es divideix aquesta aplicació són: 

 Processos i activitats: L’operativa d’aquesta secció consisteix en 
- Càrrega de les biblioteques anteriorment esmentades. 
- Càrrega de les dades del fitxer Excel “Taules” corresponents a les 

pestanyes Activitats i Serveis.  
- Aplicació del filtre d’operatius. 
- Per cada activitat, incorporació de l’identificador d’equip (obtingut de la 

taula serveis). 
- Pas de la taula resultant a la vista del directori views. 

 

Figura 4.6. Vista de la secció Processos i Activitats de l’aplicació web. 
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 Calendari: Els tres primers passos de l’operativa d’aquesta secció són 
comuns amb la secció anterior. Seguidament es fa:  

- Ordenació de la taula d’activitats per temps. 
- Assignació d’un estat a cada activitat de la forma següent: Si la 

data_final és anterior a la data_avui es mostra l’estat “finalitzat”. Si la 
data_inici és posterior a la data_avui es mostra l’estat “pendent”. I si no 
és cap de les dues situacions anteriors, es mostra estat “en procés”. 

- Pas a la vista de la taula resultant. 
 

 

Figura 4.7. Vista de la secció Calendari de l’aplicació web. 

Tal com es pot observar a la figura anterior, l’aplicació mostra una icona 
diferent per a cadascun dels estats. El tick de color verd correspon a aquelles 
activitats que ja han estat realitzades. Els dos engranatges de color gris 
corresponen a aquelles activitats que s’estan portant a terme en aquest 
moment i el rellotge indica que l’activitat està pendent. 
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 Diagrama de Gantt: Els tres primers passos són són comuns amb les seccions 
anteriors, excepte pel fet que en aquesta secció es carreguen les taules 
Processos i Activitats. Seguidament, 

- Adaptació de la taula d’activitats al format exigit per la biblioteca del 
Diagrama de Gantt. 

- Pas de les dades estructurades d’aquesta manera a la vista. 
 

 

Figura 4.8. Vista de la secció Diagrama de Gantt a l’aplicació web. 

Tal com es pot observar en la Figura anterior, aquesta biblioteca 
especialitzada interpreta les dades i les representa amb el format habitual del 
diagrama de Gantt.  

Cal tenir en compte que la reestructuració de les dades en el format requerit 
per aquesta funció és una operació força costosa perquè es genera 
informació per a cadascuna de les dates. Per aquest motiu, en seleccionar 
aquesta opció, la web pot tardar uns moments a carregar-se, sobretot quan hi 
ha més de dos operatius seleccionats.  
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 Càrrega de feina: Els tres primers passos són comuns amb la secció 
anterior. Seguidament, 

- Traducció de les activitats a rangs de dates (és a dir, a períodes de 
temps tenint en compte el calendari laboral) i càrregues de feina.  

- Inicialització d’un registre en forma de taula per a cada operatiu dins 
el filtre. 

- Per cada procés, obtenció de les activitats partint de l’operatiu i càlcul 
acumulat de la càrrega de feina per cada data.  

- Pas del calendari resultant de cada operatiu en el format exigit per la 
biblioteca Flot. 

 

 

Figura 4.9. Vista de la càrrega de feina de l’operatiu Tràmits a l’aplicació web. 
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 Mapa de processos: En aquesta secció no hi ha operativa en PHP més enllà 
de la necessària per carregar la interfície d’usuari, ja que el contingut s’obté a 
partir del fitxer PDF “Mapa” (que conté el mapa de processos) i es mostra 
usant la biblioteca de JavaScript PDFObject.  

El resultat obtingut es mostra a la següent figura. 

 

Figura 4.10. Vista del mapa de processos des de l’aplicació web. 
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4.7. Eina desenvolupada. Sistema d’indicadors. 

4.7.1. Disseny per al càlcul dels indicadors. 

Una vegada es van tenir els indicadors seleccionats, es va treballar cada indicador 
individualment per tal de poder-lo calcular de manera automàtica cada “x” temps. A la 
següent numeració, s’explica el significat de cadascun dels indicadors i la informació que es 
va extreure de les diferents aplicacions per a automatitzar-ne el càlcul. Per a tenir tots els 
càlculs en el mateix arxiu i poder representar l’estat dels quatre operatiu junts, es va crear 
una plantilla amb MSO Excel, on després d’incorporar-hi la informació necessària a les 
diferents pestanyes, els indicadors es calculen i es mostren automàticament. 

 

Figura 4.11. Format de la plantilla per el càlcul automatitzat dels indicadors 

- Nombre d’incidències o sol·licituds realitzades a Totem: El Totem és el programa a 
través del qual arriben les queixes o sol·licituds de l’estudiant en respecte a l’acció 
docent a la nostra àrea. Aquest indicador s’ha considerat de tota l’àrea d’OGD 
perquè engloba tota l’activitat que s’hi porta a terme. Si els quatre operatius treballen 
en concordança i alhora cap a uns mateixos objectius, l’estudiant rep tots els serveis 
dintre el període estipulat i hi ha menys queixes. Si pel contrari cada operatiu treballa 
per separat, això dóna lloc a diferents problemes que repercuteixen a l’estudiant.  
 
Aquest nombre, s’extreu d’una explotació de dades del programa Totem i 
s’introdueix directament a la plantilla.  



Pág. 80  Memoria 

 

 
- Temps mig de resolució d’incidències a Totem: El temps mig de resolució 

d’incidències és una dada molt important respecte el servei que es dóna l’estudiant. 
Segons els objectius de la UOC, qualsevol incidència d’un estudiant, s’ha d’haver 
contestat abans de 3 dies laborables i resolt abans del termini d’una setmana 
sempre i quan sigui possible, si no cal informar a l’estudiant i donar la incidència com 
a tancada fins que es pugui solucionar en el pròxim període especificat.  
 
Per a l’extracció d’aquesta informació, es segueix el procediment de l’indicador 
anterior. 
 

- Nombre de plans gestionats: El nombre de plans gestionats, és el primer indicador 
de l’operatiu de GEPEX, com ja s’ha comentat al principi d’aquest projecte, aquest 
operatiu és l’encarregat de la gestió i manteniment dels expedients dels estudiants i 
també de la programació de tots els estudis que s’imparteixen a la UOC. Durant 
aquesta segona part, s’han de gestionar els plans (adaptació dels programes amb 
l’estructura de la UOC: assignatures que els formen, idioma....). A l’inici de cada 
semestre es fa la gestió de tots els plans i és important que quan comenci la 
matrícula tots els plans hagin estat introduïts correctament i sense errors.  
 
Per al càlcul d’aquest indicador s’agafen les dades del programa de plans, anomenat 
GAT. S’ha de fet una explotació de dades i després de tractar-les adequadament, es 
troben els plans que han estat gestionats i donats com a correctes a cada moment.  
 

- Nombre de plans nous: Aquest indicador ens indica la quantitat de plans nous que 
han estat gestionats. Funciona igual que l’indicador anterior, amb la diferència, que 
aquest és per als programes nous que comencen en el semestre donat (programes 
nous que s’imparteixen a la UOC per primera vegada, canvis de titulacions per 
graus...). 
 

- Percentatge de plans modificats: Els plans modificats, són aquells que sense ser 
nous s’han de modificar per al semestre. Moltes d’aquestes modificacions venen des 
de l’àrea d’Estudis però perjudiquen a l’àrea perquè comporten la necessitat de més 
equivalències, més adaptacions, alumnes d’una mateix estudi amb assignatures 
diferents... en definitiva més càrrega de feina.  

La situació ideal seria aquella en què els plans estan perfectament alineats a totes 
les demandes del Ministeri d’Educació i no s’hagin de canviar semestre rere 
semestre. Per tant, com més percentatge de plans modificats, més dolent serà el 
resultat d’aquest indicador.  
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Les dades, igual que els altres dos indicadors d’aquest operatiu s’extreuen del 
programa de GAT. El nombre de plans modificats no surt representat directament en 
cap de les explotacions possibles fins al moment. Així doncs, i gràcies a l’Àrea 
d’Aplicacions informàtiques, vam crear una nova consulta automatitzada que servís 
per introduir la informació en aquesta plantilla i així poder representar aquesta dada.  

 
- Nombre d’aules previstes per iniciar el semestre: Aquest és el primer indicador de 

l’operatiu de GAD, que es l’encarregat de totes les activitats que tenen relació amb la 
gestió de l’acció docent: creació d’aules al campus virtual, accessos dels estudiants i 
professors a les aules, gestió de la tramesa, preparació de seus i d’exàmens finals...  

Aquest indicador ens serveix per saber el nombre d’aules que s’han de crear abans 
de l’inici de semestre i ens dóna una idea de l’avanç d’aquesta activitat. Per al càlcul 
d’aquest indicador s’extreuen aquestes dades de l’aplicació de GAD anomenada 
PEP. S’ha creat una nova comanda en aquesta aplicació gràcies a la col·laboració 
de l’Àrea d’Aplicacions que ens permet introduir la informació en la nostra plantilla 
dels indicadors i poder extreure’n fàcilment aquestes dades per la seva 
representació. 

- Nombre d’estudiants afectats per errors inicials a les aules: Aquesta dada ens indica 
la quantitat d’estudiants que han tingut problemes d’accés a les aules del campus 
virtual en l’inici de semestre.  

Aquesta xifra és important per a l’Àrea perquè quan l’estudiant no pot entrar a l’aula 
que li correspon a l’inici de semestre, comporta moltes incidències per part de 
l’estudiant i dóna una mala imatge en la gestió de la universitat. 

Aquesta dada igual que l’indicador anterior, s’extreu de l’aplicació de PEP. 

- Nombre de sol·licituds d’AEP: Aquest és el primer indicador de l’operatiu de Tràmits, 
la dada ens indica la quantitat d’estudiants que ha demanat una sol·licitud d’AEP 
(Avaluació d’Estudis Previs) durant un semestre. L’AEP és una activitat que porta 
molt de volum de feina a l’àrea i és important que es pugui saber l’avanç que s’ha dut 
a terme per saber si es podran realitzar totes l’AEP dins del període estipulat.  

La informació per al càlcul d’aquest indicador s’extreu d’una explotació de l’aplicació 
informàtica per a la gestió d’AEP. 

- Temps mig de resolució d’AEP: El temps mig de resolució ens dóna una idea del 
temps que tarda i ens permet analitzar el detall per a aquelles resolucions que tarden 
més temps del previst.  
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L’AEP es sol·licita per l’estudiant abans de l’inici de semestre i ha de tenir el resultat 
abans de la matrícula, ja que depenent dels estudis previs que es reconeguin 
l’estudiant necessita matricular-se d’unes assignatures o d’unes altres. Quan la 
sol·licitud tarda més del termini donat a l’estudiant, hi ha un increment considerable 
de les queixes per a l’estudiant.  

Controlant aquest valor, que s’extreu de la mateixa aplicació que l’indicador anterior, 
es podrà veure quins són els Estudis que estan tardant més en respondre i poder 
facilitar el procés per arribar a temps per a la matrícula. 

- Nombre de contractes nous: Aquest és un indicador de l’Operatiu d’OiSO que és 
l’encarregat del seguiment i control de les activitats i de la incorporació de totes les 
activitats noves dintre del circuit normal de l’Àrea. El nombre de contractes nous per 
semestre ens dóna una idea aproximada de la feina que s’està portant a terme per a 
les persones de l’operatiu.  
 

- Nombre d’activitats noves gestionades: Aquest indicador és igualment que l’anterior 
un indicador per l’operatiu d’OiSO i ens permet veure quines activitats noves han 
estat incorporades dintre el circuit normal de l’àrea. Quan durant un semestre no s’ha 
pogut introduir la nova activitat, normalment es dissenya i es desenvolupa tot el 
procés però no s’inicia fins a l’inici del següent semestre.  

Amb aquest indicador es pretén controlar aquestes noves activitats per intentar que 
no es retardi la seva incorporació.  

De la mateixa manera que en l’indicador anterior, en la majoria d’aquestes activitats 
no s’utilitza una aplicació nova, així que la informació és proporcionada per el cap 
d’operatiu en cada moment per indicar l’evolució d’aquestes activitats noves. 
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4.7.2. Implementació del sistema d’indicadors 

Una vegada definits els procediments pel càlcul de tots els indicadors seleccionats, 
en la mateixa fulla on es van introduir totes les dades, es crear una pestanya nova 
on plasmar de manera gràfica la informació que aquests indicadors ens donen. El 
resultat va ser el mostrar a la següent figura.  

 

Fig.4.12 Indicadors plasmats en un mateix quadre. 

Els valors de cada actualització de la plantilla queden guardats en la mateixa fulla, el 
que permet la realització de gràfiques automàticament. 

 

Figura 4.13.2. Representació gràfica dels indicadors amb escala de temps 
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4.8. Balanç i propostes de millora 

4.8.1. Valoració i lliçons apreses de l’aplicació del cicle PDCA 

La valoració de l’aplicació del cicle de PDCA en aquest projecte ha estat molt satisfactòria. 
S’ha desenvolupat un cicle complert d’aquesta metodologia i s’han aplicat les accions de 
millora desenvolupades.  A la finalització d’aquest cicle, el període de pràctiques durant les 
quals s’ha desenvolupat aquest projecte ha finalitzat, de totes maneres, podria tornar-se a 
aplicar el cicle una altra vegada per detectar noves mancances i trobar possibles 
modificacions que millorarien el resultat actual. 

Es considera que l’aplicació del cicle PDCA ha estat d’una gran ajuda en aquest projecte. 
Gràcies al replantejament dels objectius en l’etapa de planificació i al corresponent avanç 
d’aquesta metodologia, ens ha permès detectar mancances que no s’havien observat fins 
llavors. 

 Les accions de millora que s’han desenvolupat i s’han implementat en l’àrea han ajudat a 
tenir una visió més completa de l’activitat de l’àrea, un dels objectius principals d’aquest 
projecte. Sobretot gràcies a l’aplicació web, que passa a ser una eina per a tot l’equip, s’ha 
demostrat un augment considerable de l’interès de tots els treballadors.  

D’aquesta manera la planificació de l’activitat passa a ser un concepte comú per a tot l’equip 
i no només depenent de la persona encarregada d’aquest concepte. Aquesta involucració 
per part de la gent de l’àrea ha estat valorada molt positivament per a la direcció de l’àrea.  

L’altra mesura aplicada, la introducció dels indicadors en la gestió de l’activitat, és de gran 
ajuda a la direcció de l’àrea ja que facilita informació detallada de l’estat de les activitats 
d’una ullada i informa dels punts febles, és a dir, facilita la presa de decisions estratègiques. 

4.8.2. Balanç del resultat obtingut en aquest projecte 

Fent balanç de la situació a l’inici i al final d’aquest projecte de final de carrera, hi ha diversos 
punts a destacar.  

En primer lloc, el format de la informació s’ha unificat per a tots els operatius i s’ha completat 
fins al nivell de les activitats. Això ajuda a tenir una visió global de les activats que es duen a 
terme a l’Àrea que no es tenia a l’inici d’aquest projecte de final de carrera.  

Gràcies al “Calendari UOC” que s’ha desenvolupat i al mapa de processos detallat, les 
relacions entre activitats han quedat plasmades. Aquesta informació és molt útil per a poder 
anticipar-se a possibles imprevistos i poder reaccionar per a solucionar-los a temps sense 
que afecti a l’estudiant. En definitiva, el servei donat a l’estudiant per part de l’Àrea s’ha vist 
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millorat gràcies a les millores de planificació i organització que s’han realitzat. Això s’ha vist 
en una disminució de les incidències entrades al campus virtual per part de l’estudiant en 
temes relacionats amb l’Àrea d’OGD. 

4.8.3. Propostes de millora 

En un futur, si s’apliqués un altra vegada el cicle de PDCA, es podria incorporar la informació 
presentada gràcies als indicadors en una nova secció de l’aplicació web. En aquest cas, 
caldria decidir si és convenient que les persones de l’equip puguin tenir accés a aquestes 
dades o és millor filtrar-les per a la direcció. També podria analitzar-se la conveniència de 
l’addició de nous indicadors.   

Respecte al desenvolupament de la web, podria millorar-se si la lògica que es troba al 
“Calendari UOC”, s’introduís a una base de dades, com pot ser MySQL, llavors les dades 
podrien ser tractades de forma més automàtica i es podrien obtenir gran diversitat de 
càlculs. De totes maneres, per a aquesta proposta de millora es necessitarien uns 
coneixements més extensos dels que s’han utilitzat en aquest projecte. 

Per últim, una altra proposta de millora seria passar a planificar l’activitat per cursos. En 
l’actualitat tot el tractament de dades i de gestió de l’activitat que es porta a terme a la UOC, 
(no només a l’Àrea d’OGD, sinó en tots els àmbits) es calcula a partir dels semestres. Degut 
a la naturalesa dels semestres i que l’activitat es comença a desenvolupar uns tres mesos i 
mig abans de l’inici de semestre, en la majoria dels mesos es realitzen activitats relatives al 
semestre 1 i al semestre 2 simultàniament. Amb aquesta proposta, després de duplicar la 
totalitat d’activitats presents al “Calendari UOC”, es calcularien les dates relatives a tot el 
curs i la càrrega de feina quedaria més homogeneïtzada.  
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5. Impacte mediambiental i valoració econòmica 

5.1. Impacte mediambiental 

Es considera impacte mediambiental a l’efecte que produeix una determinada acció humana 
sobre el medi ambient. Degut a la naturalesa d’aquest projecte de final de carrera, es pot 
considerar que l’impacte mediambiental que s’ha ocasionat és pràcticament nul.  

Els materials utilitzats en la realització d’aquest projecte (paper, consumibles per a les 
impressions i l’electricitat utilitzada per al funcionament dels aparells electrònics i la 
il·luminació) són molt comuns. Al estar totalment integrats en l’entorn operatiu de l’empresa, 
no necessiten un tracte especialitzat i per tant, no és necessària la realització de l’avaluació 
d’impacte ambiental (AIA).  

5.2. Valoració econòmica 

Aquest projecte de final de carrera s’ha portat a terme durant unes pràctiques de cooperació 
educativa entre l’ETSEIB i la UOC des del Juny del 2010 al Febrer del 2012.  

Durant aquest període, s’han dedicat 900 hores al desenvolupament de totes les parts 
d’aquest projecte. El repartiment d’aquest hores es mostra a la taula següent. 

 

Taula. 5.1. Repartiment de les hores del conveni amb les tasques portades a terme. 

Posteriorment, s’han dedicat aproximadament  150 hores a l’elaboració d’aquesta memòria. 
A la taula següent veiem el pressupost per aquest projecte: 

HORES
Gestió de l'activitat de l'àrea d'OGD 350

Definició dels processos de l'àrea 90
Descripció de l'activitat de l'àrea (processos, subprocessos i llistat d'activitats) 215
Elaboració del mapa de processos detallat 45

Desenvolupament del "Calendari UOC" 230
Adició de noves activitats, assignació de fites i de les relacions de precedència, restriccions… 145
Creació de la plantilla del "Calendari UOC" amb tota la informació anterior 85

Cicle PDCA 320
Preparació, arxius, creació d'una nova plantilla… 50
Aplicació web 185
Selecció i definició d'indicadors. Disseny del mapa de processos 85

TOTAL 900

ACTIVITAT
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Taula 5.2. Càlcul del pressupost per aquest projecte de final de carrera. 

S’ha considerat que el salari per hora de les hores destinades al desenvolupament del 
projecte i a la realització d’aquesta memòria és de 8€/hora, que ha estat la remuneració 
obtinguda en el conveni de pràctiques abans esmentat. 

*”La dedicació total de les altres persones de l’àrea” que figura en la taula superior, es 
refereix a les hores dedicades per part de l’equip, sobretot durant l’etapa de la descripció 
d’activitat. Tal com s’explica a l’apartat 3 (veure gràfica 3.4), es van realitzar nombroses 
reunions periòdiques amb totes les persones de l’àrea per tal de poder descriure amb detall 
les activitats que desenvolupa cada treballador. El salari d’aquestes hores s’ha considerat 
20€/hora, és un càlcul aproximat ja que es desconeixen els salaris de l’equip.  

La despesa econòmica del consum elèctric (utilització de l’ordinador i il·luminació), s’ha 
desestimat en aquest pressupost, al estar inclòs dins el consum elèctric normal de 
l’empresa, que es beneficia d’un contracte especial de tarificació per empreses.  

D’aquesta manera, considerant les hores de mà d’obra, els diferents materials utilitzats i 
altres despeses com el curs de formació que s’em va impartir de programació web, i les 
despeses de la presentació final que vaig realitzar del desenvolupament del PFC a tota 
l’àrea, surt un pressupost total de 13.135 euros. 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST
MÀ D'OBRA Hores Preu/hora SUBTOTAL
Desenvolupament del projecte 900 8 7.200
Realització de la memòria 150 8 1.200
Dedicació de la supervisora (cap d'operatiu) en el projecte 50 25 1.250
Dedicació total de les altres persones de l'àrea 100 20* 2.000
MATERIAL UTILITZAT Unitats Preu unitari SUBTOTAL
Material d'oficina (llibretes, folis, carpetes, bolígrafs, llapis, clips, carpetes…) 1 30 30
Consumibles d'impresora 1 40 40
Impressió de la memòria (impressió, enquadernació, còpies CD) 2 35 70
ALTRES DESPESES SUBTOTAL
Despeses de formació (curs d'introducció a la programació web: PHP, HTML i JavaScript/jQuery) 40h 1.200
Despeses de presentació final a totes les persones de l'Àrea (càtering i impresions) 145

13.135TOTAL (€)
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Conclusions 

La definició de l’activitat de l’àrea i l’elaboració dels mapa de processos, tot i requerir una 
dedicació de temps elevada i la col·laboració de totes les persones de l’equip, han resultat 
eines molt útils i de gran ajuda per les següents fases del present projecte i altres 
aplicacions de l’àrea. 

L’eina desenvolupada per a la gestió del calendari en format de Microsoft Excel, el 
“Calendari UOC”  té mancances en comparació a altres softwares especialitzats en gestió 
de projectes, però de totes maneres, aconsegueix tots els càlculs previstos en un inici i 
degut al seu funcionament senzill i fàcil no requereix de formació específica per part de 
l’usuari.  

L’aplicació del cicle de PDCA ha permès detectar les mancances presents en la nostra 
aplicació i ha resultat en bones propostes de millora.  

La utilització d’indicadors ha permès obtenir una visió de l’estat de l’àrea bastant acurada i 
gràcies al desenvolupament de la pàgina web, a part de l’evident millora de format en relació 
a la usabilitat, cal destacar que ha servit per a involucrar a totes les persones de l’àrea en la 
planificació de l’activitat. Aquest canvi de mentalitat ha sigut valorat molt positivament per a 
la direcció de l’Àrea d’OGD.  

Així doncs, es donen per assolits els objectius específics que han motivat la realització 
d’aquest projecte de final de carrera.   
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