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1. Introducció

1.1. Pròleg

UNEIX és el Sistema d'informació d'Universitats i Recerca de Catalunya, on totes 

les universitats catalanes reporten les seves dades estadístiques amb informació i 

seguiment de totes les titulacions oficials de grau, màster, doctorats... a més de la 

informació referent al personal docent i de gestió. 

Durant el curs 2011-2012 la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) participa 

per primera vegada en aquest sistema, i procedeix a l'enviament d'aquestes dades 

estadístiques sobre la universitat. Per a servir aquestes dades, la UIC disposa de 

les dades referents a alumnes, centres, titulacions, professors, personal de gestió, 

etc... de forma dispersa, no centralitzada. El seu procés d'obtenció és força 

complex, degut a que aquesta descentralització fa que la consulta i explotació 

d'aquestes dades estigui molt dificultat.

Per tant, les dades que sol·licita UNEIX no es poden obtenir de forma sencilla i 

s'han de presentar de manera que provinguin d'una mateixa font, es per això que 

es decideix que la millor solució és implantar un Data Warehouse (o Magatzem de 

Dades) que permeti centralitzar i organitzar aquestes dades. D'aquesta forma, 

també s'aprofita per a desenvolupar una eina (el Data Warehouse) requerida a la 

universitat, que permeti oferir informació estadística als diferents departaments 
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interessats de cara a generar informes i indicadors que permetin visualitzar de 

manera fiable l'estat de la institució.

Podem dir que, l'entrada al sistema UNEIX representa per la UIC la possibilitat 

d'incrementar l'organització del seu sistema d'informació amb noves eines que 

milloren la gestió i l'estudi de les dades de la universitat.

Es en aquest punt quan, es procedeix a realitzar un petit estudi sobre els 

requeriments i la viabilitat de posar en marxa un Data Warehouse a la UIC que 

permeti centralitzar aquesta informació requerida pel sistema UNEIX. Aquest estudi 

es realitza tenint en compte el model de dades del conjunt de sistemes de la UIC i 

veient les necessitats d'informació de la universitat. Tenint en compte que el Data 

Warehouse s'ha de desenvolupar de forma urgent (de cara als enviaments dels 

fitxers) i es tracta d'un desenvolupament per a una universitat petita, es descarta 

mirar altres experiències. D'altre forma, s'haurien dedicat molts esforços, recursos i 

hores a realitzar un estudi acurat de com altres universitats (principalment les 

universitats públiques de Catalunya) han desenvolupat el seu propi Data 

Warehouse i probablement no s'hauria assolit l'objectiu del projecte en els terminis 

establerts inicialment.

La decisió d'implementar un Data Warehouse respon a la necessitat 

d'emmagatzemar aquesta informació dins d'un sistema que no sigui accessible des 
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d'altres àmbits i, per tant, sigui una informació estable i subjecta a poques 

variacions. D'aquesta forma, cada cop que es genera un mateix fitxer la informació 

obtinguda ha de ser la mateixa (si no s'ha realitzat un canvi controlat).

La implantació d'aquest Data Warehouse por fer aflorar deficiències en les dades i 

que sorgeixi la necessitat de corregir aplicacions, ja que hi ha el risc que la 

informació que es vol obtenir no sigui registrada degudament o sigui registrada de 

manera que no es pugui explotar. Cal estudiar els mecanismes per obtenir 

aquestes dades i si cal, modificar-los. Es a dir, s'ha de realitzar una auditoria 

interna en l'àmbit de tota la universitat que comporti un estudi de tots els sistemes 

d'informació i la intervenció dels diferents responsables de tots aquells 

departaments implicats.

1.2. Motivació

Aquest projecte, a part de la motivació lògica que suposa realitzar qualsevol 

projecte de final de carrera, suposa la possibilitat d'aplicar els coneixements 

adquirits durant la carrera en un projecte de llarg recorregut i d'una complexitat 

elevada.

Pròpiament, ha estat una bona oportunitat per conèixer a fons totes les dades i 

estructures de dades de les que disposa la UIC i conèixer de forma global tota la 

organització, no només des de el punt de vista tècnic o informàtic, sinó també des 
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de el punt de vista organitzatiu o administratiu. Personalment, m'ha proporcionat 

l'oportunitat d'aprendre el funcionament d'una organització amb la complexitat d'una 

universitat i els mètodes de treball de molt del divers personal que hi treballa.

Es també una gran satisfacció realitzar una feina dedicada a recopilar i tractar les 

dades de tota la universitat i que aquestes s'uneixin amb les d'altres universitats de 

Catalunya i que puguin ser utilitzades per a millorar el sistema universitari català.

1.3. Estructura  *  

La memòria està dividida en tres grans parts diferenciades: 

Primerament hi ha una posada en context de que és UNEIX, un breu resum de la 

seva història i una petita explicació sobre com i perquè la UIC va decidir entrar en 

aquest sistema.

Seguidament es detalla la posada en marxa del projecte i les tasques realitzades 

per a dur terme la seva implementació mitjançant la descripció dels objectius, un 

anàlisi dels requisits i la seva especificació, quines eines s'han utilitzat, el disseny i  

implementació, la planificació i les conclusions obtingudes. 

* Nota:  Per a facilitar una major entesa per part del lector, es procedeix a usar la següent 
nomenclatura per a distingir el projecte UNEIX de la universitat del projecte UNEIX propi de la 
Generalitat. D'aquesta forma: D'ara en endavant, en la lectura d'aquesta memòria, ens referirem 
amb el projecte UNEIX de la UIC com UNEIXuic i al projecte UNEIX de la generalitat com 
UNEIXgen o directament UNEIX.
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2. Context

En aquest apartat s'explica a grans trets el projecte UNEIXuic: els inicis, l’arribada 

de la UIC al sistema UNEIXgen, la implantació del projecte...

2.1. Definicions, acrònims i abreviatures

Breu descripció dels noms i abreviatures utilitzades en aquest apartat o en tota la 

documentació.

● UIC: Universitat Internacional de Catalunya.

● DDT: Departament de Desenvolupament Tecnològic.

● UNEIX: Es el Sistema d'informació d'Universitats i Recerca de Catalunya.

● EEES: Espai Europeu d'Educació Superior.

● Data Warehouse: Es el nom que rep en anglès un Magatzem de dades. És 

una col·lecció de dades orientada a un determinat àmbit (en el nostre cas la 

UIC), integrat, no volàtil i variable en el temps, que ajuda a la presa de 

decisions en una organització.

● ETL (Extract, Transform and Load): Nom en anglès de Extreure, transformar 

i carregar. És el proces que permet a les organitzacions moure dades des 

de múltiples fonts, donar-lis format i carregar-les en una altre base de dades 

o Data Warehouse (com es el nostre cas), per a analitzar el proces de 
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negoci.

● FTP (File Transfer Protocol): En anglès Protocol de Transferència d'Arxius. 

Es un protocol de xarxa per a la transferència d'arxius entre sistemes 

connectats mitjançant TCP (Transmission Control Protocol), basat en 

l'arquitectura client-servidor. Des de el client es pot connectar a un servidor 

per a descarregar o enviar arxius, independentment del sistema operatiu de 

cada equip.

● Business Intelligence: Són el conjunt d'estratègies i eines enfocades a 

l'administració i creació de coneixement mitjançant l'anàlisi de les dades 

d'una organització o empresa.

2.2. Antecedents

Breu explicació sobre que es UNEIX, els seus orígens i la seva arribada a la UIC.

2.2.1. L’impuls europeu cap l’EEES

L'any 1999 els ministres responsables de l'educació superior als diferents països de 

la Unió Europea, signen la Declaració de Bologna. Aquesta declaració estableix les 

bases per a crear, l'any 2010, l'Espai europeu d'educació superior (EEES). Els 

països signants acorden: 

1. Adoptar un sistema de títols fàcilment comprensible i comparable.
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2. Adoptar un sistema basat en tres cicles: grau, màster i doctorat (aquests 

darrers agrupats, de vegades, en programes de postgrau).

3. Establir un sistema de crèdits comparable (ECTS) per promocionar una 

mobilitat més àmplia.

4. Promoure la mobilitat dels estudiants, el professorat i el personal 

d'administració.

5. Promoure la cooperació europea per tal de garantir la qualitat i desenvolupar 

criteris i metodologies comparables d'avaluació.

L’any 2003 és fa públic, des de la ciutat de Berlín (Alemanya), un comunicat que 

establia que per a l’any 2007, era necessari desenvolupar estàndards, 

procediments i guies per a garantir la qualitat de l’impuls europeu cap a l’EEES.

Aquests estàndards i directrius en matèria de rendiment de comptes, obliguen a les 

institucions que formen part de l’EEES, a garantir que recopilen, analitzen i utilitzen 

informació pertinent per a la gestió eficaç dels seus programes d’estudi i altres 

activitats.

Per garantir aquesta informació, els sistemes d’informació han d’incloure:

● Progressió dels estudiants i taxes d’èxit.
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● Accés al món de treball dels titulats.

● Satisfacció dels estudiants amb els seus programes.

● Eficàcia del professorat.

● Perfil dels estudiants.

● Recursos d’aprenentatge disponibles i els seus costos.

● Indicadors de rendiment.

A més a més, tot aquesta informació ha de ser útil per a que es pugui compartir 

entre les diferents institucions.

Les institucions han de publicar amb regularitat informació actualitzada, imparcial i 

objectiva, tant qualitativa com quantitativa sobre els programes i títols que 

ofereixen.

2.2.2. Rendiment de comptes. El model Uneix.

En aquesta línia, les universitats públiques de Catalunya, la Conselleria d’Educació 

i l’Agència per a la Qualitat Universitària de Catalunya (AQU), decideixen impulsar 

un sistema de rendiment de comptes, amb la finalitat de:

● Contribuir a un millor coneixement intern de cada universitat i la seva 
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disposició en el conjunt del sistema.

● Aprofitar el potencial pedagògic de la informació per a enfortir els processos 

de millora.

● Incrementar l’eficiència en l’ús de recursos.

● Aprofundir en l’exigència democràtica de transparència i rendiment de 

comptes a la societat.

I de forma més genèrica:

● Aproximar la informació de manera senzilla.

● Oferir informació suficient per a portar a terme les tasques d’anàlisi i presa 

de decisions.

● Expandir el coneixement.

● Normalitzar conceptes, criteris i terminologia.

● Obtenir indicadors automàticament.

Per a dur a terme tot això, són necessaris els següents requeriments del sistema:

● Definició de l’escenari:

○ Orientat a l’usuari.

○ Comprensible per a l’usuari.

○ Definit per l’usuari.
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○ Gestionat per l’usuari.

○ Utilitzat per l’usuari.

● Requeriments:

○ Ús de terminologia de gestió.

○ Conceptes normalitzats i coneguts.

○ Informació rellevant per ell.

○ Integrat en el seu entorn de treball.

○ Aprenentatge nul de conceptes informàtics.

D’aquesta manera es decideix apostar cap al desenvolupament dels indicadors del 

sistema UNEIX, com a eina fonamental per a l'anàlisi de la qualitat de les 

titulacions del sistema universitari català.

Els indicadors del sistema UNEIX garanteixen la transparència i l'equitat en l'anàlisi 

de la informació de les titulacions i faciliten la rendició de comptes, en sintonia amb 

els referents europeus en matèria de qualitat en l'ensenyament superior.

Aquesta rendició de comptes és un procés inherent a les activitats amb caràcter de 

servei públic envers els diferents grups d'interès:

● Els gestors del govern, que han de destinar els recursos d'una manera 
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eficient.

● Les universitats, que han d'analitzar els resultats dels indicadors per millorar 

la qualitat dels programes formatius.

● Els futurs alumnes, que es mereixen una oferta formativa de qualitat.

● La societat en general, com a receptora dels professionals i els 

investigadors que es formen a les universitats.

D'altra banda, també cal destacar que UNEIX crea uns referents comuns a tot 

l'àmbit universitari, ja que normalitza conceptes, criteris i terminologia, i facilita 

l'accés a la informació d'una manera senzilla.

Durant el primer any de seguiment, AQU Catalunya i UNEIX van preparar un 

conjunt d'indicadors sobre les titulacions que s'imparteixen a Catalunya en les 

universitats públiques. Aquests indicadors es van trametre a les universitats 

corresponents amb el propòsit que les dades subministrades fossin analitzades en 

el seguiment de les titulacions.

Concretament, es van proporcionar indicadors a més de 500 titulacions, entre 

graus i màsters.

El desplegament dels indicadors es va realitzar i es segueix realitzant, de forma 
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progressiva al llarg dels propers anys i la informació ha anat augmentant en dos 

eixos clars i diferenciats:

● Incorporant els indicadors de les universitats que no participaren a UNEIX en 

els seus inicis.

● Ampliant el catàleg d'indicadors segons els requeriments del seguiment (guia 

de seguiment).

Amb els indicadors, les universitats han d'abordar el seguiment de les titulacions. 

Es pretén fer una anàlisi valorativa de la titulació, plantejada com una reflexió des 

d'una perspectiva acadèmica del funcionament de la mateixa titulació, a partir de la 

informació derivada de dades i d'indicadors. 

L'eficàcia d'aquestes accions pot ser més gran en la mesura que estiguin 

vinculades als objectius i als resultats dels indicadors de les titulacions. En aquest 

aspecte, els indicadors del sistema UNEIX es postulen com a elements clau per al 

seguiment de les titulacions, ja que permeten crear un sistema àgil, coherent i 

equitatiu per al seguiment de les titulacions del sistema universitari català.
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2.3. Els fitxers UNEIX

La base de dades d'UNEIX en matèria d'universitats implantada va ser implantada 

pel DURSI (Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació) en 

col·laboració amb les set universitats públiques catalanes més la Universitat de Vic. 

Aquest sistema d'indicadors funciona des del 2001 i té uns 700 usuaris. Es tracta 

d'una eina pionera a l'Estat espanyol.

UNEIX es basa en quatre puntals: cooperació (entre universitats i Administració), 

homogeneïtat de les dades, fiabilitat (es valida acuradament tota la informació 

rebuda) i usabilitat. La base de dades ha de servir, no tan sols per millorar la 

informació estadística, sinó també per fomentar l'anàlisi, la planificació, la 

programació i la presa de decisions en l'àmbit universitari.

Les dades quantitatives, els indicadors, en què es basa el procés de seguiment 

han d'ajudar a caracteritzar el procés d'ensenyament-aprenentatge. És necessari, 

doncs, que s'ajustin a la realitat i que permetin descriure situacions quotidianes, i 

no intangibles, a les quals ha de fer front la comunitat universitària diàriament. Per 

això les encarregades de definir els indicadors rellevants han estat les universitats i 

les dades amb les quals es construeixen vénen d'un sistema consistent i fiable com 

és UNEIX.
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Els indicadors del sistema UNEIX han de ser aquells que descriuen les tres etapes 

del procés d'ensenyament i aprenentatge.

2.4. El projecte

2.4.1. Idea principal

Per una banda tenim UNEIX, que és el sistema de cooperació entre les universitats 

catalanes i el departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Per altra 

banda tenim la UIC que es una universitat pertanyent a una fundació privada que 

es vol afegir al sistema UNEIX per a reportar dades de la universitat.

En aquest context, sorgeix la idea de realitzar el projecte anomenat UNEIXuic (com 

el propi sistema de la Generalitat) a la UIC. Un projecte que recopili les dades 

estadístiques  i generi de forma automàtica els fitxers requerits per UNEIXgen per 

a reportar aquestes dades que posteriorment generaran uns indicadors.

Cal remarcar que, posteriorment, i en vistes a l'adaptació que requerien alguns dels 

sistemes d'informació de la UIC, s'han realitzat projectes paral·lels per tal de poder 

obtenir algunes de les dades que la UIC no requeria gestionar però que UNEIXgen 

sol·licita.
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Aquest projecte, ha estat realitzat per part del projectista Daniel Méndez. No 

obstant, per a la interlocució directa amb UNEIXgen, hi ha intervingut la feina de la 

Gloria Tramuns (membre de Secretaria General) i la Núria Casals (membre del 

Departament de Qualitat). Es vol agrair, a més a més, la col·laboració puntual 

d’altres membres del Departament de Desenvolupament Tecnològic, especialment 

de l’Óscar Tarriño, i els altres departaments de la universitat que han requerit de la 

seva col·laboració per a realitzar aquest projecte satisfactòriament.

2.4.2. Breu història

2.4.2.1. Els inicis

Des de l’inici de la posada en marxa del sistema UNEIX, les universitats públiques 

catalanes utilitzen aquest sistema per a recopilar dades i obtenir indicadors de 

qualitat.

Uns anys desprès les universitats privades s’hi van anar afegint per tal de que les 

seves institucions també siguin reflectides a UNEIX.

Així doncs, la UIC com a universitat privada, és va afegir posteriorment (com la 

resta d’universitats privades), amb la finalitat de ser visible al sistema UNEIX. 
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La Secretaria General de la UIC rep l’encàrrec d’iniciar el projecte UNEIXuic per tal 

de reportar totes aquelles dades necessàries i decideix reunir-se amb el 

Departament de Desenvolupament Tecnològic per a decidir com es podran realitzar 

aquests enviaments de dades que reclama UNEIXgen en els diferents fitxers. 

S’inicia així el projecte per tal de dur a terme la recopilació de dades i enviament 

dels fitxers UNEIX.

2.4.2.2. El nom

Es decideix utilitzar el mateix nom que el sistema d'informació creat per la 

Generalitat. D'aquesta manera, tota informació estadística 100% fiable serà la que 

es troba al Data Warehouse i que es reporta a UNEIXgen.

2.4.2.3. Actualitat

El projecte UNEIXuic està actualment en funcionament i s’està ampliant per a que 

pugui ser usable íntegrament des de Secretaria General sense requerir de suport 

de part del DDT.

2.4.3. El nucli de desenvolupament

Es tracta d’un projecte totalment nou i, tot i que ja hi havia un petit Data 

Warehouse creat, s’ha tingut que realitzar una forta ampliació d’aquest per a 
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recopilar totes les dades necessàries de les diferents aplicacions. S'ha ampliat el 

model de dades afegint camps i taules noves per contenir aquestes noves dades.

Per a carregar les dades al Data Warehouse, anomenat alexandria, s’ha 

desenvolupat un conjunt de ETLs implementades mitjançant el llenguatge de 

programació PHP i s’ha convertit les existents (creades en PL/PgSQL) també en 

PHP per a poder-les carregar totes juntes mitjançant un conjunt de scripts en shell. 

D’aquesta manera la càrrega al Data Warehouse es realitza de manera unificada i 

senzilla d'utilitzar.

2.4.4. Aplicació web per a crear els fitxers

La generació dels fitxers UNEIX a partir de les dades del Data Warehouse es 

realitza des d'una aplicació web ja existent anteriorment per a ús de Gestió 

Acadèmica i Secretaria General. S’ha realitzat d’aquesta forma per tal que 

Secretaria General pugui generar els fitxers de forma autònoma al DDT. D'aquesta 

forma el DDT només s'encarrega de donar suport tècnic.

Aquesta aplicació web està dissenyada de forma pròpia pel DDT utilitzant software 

lliure, de manera que no hi ha dependència amb altres empreses en el 

manteniment i el suport tècnic.
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3.Objectius

En aquest apartat tractarem tant els objectius del projecte UNEIXuic en general, 

com els objectius secundaris o derivats d'aquest.

El nostre principal objectiu, és enviar els fitxers de forma que aquests es puguin 

validar pel sistema de validació d’UNEIXgen i que es puguin treure els indicadors 

pertinents referents a la UIC.

Partint d’aquest punt, els nostres objectius secundaris o derivats de l’objectiu 

principal han estat:

● La recopilació de les dades sol·licitades per UNEIXgen i que estaven 

disperses en diferents sistemes d'informació, ja sigui en les diferents BBDD 

o en diferents aplicacions de la universitat.

● Solucionar inconsistències en algunes d’aquestes dades, derivades de vicis i 

mal ús i falta de manteniment per part dels usuaris finals.

● Pensar com recopilar dades que la UIC no considerava apropiades i no es 

guardaven, i crear projectes paral·lels per a realitzar aquest fi. Canvis en 

aplicacions i creació d'aplicacions noves.

● L'ampliació d’un data Warehouse que centralitzes aquestes dades de 

manera que fos més fàcil l’accés a aquestes i no hi hagués el risc de 

pèrdua ni modificació d'aquestes dades.
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● Gestió mitjançant ETLs en PHP de la càrrega de les dades al Data 

Warehouse i unificació de totes les ETLs per executar mitjançant un script 

de forma unificada i fàcil.

● Creació d’una aplicació que permeti crear els fitxers, de manera que la 

gestió sigui íntegrament responsabilitat de la Secretaria General de la 

universitat.

● Solucionar errors en dades incorrectes i millorar-lo per a que sigui fàcilment 

usable per a l’usuari final.
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4. Gestió

En aquest apartat s'intenta explicar tota la planificació seguida en transcurs del 

projecte. Degut a que l'enviament de fitxers està molt marcat en dates que el 

sistema UNEIXgen marca a principis de curs, la planificació s'ha realitzat al voltant 

d'aquestes dates.

Primerament farem una breu descripció de les etapes del projecte, desprès 

desglossarem les tasques que s'han dut a terme durant la realització d'aquest, i 

posteriorment veurem la duració planificada i real de cadascuna d'aquestes 

tasques.

Per acabar comentarem i compararem l'estimació i la duració real d'aquesta 

planificació.

4.1. Descripció de les etapes

Aquí s'expliquen les etapes més significatives del projecte. Com al DDT utilitzem un 

entorn comú a totes les aplicacions, aquest no ha suposat un treball qualificable 

com a etapa.

1. Estudi de les dades

Aquesta etapa va consistir en l'aprenentatge de les dades que demanava 

UNEIXgen en cadascú dels fitxers. Com cada fitxer es diferent, moltes 
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dades són diferents, per tant, s'ha anat un per un analitzant totes els fitxers 

per a comprovar aquestes dades.

2. Ampliació del Data Warehouse i ETLs

La segona etapa ha estat la creació d'un Data Warehouse que centralitzés 

aquestes dades de forma que fossin fàcilment accessibles i estables de 

forma que no hi haguessin canvis en elles constantment. Va comportar 

també la generació de les ETLs que s'encarreguen de realitzar el procés de 

càrrega d'aquestes dades al Data Warehouse.

3. Creació de l'aplicació de generació dels fitxers

Paral·lelament amb la segona etapa, hi ha la etapa de creació de l'aplicació 

encarregat de la generació dels fitxers. Es des de d'aquí com la Secretaria 

General de la universitat s'encarrega de generar els fitxers per UNEIXgen 

per a carregar-los al FTP.

4. Generació dels fitxers en funció de les dates.

Etapa en la que es generen els fitxers i s'envien al sistema UNEIXgen per a 

validar. Aquest proces consisteix en pujar a través d'un FTP els diferents 

fitxers durant les dates assenyalades i esperar al procés de validació. 

5. Enviament i validació dels fitxers.

Si el fitxer està generat correctament, aquest procés de validació no 
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retornarà errors i estarà validat. D'altre banda si ens reporten alguns errors, 

aquests s'han de corregir i el fitxer es torna a pujar al FTP.

6. Revisió dels indicadors estadístics.

L'última etapa consisteix en la revisió dels indicadors

4.2. Planificació

En aquest apartat es pot veure la planificació del projecte. Primerament es mostren 

les tasques que s'han planificat i dut a terme durant el projecte:

• Definició del projecte: Tasques de definició i planificació dels objectius.

• Estudi de les dades: Tasques relatives a estudiar les dades que demana 

UNEIXgen i comprovar si aquestes existeixen al sistema.

◦ Estudiar dades que demana UNEIXgen a cada un dels fitxers.

◦ Realitzar canvis necessaris per a obtenir totes aquelles dades que no 

tenim i volem obtenir.

• Creació del Data Warehouse i ETLs

◦ Creació de les ETLs per a carregar les dades i actualització de les ja 

existents per a unificar en una execució única.

• Creació de l'aplicació: Tasques relatives a la creació de l'aplicació web que 

gestiona la generació dels fitxers.

• Generació dels fitxers en funció de les dates.
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◦ Fitxers 1 de novembre  de 2011

◦ Fitxers 15 de novembre de 2011

◦ Fitxers 1 de desembre de 2011

◦ Fitxers 15 de febrer de 2012

◦ Fitxers 30 de març de 2012

• Repassar indicadors.

4.2.1. Planificació inicial

Tot seguit es mostra en un diagrama de Gantt la planificació inicial del projecte, és 

a dir, el temps que s'ha estimat invertir per desenvolupar cada tasca. 

La planificació va des del mes d'octubre del 2011 fins a finals de Juny del 2012. 

Podem veure l’estimació de la dedicació en hores en cadascuna de les setmanes i 

la dedicació de cada tasca en concret. Es considera que s'ha treballat al projecte a 

temps parcial, ja que al mateix temps s'ha dedicat temps en l'execució d'altres 

projectes de dins del departament.
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Si sumem la dedicació d'hores veiem que s'ha estimat un total de 665 hores 

dedicades al projecte.

4.2.2. Planificació real

Tot seguit es mostra el diagrama de Gantt real, es a dir, el que s'ha realitzat durant 

el projecte. És similar a l'anterior, tot i que s'ha ampliat força el “timming” de la 

creació del Data Warehouse i s'ha canviat algunes tasques de la generació de 

fitxers: s'han fusionat les tasques dels fitxers del 15 de novembre i 1 de desembre 

per a realitzar-los al gener i febrer i s'ha creat una tasca nova per als fitxers del 30 

de desembre que sol·licita el ministeri d'Educació.

Cal afegir que durant el procés de validació dels fitxers per part d'UNEIXgen ens 

varen retornar errors en dades dins del sistema que es van haver de solucionar 
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HORES

Sep 11 Oct 11 Nov 11 Dic 11 Ene 12 Feb 12 Mar 12 Abr 12 May 12 Jun 12 Total
Definició del projecte

Definició del projecte 10 10
Reunions 5 5

Estudi de les dades
Estudi de les dades 15 5 20

Dades que no tenim 10 5 5 20

Alexandria

Crear ETLs 100 80 40 10 230

Creació aplicatiu
Creació aplicatiu 20 20

Generar fitxers
Fitxers 1 de novembre 50 50

Fitxers 15 de novembre 50 50 100

Fitxers 1 de desembre 80 80
Fitxers 15 de febrer 20 30 20 70

Fitxers 30 de març 10 20 30
Repasar indicadors

Repasar indicadors 5 45 50

TOTAL: 685
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abans de tornar-los a enviar la qual cosa va fer endarrerir els enviaments.

4.3. Anàlisi econòmic

Aquest projecte l'ha desenvolupat una única persona que ha ocupat el rol 

d'analista, programador i dissenyador.

Tenint en compte com a treballador durant el temps que s'ha desenvolupat el 

projecte i el nombre d'hores anuals que es realitzen per conveni, es pot estimar 

que el seu percebut per hora és de 10 . Així, com e€ l nombre d'hores ha estat de 

795, resulta un cost total en despesa al projectista de 7950 .€

Pel que fa al hardware i software utilitzat, aquest ha estat el que ja disposa el 

departament, amb la qual cosa el cost ha estat de 0 .€
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HORES

Sep 11 Oct 11 Nov 11 Dic 11 Ene 12 Feb 12 Mar 12 Abr 12 May 12 Jun 12 Total
Definició del projecte

Definició del projecte 10 10
Reunions 5 5
Estudi de les dades

Estudi de les dades 15 5 20
Dades que no tenim 10 5 5 20

Alexandria
Crear ETLs 128 116 52 13 309

Creació aplicatiu

Creació aplicatiu 20 20
Generar fitxers
Fitxers 1 de novembre 54 54

Fitxers 15 de novembre i 1 de desembre 67 6 73
Fitxers 30 de desembre 5 113 2 120
Fitxers 15 de febrer 21 60 81

Repasar indicadors
Repasar indicadors 4 42 46

Reunions 4 18 15 37

TOTAL: 795
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Considerant, a més a més, els costos indirectes del projecte tals com electricitat, 

material i col·laboradors, s'han considerat que són 950 , desglossats de la €

següent manera:

• Electricitat: Uns 600 KWh al mes gasta el departament en l'electricitat 

necessària per al funcionament dels diferents equips, servidors i llum. Tenint 

en compte que es desenvolupen en paral·lel uns 10 projectes, es pot 

estimar que uns 60 Kwh corresponen a aquest projecte. Segons tarifes 

vigents, el cost d'aquesta energia seria d'uns 20 /mes. Això en els 10 €

mesos que dura el projecte dóna uns 200  aproximadament.€

• Material: El material utilitzat (bàsicament l'ordinador de sobretaula) te un 

rènting de 35  mensuals. € Els servidors tenen un cost de manteniment 

mensual d'uns 40 , que inclouen canvis manteniment de peces i salari dels€  

empleats encarregats al seu manteniment. En total, per als 10 mesos de 

duració del projecte, el cost en material és de 750€.

• Col·laboradors: Com el pressupost assignat a aquest projecte sorgeix 

íntegrament de la partida destinada al Departament de Desenvolupament 

Tecnològic, qualsevol col·laboració externa no es pot incloure com a cost 

indirecte d'aquest projecte. A més a més, les col·laboracions esporàdiques 

d'altres membre del departament, han estat pròpies del rol que ocupen en la 
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pròpia organització del departament, per tant tampoc es pot considerar 

aquestes col·laboracions en els costos indirectes.

Per tant, el cost total del projecte ha estat de 8900 .€

4.3.1. Costos de mercat

Anem a suposar que hauria costat realitzar aquest projecte si enlloc d'una persona 

del Departament de Desenvolupament Tecnològic, el projecte l'hagués estat 

encarregat a un empresa externa.

Es considera, que per a desenvolupar aquest projecte es necessari com a mínim la 

participació de quatre rols (no necessàriament persones):

• Cap de projecte: Encarregat de comprovar que es compleixen tots els 

requisits que s'exigeixen i controlar que el projecte avanci de manera 

correcta complint els terminis determinats. Es considera, que es l'encarregat 

de les tasques de definició del projecte i assistència a les reunions amb els 

clients. Per tant, se li assignen unes 52 hores.

• Analista: Encarregat de realitzar l'especificació i disseny del projecte.

• Programador: Encarregat de la implementació del projecte.

• Dissenyador: Encarregat del disseny de l'aplicació on es visualitza el 

33



Daniel Méndez Martí

projecte.

Rol Hores Preu/Hora ( /h)€ Cost ( )€
Cap de projecte 52 60 3120 €
Analista 240 35 8400 €
Programador 493 25 12325 €
Dissenyador 20 15 300 €
Total 795 24145 €

Sumant els costos indirectes dóna com a total 24695 . € Per tant, es pot assegurar 

que s'ha estalviat en total realitzant la feina amb personal de la mateixa universitat 

un total de 15995  aprox.€
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5. Metodologia

En aquest apartat s'explica la metodologia emprada en la realització del projecte i 

la metodologia que s'hauria d'haver seguit de forma “ideal” segons el mètode de 

direcció de projectes PMP.

5.1. Metodologia emprada

1. Iniciació

En aquest punt es defineix i s'autoritza el projecte. El departament de Secretaria 

General (SG) trasllada al Departament de Desenvolupament Tecnològic (DDT) la 

necessitat de realitzar el projecte. Ens informen sobre la necessitat que la UIC 

estigui present en el sistema UNEIXgen de cara a ser visibles, com la resta 

d'universitats catalanes, en aquest sistema pioner a Catalunya. Ens expliquen, amb 

una petita descripció inicial, en que consisteix aquest sistema i de quina forma 

haurem de reportar la informació per a enviar a UNEIXgen. Es defineix un 

cronograma de fites en funció de les dates d'enviaments dels fitxers.

Posteriorment, es decideix que la SG serà l'actor encarregat de contactar amb els 

diferents departaments necessaris per a obtenir la informació que s'ha d'enviar a 

UNEIXgen.
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2. Planificació

Un cop al DDT tenim definits el objectius per part de SG, ens disposem a definir 

els objectius i planificar les accions de cara assolir-los.

Es procedeix a desenvolupar i definir com s'executarà el projecte i de quina forma 

es supervisarà i controlarà l'assoliment d'aquests objectius. Es planteja com 

executar el treball de cara a assolir les diferents fites dins el cronograma 

d'entregues dels fitxers.

Es decideix, en funció de les entregues subdividir la feina de manera que sigui fàcil 

estimar la feina necessària a realitzar de cara a complir amb els objectius. Es 

procedeix també a definir les activitats necessàries de cara a ampliar el Data 

Warehouse i crear l'aplicació que generarà els fitxers. S'estima la duració 

d'aquestes activitats i es desenvolupa un cronograma de treball.

Un cop tenim definit el cronograma podem passar a estimar els Costos que tindrà 

el projecte fent una aproximació o estimació dels costos necessaris per a realitzar 

totes les activitats del projecte. Aquí s'ha de valorar les possibles variacions 

(incloent els riscos).

Es decideix tenir un contacte permanent entre SG i el DDT de cara als enviaments 

de fitxers i els errors que poden reportar aquests enviaments des de el sistema 

UNEIXgen. Cada fitxer passa un control de validació a UNEIXgen i si hi ha algun 
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error en aquesta validació serà SG i el DDT els que treballaran plegats per a 

solucionar-los.

3. Execució

Un cop finalitzada la planificació comencem a realitzar tot aquells processos a 

realitzar per a completar el treball definit.

Es tracta de gestionar el projecte per a assolir els requisits del projecte definits i 

complir amb les entregues d'enviaments dels fitxers. És la part més extensa i on es 

centren la major part dels esforços per a complir amb els objectius del projecte. Es 

necessari que s'executin les diferents activitats, generar la informació del projecte 

referent als avenços i l'execució del calendari. 

Com hi ha canvis en el calendari i en les entregues, aquests s'han tingut que 

implementar i s'ha tingut que tornar a planificar algunes parts del projecte. També 

ha estat el punt en el que s'han anat presentant els diferents resultats parcials del 

projecte. Així doncs s'ha distribuït la informació rellevant als diferents interessats 

(SG i SIQUE) de forma periòdica a través documents per correu electrònic, bases 

de dades compartides, reunions i telèfon. D'aquesta manera poder gestionar les 

expectatives dels interessats amb la finalitat de satisfer les seves necessitats i amb 

la finalitat de que el projecte no es desvii del curs establert per malentesos o 
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polèmiques sense resoldre.

4. Seguiment i Control

Durant tot el proces de desenvolupament del projecte hi ha hagut una supervisió 

del proces i desenvolupament del projecte amb la finalitat de controlar el treball 

d'aquest. S'ha supervisat tots els processos del projecte avaluant el rendiment per 

veure si calen accions correctives i analitzar tots els riscos del projecte a fi 

d'executar els plans de resposta adients.

Al haver canvis en el cronograma i l'abast del projecte s'ha realitzat un seguiment i 

un control d'aquest de cara a que els canvis fossin el més efectius possibles 

permetent l'èxit del projecte.

S'ha informat en tot moment del rendiment del projecte, realitzant una recol·lecció 

periòdica i un anàlisi de l'estat del projecte per a comunicar el progres i la previsió. 

S'ha realitzat informes sobre tot el projecte i sobre aspectes específics del mateix 

proporcionant informació sobre l'abast i el cronograma.

5. Tancament

Un cop formalitzats tos els enviaments de fitxers estadístics al sistema UNEIXgen i 

realitzada satisfactòriament la validació d'aquests, es formalitza l'acceptació del 

resultat, i s'acaba ordenadament el projecte.
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Consisteix en finalitzar totes les activitats per a tancar formalment el projecte o una 

fase del mateix. També estableix procediments per a coordinar les activitats 

requerides a verificar i documentar els productes a entregar, formalitzar l'acceptació 

de les entregues amb el client i enregistrar les lliçons apreses.

5.2. Metodologia “ideal”  1  

1. Iniciació

En aquest punt es defineix i s'autoritza el projecte. Per començar, es desenvolupa 

una Acta de Constitució del Projecte, que servirà com a document que autoritza 

formalment el projecte. Aquest, informa de la finalitat del projecte, fa una descripció 

d'alt nivell de les característiques del projecte, documenta els requeriments inicials 

que han de satisfer les necessitats i expectatives dels interessats, confereix al 

director del projecte l'autoritat per a aplicar els recursos necessaris a les activitats 

del projecte i informa d'un cronograma de fites resumit.

Aquesta acta, la emet i firma el departament interessat, en aquest cas la Secretaria 

General. El DDT avalua les necessitats globals del departament, fa un estudi de 

viabilitat i un pla preliminar i decideix iniciar formalment el projecte. Per a 

1 Fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) Cuarta Edición – Project Management 
Institue.
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desenvolupar aquesta Acta de Constitució del Projecte, cal tenir definides les 

necessitats de negoci, una descripció de l'abast del projecte i el pla estratègic.

Posterior a l'Acta de Constitució del Projecte, es procedeix a la identificació dels 

interessats. És a dir, identificar totes aquelles persones u organitzacions que reben 

impacte del projecte. En el nostre cas, els interessats som el DDT, SG, SIQUE i 

els departaments dels que obtenim la informació. Aquest departaments poden 

variar a mesura que avança el projecte de forma que també poden entrar altres 

que no s'havien valorat en un principi.

2. Planificació

Es defineix, refinen els objectius i es planifica el curs d'acció requerit per assolir els 

objectius i l'abast del projecte.

Es desenvolupa un Pla per a la Direcció del Projecte que inclou les accions 

necessàries per a definir, preparar, integrar i coordinar. Defineix com el projecte 

s'executa, supervisa, controla i tanca. Aquest pla s'elabora gradualment i inclou el 

nivell d'implementació del projecte en cada moment, la descripció de les tècniques i 

eines que s'utilitzen, com s'executarà el treball per a assolir els objectius del 

projecte, la supervisió i control de canvis i el cicle de vida del projecte.

Posteriorment, es recopilen els requisits. Es a dir, es defineix i documenta les 
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necessitats dels interessats que permeten assolir els objectius del projecte. 

S'analitza l'Acta de Constitució del Projecte i els requisits dels interessats, es a dir, 

participarien la SG, el DDT i el SIQE. Aquests requisits inicialment es defineix a alt 

nivell però, a mesura que s'avança i es te més coneixement del projecte, es van 

detallant.

Un cop es recopilen els requisits, es procedeix a definir l'abast de manera que sigui 

la base del projecte: entregues, riscos, restriccions... D'aquesta forma, podem crear 

l'Estructura de Desglòs del Treball (EDT) que serà executat per a aconseguir els 

objectius en les diferents entregues. Així es subdivideix la feina del projecte en 

paquets de treball més fàcils d'estimar el temps i cost i més fàcils de supervisar i 

controlar.

A partir d'aquí ja es pot passar a definir les activitats que composaran el 

cronograma, de forma que s'identifica i documenta el treball que es planifica 

realitzar en els paquets de treball i es divideix en activitats. Aquestes activitats es 

seqüencien i s'estimen els recursos necessaris, s'estima la duració d'aquestes 

activitats i es desenvolupa un cronograma.

Per a estimar els recursos necessaris es tenen en compte les persones, els equips 

i el material i quan estaran disponibles. La duració estima la quantitat de períodes 

laborables necessaris per completar el cronograma. El cronograma es desenvolupa 
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determinant les dates d'inici i final planificades en cada tasca i es un proces iteratiu 

que pot variar. 

Un cop tenim definit el cronograma podem passar a estimar els Costos que tindrà 

el projecte fent una aproximació o estimació dels costos necessaris per a realitzar 

totes les activitats del projecte. Aquí s'ha de valorar les possibles variacions 

(incloent els riscos). Bàsicament hauria de consistir en valorar en funció del 

cronograma, la valoració monetària de la durada del projecte. D'aquesta manera 

podem passar a determinar un pressupost per al projecte i unes reserves per a 

possibles canvis no esperats.

Es planifica la Qualitat que es vol donar al projecte per a reduir efectes negatius 

com: treball extra, errors i costos de reparació. Es desenvolupa el Pla de Recursos 

Humans del projecte per a identificar i assignar rols i responsabilitats.

Es planifiquen les Comunicacions determinant les necessitats d'informació dels 

interessats: qui necessita la informació, quina informació necessita, quan la 

necessita, com se li subministrarà i qui li subministrarà. Tot això, intentant no 

trencar amb la metodologia de treball del personal que hi ha dins la UIC.

Com els riscos són esdeveniments incerts, es planifica una Gestió de Riscos on 

s'identificaran els elements de risc i s'assignaran les responsabilitats relatives al 

42



Data Warehouse per explotar dades

risc. També s'identificaran els diferents nivells de riscos, les probabilitats i el 

impacte que puguin ocasionar. S'identifiquen els Riscos que poden afectar al 

projecte i es documenten les característiques. Posteriorment es realitza l'Anàlisi 

Qualitatiu de Riscos on ens centrarem en els mètodes per prioritzar els riscos 

identificats per centrar-nos en els més importants. Es realitza l'Anàlisi Quantitatiu 

de Riscos on es valora la probabilitat d'ocurrència de cada risc i el possible 

impacte que pugui ocasionar en temps, cost, abast i qualitat. Finalment es planifica 

la Resposta a aquests riscos desenvolupant opcions i determinant accions per a 

millorar les oportunitats i reduir les amenaces als objectius del projecte.

Si el projecte requerís d'un nombre elevat de recursos es planifiquen les 

Adquisicions, però com no és el cas d'aquest projecte no ho valorem.

3. Execució

Es composa per aquells processos realitzats per a completar el treball definit en el 

pla a fi de complir amb les especificacions d'aquest. Implica coordinar persones i 

recursos, així com integrar  i realitzar activitats del projecte en conformitat amb el 

pla per a la direcció del projecte.

Es tracta de dirigir i Gestionar l'execució del Projecte executant el treball definit en 
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el Pla per a la direcció del projecte per a assolir els requisits del projecte definits al 

Enunciat de l'abast del projecte. Aquesta és la part on es consumeix la major part 

del pressupost del projecte i els esforços de l'equip. Per tant, es necessari que 

s'executin les diferents activitats, generar la informació del projecte referent als 

avenços en l'abast del projecte i en l'execució del calendari. Es poden sol·licitar 

canvis que s'haurien d'implementar. També es recull la informació de l'execució del 

projecte en quant a les entregues. Es presenten també els resultats ja entregats 

del projecte.

Executar l'Assegurament de Qualitat que consisteix en assegurar que el projecte 

utilitzarà els procediments necessaris per a que el projecte compleixi amb els 

requeriments imposats. En altres paraules, assegurar que es realitza allò planificat 

en quant a qualitat amb la finalitat de donar confiança a tots els interessats i que 

els resultats del projecte satisfaran els estàndards de qualitat fixats.

Si el projecte ho requerís, es procediria a adquirir l'Equip del Projecte, 

desenvolupar-lo i dirigir-lo, com l'equip de treball ja es plantilla de la UIC no és 

necessària cap adquisició.

Distribuir la Informació rellevant a disposició dels interessats d'acord amb el pla i 

respondre les sol·licituds inesperades d'informació a través de reunions de grup, 

documents impresos, bases de dades compartides, correu electrònic, telèfon, etc... 
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D'aquesta manera poder gestionar les expectatives dels interessats amb la finalitat 

de satisfer les seves necessitats i amb la finalitat de que el projecte no es desvii 

del curs establert per malentesos o polèmiques sense resoldre.

Arribats fins aquí procediríem a efectuar les Adquisicions, però com ja s'ha explicat 

al punt numero 3, no ha estat valorat com a necessari.

4. Seguiment i Control

Mesura, supervisa i regula el proces i desenvolupament del projecte, per a 

identificar àrees en les que el pla requereix canvis.

Monitoritzar i Controlar el treball del Projecte per a supervisar els processos del 

projecte relacionats amb l'inici, la planificació, l'execució i el tancament. D'aquesta 

manera poder controlar el rendiment del projecte. Es realitza al llarg de tot el 

projecte. Es tracta de comparar el rendiment del projecte amb el Pla de Gestió del 

Projecte, avaluar el rendiment per veure si calen accions correctives i analitzar tots 

els riscos del projecte a fi de executar els plans de resposta adients.

Realitzar el Control Integrat de Canvis en cas de que es produeixin. Es tracta de 

revisar totes les sol·licituds de canvi aprovar-los i controlar-los.

Verificar i controlar l'Abast. Inclou activitats com mesurar, examinar i verificar a fi 

de determinar si el treball i els productes a entregar compleixen els requisits i 
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criteris d'acceptació del producte descrits en l'enunciat de l'abast. Es tractar d'influir 

sobre els factors que creen canvis en l'abast i controlar i gestionar quan es 

produeixin.

Controlar el cronograma. Implica determinar l'estat actual del cronograma, influir 

sobre els factors que creen canvis en aquest, determinar quan canvia i gestionar 

els canvis a mesura que succeeixen.

Controlar els Costos del projecte per actualitzar el pressupost i gestionar els canvis 

en la línia base de costos. Consisteix en influir en els factors que produeixin canvis 

en la línia base de cost, assegurar-se de que tots els canvis es gestionen 

oportunament, assegurar que els sobre-costos no excedeixin el finançament 

periòdic autoritzat, evitar que no s'incloguin canvis no aprovats en el cost o en l'ús 

de recursos, informar als interessats sobres aquests canvis i actuar per mantenir 

aquests sobre-costos dintre de límits acceptables.

Realitzar el Control de Qualitat a fi de trobar els factors que poden estar 

relacionats amb un problema o efecte en l'execució del projecte.

Informar del Rendiment del projecte, realitzant una recol·lecció periòdica i un anàlisi 

de l'estat del projecte per a comunicar el progres i la previsió. Realitzar informes 

sobre tot el projecte i sobre aspectes específics del mateix proporcionant informació 

sobre l'abast, el cronograma, els costos i la qualitat.
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Monitoritzar i Controlar els Riscos de manera que es pugui identificar, analitzar i 

planificar nous riscos. Cal fer un seguiment dels riscos identificats, tornar a 

analitzar els riscos existents i avaluar l'eficàcia a les respostes als riscos. També 

cal determinar si s'estan seguint les polítiques i procediments de gestió de riscos 

correctes.

Si s'haguessin produït, caldria en aquest punt administrar les Adquisicions.

5. Tancament

Es formalitza l'acceptació del resultat, i s'acaba ordenadament el projecte.

Consisteix en finalitzar totes les activitats per a tancar formalment el projecte o una 

fase del mateix. També estableix procediments per a coordinar les activitats 

requerides a verificar i documentar els productes a entregar, formalitzar l'acceptació 

d'aquestes entregues amb el client i enregistrar les lliçons apreses.

Si s'haguessin produït, caldria tancar les Adquisicions.
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5.  3  .    Aprenentatge. Errors i complicacions  

En la intenció d'aquells que són responsables del desenvolupament de tot projecte 

sempre hi ha la de realitzar-lo seguint de la millor forma possible aquella 

metodologia especificada com a “ideal”. No obstant això, la realitat sempre genera 

situacions inesperades o difícils de preveure, que fan que el desenvolupament 

d'aquest sigui diferent del previst.

En el cas d'aquest projecte, la necessitat de la UIC d'entrar al sistema UNEIXgen 

en el mateix instant que ho realitzen totes les universitats privades, comporta que 

és prengues la decisió d'executar aquest projecte sense tenir present si la 

universitat estava preparada per reunir i reportar el gran volum d'informació que 

UNEIXgen demanda. Aquest fet, i la necessitat de complir uns terminis imposats 

externament per part d'UNEIXgen sense donar possibilitat a una flexibilització, ha 

comportat que el projectes estigues condicionat des de el mateix instant en el que 

es va iniciar.

Precisament, un dels altres punts que ha genera complexitat en el 

desenvolupament d'aquest projecte, és la gran quantitat d'informació que es 

requereix i els molts departaments i responsables de departaments hi ha implicats 
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en la gestió d'aquesta informació. El requeriment d'auditar aquesta informació 

demanant a cada actor responsable d'aquesta informació la localització d'aquesta i 

la seva adaptació per als requeriments d'UNEIXgen a donat com a resultat un munt 

d'hores invertides en reunions i interlocucions amb aquests actors.

No obstant, aquesta inversió de temps, ha permès en gran mesura organitzar la 

informació que gestiona cadascun d'aquests departaments i millorar-la. També ha 

permès augmentar el coneixement de molta informació que es desconeixia, com 

s'estava gestionant i crear i millorar la falta de documentació de molts programes.

En el terreny personal, m'ha permès obtenir un coneixement global del 

funcionament de la universitat en tots els seus àmbits: des de els processos de 

matriculacions fins al funcionament de departaments com Recursos Humans o 

Gestió Acadèmica, passant per les diferents facultats. Així, he pogut conèixer 

també els diferents mètodes de treball de les persones responsables dels diferents 

departaments i conéixer els sistemes d'informació que permeten el funcionament 

de tots ells.

M'ha enriquit especialment, el treballar amb gent tant diversa, dedicada a àmbits 

49



Daniel Méndez Martí

tant diferents amb formes de treballar totalment desiguals (quan no oposades), 

m'ha permès aprendre els pros i contres de cadascuna, agafant el millor en cada 

cas.

En successiu projectes realitzats, he pogut aplicar tot aquest aprenentatge intentant 

també, no repetir els propis errors i potenciant allò que es pot considerar encertat.
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6. Especificació

6.1. Diagrama de casos d'ús

A continuació es defineixen els casos d'ús. En el sistema hi interven dos actors: 

l'usuari i el Departament de Desenvolupament Tecnològic (DDT). EL DDT 

s'encarrega de realitzar la carrega de la informació al Data Warehouse i l'usuari és 

l'encarregat de generar el fitxer i descarregar-lo per a enviar.
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6.2. Descripció dels casos d'ús

6.2.1 Carregar   D  ata Warehouse  

Descripció: El DDT realitza l'acció de carregar la informació al Data Warehouse. 

Actors: DDT

Precondicions: 

- No està carregada la informació necessària per enviar els fitxers al Data 

Warehouse.

- Encara no s'han realitzat tots els enviaments.

Curs típic d’esdeveniments: 

1. El DDT executa un script al servidor que executa un conjunt d'ETLs. 

2. Cada ETL reporta si s'ha executat correctament o hi ha hagut algun error en 

l'execució.

Possibles errors: 

Si hi ha algun error s'ha d'anar a la font de dades (sistemes d'informació de la UIC) 

i realitzar les accions necessàries per a solucionar-lo.

6.2.2 Generar fitxer

Descripció: L'usuari desitja generar un dels fitxers

Actors: Usuari

Precondicions: 

52



Data Warehouse per explotar dades

- La informació està carregada al Data Warehouse.

Curs típic d’esdeveniments: 

1. L'usuari pressiona el botó generar fitxer.

2. El sistema l'informa del nombre de registres que contindrà el fitxer i en quants 

blocs es dividirà la generació.

3. L'usuari pressiona el botó de continuar.

4. El sistema l'informa que el fitxer s'ha generat.

Possibles errors: 

- Si hi ha algun error en la generació del fitxer, es poden veure els errors en el 

botó veure errors.

6.2.3 Veure errors en la generació

Descripció: L'usuari desitja veure els errors que hi ha al fitxer.

Actors: Usuari

Precondicions: 

- S'ha generat el fitxer.

- Hi ha algun error.

Curs típic d’esdeveniments: 

1. L'usuari pressiona el botó veure errors.

2. El sistema l'informa dels errors produïts.
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6.2.4 Descarregar fitxer de càlcul

Descripció: L'usuari desitja descarregar el fitxer en format full de càlcul per a 

visualitzar millor les dades.

Actors: Usuari

Precondicions: 

- S'ha generat el fitxer.

Curs típic d’esdeveniments: 

1. L'usuari pressiona el botó descarregar fitxer de càlcul.

2. El sistema li permet visualitzar el fitxer o descarregar-lo al disc dur.

6.2.4 Descarregar fitxer de UNEIX

Descripció:  L'usuari desitja descarregar el fitxer definitiu a enviar a UNEIX.

Actors: Usuari

Precondicions: 

- S'ha generat el fitxer.

Curs típic d’esdeveniments: 

1. L'usuari pressiona el botó descarregar fitxer UNEIX.

2. El sistema li permet visualitzar el fitxer o descarregar-lo al disc dur.

54



Data Warehouse per explotar dades

7  . Proves dels fitxers generats  

A continuació es mostren dos exemples dels fitxers generats per el sistema 

desenvolupat i validats al sistema UNEIXgen. Aquests dos exemples corresponen a 

el fitxer amb la informació relativa a els centres de la universitat i als departaments 

de la universitat. S'han elegit aquests dos fitxers ja que són dos exemples senzills i 

no comprometen cap política de privacitat al no mostrar-se informació confidencial 

ni informació personal de cap alumne ni treballador de la universitat.

7  .1. Fitxer Centres  

Aquest fitxer correspon a la informació relativa a els centres que disposa la UIC 

dins del seu organigrama.

Segueix l'estructura següent:

1. Codi universitat: Dues posicions. Es el codi que te la universitat dins del 

Ministeri d'Educació.

2. Codi centre: Deu posicions. Es igualment el codi del centre en el Ministeri 

d'Educació. No obstant, si no en tingués, seria el codi del centre per la 

universitat.

3. Nom del centre: Cent posicions. Nom oficial del centre.

4. Codi tipus centre: Una posició.

5. Codi municipi:  Cinc posicions. Codi del municipi en el Centre Nacional 
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d'Estadística. Correspon també al codi postal del municipi.

6. Codi naturalesa: Una posició.

7. Vigència: Una posició. Indica si el centre es en vigència pel curs de la 

tramesa.

8. Caràcter del centre: Una posició. Indica si el centre es públic o privat.

Mostra del fitxer:

7  .2. Fitxer Departaments  

Aquest fitxer correspon a la informació relativa als departaments que disposa la 

UIC dins del seu organigrama.

Segueix l'estructura següent:

1. Codi universitat: Dues posicions. Es el codi que te la universitat dins del 

Ministeri d'Educació.

2. Codi departament: Deu posicions. Codi del departament propi de la 

universitat.

3. Nom del departament: Cent posicions. Nom oficial del departament.
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4. Codi municipi:  Cinc posicions. Codi del municipi en el Centre Nacional 

d'Estadística. Correspont també al codi postal del municipi.

5. Vigència: Una posició. Indica si el centre es en vigència pel curs de la 

tramesa.
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8  . Conclusions  

8  .1. Objectius assolits  

El plantejament inicial del projecte global tenia un objectiu clar: l'enviament de 

dades estadístiques sobre la Universitat Internacional de Catalunya al sistema 

UNEIXgen, per a que es generin els indicadors de la UIC juntament amb la resta 

d'universitats catalanes i que es faci públic l'estat de la universitat dins el sistema 

d'universitats catalanes.

Aquest objectiu ha estat completat dins de les possibilitats que els processos dins 

de la universitat ho permetien. Es a dir, s'ha pogut reportar totes aquelles dades 

estadístiques de les que la universitat desponia i estaven enregistrades en el 

conjunt dels diferents sistemes informàtics o aquells casos on no era 

excessivament complex desenvolupar-los.

Pel que fa als objectius secundaris o derivats de l'objectiu principal dins d’aquest 

projecte, podem dir que els hem completat :

● La recopilació de les dades sol·licitades per UNEIXgen i que estaven 

disperses en les diferents BBDD i aplicacions de la universitat.

● Solucionar inconsistències en algunes d’aquestes dades.

● Recopilar dades noves que no es guardaven i crear projectes paral·lels per 
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a realitzar aquest fi. Canvis en aplicacions i aplicacions noves.

● La ampliació d’un Data Warehouse que centralitzes aquestes dades de 

manera que fos més fàcil l’accés a aquestes.

● Gestió mitjançant ETLs de la càrrega de les dades al Data Warehouse.

● Creació d’una aplicació que permeti crear els fitxers.

● Solucionar errors en dades incorrectes i millorar-lo per a que sigui fàcilment 

usable per a l’usuari final. Gestió acadèmica.

8.  2. Treball per fer  

Encara que el treball ha adquirit els objectius que es van marcar al principi, encara 

falta alguna tasca important: afegir totes aquelles dades que no s'han pogut 

reportar per no disposar cap registre d'elles i un manteniment per tal de que en les 

modificacions que es proposin en cada entrega anual es pugui adaptar la 

generació dels fitxers a les demandes d'UNEIXgen.

A partir d'aquí hi ha certes millores que es poden afegir en posteriors ampliacions 

del projecte com:

1. Realitzar un sistema de validació propi basat en el sistema de validació de 

fitxer d'UNEIXgen, que validi tots els fitxers abans d'enviar-los i d'aquesta 

forma evitar que les validacions “oficials” retornin errors.
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2. Generar els nostres propis indicadors implementant un Business Intelligent o 

utilitzant algun que hi ha al mercat (sempre i quant sigui open source per 

seguir la política del departament).

3. Migrar el software de generació de fitxers a ZEND framework. El software 

s'ha creat sota el framework desenvolupat pròpiament al departament que 

es molt potent i força àgil però no optimitza els recursos de la forma 

esperada i en grans volums de dades el PHP es queda sense memòria i en 

alguns processos ens hem trobat amb problemes d'errors inesperats que 

segurament ZEND framework solucionaria.

8  .3. Valoració personal  

En la finalització del projecte, en l'assoliment dels objectius marcats en l'inici i en 

l'esforç realitzat per a poder fer visible la UIC a UNEIXgen queda la satisfacció de 

veure realitzat quelcom d'important.

Gràcies a aquest projecte, a part dels objectius, també he pogut satisfer les meves 

motivacions personals: 

• Liderar un projecte amb una complexitat considerable i finalitzar-lo assolint 

els objectius marcats.

• Permetre agilitzar la feina de les persones que es dedicaran en els propers 
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anys a reportar les dades estadístiques de la universitat.

• Desenvolupar un projecte dinàmic que ha permès desenvolupar el Data 

Warehouse i millorar la gestió d'alguns dels processos de la universitat.

Per això dono les gràcies a totes aquelles persones que m'han ajudat a 

desenvolupar el projecte, des de els companys del departament com l'Oscar 

Tarriño, Carles Rius... tots en definitiva.

Aquest projecte ha estat un gran esforç, perquè que era la primera vegada que 

treballava en un projecte basat en la gestió de dades en un Data Warehouse i per 

la responsabilitat que comporta liderar un projecte de la responsabilitat que 

comporta aquest. El que el projecte funciones bé depenia de la visibilitat que tindria 

la UIC en el sistema UNEIXgen.

Ha estat una feina costosa trobar les dades que teníem distribuïdes per tot el 

sistema informàtic, descobrir el funcionament de les ETLs, crear-les per carregar 

aquestes dades al Data Warehouse i adaptar-les a les necessitats de cada fitxer. 

També ha estat costos però gratificant fer que aquests fitxers passessin les 

validacions del sistema UNEIXgen degut al gran volum de dades reportats que feia 

que per petit que fos el marge d'error en alguns moment no passessin aquestes 

validacions.
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9  . Annexes  

9  .1. Generació dels fitxer  s  

El següent diagrama de flux, reflecteix el protocol seguit en la generació i 

enviament dels diferents fitxers:
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9.2. Estructura de la base de dades del DataWarehouse

A continuació es mostra el diagrama UML simplificat amb l'estructura de la base de 

dades que s'utilitza per generar els fitxers.
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9  .  3  . Funcionament dels enviaments i validacions dels fitxers al sistema UNEIX  

9  .  3  .1. Enviaments  

Un cop s'ha generat el fitxer, aquest s'envia per FTP al sistema UNEIXgen per a 

que es carregui a la validació que es realitza automàticament dos cops al dia.

64



Data Warehouse per explotar dades

Un cop el fitxer supera el proces de validació, el sistema automàtic envia un mail 

indicant si hi hagut errors o el fitxer és correcte. 

Si el fitxer és correcte, es dóna per bo i s'espera a que els indicadors d'UNEIXgen 

comencin a sortir.

Si el fitxer és incorrecte, el mail indica el nombre d'errors que hi ha i ens hem de 

dirigir a la pàgina següent on podem obtenir un fitxer on indica el tipus d'errors.
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9.  3  .2. Validacions  
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Aquí podem veure els fitxers que estan pendents de validar.
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També uns fulls de càlcul generats a partir de les validacions ja realitzades i que 

indiquen si el fitxer ha estat validat correctament o si ha tingut algun error.
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Aquest és un exemple de fitxer amb errors. En aquest cas són avisos de que hi ha 

10 unitats noves.
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9  .  4  . Indicadors  

En la pàgina següent el sistema d'Informació d'Universitats i Recerca de Catalunya 

publica els indicadors de les diferents universitats catalanes.
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Aquests són alguns exemples d'informes que genera la pàgina a partir dels fitxers 

enviats per cadascuna de les universitats.
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