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 1 Introducció 

El present Projecte Final de Carrera consisteix en analitzar les necessitats derivades de la 

implantació del Programa Talent de l’inLab FIB, a més de realitzar el disseny i la 

implementació del Sistema d’Informació que donarà suport. En aquesta memòria es 

detallen les diferents taques realitzades i es farà una explicació de les diferents etapes del 

Projecte. Aquest Projecte Final de Carrera s’ha realitzat a l’inLab FIB. 

1.1 inLab FIB 
El projecte s’ha realitzat a l’inLab FIB, anteriorment conegut com Laboratori de Càlcul de la 

Facultat d’Informàtica de Barcelona (LCFIB). 

L’inLab FIB té com a missió el 

desenvolupament de projectes de R+D+i 

multidisciplinaris, així com oferir un 

laboratori especialitzat en la prestacions de 

serveis a la docència i a l’administració de la 

Facultat d'Informàtica de Barcelona. 

Però actualment inLab FIB també té com a principal missió ser un entorn professional 

orientat a la formació i al desenvolupament del talent dels estudiants, mitjançant el 

Programa de Formació Talent. 

1.2 Programa Talent 
L’inLab té una experiència de més de 30 anys en l’àmbit de la formació professional TIC. La 

formació que proporcionava als estudiants es feia mitjançant col·laboracions, que 

consistien en la realització de pràctiques en diversos projectes que desenvolupava l’inLab. 

Cada estudiant durant la seva col·laboració tenia assignat un tutor. Aquest tutor era la 
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persona de l’inLab, que realitzava una funció de mentor de l’estudiant i l’assistia en el 

desenvolupament de les seves habilitats. 

Aprofitant la seva amplia experiència en l’àmbit de la formació, l’inLab ha creat i 

desenvolupat el Programa de formació Talent. L’ha posat en marxa durant el 2013 i la seva 

principal missió és aconseguir, mitjançant les pràctiques curriculars o extracurriculars dels 

estudiants, una formació integral de l’alumne que complementi la formació que obté amb 

el seguiment ordinari dels estudis. 

La formació que adquireixen els 

estudiants que participen en el 

Programa Talent consisteix en 

l’assoliment d’uns valors, unes 

capacitats i unes habilitats addicionals, 

fomentant la seva capacitat d’emprenedoria i innovació, donant especial importància a 

una sèrie de valors, capacitats i habilitats que disposa el propi inLab, com són la 

responsabilitat, l’actitud positiva, el compromís, la implicació, el treball en equip, l’actitud 

crítica, el respecte, la honestedat, l’aprenentatge autònom, la sostenibilitat i el compromís 

social. 

El programa de formació Talent té com a director acadèmic el director de l'inLab, Dr. Josep 

Casanovas. Aquest programa està compost actualment de 6 programes formatius 

específics en diferents àmbits, i per cada programa formatiu té associats com a mínim un 

responsable acadèmic i un responsable professional: 

 Modelització, Simulació i Optimització: que té com a missió conèixer les 

metodologies i les eines que existeixen actualment per a la modelització, la 

simulació i l’optimització de processos industrials, logístics i de transports. 

 Geoserveis i Smart Cities: que té com a missió formar en l’ús de dades 

geogràfiques i en els diferents formats de dades estàndard, en el 

desenvolupament de programari específic, i el tractament que es fa d’aquesta 

informació i sistemes per a aplicacions intel·ligents aplicades a les ciutats. 

 Anàlisi i tractament de dades i Business Intellengece: que té com a missió formar 

en les tècniques més adequades per saber extreure la informació continguda en les 

dades, efectuar la seva implementació utilitzant els programaris disponibles i saber 

interpretar els resultats que s’obtenen per poder integrar-los en un sistema per a 

la presa de decisions. 

 Aplicacions Mòbils & Mobile Bussiness: que té com a missió conèixer les eines 

més actuals per al desenvolupament d’aplicacions per Smartphones, tablets, Smart 

TVs, considerant tots els elements que cal tenir en compte per la seva 

implementació, com són la seguretat, l’accessibilitat, la usabilitat i la integració de 

diferents tecnologies i eines. 

 Entorns de col·laboració web: que té com a missió conèixer les eines més actuals 

per al desenvolupament d’entorns de col·laboració web, considerant tots els 
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elements que cal tenir en compte per la seva implementació, com són la seguretat, 

l’accessibilitat, la usabilitat i la integració de diferents tecnologies i eines. 

 Seguretat i infraestructures TIC: que té com a missió formar en els conceptes 

fonamentals i les eines més actuals per a la gestió d’infraestructures TIC, com som 

la gestió de servidors, la virtualització, la monitorització de serveis la seguretat i 

l’alta disponibilitat. 

L’estudiant durant la seva participació en el Programa Talent estarà assignat a un dels 

programes formatius, tindrà un tutor que l’assistirà en les seves habilitats professionals i 

en el seu creixement personal, un responsable professional que controlarà l’assoliment 

dels valors, capacitats i habilitats, i un responsable acadèmic que tutoritzarà 

acadèmicament a l’estudiant durant la seva col·laboració en el Programa Talent. 

1.3 Descripció del projecte  
Per a poder dur a terme el programa de formació Talent, l’inLab FIB s’ha adonat que feia 

falta desenvolupar un sistema de formació amb el qual poder resoldre les necessitats 

derivades de la implantació del Programa Talent, ja que sense un suport tecnològic 

adequat seria molt costós. 

Amb el sistema de formació es vol tenir en una única aplicació totes les gestions del 

Programa Talent, assegurant el compliment de determinats processos administratius que 

s’han de portar a terme per a realitzar la gestió contractual dels estudiants i permetent 

realitzar de manera més senzilla el seguiment del treball realitzat per part dels estudiants.  

El projecte consta de les següents fases: 

 Anàlisi dels requeriments dels usuaris del Sistema de Formació del Programa 

Talent (responsables professionals, responsables acadèmics, tutors, estudiants, 

administració de l’inLab) incidint especialment en els responsables professionals i 

els tutors, que són qui faran servir l’aplicació de manera més continua. 

 A partir de l’anàlisi anterior s’han realitzat les següents activitats:  

o Especificació del procés a seguir per la incorporació d’un nou estudiant en 

el Programa Talent. 

o Especificació del model conceptual de les dades que donarà suport al 

sistema d’informació.  

o Especificació de les funcionalitats que ha de tenir el sistema d’informació. 

 Desenvolupament del sistema d’informació, que inclou 

o Desenvolupament de les funcionalitats del sistema d’informació. 

 Realització de proves.  

 Redacció de la documentació del projecte.  
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1.4 Objectius  
La realització d’aquest projecte pretén assolir un conjunt d’objectius, tant professionals i 

laborals com personals. 

Els objectius professionals que es volen assolir són: 

 Analitzar les necessitats derivades de la implantació del Programa Talent de l’inLab 

FIB, i del sistema d’informació que donarà suport les diferents gestions del 

derivades del Programa Talent. 

 Realitzar el disseny i la implementació del sistema d’informació que donarà suport 

a les gestions derivades del Programa Talent. 

 Gestionar els programes de formació específics que disposa el Programa Talent. 

 Gestionar les propostes de col·laboració dintre del Programa Talent.  

 Validar les noves propostes de col·laboració als programes de formació específics, 

per part dels Responsables Acadèmics dels programes específics.  

 Facilitar el procés de selecció de possibles col·laboradors del Programa Talent. 

 Mantenir una borsa de possibles estudiants actualitzada amb els estudiants que es 

consideren possibles candidats a participar del Programa Talent.  

 Publicar noves ofertes de col·laboració dintre del Programa Talent. 

 Garantir el seguiment de tots els procediments que estan lligats a la gestió 

contractual dels estudiants dins el Programa Talent. 

 Realitzar el seguiment del treball dels estudiants que participen en el Programa 

Talent. 

 Realitzar l’avaluació final i intermèdia que han hagut d’assolir els estudiants que 

participen al Programa Talent. 

 Validar les avaluacions (finals i intermèdia) dels estudiants. 

 Facilitar l’acreditació de les competències que ha aconseguit l’estudiant durant la 

seva participació en el Programa Talent.  

 Disposar de tota la informació necessària dels estudiants que han participat o 

estan participant en el Programa Talent. 

Els objectius personals que es volen assolir són: 

 Assoliment dels coneixements obtinguts al llarg dels anys que he estat cursant 

l’enginyeria. 

 Ser capaç de cercar la informació per poder realitzar el desenvolupament de les 

noves funcionalitats. 

 Aprendre a treballar en un projecte des de l’inici passant per totes les seves 

etapes.  
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1.5 Definició de Termes 
Hi ha termes que s’han d’explicar perquè són propers a d’altres termes que fem servir 

habitualment en el context de la docència reglada (plans d’estudis reglats i normatives 

universitàries) i que farem servir de manera específica d’acord a les necessitats del 

programa de pràctiques 

Alguns d’aquests conceptes apareixen a la legislació i en aquests casos es fan servir 

d’acord al significat que es donen als documents oficials. 

 Programa Formatiu: El Talent engloba una sèrie de programes específics de 

formació, a través dels quals els estudiants adquireixen unes competències 

tècniques específiques, addicionals a les transversals. 

 Responsable Acadèmic: El responsable acadèmic és el professor responsable d’un 

programa de formació específic i que assumeix les tasques de tutoria acadèmica 

dels estudiants que pertanyen al programa formació específic. 

 Responsable Professional: El responsable professional és Personal de l’inLab FIB 

que és responsable d’un programa de formació específic i que assumeix les 

tasques de tutoria professional dels estudiants que pertanyen al programa 

formació específic. 

 Tutor: El tutor és la persona que farà la funció de mentor a l’estudiant, invertint 

temps, energia i coneixement per a assistir-lo en el desenvolupament de les seves 

habilitats i en el seu creixement personal.  

 Cap d’àrea: El cap d’àrea és el professional responsable d’alguna de les àrees 

tecnològiques en les que treballa l’inLab. Actualment l’inLab FIB treballa en 3 

àrees: l’Àrea de sistemes, Aules i Comunicacions, l’Àrea de Sistemes d’Informació i 

Gestió i l’Àrea de Desenvolupament de Projectes Tecnològics . 

 Proposta de col·laboració: La proposta de col·laboració és l’acció necessària per 

incorporar un estudiant a un programa de formació específic del Talent, pel que es 

definirà l’objectiu de la col·laboració, les competències tècniques que assolirà i 

qualsevol requisit o informació que sigui necessària. 

 Competències: Les competències són una combinació de coneixements, habilitats 

(intel·lectuals, manuals, socials, etc.), actituds i valors que capaciten una persona 

per afrontar amb garanties la resolució de problemes o la intervenció en un 

context acadèmic, professional o social determinat. 

 Avaluació intermèdia: L’avaluació intermèdia no consisteix en posar una nota, sino 

en la realització d’un informe per part del responsable professional i el responsable 

acadèmic on han de fer una recomanació raonada sobre la continuïtat o no de 

l’estudiant, tenint en compte els diferents aspectes del programa formatiu i 

l’evolució mostrada per l’estudiant durant aquest període. L’estudiant per la seva 

part elaborarà un informe intermedi, on recollirà la seva valoració del 

desenvolupament i expectatives del programa formatiu en el que participa.  
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 Avaluació final: L’avaluació final no consisteix en posar una nota, sino en la 

realització d’un informe per part del responsable professional i el responsable 

acadèmic on avaluaran si l’estudiant ha assolit les competències, tant genèriques 

com especifiques, a la finalització de la seva participació en el Programa Talent. 

L’estudiant per la seva part ha de realitzar un informe final de la seva participació 

en el Programa Talent. 

 Pla de treball: En el pla de treball es detallarà per a cada estudiant quins són els 

coneixements específics que ha de tindre l’estudiant, la descripció del treball que 

realitzarà l’estudiant i la formació que adquirirà l’estudiant durant la seva 

participació en el Programa Talent. 

 Pla de formació: En el pla de formació es detallarà quina es la formació no reglada 

que ha anat realitzant l’estudiant i quina és la formació que adquirirà l’estudiant 

durant la seva participació en el Programa Talent. 

 Seguiment: El seguiment consisteix en que el tutor analitza de manera periòdica 

l’evolució mostrada per l’estudiant de les competències durant un determinat 

període. 

 Acreditació: L’estudiant que finalitzi satisfactòriament la col·laboració en el 

Programa Talent rebrà com a reconeixement, un document acreditatiu de la 

col·laboració realitzada. 

 Pràctiques curriculars: Són les pràctiques que realitzen els estudiants del Grau en 

Enginyeria Informàtica com a part optativa al seu currículum i que comporten la 

realització d’un Treball de Fi de Grau (TFG) de modalitat B. 

 Pràctiques extracurriculars: Són les pràctiques que realitzen voluntàriament els 

estudiants durant els seus estudis d’Enginyeria, Grau o Màster i/o durant la 

realització del seu PFC/TFG/TFM. Tenen la mateixa finalitat que les pràctiques 

curriculars però no formen part de l’expedient acadèmic ni formen part del pla 

d’estudis. 
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 2 Anàlisi de requisits 

En l’etapa d’anàlisi de requisits s’analitza i s’estudia el comportament que es vol que tingui 

el sistema d’informació, per cobrir les necessitats derivades de la implantació del 

Programa Talent de l’inLab FIB. En aquest apartat es trobaran i descriuran les 

funcionalitats que ha d’oferir el sistema d’informació. 

2.1 Metodologia usada per l’Especificació dels 

Requisits  
Per poder desenvolupar aquest projecte, cal realitzar un anàlisis de quins són els objectius 

que ha d’assolir el sistema d’informació per poder satisfer les necessitats dels 

stakeholders, és a dir, hem de fer l’anàlisi de requisits del sistema d’informació. 

Per realitzar aquest anàlisi s’ha utilitzat la metodologia d’especificació de requisits de 

Volere, en concret s’ha fet servir l’adaptació d’aquesta metodologia que es fa servir en 

l’assignatura d’Enginyeria de Requisits. 

2.2 Estudi previ 
Per aquest projecte s’han realitzat diverses reunions durant tot el desenvolupament del 

sistema d'informació amb personal de l’inLab, principalment amb els membres 

d’administració de l’inLab, amb els responsables professionals i amb els responsables 

acadèmics. 

Aquestes reunions han servit per: 

 Comprendre detalladament en que consisteix el Programa formatiu Talent. 

 Obtenir tota la documentació que ha desenvolupat l’inLab sobre el Programa 

Talent. 
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 Comprendre com funcionava la selecció, el procés de formació i la formalització de 

les col·laboracions dels estudiants amb l’inLab abans de la implantació del 

Programa Talent. 

 Determinar els processos del Programa Talent. 

 Determinar quin és el suport que farà el sistema d’informació al Programa Talent. 

 Determinar quines són les parts interessades del sistema d’informació. 

2.2.1 Abans del Programa Talent 
Abans de la posada en marxa del Programa Talent, l’inLab ja tenia una amplia experiència 

de més de 30 anys en l’àmbit de la formació professional TIC. La formació que 

proporcionava als estudiants es feia la realització de pràctiques en diversos projectes que 

desenvolupava l’inLab i la realització de diferents cursos formatius que complementaven 

les pràctiques. Cada estudiant durant la seva col·laboració tenia assignat un responsable. 

Aquest responsable era la persona de l’inLab, que realitzava una funció de mentor de 

l’estudiant, l’assistia en el desenvolupament de les seves habilitats i era el cap del projecte 

en del projecte al que estava assignat. 

La selecció de l’estudiant per col·laborar amb l’inLab es feia mitjançant dos processos 

diferents. Fer una oferta de col·laboració o escollir a un estudiant que ja s’havia presentat 

anteriorment a una oferta i s’havia considerat apte. 

La convocatòria es feia penjant les ofertes en els aularis o a la web de l’inLab, amb una 

adreça electrònica on els estudiants interessats es posaven en contacte. Els correus 

electrònics enviats pels estudiants els rebien tots els responsables professionals de l’inLab 

al seu correu electrònic professional, independentment si eren el responsable professional 

de l’oferta de col·laboració. Després de les entrevistes amb els estudiants i un cop 

seleccionat quin era l’estudiant idoni per col·laborar en l’inLab, es guardaven les dades 

dels estudiants que no havien estat seleccionats però que podrien ser els adequats per fer 

futures col·laboracions. 

Aquests processos de selecció tenen els inconvenients següents: 

 El procediment de recollida d’informació dels estudiants provoca correu no desitjat 

en el correu electrònic d’alguns dels responsables professionals, ja que l’adreça 

electrònica on responien els estudiants era una llista de distribució on estaven tots 

els responsables professionals, independentment si eren els responsables de les 

ofertes de col·laboració publicades. 

 El procés per mantenir actualitzats els possibles estudiants candidats per 

col·laboracions provoca un cost afegit de temps en el treball dels responsables 

professionals, ja que els responsables professionals són els encarregats de 

mantenir actualitzada manualment la llista d’estudiants candidats. 

 No es guarden les opinions que han tingut els responsables sobre els estudiants 

entrevistats, ni els motius per els quals aquests estudiants no han sigut 

seleccionats. Aquesta informació podria ajudar a agilitzar molt el procés de 
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selecció d’estudiants, tant a l’hora de seleccionar un aspirant com a l’hora de 

descartar-lo definitivament de la llista de possibles aspirants per una col·laboració. 

Perquè l’estudiant pugui rebre un ajut econòmic i també pugui reconèixer per part de la 

facultat els coneixements obtinguts durant la seva col·laboració a l’inLab (per exemple 

mitjançant el reconeixement de crèdits de lliure elecció per als estudiants de enginyeria o 

màster), l’inLab formalitza les pràctiques seguint les normatives que regulen les pràctiques 

acadèmiques externes1 i fent servir les maneres proposades per la UPC: ajuts a 

l’aprenentatge, ajuts a l’inici de la recerca del Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) 

o convenis de cooperació educativa (CCE). 

Quan es realitza la formalització de l’ajut d’un estudiant es limita a una sèrie de mesos, 

passats aquests mesos s’ha de renovar l’ajut. El procés de renovació dels ajuts es feia 

mitjançant diversos fulls de càlcul, on els caps d’àrea realitzaven per a cada estudiant, que 

participava en algun projecte de la seva àrea i que estava a punt de finalitzar l’ajut que 

tenia, una proposta de renovació on indicaven si l’estudiant continuava col·laborant amb 

l’inLab, en quin projecte col·laboraria i la informació del nou ajut que rebria.  

Quan el cap d’àrea acabava d’omplir aquesta informació enviava els fulls de càlcul al 

responsable de l’administració de l’inLab, que un cop rebia les propostes de renovació de 

tots els caps d’àrea realitzava l'estimació del que costaria les renovacions de tots dels ajuts 

als estudiants, validava de les propostes de renovació dels ajuts i realitzava la formalització 

dels nous ajuts. 

Per realitzar la formalització dels ajuts, l’administració inLab necessita diverses dades i 

documents dels estudiants que es guardaven en paper, emmagatzemats en diverses 

carpetes en l’inLab. 

Aquesta manera de realitzar les renovacions per part dels caps d’àrea i de l’administració 

de l’inLab té els inconvenients següents: 

 És un procés costós en temps, ja que l’administració havia de preparar els diferents 

fulls de càlcul perquè els caps d’àrea poguessin realitzar les propostes de 

renovació. 

 El procés de validació de les propostes de renovació es molt costós, ja que 

l’administració de l’inLab ha de comprovar per a cada proposta de renovació si 

l’estudiant compleix les condicions per formalitzar l’ajut de la manera indicada pel 

cap d’àrea. 

                                                        
1
 Reial Decret 1707/2011 de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes 

dels estudiants universitaris:  
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-19362 
Acord núm 74./2012 del Consell de Govern pel qual s’aprova la normativa de practiques acadèmiques 
externes de la UPC. Document CG 18/05 2012. 19 de febrer de 1993. L'objectiu d'aquesta Normativa és 
regular la realització de les practiques acadèmiques externes de l’estudiantat de la UPC: 
http://www.upc.edu/cce/fitxers-generals/normativa-practiques-maig-2012 
Normativa del Treball Final de Grau del Grau en Enginyeria Informàtica de la FIB. Aprovada en la 
Comissió Permanent del 19 de setembre de 2012: 
http://fib.upc.edu/img/pdf/cce/normativa%20TFG.pdf 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-19362
http://www.upc.edu/cce/fitxers-generals/normativa-practiques-maig-2012
http://fib.upc.edu/img/pdf/cce/normativa%20TFG.pdf
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 Es calcula manualment l’estimació del cost de totes les propostes de renovacions 

dels estudiants. 

 Les dades de tots els estudiants no estan centralitzades en un únic lloc i costa 

mantenir-les actualitzades. 

Els inconvenients descrits anteriorment dificulten el treball del personal de l’inLab 

encarregat de realitzar aquestes tasques. Principalment els caps d’àrea i el personal 

encarregat de l’administració inLab. 

2.2.2 Processos del programa Talent 
Durant el desenvolupament del Programa Talent, els responsables professionals de l’inLab 

van desenvolupar els processos que havia de seguir el Programa Talent. Per aquest 

projecte s’han validat aquests processos i posteriorment s’han fet les modificacions 

requerides a aquests processos. Finalment s’han desenvolupat els processos que 

mancaven. 

2.2.2.1 Procés del programa de formació Talent - Estudiant 

Objectiu: incorporar un estudiant al Programa Talent. 

Aquest procés està basat en l’experiència de l’inLab en processos de formació 

d’estudiants. 

Necessitat de Col·laborador

Realitzar proposta de col·laboració 

Responsable del Projecte / 
Responsable Professional

FORM 1. Alta de 
Proposta de 

col·laboració i 
Definició 

competències 
tècniques i altres

Avaluar candidats en llista 
d’espera

Responsable Professional 

Avaluar candidats en llista 
d’espera

Responsable Professional 

Realitzar proposta de col·laboració
 Assignació a un dels programes específics.
 Assignació del responsable acadèmic, del 

responsable professional i del tutor.
 Selecció competències tècniques 

específiques.
 Selecció de formació que adquirirà 

l’estudiant.
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IN 1.2 Procés Oferta Beca

Responsable Professional

IN 1.3 Procés de Selecció

Comissió de Selecció

IN 1.3 Procés de Selecció

Comissió de Selecció

 

 Oferta beca

Es cobreix ?

No

FI

Recull de Currículums 
i Expedients Candidats

Hi ha candidat vàlid a 
borsa d’aspirants?

No

Si

IN 1.4 Formalització de la 
Col·laboració

Administració InLAB

IN 1.4 Formalització de la 
Col·laboració

Administració InLAB

IN 1.5 Preparació de l’entorn de 
Treball  

IN 1.5 Preparació de l’entorn de 
Treball  

IN 1.6 Procés de BenvingudaIN 1.6 Procés de Benvinguda

IN 1.7 Procés de Seguiment / 
Avaluació

IN 1.7 Procés de Seguiment / 
Avaluació

IN 1.8 Finalització de la 
Col·laboració  

IN 1.8 Finalització de la 
Col·laboració  

Donar d’alta l’estudiant

Si
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2.2.2.2 Procés oferta beca 

Objectiu: cobrir una vacant que hi ha al programa Talent. 

IN 1.2 Procés Oferta Beca

FORM 1.2.1 
Informació oferta 

de la Beca
Omplir formulari amb informació 

que sortirà publicada

Responsable Professional / 
Responsable del Projecte

Oferta de la Beca

Web de l’inLab i 
Borsa de treball de 
la FIB (completa)

Cartelleres Aularis i 
B6 (simplificada)

Twitter / Facebook
(Enllaç a la 
completa)

Recepció i control de les ofertes

Responsable Professional
Recull de Currículums 
i Expedients Candidats

FORM 1.2.2 Formulari de 
recollida dades i 
documents dels 

Candidats

IN 1.3 Procés de Selecció

Comissió de Selecció

IN 1.3 Procés de Selecció

Comissió de Selecció

Difusió  de la Beca

Administració de l’inLAB / Socialnets 
inLab

Oferta de la Beca 
Simplificada

Tancar convocatòria

Administració de l’inLAB
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2.2.2.3 Procés de selecció 

Objectiu: seleccionar a l’estudiant que més s’adeqüi a la tasca a desenvolupar. 

IN 1.3 Procés de Selecció

Concertar Entrevistes

Administració inLAB

Triar els candidats  a entrevistar i 
establir criteris de selecció

Comissió de selecció

Selecció de Currículums i 
Expedients Candidats a 

entrevistar

Fer les entrevistes als candidats

Comissió de selecció

IN 1.4 Formalització de la 
Col·laboració

Administració inLAB

IN 1.4 Formalització de la 
Col·laboració

Administració inLAB

Reunió de la comissió per decidir els 
seleccionats i decidir qui passa a la 

llista d’espera i l’ordre

Comissió de selecció

Notificar que ha estat 
seleccionat i la data 

d’incorporació

Responsable Professional

Missatge estudiants 
seleccionats

Seleccionat ?

Missatge estudiants NO 
seleccionats

FI

No
Si

Passa a llista ?

Notificar que NO ha estat 
seleccionat però ha superat 

entrevistes i passa a llista espera

Responsable Professional

Eliminar dades confidencials

Responsable Professional

NoSi

Missatge estudiants NO 
seleccionats i està a llista 

d’espera

Notificar que NO ha estat 
seleccionat 

Responsable Professional
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2.2.2.4 Formalització de la col·laboració 

Objectiu: formalitzar la col·laboració d’un estudiant admès en el Programa Talent. 

IN 1.4 Formalització de la 
Col·laboració

Inici dels tràmits de formalització 
de la col·laboració

Administració de l’inLAB

Documentació lliurada 
per l’estudiant

Tipus de Beca a 
Formalitzar

Assignar partida pressupostària

Administració de l’inLAB

Ajut a 
l’aprenentatge

Ajut inici 
recerca

Conveni 
de cooperació 

educativa

Altres

Emplenar la informació 
corresponent

Administració de l’inLAB

Imprimir formulari

Administració de l’inLAB

Passar a signatures

Administració de l’inLAB

Adjuntar documentació 
corresponent

Administració de l’inLAB

Tramesa servei UPC que 
correspongui per a la formalització

Administració de l’inLAB

Escanejar i guardar el document 
formalitzat (amb signatures i, si 

s’escau, amb segell)

Administració de l’inLAB

Document ajut

Document ajut formalitzat

Fi

 



 

20 
 

2.2.2.5 Preparació de l’entorn de treball 

Objectiu: preparar l’entorn de treball de l’estudiant admès per la seva participació en el 

programa Talent. 

IN 1.5 Preparació de l’entorn 
de Treball 

Assignació del lloc de treball i 
ordinador

Responsable Professional

Demanar accessos Firewall

Responsable del Projecte 

Demanar accessos BBDD notes

Responsable del Projecte 

IN 1.6 Procés de BenvingudaIN 1.6 Procés de Benvinguda
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2.2.2.6 Procés de benvinguda 

Objectiu: donar la benvinguda de l’estudiant admès a l’inLab. 

IN 1.6 Procés de Benvinguda

Fotografia per per a la web/
Notes

UNAID

Donar la Benvinguda al nou Becari
Ruta, presentacions per l’inLAB i 

proporcionar manual benvinguda

Responsable del Projecte

Donar codis accés aequip de 
treball i aplicacions

UNAID

Benvinguda al Becari

Enviar missatge de comunicació 
interna nova incorporacó

UNAID

Model de missatge de 
nou Becari

COM-INT 1.
Missatge Nova 
Incorporació 

Dades de la Beca i del 
projecte i Programa 

esp. assignat

Fotografia nou becari

Donar d’Alta nou becari web de 
l’inLAB amb la Foto, l’Àrea i el 

projecte associat

UNAID

Explicació del pla de treball / pla 
de formació i l’avaluació 

Responsable del Projecte / 
Tutor / Responsable Professional

Pla de Treball

Pla Formatiu de l’estudiant

 
Pla de Seguiment i 

avaluació
IN 1.7 Procés de SeguimentIN 1.7 Procés de Seguiment
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2.2.2.7 Procés de seguiment 

Objectiu: realitzar el seguiment de l’estudiant admès durant la seva participació en el 

Programa Talent. 

Informe Intermèdia

Responsable Professional / Tutor
Estudiant (informe)

Informe Intermèdia

Responsable Professional / Tutor
Estudiant (informe)

DOC 3.Informe 
Intermedi

InLab signat

És apte ?No

DOC 2.2.Informe 
Intermedi
Estudiant

FI

FORM 3. Seguiment 
Periòdic

FORM 4. Informe 
intermèdi inLAB

FORM 5. Informe 
intermèdi estudiant

Seguiment i Avaluació periòdica

Tutor / Responsable Professional 

Seguiment i Avaluació periòdica

Tutor / Responsable Professional 

DOC 1.Informe de 
seguimenti

InLAB 

Validació Avaluació 
Intermèdia

Responsable Acadèmic

Validació Avaluació 
Intermèdia

Responsable Acadèmic

Valida Avaluació ?

Si

No

FORM 3. Seguiment 
Periòdic

Seguiment i Avaluació periòdica

Tutor / Responsable Professional 

Seguiment i Avaluació periòdica

Tutor / Responsable Professional 

Si

DOC 1.Informe de 
seguiment

InLab

IN 1.7 Procés de Seguiment

DOC 2.1.Informe 
Intermedi

inLab

DOC 2.1.Informe 
Intermedi

inLab
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DOC 4.1.Informe 
Final inLab

DOC 5.Informe Final 
inLab signat

DOC 6. Acreditació 
inLab Talent

Satisfactori ?

Fi de col·laboració
 Per qualsevol dels 

motius

FORM 7. Informe 
final inLAB

FORM 6. Informe 
final estudiant

Informe Final

 Responsable Professional / Tutor
Estudiant (informe)

Validació Informe Final

Responsable Acadèmic

Validació Informe Final

Responsable Acadèmic

Valida Avaluació ?No

Si

DOC 4.1.Informe 
Final inLab

IN 1.8 Finalització de la 
Col·laboració  

IN 1.8 Finalització de la 
Col·laboració  

Si

No

DOC 4.2.Informe 
Final Estudiant
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2.2.2.8 Finalització de la col·laboració 

Objectiu: finalitzar la col·laboració d’un estudiant admès al Programa Talent. 

IN 1.8 Finalització de la 
Col·laboració

Demanar finalització d’accessos 
Firewall

Responsable del Projecte 

Demanar finalització d’accessos 
BBDD notes

Responsable del Projecte 

Fi
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2.2.2.9 Procés de TFG dins del Talent 

Objectiu: realitzar el TFG d’un estudiant admès en l’inLab. 

IN.1.9  PROCÉS DE TFG dins 
del TALENT

Proposta de Conveni de Cooperació 
entre inLab i FIB

Administració InLab

Projecte a Realitzar

Matrícula de l’assignatura de 
Pràctiques en Empresa (12 crèdits)
No subjecte al període de matrícula 

oficial

Alumne

Inscriure el TFG
Tipus B: Pràctiques en empresa

Alumne

Si No

Formalització del CCE

Administració InLab / APRE

Assistència obligada a GEP (3 
crèdits) al Gener o Juliol

Alumne

Matrícula del TFG + GEP
Obligatori al seguent període de matrícula 

oficial
I tindrà un any per presentar-lo dins les 4 

convocatòries regulars

Alumne

DOC FIB. CCE

Conveni CCE-FIB

Inscripció

Matrícula 
Practiques en 

empresa

IN 1.7 Procés de Seguiment / 
Avaluació

IN 1.7 Procés de Seguiment / 
Avaluació

DOC FIB. Pla de 
Formació i Annex 1

Realitzarà 
l’assignatura de 
Pràctiques en 

Empresa?
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2.2.3 Identificació dels Stakeholders 
Durant les diverses reunions es va detectar que no només els professionals i els acadèmics 

que treballen i/o col·laboren amb l’inLab serien parts interessades del sistema 

d’informació, sino que els propis estudiants que participen i els estudiants que poden estar 

interessats en participar en el Programa Talent també en formen part. 

A continuació tenim l’esquema i la descripció dels stakeholders del projecte. 

ProfessionalAcadèmic

AspirantAdmèsResponsable
Professional

TutorResponsable 
Acadèmic

Estudiant

Administració
inLab

 

Il·lustració 1: Esquema de Stakeholders del Sistema d'informació del Programa Talent 

 Acadèmic: professor que col·labora amb l’inLab. 

 Professional: personal de l’inLab FIB. 

 Responsable professional: professional que és responsable d’un programa de 

formació específic i que assumeix les tasques de tutoria professional dels 

estudiants que pertanyen aquest programa de formació. 

 Responsable acadèmic: acadèmic responsable d’un programa de formació 

específic i que assumeix les tasques de tutoria acadèmica dels estudiants que 

pertanyen a aquest programa de formació. 

 Tutor: professional o acadèmic que farà la funció de mentor de l’estudiant, 

invertint temps, energia i coneixement per a assistir-lo en el desenvolupament de 

les seves habilitats i en el seu creixement personal. 

 Administració inLab: professional encarregat de l’àrea administrativa del 

departament. 

 Estudiant: persona que està cursant estudis en UPC. 

 Estudiant admès: estudiant que participa al programa de formació Talent. 

 Estudiant aspirant: estudiant que vol participar al programa de formació Talent. 
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2.2.4 Objectius del sistema d’informació 
Tenint en compte l’experiència prèvia de l’inLab i els processos que ha de seguir el 

Programa Talent, el sistema d’informació ajudarà: 

 Facilitar el procés de selecció d’estudiants. 

 Mantenir una borsa de possibles estudiants actualitzada amb els estudiants que es 

consideren possibles candidats. 

 Garantir el seguiment de tots els procediments que estan lligats a la gestió 

contractual dels estudiants. 

 Centralitzar les dades dels estudiants i mantenir-les actualitzades. 

 Gestionar els programes de formació específics que conformen el Programa Talent. 

 Gestionar les propostes de col·laboració en el Programa Talent. 

 Gestionar els tallers formatius que es realitzen al Programa Talent. 

 Validar noves propostes de col·laboració als programes de formació específics, per 

part dels Responsables Acadèmics dels programes específics. 

 Realitzar els plans de formació i els plans de treball dels estudiants. 

 Realitzar el seguiment del treball dels estudiants que participen en el Programa 

Talent. 

 Realitzar l’informe intermedi i final on es detalla el grau d’assoliment de les 

competències que han hagut d’assolir els estudiants que participen al Programa 

Talent. 

 Validar els informes (intermedis i finals) dels estudiants. 

 Facilitar l’acreditació de les competències que ha aconseguit l’estudiant durant la 

seva participació en el Programa Talent.  

2.3 Context del sistema d’informació 
Per poder dur a terme tots els processos associats al Programa Talent, l’inLab necessita un 

sistema d’informació que doni suport a aquests processos i que garanteixi que es 

compleixen tots els tràmits administratius per formalitzar les col·laboracions dels 

estudiants en el Programa Talent. 

A continuació es mostra a grans trets el context del sistema d’informació del Programa 

Talent. 
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Il·lustració 2: Context del Sistema d'informació del Programa acadèmic Talent 

2.4 Requisits No Funcionals  
A continuació es descriuran els requisits no funcionals del sistema d’informació. Aquests 

requisits defineixen les qualitats generals que ha de tenir el sistema per realitzar la seva 

funció. 

2.4.1 Requisits de percepció 
2.4.1.1 Requisits d’aparença 

 Descripció: El sistema ha de seguir les mateixes directrius de la pàgina web de 

l’inLab, un menú intuïtiu i una navegació clara. 

 Justificació: L’inLab desitja que el sistema d’informació s’integri a la seva pàgina 

web. 

 Criteris d’acceptació: L’usuari no ha de notar la diferència al navegar per la pàgina 

web i navegar pel sistema d’informació. 

2.4.1.2 Requisits d’estil 

 Descripció: El sistema ha de seguir el mateix estil que la pàgina web de l’inLab. 

 Justificació: Si l’estructura visual del sistema és molt diferent de la que utilitza la 

pagina web de l’inLab, llavors als usuaris els costarà utilitzar-lo. 

 Criteris d’acceptació: L’usuari no ha de notar la diferència al navegar per la pàgina 

web i navegar pel sistema d’informació. 
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2.4.2 Requisits de capacitat d'ús i humanitat 
2.4.2.1 Requisits de facilitat d’ús 

 Descripció: El sistema ha de ser usable. 

 Justificació: Si el sistema és molt difícil d’utilitzar llavors els usuaris no voldran 

utilitzar-lo. 

 Criteris d’acceptació: El sistema serà utilitzable per tots els usuaris. 

2.4.2.2 Requisits d'aprenentatge 

 Descripció: El sistema ha de ser de fàcil aprenentatge per als usuaris. 

 Justificació: Si és complicat utilitzar el sistema, els usuaris deixarien d’utilitzar-lo o 

es veurien obligats a demanar ajuda, fet que es vol evitar ja que es vol que siguin 

autosuficients per a realitzar la majoria de funcionalitats. 

 Criteris d’acceptació: El sistema, en general, és fàcil d’aprendre. 

2.4.2.3 Requisits de comprensió i cortesia 

 Descripció: El sistema ha de ser fàcil d’usar per a qualsevol usuari. 

 Justificació: Totes les accions han de ser no ambigües per evitar equivocacions en 

l’ús del sistema. 

 Criteris d’acceptació: El camí per realitzar una acció ha de ser el més intuïtiu 

possible, perquè l’usuari pugui realitzar l’acció que desitja sense mirar el manual. 

2.4.2.4 Requisits d'accessibilitat 

 Descripció: La visualització del text ha de ser correcte si es canvien els paràmetres 

de visualització. 

 Justificació: En ser una aplicació web, els usuaris han de poder utilitzar-la des dels 

navegadors més utilitzats (Internet Explorer, Mozilla Firefox i Google Chrome). 

 Criteris d’acceptació: L’aplicació es pot utilitzar des dels navegadors acordats. 

2.4.3 Requisits de rendiment. 
2.4.3.1 Requisits de velocitat i de latència 

 Descripció: El sistema ha d’oferir una resposta ràpida per qualsevol operació que 

efectuï. 

 Justificació: Els usuaris esperen respostes ràpides per part del sistema. 

 Criteris d’acceptació: El sistema ha de respondre en menys de 3 segons en el 90% 

de les operacions. En cap cas la resposta serà major de 6 segons. 

2.4.3.2 Requisits de fiabilitat i disponibilitat 

 Descripció: El sistema ha d’estar operatiu la major part del temps. 

 Justificació: Els usuaris han de poder accedir al sistema en tot moment i que les 

tasques de manteniment es programaran amb antelació. 
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 Criteris d’acceptació: El sistema funciona correctament en l’horari laborable de 

l’inLab. El manteniment es realitzarà durant l’horari programat. 

2.4.3.3 Requisits d’expansió o creixement 

 Descripció: El sistema ha de ser escalable. 

 Justificació: El sistema ha de ser escalable per possibles ampliacions del Programa 

Talent. 

 Criteris d’acceptació: El sistema és capaç de processar la gestió de 152 programes 

específics, la formalització i la gestió de les col·laboracions dels estudiants i el 

seguiment de tots els estudiants del Programa Talent. 

2.4.4 Requisits operacionals i ambientals 
2.4.4.1 Requisits de llançament 

 Descripció: Una actualització del sistema no ha de provocar fallades en les 

funcionalitats que funcionaven correctament abans de l’actualització. 

 Justificació: El sistema ha de poder actualitzar-se sense que el procés generi errors 

o efectes inesperats. 

 Criteris d’acceptació: El 95% de les actualitzacions no produeixen cap error a les 

funcionalitats que anteriorment funcionaven. En cas contrari es resoldrà en menys 

de 24 hores. 

2.4.5 Requisits de preservació i suport 
2.4.5.1 Requisits de manteniment 

 Descripció: Es tindrà en compte els horaris de menys utilització del sistema per a la 

realització de les tasques de manteniment. 

 Justificació: Les tasques de manteniment que no siguin d’urgència, es poden 

realitzar quan els accessos al sistema disminueixin. 

 Criteris d’acceptació: Les tasques de manteniment es realitzen en un horari que es 

programarà amb antelació. 

2.4.5.2 Requisits d’adaptabilitat 

 Descripció: El sistema ha de funcionar en qualsevol plataforma i sistema operatiu. 

 Justificació: No es pot obligar al client a canviar el seu sistema. 

 Criteris d’acceptació: El funcionament del sistema és via web, per tant 

independentment del sistema operatiu i la plataforma, i funciona en navegadors 

que compleixin els estàndards HTML5 del World Wide Web Consortium, 

principalment en Google Chrome, Internet Explorer i Firefox. 

2.4.6 Requisits de seguretat 
2.4.6.1 Requisits de privacitat 

 Descripció: Les dades i els documents dels usuaris que utilitzin el sistema han 

d’estar segurs per mantenir la privacitat. 
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 Justificació: S’ha de garantir la privacitat dels usuaris i han de complir la Llei 

Orgànica de Protecció de dades. 

 Criteris d’acceptació: Els documents i les dades dels aspirants que no formin part 

de la borsa d’aspirants, s’esborren del sistema als 3 mesos de la seva sol·licitud de 

formar part del Programa Talent. Els documents i les dades dels aspirants que 

formen part de la borsa s’esborren del sistema als 4 mesos de la seva última 

entrevista. L’autentificació es fa mitjançant el sistema CAS de la UPC i es manté 

privacitat de la informació entre els usuaris i el sistema mitjançant l’ús de la 

criptografia (SSL). Es garanteix la confidencialitat de les dades personals i dels 

documents que es faciliten a través d’aquest sistema en termes establerts per la 

Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal (LOPD)2. 

2.4.6.2 Requisits d’auditoria 

 Descripció: Totes les ofertes de col·laboració publicades, han de ser guardades per 

poder ser auditades. 

 Justificació: Per futures inspeccions, irregularitats o fallades que afectin a l’entorn 

o al propi sistema. 

 Criteris d’acceptació: Hi ha un històric d’ofertes de col·laboració, on es guarda tota 

la informació històrica relativa a les ofertes de col·laboració publicades. 

2.4.7 Requisits legals 
2.4.7.1 Requisits de compliment 

 Descripció: Totes les dades i documents de caràcter personal, han de ser tractats 

complint la Llei Orgànica de Protecció de Dades.. 

 Justificació: Per futures inspeccions, irregularitats o fallades que afectin a l’entorn 

o al propi sistema. 

 Criteris d’acceptació: Hi ha un històric d’ofertes de col·laboració, on es guarda tota 

la informació històrica relativa a les ofertes de col·laboració publicades. Es 

garanteix la confidencialitat de les dades personals i dels documents que es 

faciliten a través d’aquest sistema en termes establerts per la Llei orgànica 

15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). 

2.5 Model de casos d’ús 
A continuació es descriurà el model de casos d’ús. Està composat per la llista de casos d’ús, 

els diagrames de casos d’us i la seva especificació. 

2.5.1 Llista de casos d’us 
En aquest apartat es llisten els casos d’us del sistema d’informació. Definirem com a cas 

d’ús, el conjunt de seqüencies d’accions i interaccions que descriuen de quina manera els 

actors usen el sistema per poder assolir els objectius. 

                                                        
2
 Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD): 

http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
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1. Alta programa formatiu. 

2. Baixa programa formatiu. 

3. Modificar programa formatiu. 

4. Consulta programa formatiu. 

5. Llistar programes formatius. 

6. Afegir competència programa formatiu. 

7. Baixa competència programa formatiu. 

8. Modificar competència programa formatiu. 

9. Afegir formació programa formatiu. 

10. Baixa formació programa formatiu. 

11. Modificar formació programa formatiu. 

12. Afegir responsable acadèmic programa formatiu. 

13. Baixa responsable acadèmic programa formatiu. 

14. Modificar responsable acadèmic programa formatiu. 

15. Afegir responsable professional programa formatiu. 

16. Baixa responsable professional programa formatiu. 

17. Modificar responsable professional programa formatiu. 

18. Consultar competències, indicadors i rúbriques. 

19. Alta indicador. 

20. Modificar indicador. 

21. Baixa indicador. 

22. Alta rúbrica. 

23. Modificar rúbrica. 

24. Baixa rúbrica. 

25. Alta proposta de col·laboració. 

26. Modificar proposta de col·laboració. 

27. Consultar proposta de col·laboració. 

28. Assignació de tutor per la proposta de col·laboració. 

29. Assignació de responsable acadèmic per la proposta de col·laboració. 

30. Assignació de responsable professional per la proposta de col·laboració. 

31. Llistar propostes de col·laboracions. 

32. Llistar noves propostes de col·laboracions. 

33. Llistar propostes de col·laboracions sense col·laborador. 

34. Assignar estudiant admès a una proposta de col·laboració. 

35. Assignar aspirant de la borsa a una proposta de col·laboració. 

36. Generar oferta beca d’una proposta de col·laboració. 

37. Consultar aspirants presentats en una proposta de col·laboració. 

38. Consultar oferta beca. 

39. Consultar històric d’ofertes beca. 

40. Respondre oferta beca. 

41. Petició d’entrevista amb un aspirant. 

42. Concertar entrevista d’un professional amb un aspirant. 

43. Modificar entrevista d’un professional amb un aspirant. 

44. Veure entrevistes concertades. 

45. Acceptar a un aspirant entrevistat per una proposta de col·laboració. 

46. Desestimar un aspirant entrevistat per formar part del programa Talent. 



 

33 
 

47. Alta ajut. 

48. Modificar ajut. 

49. Baixa ajut. 

50. Llistar ajuts. 

51. Llistar ajuts actuals. 

52. Llistar ajuts pendents. 

53. Llistar històric d’ajuts. 

54. Llistar històric d’ajuts d’estudiants actuals. 

55. Llistar històric d’ajuts d’ex-estudiants. 

56. Realitzar proposta de renovació de l’ajut. 

57. Veure propostes de renovació dels ajuts. 

58. Acceptar una proposta de renovació d’un ajut. 

59. Denegar una proposta de renovació d’un ajut. 

60. Descarregar propostes de renovació d’ajuts. 

61. Renovar l’ajut. 

62. Alta estudiant admès. 

63. Modificar dades estudiant admès. 

64. Llistar estudiants admesos. 

65. Llistar estudiants admesos actuals. 

66. Llistar ex-estudiants admesos. 

67. Consultar dades estudiant admès. 

68. Canvi de proposta de col·laboració a un estudiant admès. 

69. Consultar tutor d’un estudiant admès. 

70. Consultar Responsable Professional d’un estudiant admès. 

71. Consultar Responsable Acadèmic d’un estudiant admès. 

72. Llistar plans de formació dels estudiants admesos. 

73. Consultar pla de formació d’un estudiant admès. 

74. Llistar plans de treball d’estudiants admesos. 

75. Consultar pla de treball d’un estudiant admès. 

76. Borsa d’aspirants. 

77. Consultar aspirant. 

78. Veure comentari sobre l’aspirant. 

79. Alta taller de formació. 

80. Nova edició de taller. 

81. Modificar taller. 

82. Consultar taller. 

83. Llistar de tallers 

84. Afegir taller al pla de formació d’un estudiant admès. 

85. Inscriure a un taller. 

86. Indicar assistència d’un estudiant admès al taller. 

87. Realitzar seguiment d’una competència d’un estudiant admès. 

88. Consultar seguiment d’un estudiant admès. 

89. Consultar seguiment d’una competència per un estudiant admès. 

90. Realitzar informe intermedi d’un estudiant admès. 

91. Modificar informe intermedi d’un estudiant admès. 

92. Realitzar informe final d’un estudiant admès. 
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93. Modificar informe final d’un estudiant admès. 

94. Consultar informe d’un estudiant admès realitzat pel responsable professional. 

95. Demanar validació de l’informe del responsable professional al responsable 

acadèmic. 

96. Validar informe. 

97. Realitzar informe intermedi. 

98. Realitzar informe final. 

99. Consultar informe fet per un estudiant admès. 

100. Llistar formació no reglada rebuda d’un estudiant admès. 

101. Acreditar formació no reglada rebuda d’un estudiant admès. 

102. Acreditació Talent. 

103. Consultar perfils de l’usuari. 

104. Consultar dades de l’usuari. 

105. Modificar dades de l’usuari. 

106. Pujar document. 

107. Descarregar document. 

2.5.2 Diagrames dels Casos d’Ús 
En aquest apartat representarem visualment els casos d’ús, utilitzant la metodologia UML.  

Alta programa
formatiu

Consulta programa
formatiu

Consultar rúbriques

Professional

Acadèmic

Estudiant
Admès

Responsable 
professional

Afegir responsable
acadèmic programa formatiu

Baixa responsable
acadèmic programa formatiu

Modificar responsable
acadèmic programa formatiu

Afegir responsable
professional programa

formatiu

Baixa responsable
professional programa formatiu

Modificar responsable
professional programa

formatiu

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

Llistar programes
formatius

Administració 
inLab

 

Il·lustració 3: Primera part dels casos d'ús dels programes formatius 
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Modificar programa
formatiu

Afegir responsable
acadèmic programa formatiu

Baixa responsable
acadèmic programa formatiu

Modificar responsable
acadèmic programa formatiu
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professional programa

formatiu

Baixa responsable
professional programa formatiu

Modificar responsable
professional programa

formatiu

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

Afegir competència
programa formatiu

Baixa competència
programa formatiu

Modificar
competència programa formatiu

Responsable 
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Alta indicador

Modificar rúbrica

Alta rúbrica

Modificar indicador

Alta rúbrica

«include»

Baixa programa
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Baixa competència
programa formatiu

Baixa formació
programa formatiu

Baixa formació
programa formatiu
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programa formatiu
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programa formatiu

«include»

«include»
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Administració 
inLab

 

Il·lustració 4: Segona part dels casos d'ús dels programes formatius 
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Consultar proposta
de col·laboració

Llistar noves
propostes de col·laboració

Llistar propostes
de col·laboració

Llistar propostes de
col·laboració sense

col·laborador

Responsable
Professional

Acadèmic

Professional

«extends»

«extends»

Responsable
Professional

Modificar proposta
de col·laboració

Assignació de tutor per
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«include»
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de col·laboració«include»

«include»

Alta proposta de
col·laboració

Assignació de tutor per
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col·laboració

«include»

Assignació del responsable
acadèmic per la proposta de

col·laboració

Assignació del responsable
professional per la proposta

de col·laboració
«include»

«include»

Assignar estudiant admès
a la proposta de

col·laboració

Generar oferta beca
d'una proposta de

col·laboració

Assignar aspirant de la
borsa a la proposta de

col·laboració

Consultar aspirants
presentats en una proposta de

col·laboració

Desestimar un aspirant
entrevistat per formar part del

programa Talent

 

Il·lustració 5: Casos d'ús de propostes de col·laboració 
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Consultar oferta
beca

Respondre oferta
beca

Consultar històric
d'ofertes de beca

Usuari Talent

Estudiant Aspirant

Professional

Acadèmic

Estudiant Admés

 

Il·lustració 6: Casos d'ús d’ofertes de beca 

Petició d’entrevista
amb un aspirant

Modificar entrevista
d’un professional amb un

aspirant

Concertar entrevista
d’un professional amb un

aspirant

Veure entrevistes
concertades

Acceptar a un aspirant
entrevistat per una proposta de

col·laboració

Desestimar un aspirant
entrevistat per formar part del

programa Talent

Responsable
Professional

 

Il·lustració 7: Casos d'ús d’entrevistes a estudiants 
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Alta ajut

Realitzar proposta de
renovació de l’ajut

Llistar ajuts

Modificar ajut

Baixa ajut

Descarregar propostes
de renovació d’ajuts

Responsable
Professional

Administració 
inLab

Llistar ajuts
pendents

Llistar històric
d’ajuts

Llistar històric
d’ajuts d’estudiants actuals

Llistar històric
d’ajuts d’ex-estudiants

«extends»

«extends»«extends»

«extends»

Veure propostes de
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de renovació d’un ajut

Denegar una proposta
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Il·lustració 8: Casos d'ús d'ajuts 
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Llistar plans de
formació d’estudiants admesos

Consultar pla de
formació d’un estudiants

admés

Llistar estudiants
admesos

Consultar aspirant Veure comentaris
sobre l’aspirant

Modificar dades
estudiant admès

Professional

Responsable
Professional

Administració 
inLab

Llistar plans de
treball d’estudiants
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Tutor

Responsable
acadèmic

Consultar dades
estudiant admès
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ex-estudiants admesos

«extends»

«include»

Alta estudiant
admès

Consultar tutor d’un
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Professional d’un estudiant
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Consultar Responsable
Acadèmic d’un estudiant
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Canvi de proposta de
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Borsa d'aspirants

 

Il·lustració 9: Casos d'ús de l'estudiantat 
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Alta taller de
formació

Llistar tallers

Consultar taller

Modificar taller

Afegir taller al pla de
formació d’un estudiant

admès

Indicar assistència
d’un estudiant admès al

taller

Nova edició de
taller

Acadèmic

Professional

Estudiant
Admès

Tutor

Responsable
Professional

«extends»

Estudiant Admés

Inscriure a un
taller

 

Il·lustració 10: Casos d'ús de taller 

Acreditació talent

Administració 
inLab

Responsable
Professional

Llistar formació no
reglada rebuda d’un estudiant

admès

Acreditar formació no
reglada rebuda d’un estudiant

admès

 

Il·lustració 11: Casos d'ús d'acreditació 
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Realitzar seguiment d’una
competència d’un
estudiant admès

Consultar seguiment d’una
competència per un
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Tutor

Responsable
Professional

Responsable 
Acadèmic

«extends»

Modificar informe
final d’un estudiant admès

Realitzar informe
final d’un estudiant admès

Modificar informe
intermedi d’un estudiant admès

Realitzar informe
intermedi d’un estudiant admès

Consultar informe d’un
estudiant admès realitzat per el

responsable professional

Demanar validació de l’informe
del responsable professional

al responsable acadèmic

Validar informe

Realitzar informe
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Realitzar informe
final

Estudiant Admés

Consultar informe fet
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Il·lustració 12: Casos d'ús de seguiment de l'estudiant 
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Consultar perfils
de l’usuari

Consultar dades de
l’usuari

Modificar dades de
l’usuari

Usuari
Talent

«extends»

Pujar document

Descarregar
document

 

Il·lustració 13: Casos d'ús d'usuari 

2.5.3 Especificació dels Casos d’ús  
L’especificació dels casos d’ús descriu de manera detallada cada cas d’ús del sistema. 

Com que el sistema d’informació té molts casos d’ús degut a la seva complexitat, a 

continuació es mostra l’especificació dels seus casos d’ús més importants: 

 Alta programa formatiu. 

 Modificar responsable acadèmic del programa formatiu. 

 Alta indicador. 

 Alta rúbrica. 

 Alta proposta de col·laboració. 

 Generar oferta de beca d’una proposta de col·laboració. 

 Assignar estudiant admès a una proposta de col·laboració. 

 Assignar estudiant aspirant de la borsa a una proposta de col·laboració 

 Desestimar un aspirant entrevistat per formar part del Programa Talent. 

 Petició d’entrevista amb un aspirant 

 Respondre oferta de beca. 

 Canvi de proposta de col·laboració a un estudiant admès. 

 Renovar l’ajut. 

 Realitzar seguiment d’una competència d’un estudiant admès. 

 Realitzar informe intermedi d’un estudiant admès. 

 Realitzar informe final d’un estudiant admès. 

 Acreditació Talent. 
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2.5.3.1 Alta programa formatiu. 

Cas d’ús  

Alta programa formatiu 1  

Descripció: Es dona d’alta un nou programa formatiu (com per exemple Modelització, 
Simulació i Optimització, Geoserveis i Smart Cities, ...) 

Actor:  

 Responsable professional. 

 Administració inLab. 

Precondició:  

 L’usuari està registrat com a responsable professional o com administració 
inLab. 

Trigger: Es vol afegir un nou programa formatiu en el sistema. 

Escenari principal 

1. L’usuari introdueix les dades del nou programa formatiu. 
2. El sistema valida les dades. 
3. El sistema crea un nou programa formatiu. 
4. El sistema confirma la creació del nou programa formatiu. 

Extensions 

1.a. L’usuari cancel·la l’alta.  

1.a.1. El cas d’ús acaba.  

2.a. Falta algun camp obligatori. 

2.a.1. el sistema comunica l’error. El cas d’ús continua en el punt 1. 

2.b. El sistema detecta que hi ha dades incorrectes. 

2.b.1. El sistema informa de l’error que s’ha produït. El cas d’ús continua en el punt 
1. Mantenint la informació anterior (informant de quina informació és 
incorrecte). 

Satisfacció: 2 No satisfacció: 4 

Dependències: - 
Includes:  

 Afegir responsable acadèmic programa formatiu. 

 Baixa responsable acadèmic programa formatiu. 

 Modificar responsable acadèmic al programa formatiu. 

 Afegir responsable professional programa formatiu. 

 Baixa responsable professional programa formatiu. 
 Modificar responsable professional programa formatiu. 

Extends: - 
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2.5.3.2 Modificar responsable acadèmic al programa formatiu. 

Cas d’ús  

Modificar responsable acadèmic al programa formatiu 2  

Descripció: Es modifica el responsable acadèmic d’un programa formatiu. 

Actor:  

 Responsable professional. 

 Administració inLab. 

Precondició:  

 El programa formatiu existeix en el sistema.  

 L’usuari està registrat com a responsable professional o com administració 
inLab. 

 El nou responsable acadèmic és acadèmic en el sistema. 

Trigger: Es vol modificar el responsable acadèmic d’un programa formatiu. 

Escenari principal 

1. L’usuari indica de quin programa formatiu vol modificar el responsable acadèmic. 
2. L’usuari indica el nou responsable acadèmic. 
3. El sistema valida les dades. 
4. El sistema modifica el responsable acadèmic del programa. 
5. El sistema confirma la modificació del responsable acadèmic. 

Extensions 

[1-2].a. L’usuari cancel·la modificació. 

[1-2+.a.1. El cas d’ús acaba.  

3.a. Falta algun camp obligatori. 

3.a.1. El sistema comunica l’error. El cas d’ús continua en el punt 2. 

3.b. El sistema detecta que hi ha dades incorrectes. 

3.b.1. El sistema informa de l’error que s’ha produït. El cas d’ús continua en el punt 
2. Mantenint la informació anterior (informant de quina informació és 
incorrecte). 

Satisfacció: 1 No satisfacció: 5 

Dependències:  

 Alta programa formatiu. 
 Afegir responsable acadèmic programa formatiu. 

Includes: - 
Extends: - 
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2.5.3.3 Alta indicador 

Cas d’ús  

Alta indicador 3  

Descripció: Se li assigna un nou indicador a una competència. 

Actor:  

 Responsable professional. 

Precondició:  

 L’usuari està registrat com a responsable professional. 

 La competència existeix en el sistema. 

Trigger: Es vol donar d’alta un nou indicador d’una competència d’un programa formatiu. 

Escenari principal 

1. L’usuari indica de quina competència es vol crear el nou indicador. 
2. L’usuari introdueix les dades del nou indicador. 
3. El sistema valida les dades 
4. El sistema crea el nou indicador de la competència 
5. El sistema confirma la creació del nou indicador. 

Extensions 

[1-2+.a. L’usuari cancel·la l’alta.  

[1-2+.a.1. El cas d’ús acaba. 

3.a. Falta algun camp obligatori. 

3.a.1. El sistema comunica l’error. El cas d’ús continua en el punt 2. 

3.b. El sistema detecta que hi ha dades incorrectes. 

3.b.1. El sistema informa de l’error que s’ha produït. El cas d’ús continua en el punt 
2. Mantenint la informació anterior (informant de quina informació és 
incorrecte). 

Satisfacció: 1 No satisfacció: 5 

Dependències: 

 Afegir competència programa formatiu. 

Includes:  
 Alta rúbrica. 

Extends: - 
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2.5.3.4 Alta rúbrica 

Cas d’ús  

Alta rúbrica 4  

Descripció: Se li assigna una nova rúbrica a un indicador. 

Actor:  

 Responsable professional. 

Precondició:  

 L’usuari està registrat com a responsable professional. 

 L’indicador existeix en el sistema. 

Trigger: Es vol donar d’alta una nova rúbrica d’un indicador. 

Escenari principal 

1. L’usuari indica de quin indicador es vol crear la nova rúbrica. 
2. L’usuari introdueix les dades de la nova rúbrica. 
3. El sistema valida les dades. 
4. El sistema crea la nova rúbrica de l’indicador. 
5. El sistema confirma la creació de la nova rúbrica. 

Extensions 

[1-2].a. L’usuari cancel·la l’alta.  

[1-2+.a.1. El cas d’ús acaba. 

1.b. El sistema detecta que no és un indicador d’un programa específic i que ja existeixen 
dues rúbriques per aquell indicador. 

1.b.1. El sistema comunica l’error. El cas d’ús continua en el punt 1. 

3.a. Falta algun camp obligatori. 

3.a.1. El sistema comunica l’error. El cas d’ús continua en el punt 2. 

3.b. El sistema detecta que hi ha dades incorrectes. 

3.b.1. El sistema informa de l’error que s’ha produït. El cas d’ús continua en el punt 
2. Mantenint la informació anterior (informant de quina informació és 
incorrecte). 

Satisfacció: 1 No satisfacció: 5 

Dependències:  

 Alta indicador. 

Includes: - 
Extends: - 
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2.5.3.5 Alta proposta de col·laboració 

Cas d’ús  

Alta proposta de col·laboració 5  

Descripció: Es dona d’alta una nova proposta de col·laboració en un programa formatiu 
del Programa Talent. 

Actor:  

 Responsable professional. 

Precondició:  

 El programa formatiu existeix en el sistema. 

 Les competències a les que es vol assignar la proposta de col·laboració 
existeixen en el sistema. 

 L’usuari està registrat com a responsable professional. 

Trigger: Es vol crear una nova proposta de col·laboració per un programa de formació del 
Programa Talent. 

Escenari principal 

 L’usuari introdueix les dades de la col·laboració. 

 El sistema valida les dades. 

 El sistema crea la nova proposta de col·laboració i assigna la formació i les 
competències de proposta. 

 El sistema confirma la creació de la nova proposta de col·laboració. 

Extensions 

1.a. L’usuari cancel·la l’alta.  

1.a.1. El cas d’ús acaba.  

2.a. Falta algun camp obligatori. 

2.a.1. el sistema comunica l’error. El cas d’ús continua en el punt 1. 

2.b. El sistema detecta que hi ha dades incorrectes. 

2.b.1. El sistema informa de l’error que s’ha produït. El cas d’ús continua en el punt 
1. Mantenint la informació anterior (informant de quina informació és 
incorrecte). 

Satisfacció: 2 No satisfacció: 4 

Dependències:  

 Alta programa formatiu. 

 Afegir competència programa formatiu. 

 Afegir formació programa formatiu. 

Includes: 

 Assignació de tutor per la proposta de col·laboració. 

 Assignació de responsable acadèmic per la proposta de col·laboració. 

 Assignació de responsable professional per la proposta de col·laboració. 

Extends: - 
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2.5.3.6 Generar oferta de beca d’una proposta de col·laboració 

Cas d’ús  

Generar oferta de beca d’una proposta de col·laboració 6  

Descripció: Es genera una oferta de beca a partir d’una proposta de col·laboració. 

Actor:  

 Responsable professional. 

Precondició:  

 La proposta de col·laboració existeix en el sistema. 

 L’usuari està registrat com a responsable professional. 

Trigger: Es vol crear una oferta de beca d’una proposta de col·laboració, per buscar nous 
aspirants al Programa Talent. 

Escenari principal 

1. L’usuari indica quina proposta de col·laboració vol generar l’oferta de beca. 
2. El sistema valida les dades. 
3. El sistema genera una oferta de beca amb les dades de la proposta de col·laboració. 
4. El sistema confirma que s’ha generat una oferta de beca. 

Extensions 

[1-2+.a. L’usuari cancel·la la generació de l’oferta de beca. 

[1-2+.a.1. El cas d’ús acaba. 

1.a. Ja existeix una oferta de beca de la proposta, i vol canviar-la per una nova. 

1.a.1. L’usuari indica el motiu de la baixa de l’antiga oferta de beca. El cas d’ús 
continua en el punt 2. 

1.b. Ja existeix una oferta de beca de la proposta, i no vol canviar-la.  

1.b.1. El cas d’ús acaba. 

2.a. Falta algun camp obligatori. 

2.a.1. El sistema comunica l’error. El cas d’ús continua en el punt 1. 

2.b. El sistema detecta que hi ha dades incorrectes. 

2.b.1. El sistema informa de l’error que s’ha produït. El cas d’ús continua en el punt 
1. Mantenint la informació anterior (informant de quina informació és 
incorrecte). 

Satisfacció: 3 No satisfacció: 3 

Dependències:  

 Alta proposta de col·laboració. 

Includes: - 
Extends: - 
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2.5.3.7 Assignar estudiant admès a la proposta de col·laboració 

Cas d’ús  

Assignar estudiant admès a la proposta de col·laboració 7  

Descripció: Es crea una col·laboració d’un estudiant admès en una proposta de 
col·laboració. 

Actor:  

 Responsable professional. 

Precondició:  

 La proposta de col·laboració existeix en el sistema. 

 L’estudiant admès existeix en el sistema. 

 L’estudiant actualment no té cap col·laboració. 

 L’usuari està registrat com a responsable professional. 

Trigger: Es vol assignar un estudiant admès com a col·laborador d’una proposta de 
col·laboració. 

Escenari principal 

 L’usuari indica quina proposta de col·laboració vol assignar el nou 
col·laborador. 

 L’usuari indica quin estudiant admès serà el nou col·laborador. 

 El sistema valida les dades. 

 El sistema crea una col·laboració de l’estudiant en proposta de col·laboració. 

 El sistema confirma que s’ha assignat l’estudiant admès a la proposta de 
col·laboració. 

Extensions 

[1-2+.a. L’usuari cancel·la l’assignació.  

[1-2+.a.1. El cas d’ús acaba. 

3.b. El sistema detecta que hi ha dades incorrectes. 

3.b.1. El sistema informa de l’error que s’ha produït. El cas d’ús continua en el punt 
2. Mantenint la informació anterior (informant de quina informació és 
incorrecte). 

Satisfacció: 1 No satisfacció: 5 

Dependències:  

 Alta proposta de col·laboració. 

 Assignar estudiant admès a una proposta de col·laboració. 

 Assignar estudiant aspirant de la borsa a una proposta de col·laboració. 

Includes: - 
Extends: - 
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2.5.3.8 Assignar estudiant aspirant de la borsa a una proposta de col·laboració 

Cas d’ús  

 8  

Descripció: Es crea una col·laboració d’un estudiant aspirant, que pertany a la borsa 
d’aspirants, en una proposta de col·laboració. 

Actor:  

 Responsable professional. 

Precondició:  

 La proposta de col·laboració existeix en el sistema. 

 L’estudiant aspirant existeix en el sistema. 

 L’estudiant aspirant s’ha afegit a la borsa fa menys de 4 mesos. 

 L’usuari està registrat com a responsable professional. 

Trigger: Es vol assignar un estudiant aspirant de la borsa com a col·laborador d’una 
proposta de col·laboració. 

Escenari principal 

1. L’usuari indica quina proposta de col·laboració vol assignar el nou col·laborador. 
2. L’usuari indica quin estudiant aspirant serà el nou col·laborador. 
3. El sistema valida les dades. 
4. El sistema converteix l’estudiant aspirant en estudiant admès i crea una col·laboració 

del nou estudiant admès en proposta de col·laboració. 
5. El sistema confirma que s’ha assignat el nou estudiant admès a la proposta de 

col·laboració. 

Extensions 

[1-2+.a. L’usuari cancel·la l’assignació.  

[1-2+.a.1. El cas d’ús acaba. 

3.b. El sistema detecta que hi ha dades incorrectes. 

3.b.1. El sistema informa de l’error que s’ha produït. El cas d’ús continua en el punt 
2. Mantenint la informació anterior (informant de quina informació és 
incorrecte). 

Satisfacció: 1 No satisfacció: 5 

Dependències:  

 Alta proposta de col·laboració. 

 Respondre oferta beca. 

Includes: - 
Extends: - 
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2.5.3.9 Desestimar un aspirant entrevistat per formar part del Programa Talent. 

Cas d’ús  

Desestimar un aspirant entrevistat per formar part del Programa Talent 9  

Descripció: Es desestima la incorporació d’un estudiant en el Programa Talent. 

Actor:  

 Responsable professional. 

Precondició:  

 L’entrevista amb l’aspirant existeix en el sistema. 

 L’usuari està registrat com a responsable professional. 

Trigger: No es vol acceptar la incorporació d’un estudiant en el Programa Talent. 

Escenari principal 

 L’usuari indica l’aspirant que s’ha fet una entrevista 

 L’usuari indica els motius pels quals no ha sigut acceptat i la seva opinió sobre 
l’aspirant. 

 El sistema valida les dades. 

 El sistema confirma que s’ha desestimat la incorporació de l’aspirant al 
Programa Talent. 

Extensions 

1.a. L’usuari cancel·la l’acceptació de l’aspirant.  

1.a.1. El cas d’ús acaba. 

2.a. L’usuari vol afegir l’aspirant a la borsa d’aspirants per tindre-ho en compte en 
properes col·laboracions. 

2.a.1 L’usuari indica que es vol afegir en la borsa d’aspirants. El cas d’ús continua 
en el punt 2. 

3.a. Falta algun camp obligatori. 

3.a.1. El sistema comunica l’error. El cas d’ús continua en el punt 2. 

3.b. El sistema detecta que hi ha dades incorrectes. 

3.b.1. El sistema informa de l’error que s’ha produït. El cas d’ús continua en el punt 
2. Mantenint la informació anterior (informant de quina informació és 
incorrecte). 

4.a. L’usuari ha indicat que es vol afegir l’aspirant en la borsa d’aspirants. 

4.a.1. El sistema afegeix a l’aspirant a la borsa d’aspirants. El cas d’ús continua en el 
punt 4. 

Satisfacció: 1 No satisfacció: 5 

Dependències:  

 Concertar entrevista d’un professional amb un aspirant. 

Includes: - 
Extends: - 
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2.5.3.10 Petició d’entrevista amb un aspirant 

Cas d’ús  

Petició d’entrevista amb un aspirant 10  

Descripció: Es realitza una petició de concertació d’entrevista amb el possible candidat a 
ser col·laborador en una proposta de col·laboració. Per realitzar la petició s’ha d’indicar 
l’estudiant aspirant (presentat en una oferta de beca o aspirant de la borsa), les hores i 
dies disponibles per poder realitzar l’entrevista. 

Actor:  

 Responsable professional. 

Precondició:  

 L’aspirant existeix en el sistema. 

 L’aspirant pertany a la borsa d’aspirants o s’ha presentat a una oferta de beca 
de la qual l’usuari es responsable professional. 

 L’usuari està registrat com a responsable professional. 

Trigger: Petició d’entrevistes amb els possibles candidats a ser col·laboradors en una 
proposta de la col·laboració. 

Escenari principal 

1. L’usuari indica l’estudiant aspirant al qual vol realitzar una entrevista, i els dies i els 
períodes disponibles. 

2. El sistema valida les dades. 
3. El sistema genera una petició d’entrevista. 
4. El sistema confirma que s’ha fet la petició d’entrevista. 

Extensions 

[1].a. L’usuari cancel·la l’assignació. 

*1+.a.1. El cas d’ús acaba. 

2.a. Falta algun camp obligatori. 

2.a.1. El sistema comunica l’error. El cas d’ús continua en el punt 1. 

2.b. El sistema detecta que hi ha dades incorrectes. 

2.b.1. El sistema informa de l’error que s’ha produït. El cas d’ús continua en el punt 
2. Mantenint la informació anterior (informant de quina informació és 
incorrecte). 

Satisfacció: 3 No satisfacció: 2 

Dependències:  

 Alta proposta de col·laboració. 

 Desestimar un aspirant entrevistat per formar part del Programa Talent. 

 Respondre oferta beca. 

Includes: - 
Extends: - 
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2.5.3.11 Respondre oferta de beca 

Cas d’ús  

Respondre oferta de beca 11  

Descripció: Respondre a una oferta de beca del Programa Talent publicada anteriorment. 

Actor:  

 Estudiant aspirant. 

Precondició:  

 La oferta de beca existeix en el sistema. 

 La oferta de beca està vigent. 

Trigger: Es vol respondre a una oferta de beca del Programa Talent. 

Escenari principal 

1. L’usuari introdueix les dades necessàries per respondre a l’oferta de beca. 
2. El sistema valida les dades. 
3. El sistema guarda les dades de l’aspirant. 
4. El sistema confirma que s’ha respost a l’oferta de beca. 

Extensions 

1.a. L’usuari cancel·la la resposta de l’oferta de beca.  

1.a.1. El cas d’ús acaba. 

2.a. Falta algun camp obligatori. 

2.a.1. el sistema comunica l’error. El cas d’ús continua en el punt 1. 

2.b. El sistema detecta que hi ha dades incorrectes. 

2.b.1. El sistema informa de l’error que s’ha produït. El cas d’ús continua en el punt 
1. Mantenint la informació anterior (informant de quina informació és 
incorrecte). 

Satisfacció: 1 No satisfacció: 5 

Dependències:  

 Alta proposta de col·laboració. 
 Generar oferta de beca. 

Includes: - 
Extends: - 
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2.5.3.12 Canvi de proposta de col·laboració a un estudiant admès. 

Cas d’ús  

Canvi de proposta de col·laboració a un estudiant admès 12  

Descripció: Es canvia de proposta de col·laboració a un estudiant admès, indicant la data 
final de la col·laboració actual de l’estudiant, quina és la nova proposta de col·laboració en 
la que col·laborarà l’estudiant i la data d’inici de la col·laboració de l’estudiant en la nova 
proposta de col·laboració. 

Actor:  

 Responsable professional. 
 Administració inLab. 

Precondició:  

 L’usuari està registrat com administració inLab o com a responsable 
professional de l’estudiant. 

 L’estudiant admès té una col·laboració vigent en el sistema. 

 La nova proposta de col·laboració de l’estudiant existeix en el sistema. 

Trigger: Es vol canviar la proposta de col·laboració d’un estudiant admès. 

Escenari principal 

1. L’usuari indica l’estudiant admès que vol canviar de proposta de col·laboració. 
2. L’usuari indica la informació per realitzar el canvi de proposta. 
3. El sistema valida les dades. 
4. El sistema realitza el canvi de proposta de l’estudiant. 
5. El sistema confirma que el canvi de proposta s’ha realitzat correctament. 

Extensions 

[1-2+.a. L’usuari cancel·la l’edició.  

[1-2+.a.1. El cas d’ús acaba.  

3.a. Falta algun camp obligatori. 

3.a.1. el sistema comunica l’error. El cas d’ús continua en el punt 2. 

3.b. El sistema detecta que hi ha dades incorrectes. 

3.b.1. El sistema informa de l’error que s’ha produït. El cas d’ús continua en el punt 
2. Mantenint la informació anterior (informant de quina informació és 
incorrecte). 

Satisfacció: 1 No satisfacció: 5 

Dependències:  

 Alta proposta de col·laboració. 

 Assignar estudiant admès a la proposta de col·laboració. 

 Assignar estudiant aspirant de la borsa a una proposta de col·laboració. 

Includes: - 
Extends: - 
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2.5.3.13 Renovar l’ajut 

Cas d’ús  

Renovar l’ajut 13  

Descripció: Es renova l’ajut d’un estudiant, utilitzant les dades proporcionades pel 
responsable professional en la proposta de renovació de l’ajut. 

Actor:  

 Sistema. 

Precondició:  

 L’ajut existeix en el sistema. 

 La proposta de renovació existeix en el programa. 

Trigger: Es vol renovar l’ajut d’un estudiant admès. 

Escenari principal 

 El sistema crea un nou ajut. 

 El sistema vincula el nou ajut amb l’estudiant. 

 El sistema confirma que s’ha renovat la col·laboració. 

Extensions 

2.a. La proposta de col·laboració actual de l’estudiant es diferent a la proposta de 
col·laboració que el responsable professional ha indicat en la proposta de renovació. 

2.a.1. Es dona de baixa la col·laboració actual de l’estudiant i es crea una nova 
col·laboració de l’estudiant amb la proposta de col·laboració indicada en la 
proposta de renovació. El cas d’ús continua en el punt 3. 

Satisfacció: 2 No satisfacció: 4 

Dependències:  

 Acceptar a un aspirant entrevistat per una proposta de col·laboració. 

 Assignar un estudiant admès a la proposta de col·laboració. 

 Assignar un estudiant aspirant de la borsa a una proposta de col·laboració. 

 Acceptar una proposta de renovació d’un ajut. 

Includes: - 
Extends: - 
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2.5.3.14 Realitzar seguiment d’una competència d’un estudiant admès 

Cas d’ús  

Realitzar seguiment d’una competència d’un estudiant admès 14  

Descripció: Es realitza el seguiment d’un estudiant per una determinada competència. 

Actor:  

 Tutor. 

Precondició:  

 L’estudiant admès existeix en el sistema. 

 La competència existeix en el sistema. 

 La competència pertany a la proposta que està realitzat l’estudiant. 
 L’usuari està registrat com a tutor de l’estudiant admès. 

Trigger: Es vol realitzar el seguiment de l’estudiant per una determinada competència. 

Escenari principal 

1. L’usuari indica quin estudiant vol avaluar. 
2. L’usuari indica quina competència vol avaluar-li. 
3. L’usuari indica quines són les rúbriques seleccionades pels indicadors d’aquella 

competència. 
4. El sistema valida les dades. 
5. El sistema guarda l’avaluació de la competència. 
6. El sistema confirma que s’ha guardat l’avaluació correctament. 

Extensions 

[1-2+.a. L’usuari cancel·la l’avaluació.  

[1-2+.a.1. El cas d’ús acaba. 

4.a. Falta algun camp obligatori. 

4.a.1. el sistema comunica l’error. El cas d’ús continua en el punt 2. 

4.b. El sistema detecta que hi ha dades incorrectes. 

4.b.1. El sistema informa de l’error que s’ha produït. El cas d’ús continua en el punt 
2. Mantenint la informació anterior (informant de quina informació és 
incorrecte). 

Satisfacció: 1 No satisfacció: 5 

Dependències:  

 Acceptar a un aspirant entrevistat per una proposta de col·laboració. 

 Assignar estudiant admès a la proposta de col·laboració. 
 Assignar estudiant aspirant de la borsa a una proposta de col·laboració. 

Includes: - 
Extends: - 
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2.5.3.15 Realitzar informe intermedi d’un estudiant admès 

Cas d’ús  

Realitzar informe intermedi d’un estudiant admès 15  

Descripció: Es realitza l’informe intermedi de l’estudiant, per determinar si continua en el 
Programa Talent o no. és a dir, es mira quin és el grau d’assoliment de les competències 
assignades a l’estudiant admès en les propostes de col·laboració en les que ha col·laborat. 

Actor:  

 Responsable Professional. 

Precondició:  

 L’estudiant admès existeix en el sistema. 

 Les competències existeix en el sistema. 

 La competència pertany a una proposta que ha col·laborat o està col·laborant 
l’estudiant admès. 

 L’usuari està registrat com a responsable professional de l’estudiant. 

Trigger: Es vol realitzar l’informe intermedi d’un estudiant admès. 

Escenari principal 

1. L’usuari indica quin estudiant vol realitzar l’informe intermedi. 
2. El sistema indica per cada competència quin és el grau d’assoliment proposat. 
3. L’usuari introdueix la informació sobre les aptituds de l’estudiant. 
4. El sistema valida les dades. 
5. El sistema crea l’informe intermedi. 
6. El sistema confirma que s’ha guardat l’informe intermedi. 

Extensions 

[1-4+.a. L’usuari cancel·la l’informe.  

[1-4].a.1. El cas d’ús acaba. 

5.a. Falta algun camp obligatori. 

5.a.1. El sistema comunica l’error. El cas d’ús continua en el punt 2. 

5.b. El sistema detecta que hi ha dades incorrectes. 

5.b.1. El sistema informa de l’error que s’ha produït. El cas d’ús continua en el punt 
2. Mantenint la informació anterior (informant de quina informació és 
incorrecte). 

Satisfacció: 1 No satisfacció: 5 

Dependències: - 

 Acceptar a un aspirant entrevistat per una proposta de col·laboració. 

 Assignar estudiant admès a la proposta de col·laboració. 

 Assignar estudiant aspirant de la borsa a una proposta de col·laboració. 

 Afegir competència programa formatiu. 

 Realitzar seguiment d’una competència d’un estudiant admès. 

Includes: - 
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Extends: - 

2.5.3.16 Realitzar informe final d’un estudiant admès. 

Cas d’ús  

Realitzar informe final d’un estudiant admès 16  

Descripció: Es realitza l’informe final de l’estudiant. És a dir, es mira quin és el grau 
d’assoliment de les competències assignades a l’estudiant admès en les propostes de 
col·laboració en les que ha col·laborat durant la seva participació en el Programa Talent. 

Actor:  

 Responsable professional. 

Precondició:  

 L’estudiant admès existeix en el sistema. 

 Les competències existeixen en el sistema. 

 La competència pertany a una proposta que ha col·laborat o està col·laborant 
l’estudiant admès. 

 L’usuari està registrat com a responsable professional de l’estudiant admès. 

Trigger: Es vol realitzar l’informe final d’un estudiant admès. 

Escenari principal 

1. L’usuari indica quin estudiant vol realitzar l’informe final. 
2. El sistema indica per cada competència quin és el grau d’assoliment proposat. 
3. L’usuari introdueix la informació sobre les aptituds de l’estudiant. 
4. El sistema valida les dades. 
5. El sistema crea l’informe final. 
6. El sistema confirma que s’ha guardat l’informe final. 

Extensions 

[1-3+.a. L’usuari cancel·la l’avaluació.  

[1-3].a.1. El cas d’ús acaba. 

4.a. Falta algun camp obligatori. 

4.a.1. El sistema comunica l’error. El cas d’ús continua en el punt 2. 

4.b. El sistema detecta que hi ha dades incorrectes. 

4.b.1. El sistema informa de l’error que s’ha produït. El cas d’ús continua en el punt 
2. Mantenint la informació anterior (informant de quina informació és 
incorrecte). 

Satisfacció: 1 No satisfacció: 5 

Dependències: - 

 Acceptar a un aspirant entrevistat per una proposta de col·laboració. 

 Assignar estudiant admès a la proposta de col·laboració. 

 Assignar estudiant aspirant de la borsa a una proposta de col·laboració. 

 Afegir competència programa formatiu. 

 Realitzar seguiment d’una competència d’un estudiant admès. 
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 Realitzar informe intermèdia d’un estudiant admès. 

Includes: - 
Extends: - 

2.5.3.17 Acreditació Talent 

Cas d’ús  

Acreditació Talent 17  

Descripció: Obtenir l’acreditació de l’assistència de l’estudiant en el Programa Talent, en 
quins programes ha col·laborat i les competències que ha assolit l’estudiant durant la seva 
participació en el Programa Talent. 

Actor:  

 Responsable professional. 
 Administració inLab. 

Precondició:  

 L’estudiant admès existeix en el sistema. 

 L’estudiant admès ha finalitzat la seva participació en el Programa Talent. 

 S’ha realitzat l’avaluació final de l’estudiant. 

 L’usuari està registrat com administració inLab o com a responsable 
professional de l’estudiant. 

Trigger: Es vol obtenir l’acreditació Talent per un estudiant admès. 

Escenari principal 

1. L’usuari indica de quin estudiant vol l’acreditació. 
2. El sistema retorna l’acreditació Talent. 

Extensions 

[1+.a. L’usuari cancel·la l’obtenció de l’acreditació.  

[1-4+.a.1. El cas d’ús acaba. 

Satisfacció: 1 No satisfacció: 5 

Dependències: - 

 Acceptar a un aspirant entrevistat per una proposta de col·laboració. 

 Assignar estudiant admès a la proposta de col·laboració. 

 Assignar estudiant aspirant de la borsa a una proposta de col·laboració. 

 Realitzar informe final d’un estudiant admès. 

Includes: - 
Extends: - 
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2.6 Model Conceptual  
A continuació es descriurà el model conceptual. Està compost pel diagrama de classes, la 

definició de les classes més importants del model conceptual i les restriccions d’integritat. 

2.6.1 Diagrama de classes  
Com que el sistema d’informació es molt gran degut a la seva complexitat, a continuació es 

mostra el diagrama de classes segmentat en 3 parts.  
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2.6.2 Explicació de les classes  
A continuació es descriuran algunes de les classes i alguns atributs per a la seva millor 

comprensió. 

 PropostaColaboració: en aquesta classe es guarda la informació de les propostes 

de col·laboracions que es realitzen en el Programa Formatiu Talent. 

 OfertaBeca: en aquesta classe es guarden la informació de les diferents ofertes de 

beca que s’han sigut publicades, i amb la qual es genera l’oferta de beca 

simplificada i l’oferta de beca completa. 

o data_publicació: és la data en la que s’inicia la publicació de l’oferta de 

beca. 

o data_limit: és la data límit que tenen els estudiants aspirants per poder 

respondre l’oferta de beca. 

o data_baixa: és la data en que es dóna de baixa l’oferta de beca. 

o motiu_baixa_publicació: és la raó per la qual s’ha donat de baixa l’oferta 

de beca. 

 Col·laboració: en aquesta classe es guarden les diferents col·laboracions que té 

l’estudiant admès durant la seva participació en el Programa Formatiu Talent. Ens 

serveix per relacionar els estudiants admesos amb les propostes de col·laboració 

en les que ha col·laborat. 

 Entrevista: en aquesta classe es guarden les entrevistes que es fan als estudiants 

aspirants per poder determinar si són vàlids per realitzar una col·laboració en el 

Programa Formatiu Talent. 

o validat?: indica si el professional considera l’estudiant aspirant vàlid per 

poder realitzar una col·laboració en el Programa Talent. És a dir, si entra a 

formar part de la borsa d’aspirants. 

 Documentació: en aquesta classe es guarden les dades dels documents que s’han 

pujat al sistema. 

 Taller: en aquesta classe es guarden els diferents tallers formatius que realitza 

l’inLab per complementar la formació dels estudiants admesos. 

 PlaTreball: en aquesta classe es guarden tota la informació de la proposta en la 

que s’està col·laborant. 

 PlaFormació: en aquesta classe es guarden els tallers als que s’ha d’assistir 

obligatòriament durant una col·laboració. 

 Ajut: en aquesta classe es guarden les formalitzacions dels ajuts que té l’estudiant 

admès durant les diverses col·laboracions en el Programa Formatiu Talent.  

o Document: és el document signat, i si s’escau segellat, amb el qual es 

formalitza l’ajut. 
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 Seguiment: en aquesta classe es guarden els diferents seguiments que realitzen els 

tutors als estudiants admesos durant les diferents col·laboracions. Serveix per 

veure l’evolució que tenen els estudiants admesos durant la seva participació en el 

Programa Formatiu Talent, i en cas de que l’evolució no sigui la desitjada poder 

prendre mesures per modificar-la. 

 InformeResponsable: en aquesta classe es guarden els informes que realitzen els 

responsables professionals sobre els estudiants admesos. Serveix per poder 

determinar si l’evolució de l’estudiant admès durant la seva participació en el 

Programa Formatiu Talent és la desitjada. 

o estudiant: és l’estudiant admès al qual s’ha realitzat l’informe del 

responsable professional. 

 InformeEstudiant: en aquesta classe es guarden els informes que realitzen els 

estudiants admesos durant la seva col·laboració en el Programa Formatiu Talent. 

Serveix per poder veure el punt de vista de l’estudiant admès sobre el Programa 

Formatiu Talent, i per veure la valoració de l’estudiant admès al tutor i als 

coneixements obtinguts durant la seva col·laboració en el Programa Formatiu 

Talent. 

o estudiant: és l’estudiant admès que realitza l’informe. 

 ValidacióInforme: en aquesta classe es guarden les validacions que realitzen els 

responsables acadèmics sobre els informes que realitzats pels tutors.  

o validat?: indica si el responsable acadèmic ha donat com a vàlid un informe 

realitzat pel tutor. 

 Valoració: en aquesta classe es guarda la valoració que ha fet un estudiant admès 

sobre competència en l’informe que ha realitzat. 

 Assoliment: en questa classe es guarda el grau d’assoliment que el tutor indica que 

té un estudiant admès sobre una determinada competència en el moment en que 

s’ha realitzat l’informe. 

2.6.3 Restriccions d’integritat 
A continuació es defineixen les restriccions textuals del sistema, amb les quals es vol 

completar el diagrama de classes i definir els aspectes que no poden ser representats 

gràficament. 

2.6.3.1 Restriccions de clau 

Les restriccions de clau de les classes no associatives del model conceptual són les 

següents: 

 Professional: dni, dini_professional 

 ResponsableProfessional: dni, dini_professional 

 Acadèmic: dni, dini_acadèmic 

 Admès: dni, data_admès 
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 Aspirant: dni, data_sol·licitut 

 AdministracióInLab: dni, data_administracióInLab 

 ProgramaFormatiu: nom 

 Competència: nom 

 Activitat: nom 

 Indicador: nom 

 Rúbrica: nom 

 Documentació: fitxer, data_document 

 PropostaCol·laboració: referència 

 OfertaBeca: referència, data_publicació 

 Requisits: nom 

 CriterisValidació: nom 

 Ajut: codi 

 Taller: nom, edició 

 InformeEstudiant: dni_admes, data_admes, data_realització 

 InformeResponsable: dni_admes, data_admes, data_realització 

2.6.3.2 Restriccions d’integritat de les associacions 

Les restriccions d’integritat relatives a les associacions i els atributs de les classes són les 

següents: 

 La d_inici i la d_fi d’assignació d’un responsable professional com a responsable 

professional d’un programa formatiu ha d’estar entre la data_inicial i la data_final 

del programa formatiu al qual es vol assignar.  

 La d_inici i la d_fi d’assignació d’un acadèmic com a responsable acadèmic d’un 

programa formatiu ha d’estar entre la data_inicial i la data_final del programa 

formatiu al qual es vol assignar. 

 La d_inici i la d_fi d’assignació d’un responsable professional com a responsable 

professional d’un programa formatiu ha d’estar entre la dini_professional i la 

dfi_professional del professional que es vol assignar. 

 La d_inici i la d_fi d’assignació d’un acadèmic com a responsable acadèmic d’un 

programa de formació ha d’estar entre la dinici_acadèmic i la dfi_acadèmic de 

l’acadèmic que es vol assignar. 

 La data_inici i la data_fi d’assignació d’un responsable professional com a 

responsable professional d’una proposta de col·laboració ha d’estar entre la 

dini_professional i la dfi_professional del responsable professional. 

 Un acadèmic només pot ser responsable acadèmic d’una proposta de col·laboració 

si també és responsable acadèmic del programa formatiu al qual pertany la 

proposta. 
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 La data_inici i la data_fi d’assignació d’un acadèmic com a responsable acadèmic 

d’una proposta de col·laboració ha d’estar entre la d_inici i la d_fi de l’ acadèmic 

com a responsable acadèmic del programa de la proposta. 

 La data_inici i la data_fi d’assignació d’un acadèmic com a tutor d’una proposta de 

col·laboració ha d’estar entre la dinici_acadèmic i la dfi_acadèmic de l’acadèmic. 

 La data_inici i la data_fi d’assignació d’un professional com a tutor d’una proposta 

de col·laboració ha d’estar entre la dini_professional i la dfi_professional del 

professional. 

 La proposta de col·laboració no pot tenir assignat dos responsables professionals a 

la vegada. 

 La proposta de col·laboració no pot tenir assignat dos responsables acadèmics a la 

vegada. 

 La proposta de col·laboració no pot tenir assignat dos tutors a la vegada. 

 Una persona talent no pot ser a l’hora un estudiant talent i un professional. 

 Una persona talent no pot ser a l’hora un estudiant talent i un acadèmic. 

 Un estudiant Talent pot ser professional si la seva dini_professional es posterior a 

la seva dfi_estudiant. 

 Un estudiant Talent pot ser acadèmic si la dini_acadèmic es posterior a la 

dfi_estudiant. 

 La data_admès i la data_fi de l’estudiant admès ha d’estar entre la seva 

dinici_estudiant i la seva dfi_estudiant. 

 La data_sol·licitut de l’estudiant aspirant ha d’estar entre la seva dinici_estudiant i 

la dfi_estudiant. 

 La data_sol·licitut d’una proposta per part d’un aspirant, ha de ser igual o posterior 

a la data_sol·licitut de l’aspirant. 

 La data_sol·licitut d’un aspirant a una petició de col·laboració ha d’estar entre la 

data_publicació i la data_limit de l’oferta de beca de la petició de col·laboració.  

 El tutor que realitza el seguiment d’una col·laboració és el tutor que té la 

col·laboració en la data_avaluació. 

 La data_inici d’una personaTalent.ha de ser anterior a la data_fi de la mateixa 

personaTalent. 

 La dini_professional d’un professional ha de ser anterior a la dfi_professional del 

mateix professional. 

 La dini_acadèmic d’un academic ha de ser anterior a la dfi_acadèmic del mateix 

academic. 

 La dini_administracióInLab de la persona encarregada de l’administracio de l’inLab 

ha de ser anterior a la dfi_administracióInLab de la mateixa persona 

d’administració. 

 La dinici_estudiant d’un estudiant Talent ha de ser anterior que la dfi_estudiant del 

mateix estudiant. 

 La data_admès d’un estudiant admès ha de ser anterior a la data_fi del mateix 

estudiant admès. 

 La data_inicial d’un programa formatiu ha de ser anterior a la data_final del mateix 

programa formatiu. 
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 La d_inici d’un responsable professional com a responsable professional d’un 

determinat programa formatiu ha de ser menor a la d_fi del mateix responsable 

professional com responsable professional del programa formatiu. 

 La d_inici d’un acadèmic com a responsable acadèmic d’un determinat programa 

formatiu ha de ser menor a la d_fi del mateix acadèmic com responsable acadèmic 

del programa formatiu. 

 La data_inici d’un responsable profesional com a responsable professional d’una 

proposta de col·laboració ha de ser menor que la data_fi del mateix responsable 

professional com a responsable professional de la proposta de col·laboració. 

 La data_inici d’un acadèmic com a responsable acadèmic d’una proposta de 

col·laboració ha de ser menor que la data_fi del mateix acadèmic com a 

responsable acadèmic de la proposta de col·laboració. 

 La data_inici d’un professional com a tutor d’una proposta de col·laboració ha de 

ser anterior a la data_fi del professional com a tutor de la proposta de 

col·laboració. 

 La data_inici d’un academic com a tutor d’una proposta de col·laboració ha de ser 

anterior a la data_fi de l’academic com a tutor de la proposta de col·laboració. 

 La data_inicial de la proposta de col·laboració ha de ser anterior a la data_final de 

la mateixa proposta de col·laboració. 

 La data_inicial d’una oferta de beca ha de ser anterior a la data_final de la mateixa 

oferta de beca. 

 La data_inicial d’un ajut ha de ser anterior a la data_final del mateix ajut. 

 La data_ini d’un taller ha de ser anterior a la data_fi del mateix taller. 

 La dfi_col·laboració de la col·laboració es posterior a la data_inici de la 

col·laboració. 

 La data_ini i la data_fi d’un taller està entre la data_admès i la data_fi de tots els 

estudiants admesos inscrits en aquest taller. 

 La data_ini i la data_fi d’un taller està entre la data_admès i la data_fi de tots els 

estudiants admesos que han assistit aquest taller. 

 La data_ini i la data_fi d’un taller està entre la data_inici i la dfi_col·laboració de les 

col·laboracions dels plans formatius que han d’assistir. 

 La data_avaluació d’un seguiment ha d’estar entre la data d’inici i la data de fi de la 

col·laboració.  

 La data_validació de la validació d’un informe del responsable professional es 

posterior a la data_realització de l’informe. 

 La data_comentari de ha de ser posterior a la data_validació de l’informe 

responsable. 

 La data_renuncia d’un ajut ha d’estar entre la data_inicial i la data_final de l’ajut. 

 La data_realització de l’informe final del responsable professional d’un estudiant 

admès ha de ser posterior a la data_realització de l’informe intermedi que ha 

realitzat un responsable professional sobre el mateix estudiant. 

 La data_realització de l’informe final que ha realitzat un estudiant admès ha de ser 

posterior a la data_realització de l’informe intermedi que ha realitzat el mateix 

estudiant. 
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 La data_realització de l’informe que realitza un estudiant admès ha de ser anterior 

a la data_fi de l’estudiant admès. 

 El professional que realitza l’informe del responsable professional d’un estudiant 

admès, és el professional que està assignat com a responsable professional de la 

col·laboració de l’estudiant admès en la data_realització de l’informe. 

 L’acadèmic que valida l’informe que ha realitzat el responsable professional d’un 

estudiant admès, és l’acadèmic que està assignat com a responsable acadèmic de 

la proposta de col·laboració en la que col·labora l’estudiant admès en la 

data_validació.  

 El professional que realitza un comentari sobre la validació d’un informe que ha 

realitzat el responsable professional d’un estudiant admès, és el professional que 

està assignat com a tutor o com a responsable professional de la proposta de 

col·laboració en la que col·labora l’estudiant admès en la data_comentari. 

 L’acadèmic que realitza un comentari sobre la validació d’un informe del 

responsable professional d’un estudiant admès, és l’acadèmic que està assignat 

com a tutor de la proposta de col·laboració en la que col·labora l’estudiant admès 

en la data_comentari. 

 Un informe del responsable professional només pot tenir una avaluació positiva. 

2.6.3.3 Informació derivada 

La informació derivada que apareix en el model conceptual són les següents: 

 es_tutor_col·laboració: és el professional o acadèmic que està relacionat 

mitjançant la relació es_tutor amb la proposta de col·laboració en la que es realitza 

la col·laboració entre la data_inici i la dfi_col·laboració. 

 es_resp_acad_col·laboració: és l’acadèmic que està relacionat mitjançant la 

relació es_responsable_acadèmic_proposta amb la proposta de col·laboració en la 

que es realitza la col·laboració entre la data_inici i la dfi_col·laboració. 

 es_resp_prof_col·laboració: és el responsable professional que està relacionat 

mitjançant la relació es_responsable_professional_proposta amb la proposta de 

col·laboració en la que es realitza la col·laboració entre la data_inici i la 

dfi_col·laboració. 

 Aspirant.validat: és la validació que ha tingut l’estudiant per part dels 

professionals amb els que s’ha entrevistat aspirant en els últims 4 mesos. Si té 

almenys alguna valoració positiva, llavors la seva validació serà positiva. 

 Aspirant_Proposta.validat: és la validació que ha tingut l’estudiant aspirant per 

part dels professionals amb els que s’ha entrevistat aspirant en els últims 4 mesos. 

Si té almenys alguna valoració positiva, llavors la seva validació serà positiva. 

 Col·laboració.projecte: és el nom del projecte que està relacionat amb la 

col·laboració mitjançant l’associació participa_en. 

 Ajut.document_ajut: és la documentació amb la qual es formalitza l’ajut i que està 

relacionat amb l’ajut mitjançant la relació document_ajut. 
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 Aprenentatge.responsable: és el professional que està assignat com a responsable 

de l’ajut de tipus Aprenentatge mitjançant la relació 

es_responsable_aprenentatge. 

 Aprenentatge.document_an: és la documentació que està relacionat amb l’ajut de 

tipus Aprenentatge mitjançant la relació es_document_an. 

 ConveniCooperació.document_au: és la documentació que està relacionat amb 

l’ajut de conveni de cooperació mitjançant la relació es_document_au. 

 ConveniCooperació.tutor_conveni: és el professional que està assignat com tutor 

de l’ajut de tipus Conveni Cooperació Educativa mitjançant la relació 

es_tutor_conveni. 

 Entrevista.ambProfessional: és el professional que realitza l’entrevista i que està 

relacionat mitjançant la relació es_responsable_professional_proposta amb la 

proposta de col·laboració en la que es realitza l’entrevista la data_sol·licitut. 

 InformeEstudiant.estudiant: és l’estudiant admès que ha realitzat l’informe de 

l’estudiant 

 InformeResponsable.estudiant: és l’estudiant admès sobre el qual es realitza 

l’informe del responsable professional. 

 Seguiment.tutor: és el professional o l’acadèmic que realitza el seguiment. 

 PlaTreball.programa: és el programa formatiu específic que té la proposta de 

col·laboració durant la realització de la col·laboració al que pertany el pla de 

treball. 

 PlaTreball.objectiu: és l’objectiu que té la proposta de col·laboració en la que es 

realitza la col·laboració a la que pertany el pla de treball. 

 PlaTreball.ubicació: és la ubicació que té la proposta de col·laboració en la que es 

realitza la col·laboració al que pertany el pla de treball. 

 PlaTreball.periodeInicial: és la data_inici de la col·laboració a la que pertany el pla 

de treball. 

 PlaTreball.periodeFinal: és la dfi_col·laboració de la col·laboració a la que pertany 

el pla de treball. 

 PlaTreball.horari: és l’horari de la proposta de col·laboració en la que es realitza la 

col·laboració a la que pertany el pla de treball. 

 PlaTreball.tutor: és el tutor que té assignat la proposta de col·laboració durant la 

realització de la col·laboració a la que pertany el pla de treball. 

 PlaTreball.ResponsableAcadèmic: és el responsable acadèmic que té assignat la 

proposta de col·laboració durant la realització de la col·laboració a la que pertany 

el pla de treball. 
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 PlaTreball.ResponsableProfessional: és el responsable professional que té assignat 

la proposta de col·laboració durant la realització de la col·laboració a la que 

pertany el pla de treball. 

2.7 Model del Comportament 
A continuació es descriurà el model de comportament. El model del comportament està 

compost pels diagrames de seqüència i els contractes de les operacions. 

2.7.1 Diagrames de seqüència del sistema 
Definirem com diagrama de seqüència, el conjunt d’esdeveniments i operacions que 

realitza l’actor durant la seva interacció amb el sistema. A partir dels casos d’ús podem 

identificar quins són els esdeveniments i les operacions del sistema. 

Com que el sistema d’informació té molts casos d’ús degut a la seva complexitat, a 

continuació es mostra els diagrames de seqüencia dels mateixos casos d’ús especificats en 

l’apartat d’especificació de casos d’ús: 

 Alta programa formatiu. 

 Modificar responsable acadèmic al programa formatiu. 

 Alta indicador. 

 Alta rúbrica. 

 Alta proposta de col·laboració. 

 Generar oferta de beca d’una proposta de col·laboració. 

 Assignar estudiant admès a una proposta de col·laboració. 

 Assignar estudiant aspirant de la borsa a una proposta de col·laboració. 

 Desestimar un aspirant entrevistat per formar part del Programa Talent. 

 Petició d’entrevista amb un aspirant. 

 Respondre oferta de beca. 

 Canvi de proposta de col·laboració a un estudiant admès. 

 Renovar l’ajut. 

 Realitzar seguiment d’una competència d’un estudiant admès. 

 Realitzar informe intermedi d’un estudiant admès. 

 Realitzar informe final d’un estudiant admès. 

 Acreditació Talent. 
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2.7.1.1 Alta programa formatiu 

Bucle
[1,*]

Bucle
[1,*]

:Responsable Professional :Sistema

llistarProfessionals()

lProfessionals

llistarAcadèmics()

lAcadèmics

altaProgramaFormatiu(dadesPrograma)

programaFromatiu

assignarResponsableProfessional(programaFromatiu, professional)

assignarResponsableAcadèmic(programaFromatiu, acadèmic)

 

2.7.1.2 Modificar responsable acadèmic al programa formatiu 

:Responsable Professional :Sistema

cercaProgramaFormatiu(nom)

programaFormatiu

llistarAcadèmics()

lAcadèmics

modificarResponsableAcadèmic(programa,acadèmicAntic, acadèmicNou)
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2.7.1.3 Alta indicador 

:Responsable Professional :Sistema

llistarCompetencies()

lCompetencies

crearNouIndicador(competencia, nomIndicador)

 

2.7.1.4 Alta rúbrica 

:Responsable Professional :Sistema

llistarIndicadors()

lIndicadors

crearNovaRubrica(indicador, nomRubrica, nivellRubrica)
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2.7.1.5 Alta proposta de col·laboració 

:Responsable Professional :Sistema

llistarProgramesFormatius()

lProgramesFormatius

llistarAcadèmics()

lAcadèmics

llistarCompetencies()

lCompetencies

llistarFormació()

lFormació

altaPropostaCol·laboracio(dadesProposta,requisits,criteris,programa,competenciesSel,formacioSel)

proposta

assignarTutor(proposta, tutor)

assignarResponsableAcadèmic(proposta, acadèmic)

assignarResponsableProfessional(proposta, professional)

llistarProfessionals()

lProfessionals

 

2.7.1.6 Generar oferta de beca d’una proposta de col·laboració 

:Responsable Professional :Sistema

cercaPropostaCol·laboració(name)

propostaCol·laboració

generarOfertaBeca(dadesProposta)
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2.7.1.7 Assignar estudiant admès a una proposta de col·laboració 

:Responsable Professional :Sistema

llistarPropostesCol·laboració()

lPropostaCol·laboració

llistarEstudiantsAdmès()

lEstudiants

assignarEstudiantProposta(proposta,estudiant)

 

2.7.1.8 Assignar estudiant aspirant de la borsa a una proposta de col·laboració 

:Responsable Professional :Sistema

llistarPropostesCol·laboració()

lPropostaCol·laboració

llistarEstudiantsAspirantsBorsa()

lAspirants

assignarAspirantBorsaProposta(proposta, aspirant)
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2.7.1.9 Desestimar un aspirant entrevistat per formar part del Programa Talent 

siBorsa

:Responsable Professional :Sistema

llistarAspirantsPropostes()

lAspirants

noIncorporacióProgramaTalent(aspirant, comentaris, professional,validat)

lAspirants

afegirBorsaAspirants(aspirant, professional)

 

2.7.1.10 Petició d’entrevista amb un aspirant 

:Responsable Professional :Sistema

llistarAspirants()

lAspirants

peticioEntrevistaAspirant(aspirant, professional,periodes, convidats)

llistarProfessionals()

lProfessionals

 

2.7.1.11 Respondre oferta de beca 

:Estudiant Aspirant :Sistema

llistarOfertesBeca()

lOfertesBeca

respondreOfertaBeca(ofertaBeca, dadesAspirant, documents)
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2.7.1.12 Canvi de proposta de col·laboració a un estudiant admès 

:Responsable Professional :Sistema

cercaEstudiantAdmes(dni)

estudiant

llistaPropostesCol·laboracio()

lPropostes

canviPropostaEstudiant(estudiant, proposta, data_fi, data_inici)

 

2.7.1.13 Renovar l’ajut 

:Sistema

RenovacióAjut(estudiant, ajut, renovacio)

 

2.7.1.14 Realitzar seguiment d’una competència d’un estudiant admès 

Bucle
[1,*]

:Tutor :Sistema

llistarEstudiantsAdmès()

lEstudiants

llistarCompetènciesEstudiant(estudiant)

lCompentències

llistarIndicadorsEstudiant(estudiant)

lIndicadors

llistarRúbriquesEstudiant(estudiant)

lRubriques

seguimentCompetencia(estudiant, rubrica, tutor)
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2.7.1.15 Realitzar informe intermedi d’un estudiant admès 

Bucle
[1,*]

:ResponsableProfessional :Sistema

llistarEstudiantsAdmès()

lEstudiants

llistarCompetènciesEstudiant(estudiant)

lCompentències

llistaPosibleGrauAssolimentCompetencies(estudiant)

lGraus

crearInformeIntermediResponsable(estudiant, responsable, tecnica, apre)

informe

guardarCompetenciaInforme(informe, competencia, grauAssoliment)

 

2.7.1.16 Realitzar informe final d’un estudiant admès 

Bucle
[1,*]

:ResponsableProfessional :Sistema

llistarEstudiantsAdmès()

lEstudiants

llistarCompetènciesEstudiant(estudiant)

lCompentències

llistaPosibleGrauAssolimentCompetencies(estudiant)

lGraus

crearInformeFinalResponsable(estudiant, responsable, tecnica, apre)

informe

guardarCompetenciaInforme(informe, competencia, grauAssoliment)
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2.7.1.17 Acreditació Talent 

:Administració inLab :Sistema

acreditacióTalent(estudiant)

acreditació

 

2.7.2 Contractes de les Operacions  
A partir dels diagrames de seqüència podem identificar quines són les operacions del 

sistema. En el contracte d’una operació es descriu el comportament del sistema 

determinant en quines condicions es produeixen aquestes operacions i quines són les 

sortides que proporciona el sistema en resposta a la crida de l’operació. 

A continuació es mostren els contractes de les operacions dels diagrames de seqüència 

descrits en l’apartat anterior. 

2.7.2.1 Alta programa formatiu 

Operació: altaProgramaFormatiu(dadesPrograma: TupleType(nom: String, data_inicial: 
date, data_final: date, misio: String, perfils_professionals: String, info_experiencia: String, 
destinataris: String, objectius: String, recursos: String, info_avaluació: String, 
info_acreditació: String, tipus_programa: String, referencia: String, 
avantatges_estudiants: String, avantatges_empresa: String)): ProgramaFormatiu 

Semàntica: Dóna d’alta un programa formatiu 

Precondicions:  

 No existeix el programa formatiu dadesPrograma.nom 
 dadesPrograma.nom i dadesPrograma.referencia no són nulls. 

Postcondicions:  

 Es crea una instància de ProgramaFormatiu P de tipus (type) Específic i amb 
les dades indicades: 

o nom = dadesPrograma.nom 
o data_inicial = dadesPrograma.data_inicial 
o data_final = dadesPrograma.data_fi 
o misio = dadesPrograma.misio 
o perfils_professionals = dadesPrograma.perfils_professionals 
o info_experiencia = dadesPrograma.info_experiencia 
o objectius = dadesPrograma.objectius 
o destinataris = dadesPrograma.destinataris 
o recursos = dadesPrograma.recursos 
o info_avaluació = dadesPrograma.info_avaluació 
o info_acreditació = dadesPrograma.info_acreditació 
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o avantatges_estudiants = dadesPrograma.avantatges_estudiants 
o avantatges_empresa = dadesPrograma.avantatges_empresa 
o referència = dadesPrograma.referencia 

Sortida: Retorna l’instància P. 

 

Operació: assignarResponsableProfessional(programaFromatiu: ProgramaFormatiu, 
professional: ResponsableProfessional) 

Semàntica: Assigna responsable professional al programa formatiu. 

Precondicions:  

 El programa formatiu programaFormatiu existeix. 

 El responsable professional professional existeix. 

 professional.dfi_professional és null. 

 No existeix Professional_Programa entre el programa formatiu 
programaFormatiu i el responsable professional professional amb data d_fi 
null. 

Postcondicions:  

 Es crea una instància de Responsable_Programa entre programaFormatiu i 
professional amb data d_inici la data en la que s’executa l’operació i la d_fi 
null. 

Sortida: - 

 

Operació: assignarResponsableAcademic(programaFromatiu: ProgramaFormatiu, 
acadèmic: Acadèmic) 

Semàntica: Assigna responsable acadèmic al programa formatiu. 

Precondicions:  

 El programa formatiu programaFormatiu existeix. 

 El acadèmic acadèmic existeix. 

 acadèmic.dfi_acadèmic és null. 

 No existeix Acadèmic_Programa entre el programa formatiu 
programaFormatiu i l’acadèmic acadèmic amb data d_fi null.  

Postcondicions:  

 Es crea una instància entre Acadèmic_Programa entre programaFormatiu i 
acadèmic amb data d_inici la data en la que s’executa l’operació i la d_fi null. 

Sortida: - 

2.7.2.2 Modificar responsable acadèmic al programa formatiu 

Operació: modificarResponsableAcadèmic(programa: ProgramaFormatiu, acadèmicAntic: 
Acadèmic, acadèmicNou: Acadèmic) 
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Semàntica: Canviar un responsable acadèmic per un altre acadèmic. 

Precondicions:  

 El programa formatiu programa existeix. 

 L’acadèmic acadèmicAntic existeix. 

 acadèmicAntic.dfi_acadèmic és null 

 L’acadèmic acadèmicNou existeix. 

 acadèmicAntic.dfi_acadèmic és null 

 Existeix Acadèmic_Programa entre el programa formatiu programa i 
l’acadèmic acadèmicAntic amb data d_fi null.  

 No existeix Acadèmic_Programa entre el programa formatiu programa i 
l’acadèmic acadèmicNou amb data d_fi null. 

Postcondicions:  

 Es modifica la instància Acadèmic_Programa entre programa i acadèmicAntic 
amb data d_fi null, i es posa en d_fi amb la data en la que s’executa l’operació.  

 Es crea una instància Acadèmic_Programa entre programaFormatiu i 
acadèmicNou amb data d_inici la data en la que s’executa l’operació i la d_fi 
null. 

Sortida: - 

2.7.2.3 Alta indicador 

Operació: crearNouIndicador(competencia: Competencia, nomIndicador: String) 

Semàntica: Afegir un indicador a una competència. 

Precondicions:  

 La competència competència existeix. 

 nomIndicador no és null. 

 No existeix un indicador amb nom nomIndicador. 

Postcondicions:  

 Es crea una instància de Indicador IN amb les dades indicades: 
o nom = nomIndicador 

 Es crea una instància de l’associació te_indicador entre IN i competencia. 

Sortida: - 

2.7.2.4 Alta rúbrica 

Operació: crearNovaRubrica(indicador: Indicador, nomRubrica: String, nivellRubrica: 
String) 

Semàntica: Afegir una rúbrica a un indicador. 

Precondicions:  

 L’indicador indicador existeix. 

 nomRubrica i nivellRubrica no són nulls. 

 No existeix una rúbrica amb nom nomRubrica. 
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Postcondicions:  

 Es crea una instància de la classe Rúbrica R amb les dades indicades: 
o nom = nomRubrica 
o nivell = nivellRubrica 

 Es crea una instància de l’associació te_rubriques entre R i indicador. 

Sortida: - 

2.7.2.5 Alta proposta de col·laboració. 

Operació: altaPropostaCol·laboracio(dadesProposta: TupleType(referència: String, 
objectiu: String, data_inicial: date, data_final: date, periode: String, periode_continuitat: 
boolean, flexible: boolean, ubicació: String, horari: String, num_hores: String, 
periode_inicial: date, periode_final: date, data_limit: date), requisits: set(Requisits), 
valoracions: set(String), competenciesSel: set(Competències), formacioSel: set(Formació), 
programa: Programa) : PropostaCol·laboració 

Semàntica: Alta d’una nova proposta de col·laboració. 

Precondicions: 

 No existeix la proposta de col·laboració dadesProposta.referència 

 dadesProposta.referència no és null. 

 Les competències que hi ha en competenciesSel existeixen.  
 Les formacions que hi ha en formacioSel existeixen. 

Postcondicions:  

 Es crea una instància de PropostaCol·laboració PC amb les dades indicades: 
o referència = dadesProposta.referencia 
o objectiu = dadesProposta.objectiu 
o data_inicial = dadesProposta.data_inicial 
o data_final = dadesProposta.data_final 
o periode = dadesProposta.periode 
o periode_continuitat = dadesProposta.periode_continuitat 
o flexible = dadesProposta.flexible 
o ubicació = dadesProposta.ubicació 
o horari = dadesProposta.horari 
o num_hores = dadesProposta.num_hores 
o periode_inicial = dadesProposta.periode_inicial  
o periode_final = dadesProposta.periode_final 
o data_limit = dadesProposta.data_limit 

 Es crea una instància de l’associació pertany_programa entre PC i programa 

 Es crea una instància de Requisits per a cada String de requisits que no 
existeixi un Requisits amb el mateix nom que l’String. 

 Per a cada Requisit de requisits es crea una instància de l’associació 
proposta_te_requisits amb PC. 

 Es crea una instància de CriteriValoració per a cada String de valoracions que 
no existeixi un CriteriValoració amb el mateix nom que l’String. 

 Per a cada CriteriValoració de valoracions es crea una instància de l’associació 
proposta_te_criteris amb PC. 
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 Es crea una instància de l’associació proposta_te_formació entre PC i 
cadascuna de les formacions de formacioSel.  

Sortida: Retorna la instància PC. 

 

Operació: assignarTutor(proposta: PropostaCol·laboració, tutor: PersonaTalent) 

Semàntica: Assignació del tutor a la proposta de col·laboració. 

Precondicions:  

 La proposta de col·laboració proposta existeix. 

 Existeix el professional o acadèmic tutor. 

 Si tutor es acadèmic, existeix l’academic amb el dni tutor.dni amb dfi_acadèmi 
null. 

 Si tutor es professional, existeix el professional amb el dni tutor.dni amb 
dfi_professional null. 

 No existeix Tutor_Proposta entre la proposta proposta i el tutor tutor amb 
data_fi null.  

Postcondicions:  

 Es crea una instància Tutor_Proposta entre proposta i tutor amb data_inici la 
data en la que s’executa l’operació i la data_fi null. 

Sortida: - 

 

Operació: assignarResponsableAcadèmic(proposta: PropostaCol·laboració, acadèmic: 
Acadèmic) 

Semàntica: Assignació del responsable acadèmic a la proposta de col·laboració. 

Precondicions:  

 La proposta de col·laboració proposta existeix. 

 L’acadèmic acadèmic existeix. 

 No existeix Acadèmic_Proposta entre proposta i acadèmic amb data_fi null. 

Postcondicions:  

 Es crea una instància Acadèmic_Proposta entre proposta i acadèmic amb 
data_inici la data en la que s’executa l’operació i la data_fi null. 

Sortida: - 

 

Operació: assignarResponsableProfessional (proposta: PropostaCol·laboració, 
professional: ResponsableProfessional) 

Semàntica: Assignació del responsable professional a la proposta de col·laboració. 
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Precondicions:  

 La proposta de col·laboració proposta existeix. 

 El responsable professional professional existeix. 

 No existeix Professional_Proproposta entre proposta i professional amb 
data_fi null. 

Postcondicions:  

 Es crea una instància R Professional_Proproposta entre proposta i professional 
amb data_inici la data en la que s’executa l’operació i la data_fi null. 

Sortida: - 

2.7.2.6 Generar oferta de beca d’una proposta de col·laboració. 

Operació: generarOfertaBeca(dadesProposta: TypleType(proposta: 
PropostaCol·laboració, competencies : set(Competencies), criteris : set(Criteris), requisits: 
set(CriteriValoració)) 

Semàntica: Generar l’oferta de beca d’una proposta de col·laboració. 

Precondicions:  

 La proposta de col·laboració dadesProposta.proposta existeix.  

 Les competències que hi ha en dadesProposta.competencies existeixen.  

 Els requisits que hi ha en dadesProposta.requisits existeixen. 

 Els criteris de valoració que hi ha en dadesProposta.criteris existeixen. 

Postcondicions:  

 Es crea una instància de OfertaBeca O amb les dades indicades: 
o referència = dadesProposta.proposta.referencia 
o data_publicacio = data en la que s’executa l’operació 
o data_limit = = dadesProposta.proposta.data_limit 
o objectiu = dadesProposta.proposta.objectiu 
o data_inicial = dadesProposta.proposta.periode_inicial 
o data_final = dadesProposta.proposta.periode_final 
o periode = dadesProposta.proposta.periode 
o periode_continuitat = dadesProposta.proposta.periode_continuitat 
o flexible = dadesProposta.proposta.flexible 
o ubicació = dadesProposta.proposta.ubicació 
o horari = dadesProposta.proposta.horari 
o num_hores = dadesProposta.proposta.num_hores 
o periode_inicial = dadesProposta.proposta.periode_inicial 
o periode_final = dadesProposta.proposta.periode_final 
o data_baixa = null 
o motiu_baixa_publicació = null 

 Per a cada Requisit de dadesProposta.requisits es crea una instància de 
l’associació oferta_te_requisits amb O. 

 Per a cada CriteriValoració de dadesProposta.criteris es crea una instància de 
l’associació oferta_te_criteris amb O. 

 Per a cada Competència de dadesProposta.competencies es crea una instància 
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de l’associació oferta_te_competencies amb O. 

 Es crea una instància de l’associació te_oferta_beca entre O i 
dadesProposta.proposta. 

Sortida: - 

2.7.2.7 Assignar estudiant admès a la proposta de col·laboració 

Operació: assignarEstudiantProposta(proposta: PropostaCol·laboració, estudiant: Admès) 

Semàntica: Llistar els estudiants admesos. 

Precondicions:  

 La proposta de col·laboració proposta existeix.  

 El estudiant admès estudiant existeix. 

 No existeix cap col·laboració actual de l’estudiant admès amb dni 
estudiant.dni. 

Postcondicions:  

 Es crea una instància de Col·laboració C entre estudiant, proposta i la 
data_inici la data en la que s’executa l’operació i dfi_col·laboracio null. 

Sortida: - 

2.7.2.8 Assignar estudiant aspirant de la borsa a una proposta de col·laboració 

Operació: assignarAspirantBorsaProposta(proposta: PropostaCol·laboració, aspirant: 
Aspirant) 

Semàntica: Llistar els estudiants admesos. 

Precondicions:  

 La proposta de col·laboració proposta existeix.  

 El estudiant aspirant aspirant existeix i està validat aspirant.validat. 
 No existeix cap estudiant admès amb dni aspirant.dni i data_fi null. 

Postcondicions:  

 Es crea una instància d’Admès A amb les dades indicades: 
o data_admès = la data que s’executa l’operació 
o data_fi = null. 

 Es crea una instància de Col·laboració C entre A, proposta i la data_inici la data 
en la que s’executa l’operació, dfi_col·laboracio null. 

Sortida: - 

2.7.2.9 Desestimar un aspirant entrevistat per formar part del Programa Talent. 

Operació: afegirBorsaAspirants(aspirant: Aspirant, professional: ResponsableProfessional) 

Semàntica: S’afegeix l’aspirant a la borsa d’aspirants a pertànyer al Programa Talent. 

Precondicions:  

 El estudiant aspirant aspirant existeix. 
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 El responsable professional professional existeix. 

Postcondicions:  

 Per totes les entrevistes que té l’aspirant amb el professional es modifica el 
valor entrevista.validat = S. 

Sortida: - 

 

Operació: noIncorporacióProgramaTalent(aspirant: Aspirant, comentaris: Text, 
professional: ResponsableProfessional, validat: String) 

Semàntica: No s’admet l’aspirant en el Programa Talent. 

Precondicions:  

 El estudiant aspirant aspirant existeix.  

 El responsable professional professional existeix. 

 comentaris no es null. 

 validat no es null 

Postcondicions: 

 Es crea una instància de ComentariAspirant CA entre aspirant i professional 
amb les dades indicades: 

o comentaris = comentaris 
o validat = validat 

 Per totes les entrevistes que té l’aspirant amb el professional es modifica el 
valor entrevista.validat = N. 

Sortida: - 

2.7.2.10 Petició d’entrevista per una proposta de col·laboració 

Operació: peticioEntrevistaAspirant(aspirant: Aspirant, professional: 
ResponsableProfessional, periodes: set(TupleType(dia:date, hora_inicial: String, 
hora_final: String)), convidats: set(Professional)) 

Semàntica: Demanar concertació d’entrevista amb un aspirant. 

Precondicions:  

 El estudiant aspirant aspirant existeix.  

 El responsable professional professional existeix. 

 Els professionals que hi ha en convidats existeixen.  

 periodes no es null 

Postcondicions: 

 Es crea una instància d’entrevista E entre aspirant, professional i la data_inici 
la data en la que s’executa l’operació, i amb data null, hora null, lloc null, 
validat? amb null.  

 Per cada tupla de períodes es crea una instància Periodes P amb les dades 
proporcionades i es crea una instància de l’associació te_periodes entre P i E: 
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o dia = dia 
o  periode_inicial = hora_inicial 
o periode_final = hora_final 

 Per a cada Professional de convidats es crea una instància de l’associació 
esta_convidat amb E. 

Sortida: - 

2.7.2.11 Respondre oferta de beca. 

Operació: respondreOfertaBeca(ofertaBeca: set(PropostesCol·laboració), dadesAspirant: 
TupleType(dni: String, nom: String, cognom: String, email: String, telèfon: String, 
carnetUPC: String, domicili: String, estranger: String, domicili_estranger: String, 
dades_bancaries: String, nass: String, carnet_upc: String), documents: set(TupleType(doc: 
file, tipus: String)) 

Semàntica: l’aspirant respon a una oferta de beca. 

Precondicions:  

 Les propostes de col·laboració ofertaBeca existeixen. 

 documents no es null 

 documents.size() >= 6 

Postcondicions: 

 Si no existeix un aspirant amb dni = dadesAspirant.dni, es crea una instància 
d’Aspirant A amb les dades indicades: 

o dni = dadesAspirant.dni 
o data_inici= data en la que s’executa l’operació 
o data_fi = null 
o nom = dadesAspirant.nom 
o cognom = dadesAspirant.cognom 
o email = dadesAspirant.email 
o telf_contacte = dadesAspirant.telefon 
o dinici_estudiant = data en la que s’executa l’operació 
o dfi_estudiant = null 
o carnetUPC = dadesAspirant.carnet_upc 
o domicili = dadesAspirant.domicili 
o estranger = dadesAspirant.estranger 
o domicili_estranger = dadesAspirant.domiciliEstranger 
o dades_bancàries = dadesAspirant.dades_bancaries 
o nass = dadesAspirant.nass 

 Si existeix l’aspirant amb dni = dadesAspirant.dni, obté la instància d’Aspirant 
A i modifica els atributs amb les dades indicades: 

o dni = dadesAspirant.dni 
o data_inici= data en la que s’executa l’operació 
o data_fi = null 
o nom = dadesAspirant.nom 
o cognom = dadesAspirant.cognom 
o email = dadesAspirant.email 
o telf_contacte = dadesAspirant.telefon 
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o dinici_estudiant = data en la que s’executa l’operació 
o dfi_estudiant = null 
o carnetUPC = dadesAspirant.carnet_upc 
o domicili = dadesAspirant.domicili 
o estranger = dadesAspirant.estranger 
o domicili_estranger = dadesAspirant.domiciliEstranger 
o dades_bancàries = dadesAspirant.dades_bancaries 
o nass = dadesAspirant.nass 

 Per cada tupla de documents crea una instància Documentació D amb les 
dades proporcionades i es crea una instància de l’associació te_documentació 
entre A i D: 

o descripció = tipus 
o fitxer = doc 
o data_document = data en la que s’executa l’operació. 

 Per a cada PropostaCol·laboració d’ofertaBeca es crea una instància de 
l’associació Aspirant_PeticoCol·laboració amb A, amb data_sol·licitut la data 
en la que s’executa l’operació.  

Sortida: - 

2.7.2.12 Canvi de proposta de col·laboració a un estudiant admès. 

Operació: canviPropostaEstudiant(estudiant: Admès, proposta: PropostaCol·laboració, 
data_fi: date, data_inici: date) 

Semàntica: Canviar la proposta de col·laboració d’un estudiant. 

Precondicions:  

 L’estudiant admès estudiant existeix. 

 Existeix una col·laboració actual de l’estudiant admès amb dni estudiant.dni 

 La proposta de col·laboració proposta existeix. 

 estudiant.data_fi és null. 

Postcondicions: 

 Es modifica la col·laboració actual de l’estudiant:  
dfi_col·laboració = data_fi 

 Es crea una instància de Col·laboració C entre estudiant, proposta amb les 
dades proporcionades: 

o data_inici = data_inici 
o dfi_col·laboracio = null 

Sortida: - 

2.7.2.13 Renovar l’ajut. 

Operació: RenovacióAjut(estudiant: Admès, renovació: PropostaRenovació) 

Semàntica: Renovar l’ajut d’un estudiant. 

Precondicions:  

 L’estudiant admès estudiant existeix. 

 La proposta de renovació renovació existeix. 
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 estudiant.data_fi és null. 

Postcondicions: 

 Si tipus = CTT, es crea una instància d’Ajut CTT A. 

 Si tipus = Apr, es crea una instància d’Ajut Aprenentatge A. 

 Si tipus = CCE, es crea una instància d’Ajut ConveniCooperació A. 

 Si tipus = Alt, es crea una instància d’Ajut Altres A. 

 Es guarden en A les dades indicades: 
o hores_setmanals = renovació.hores_setmanals 
o motiu = renovació.motiu 
o font_finançament = renovació.font_finançament 
o data_inicial = renovació.periode_inical 
o data_final = renovació.periode_final 
o tipus = renovació.tipus 

 Es crea la instància de l’associació te_ajut entre A i estudiant. 

Sortida: - 

 

2.7.2.14 Realitzar seguiment d’una competència d’un estudiant admès 

Operació: seguimentCompetencia(estudiant: Admès, rubrica: Rúbrica, tutor: 
PersonaTalent) 

Semàntica: Realitzar el seguiment d’una competència durant la col·laboració de 
l’estudiant. 

Precondicions:  

 L’estudiant admès estudiant existeix. 

 La rúbrica existeix. 

 Existeix una col·laboració de l’estudiant amb dfi_col·laboració null. 

 Si tutor es acadèmic, existeix l’acadèmic amb el dni tutor.dni amb dfi_acadèmi 
null. 

 Si tutor es professional, existeix el professional amb el dni tutor.dni amb 
dfi_professional null. 

 tutor és tutor de la col·laboració de l’estudiant amb dfi_col·laboració null. 

 rubrica es rúbrica d’un indicador d’una competència que té assignada la 
proposta de col·laboració de la col·laboració de l’estudiant amb 
dfi_col·laboració null. 

Postcondicions: 

 Es crea una instància de Seguiment S entre la col·laboració de l’estudiant, 
indicador i data_avaluació la data d’execució de l’operació. 

 Es crea la instància de l’associació ha_realitzat_seguiment entre S i tutor. 

Sortida: - 

2.7.2.15 Realitzar informe intermedi d’un estudiant admès 

Operació: llistaPosibleGrauAssolimentCompetencies(estudiant: Admès) : 
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set(TupleType(competencia: Competència, grau: String))  

Semàntica: Per a cada competència que ha sigut assignada en les propostes de 
col·laboració de amb les qual l’estudiant ha realitzat la col·laboració el sistema retorna el 
grau d’assoliment que calcula que té l’estudiant sobre aquesta competència, mitjançant 
els seguiments realitzats pel tutor. 

Precondicions:  

 L’estudiant admès estudiant existeix. 

Postcondicions: - 

Sortida: graus d’assoliment per les competències que ha tingut assignades les propostes 
de col·laboració en les quals ha col·laborat l’estudiant. 

 

Operació: crearInformeIntermediResponsable(estudiant: Admès, responsable: 
ResponsableProfessional, tecnica: Text, apre: Text) 

Semàntica: Crear l’informe intermedi del responsable professional sobre un estudiant 
admès. 

Precondicions:  

 L’estudiant admès estudiant existeix. 

 El responsable professional responsable existeix amb dfi_professional null. 

 responsable és responsable professional de la col·laboració de l’estudiant amb 
dfi_col·laboració null. 

 tecnica no és null 

 apre no és null 

 No existeix una instància de l’associació es_informe_intermedi amb 
l’estudiant. 

Postcondicions:  

 Es crea una instància de InformeResponsable Intermedi IRI amb les dades 
indicades: 

o capacitat_tècnica = tècnica 
o capacitat_aprenentatge = apre 
o data_realització = data de l’execució de l’operació. 

 Es crea una instància de l’associació es_informe_intermedi entre l’estudiant i 
IRI. 

 Es crea una instància de l’associació ha_realitzat_informe_responsable entre 
l’IRI i responsable.  

Sortida: Retorna la instància IRI. 

 

Operació: guardarCompetenciaInforme(Informe: InformeResponsable, competencia: 
Competencia, grauAssoliment: String) 
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Semàntica: Guarda l’assoliment d’una competència en un informe intermedi. 

Precondicions:  

 L’informe responsable informe existeix. 

 La competència competencia existeix. 

 grauAssoliment no és null 

Postcondicions:  

 Es crea una instància de Assoliment A entre informe i competencia amb les 
dades indicades: 

o grau = grauAssoliment  

Sortida: - 

2.7.2.16 Realitzar informe final d’un estudiant admès. 

Operació: crearInformeFinalResponsable(estudiant: Admès, responsable: 
ResponsableProfessional, tecnica: Text, apre: Text) 

Semàntica: Crear l’informe intermedi del responsable professional sobre un estudiant 
admès. 

Precondicions:  

 L’estudiant admès estudiant existeix. 

 El responsable professional responsable existeix amb dfi_professional null. 

 responsable és responsable professional de la col·laboració de l’estudiant amb 
dfi_col·laboració null. 

 tecnica no és null 

 apre no és null 

 Existeix una instància de l’associació es_informe_intermedi amb l’estudiant 

 No existeix una instància de l’associació es_informe_final amb l’estudiant. 

Postcondicions:  

 Es crea una instància de InformeResponsable Final IRF amb les dades 
indicades: 

o capacitat_tècnica = tècnica 
o capacitat_aprenentatge = apre 
o data_realització = data de l’execució de l’operació. 

 Es crea una instància de l’associació es_informe_final entre l’estudiant i IRF. 

 Es crea una instància de l’associació ha_realitzat_informe_responsable entre 
l’IRF i responsable.  

Sortida: Retorna la instància IRF. 

2.7.2.17 Acreditació Talent. 

Operació: acreditacióTalent(estudiant: Admès) 

Semàntica: Crea l’acreditació de l’estada en el Programa Formatiu Talent. 

Precondicions:  
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 L’estudiant admès estudiant existeix. 

Postcondicions: - 

Sortida: Acreditació de l’estudiant en el Programa Formatiu Talent. 
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 3 Metodologia 

Per a la realització d’un projecte, es poden seguir diferents metodologies. Cadascuna té els 

seus avantatges i els seus inconvenients. En aquest apartat es trobaran i descriuran les 

metodologies que es van tindre en compte per la realització d’aquest projecte, i quina va 

ser la metodologia que finalment es va utilitzar. 

3.1 Possibles metodologies 

3.1.1 Metodologia en cascada 
La metodologia en cascada és un model amb el qual es fa un enfocament metodològic de 

manera que l’inici de cada etapa comença a la finalització de l’anterior, fluint de dalt cap a 

baix com una cascada. Les etapes que conformen la metodologia en cascada son: anàlisis 

de requisits, disseny del sistema, disseny del programa, codificació, proves (validació), 

verificació, manteniment. 

 
Il·lustració 14: Metodologia de cascada 

Requeriments 

Disseny 

Implementació 

Verificació 

Manteniment 
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3.1.2 Metodologia en espiral 
La metodologia en espiral és considera una metodologia incremental, ja que el 

desenvolupament es fa de manera iterativa, quan finalitza una etapa comença la següent 

etapa. I en cada iteració de l’espiral es creen diverses versions del software, cada cop més 

completes, fins que al final el sistema d’informació ja queda totalment funcional. Les 

etapes que conformen la metodologia en espiral son: determinar els objectius, anàlisis del 

risc, desenvolupar-verificar-validar, planificar. 

 

Il·lustració 15: Metodologia d'espiral 

3.1.3 Metodologia incremental 
La metodologia incremental és una metodologia que recomana fer una divisió del projecte 

en seccions més reduïdes de software, que mica a mica es faran més gran, per facilitar la 

detecció de problemes importants el més aviat possible. 

3.1.4 Metodologies àgils 
Les metodologies àgils són metodologies basades en el desenvolupament iteratiu i 

incremental, on els requisits i les solucions van evolucionant. Les metodologies àgils fan 

servir la retroalimentació en comptes de la planificació, com a principal mecanisme de 

control. Aquesta retroalimentació es canalitza mitjançant proves periòdiques i freqüents 

versions del producte. 

3.1.4.1 Scrum 

Scrum es una metodologia àgil en que s’apliquen un conjunt de bones practiques per 

treballar de manera col·laboraria i obtenir el millor resultat possible en un projecte. Scrum 

té 3 rols importants: Product Owner, que representa els interessos de tots els stakeholders 

en el projecte i en el sistema resultant, Development Team, que són l’equip 

desenvolupador de productes potencialment lliurables, i el Scrum Master, que es el 

responsable del bon funcionament de tot el procés. Aquesta metodologia es la que s’és fa 

servir actualment en els projectes de l’inLab FIB. 
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Il·lustració 16: Metodologia Scrum 

3.2 Metodologia seleccionada 
Per dur a terme la planificació i consecució d’aquest projecte s’ha optat per un model mixt, 

fent servir un model conceptual per poder entendre l’abast i la complexitat del model, i 

aplicant una metodologia àgil per poder anar treballant en iteracions. 

S’ha utilitzat aquest model mixt perquè el sistema d’informació era molt complex. Es 

necessitava un model conceptual per comprendre quina era el significat dels conceptes 

rellevants i la relació entre ells. Fent servir una metodologia àgil a l’hora de realitzar el 

disseny i la implementació del sistema ha permès definir i implementar petites parts 

incrementals, les quals oferien valor al client perquè ja eren funcionals. 

La metodologia àgil que s’ha fet servir és una variació de la metodologia Scrum, ja que 

s’han fet iteracions, de dues setmanes normalment, on al final de cada iteració es feia una 

presentació i una demostració del treball realitzat, i es determinaven quines eren els 

requisits a assolir en la propera iteració. 

A més durant la realització d’aquest projecte hi han estat representats els 3 rols 

importants de la metodologia Scrum: 

 Product Owner: que defineix les funcionalitats del producte, prioritza les 

funcionalitats de d’acord al valor de negoci, i les seves decisions representen a tota 

l’organització. Aquest rol l’ha dut a terme la cap d’administració de l’inLab. 

 Scrum Master: que ensenya i lidera la creació de productes d’alt valor, ajuda a la 

comunicació entre el development team i el product owner. Aquest rol l’ha dut a 

terme la directora i el co-director del projecte. 

 Development team: que selecciona els requisits a completar en cada iteració, 

identificar les tasques necessàries per completar el requisit, treballa per aconseguir 

els objectius de la iteració, fa la demostració al client dels requisits completats en 

cada iteració i realitza la retrospectiva al final de cada iteració per millorar la 

manera de treballar. Aquest era el meu rol.  
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 4 Disseny 

En l’etapa de disseny s’explicarà com s’han de realitzar les especificacions realitzades en 

l’etapa d’anàlisis. En aquest apart es definirà amb tot detall l’arquitectura de l’aplicació, els 

patrons arquitectònics que s’han utilitzat, el disseny que s’ha fet per a la realització de les 

interfícies i el disseny de la base de dades. 

4.1 Arquitectura física 
L’arquitectura física defineix com s’organitzen els equips, els servidors web, els servidors 

de bases de dades i els terminals, i de quina manera interactuen entre ells. 

L’esquema de l’arquitectura física del sistema d’informació del Programa Talent és el 

següent: 

TalentSI

talentsi base de dades

Acadèmic

Professional

Estudiant

CAS

 

Il·lustració 17: Esquema de l'arquitectura física del sistema d'informació 
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La base de dades està en una maquina independent del servidor web, ja que d’aquesta 

manera s’ofereix un millor rendiment, escalabilitat i alta disponibilitat.  

4.2 Arquitectura lògica  
L’arquitectura lògica defineix com s’organitzen i integren els components lògics dels 

sistema que realitzen alguna tasca de computació, les seves interfícies i la comunicació 

entre elles. 

4.2.1 Patrons arquitectònics 
Per poder desenvolupar el sistema d’informació es podrien aplicar diferents patrons 

arquitectònics, però finalment s’han fet servir els següents patrons: 

 MVC (Model-Vista-Controlador) 

 Abstract Factory 

 Factory Method 

 Singleton 

4.2.1.1 Model Vista Controlador 

El patró Model Vista Controlador és el patró arquitectònic que permet la separació de les 

dades d’una aplicació, la interfície d’usuari i la lògica del control en tres components 

diferents Model, Vista i Controlador respectivament. 

View

Model

Controller

 

Il·lustració 18: Esquema patró Model Vista Controlador 

 Model: És la capa on s’encapsulen les funcionalitats i les dades del sistema. És 

independent dels mecanismes de presentació de la informació i de la interacció 

amb l’usuari, proporciona al controlador els serveis per satisfer les peticions de 

l’usuari i manté un mecanisme de coordinació amb les Vistes i Controladors 

associats, per notificar qualsevol canvi en el seu estat. 

 Controlador: És la capa que permet la gestió d’esdeveniments de presentació i de 

modificació del model generats per l’usuari. Aquests esdeveniments es poden 

dividir en dos tipus: invocacions a serveis proporcionats pel Model o peticions de 

funcionalitats pròpies de la Vista. 

 Vista: És la capa que permet presentar la informació del Model a l’usuari. Pot 

haver-hi diverses vistes per un mateix Model, i la informació que es mostra es pot 
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veure afectada pels canvis d’estat del Model. Cada Vista té associat un Controlador 

que gestiona, en cas de que sigui necessari, els esdeveniments de modificació del 

Model. 

4.2.1.1.1 Page controller 

En concret, a l’hora de dur a terme la implementació del Controller del patró MVC, s’ha fet 

servir el patró Page Controller. El Page Controller és un patró que proporciona un objecte 

controlador per cada pàgina. 

-gestió HTTP get i post
-decideix quin model utilitzar
-decideix quina vista utilitzar

Page Controller

-domini lògic

Model

-mostrar HTML

View

 

Il·lustració 19: Esquema patró Page Controlador 

Les responsabilitats bàsiques del Page Controller són: 

 Descodificar la URL i extreure qualsevol dada per realitzar l’acció. 

 Crear i cridar qualsevol objecte model per processar les dades. S’han de passar tots 

els objectes models rellevants de la sol·licitud de HTML, d’aquesta manera els 

objectes del model no tenen cap connexió amb la crida HTML. 

 Determinar quina vista ha de mostrar el resultat, i enviar la informació del model a 

la mateixa. 

4.2.1.2 Abstract Factory i Factory Method 

Per realitzar el control a la capa de dades s’han utilitzat conjuntament dos patrons 

arquitectònics. L’Abstract Factory i el Factory Method. 

4.2.1.2.1 Abstract Factory 

El patró Abstract Factory és el patró arquitectònic que proporciona una interfície per crear 

famílies d’objectes que estan relacionats o que tenen dependències entre ells, sense 

especificar les classes concretes. 
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#crearProducteA()
#crearProducteB()

FàbricaAbstracte

+crearProducteA()
+crearProducteB()

FàbricaConcreta1

+crearProducteA()
+crearProducteB()

FàbricaConcreta2

ProducteAbstracteA

ProducteConcretA2 ProducteConcretA1

ProducteAbstracteB

ProducteConcretB2 ProducteConcretB1

Client

 

Il·lustració 20: Esquema patró Abstract Factory 

 FàbricaAbstracte: Declara una interfície per operacions que creïn objectes de 

productes abstractes. 

 FàbricaConcrete: Implementa les operacions per crear objectes producte concret. 

 ProducteAbstracte: Declara una interfície per un tipus de objecte producte. 

 ProducteConcret: Implementa la interfície ProducteAbstracte i defineix un objecte 

producte per que pugui ser creat per la fàbrica corresponent. 

 Client: Només utilitza interfícies declarades per les classes FàbricaAbstracte i 

ProducteAbstracte. 

S’ha utilitzat aquest patró per implementar la fàbrica que fabrica les diferents fàbriques de 

DAO depenent del tipus de connexió amb la capa de dades. Tot i que per aquest projecte 

només s’accedeix a una cada de dades, s’ha implementat de manera que si es vol 

modificar la capa de dades només s’hagi de crear una altre fàbrica de DTO corresponent 

amb la nova capa de dades. 

4.2.1.2.2 Factory Method 

El patró Factory Method és el patró arquitectònic que defineix una interfície per crear 

objectes, però deixa que siguin les subclasse les que decideixin quines classes instanciar. 

Producte

ProducteConcret

#metodeDeFabricació()
+unaOperació()

Creador

+metodeDeFabricació()

CreadorConcret

...
producte = metodeDeFabriació()
...

return new ProducteConcret

 

Il·lustració 21: Esquema patró Factory Method 
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 Producte: Defineix la interfície dels objecte que crea el mètode de fabricació. 

 ProducteConcret: Classe que implementa la interfície Producte 

 Creador: Declara el mètode de fabricació, que retorna l’objecte de tipus Producte i 

pot realitzar la crida al mètode de fabricació per un objecte Producte 

 CreadorConcret: Redefineix el mètode de fabricació per retornar una instància de 

un ProducteConcret. 

S’ha utilitzat aquest patró per implementar la fàbrica de DTO obtinguts en la capa de 

dades que s’utilitza en el projecte. 

4.2.1.2.3 Esquema resultant de utilització de l’Abstract Method i el Factory Method. 

#crearOracleDAOFactory()
#getProgramaFormacioDAO()
#getUsuariDAO()

DAOFactory

-crearOracleDAOFactory()
+getProgramaFormacioDAO()
+getUsuariDAO()

OracleDAOFactory

ProgramaFormacioDAO

ProgramaFormacioJDBCTemplate

UsuariDAO

UsuariJDBCTemplate

 

Il·lustració 22: Esquema resultant de l'aplicació del patró Abstract Method i el patró Factory Method 

Si es vol afegir una capa de dades, l’únic que s’ha de fer es crear un altre Factory que 

correspongui a aquella capa de dades, amb el qual es fabriquen els DAO obtinguts en 

aquella capa. 

4.2.1.3 Singleton 

El patró Singleton es el patró arquitectònic que proporciona un punt d’accés global a ella, i 

garanteix que per una classe només existeixi una instancia. 

+static Instancia()
+OperacionDelSingleton()
+ObtenerDatosDelSingleton()

-static unicaInstancia
-datosDelSingleton

Singleton

return unicaInstancia

 

S’ha utilitzat aquest patró per implementar les fàbriques, ja que d’aquesta manera es 

garanteix l’existència d’una sola fabrica de DAO per cada capa de dades a la que es vulgui 

donar suport. 
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4.2.2 Disseny de les interfícies 
En el disseny de les interfícies, es pretén definir com serà la part del sistema que 

interactua amb l’usuari. Consisteix en definir els mecanismes amb els quals els usuaris 

podran interactuar amb el sistema i la manera de mostrar la informació a l’usuari. 

A continuació es detallarà l’estructura que seguiran les pàgines del sistema d’informació, 

l’estètica i el contingut de les Vistes. 

 

Il·lustració 23: Esquema de pàgina del sistema d'informació 

La capçalera de totes les pàgines del sistema seran la mateixa que la capçalera de la web 

de l’inLab però afegint el logo del Programa Talent.  

El menú està dividit en diferents opcions, i per cada opció es desplega un submenú. Un cop 

clicat qualsevol opció del submenú carrega el contingut corresponent i mostrar un menú 

especialitzat per aquest contingut en el lateral esquerre de la pàgina. 

 

Il·lustració 24: Capçalera i menú del sistema d’informació 

El contingut del menú i dels submenús variarà segons el perfil de l’usuari que es connecti. 

Actualment hi ha dos menús, el menú que veuran els professionals, els acadèmics o el 

personal d’administració de l’inLab i el menú que veuran els estudiants admesos. 

El menú i el contingut dels submenús que veuran professionals, els acadèmics o el 

personal d’administració de l’inLab es el següent:  
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Il·lustració 25: Contingut dels submenús de l'aplicació pels professionals, els acadèmics o el personal d’administració de l’inLab 
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El menú i el contingut dels submenús que veuran els estudiants admesos és el següent:  

 

Il·lustració 26: Contingut dels submenús de l'aplicació pels estudiants admesos 

El sistema realitzarà un control d’accés a les funcionalitats del sistema, impedint que 

l’estudiant admès pugui tenir accés a les funcionalitats que no està autoritzat per realitzar, 

com pot ser per exemple realitzar l’alta d’un programa formatiu, realitzar modificacions 

dels diferents ajuts dels estudiants admesos o la modificacions de les diverses propostes 

de col·laboració del sistema, entre d’altres. 

L’estil que ha de tenir l’aplicació serà uniforme. Tots els títols i tota la informació que no 

ha estat introduïda per l’usuari en el sistema d’informació seran d’un color carbassa, 

menys els enllaços que seran de color blau i tota la informació introduïda per l’usuari que 

es mostrarà amb el color negre. 

 

Il·lustració 27: Exemple de l'estil del sistema formatiu en una pantalla de consulta 
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Il·lustració 28: Exemple de l'estil del sistema formatiu en una pantalla de formulari 

4.2.3 Disseny de la Base de Dades 
En el disseny de la base de dades es transforma el model conceptual un cop normalitzat, 

en taules, vistes, functions, procedures... que els gestors de bases de dades relacionals 

(SGBD) puguin implementar. 

Per poder realitzar aquesta transformació s’han de prendre algunes decisions. Les 

decisions que es van prendre van ser: 

 El SGBD que s’utilitzarà per la implementació del sistema d’informació és Oracle 

Database, tal com s’explica en l’apartat 5.2. 

 Els tipus de dades String i Text seran el tipus de dades VARCHAR2 que proporciona 

Oracle. El tipus de dada Date, serà el mateix tipus Date que proporciona Oracle. 

 Les claus primàries seran substituïdes normalment per identificadors (atributs 

enters), però en determinats casos, les claus primàries seran substituïdes per la 

combinació de identificador (atributs enters) i dates. El control de les claus 

primàries es farà mitjançant la creació de Sequence de Oracle, i per cada vegada 

que s’afegeixi una nova instància s’incrementarà la Sequence corresponent a aquell 

tipus d’instància. 

 Els arxius que es pugen des de l’aplicació es guarden en un directori concret dintre 

de la màquina de producció del sistema d’informació del Programa Talent amb una 

nomenclatura concreta tempsMilisegons_tipusDocument_NomFitxer, i 

en la base de dades s’emmagatzemarà, per a cada document la nova nomenclatura 

del document i la nomenclatura amb la que es va pujar el document. 
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4.2.3.1 Diagrama de la Base de dades 
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Com que el diagrama de la base de dades és molt gran degut a quantitat de classes, s’ha 

segmentat en 3 parts per poder visualitzar-lo correctament. 

En l’annex es pot trobar el diagrama de la base de dades sencer. 
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 5 Implementació 

En l’apartat d’implementació s’explicarà quines són les tecnologies que es van estudiar per 

realitzar aquest projecte, amb quines tecnologies finalment es va desenvolupar, quina és 

l’estructura resultat de la implementació del sistema, quins són els documents que el 

sistema genera i finalment la posada en explotació del sistema d’informació . 

5.1 Estudi previ de les tecnologies 
En aquesta secció es farà una descripció de les tecnologies estudiades per tal de poder 

realitzar aquest projecte. Com aquest projecte consisteix en realitzar una aplicació a mida 

per al programa de formació Talent, no es van tindre en compte sistemes d’informació ja 

desenvolupats. 

5.1.1 Oracle Application Development Framework  
Una de las possibles tecnologies que es van estudiar per la realització d’aquest projecte va 

ser l’Oracle Application Development Framework, també conegut com Oracle ADF. Oracle 

ADF és un framework comercial d’Oracle, que permet el desenvolupament d’aplicacions 

empresarials basada en patrons de disseny Java EE. 

5.1.1.1 Avantatges d’Oracle ADF 

 Simplifica moltes tasques de desenvolupament, fent innecessària la implementació 

de patrons o la codificació de tasques repetitives. 

 Disposa d’un entorn visual de desenvolupament, que permet un desenvolupament 

visual i una programació declarativa. 

 Permet fer servir diverses i variades tecnologies, ja que el marc del treball no està 

associat a una tecnologia especifica, sino que permet l’ús de diverses tecnologies 

segons la solució proposada. 
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 Fa servir el patró de disseny MVC, que separa l’arquitectura d’una aplicació en 3 

capes independents: Model, Vista i Controlador. 

5.1.1.2 Desavantatges d’Oracle ADF 

 Com Oracle ADF fa moltes tasques de desenvolupament, això no permet al 

desenvolupador realitzar la implementació de patrons o realitzar la codificació de 

tasques repetitives, cosa que impedeix la reutilització de codi. 

 Com és un producte de Fusio Middelware, es desconegut per la major part 

desenvolupadors, i per poder treballar amb Oracle ADF es necessari la instal·lació 

del servidor propi d’oracle (Oracle Weblogic), que és força complicat d’instal·lar i 

de fer servir. 

 Tot i la documentació existent sobre Oracle ADF, la corba d’aprenentatge es molt 

alta, ja que es tindrà que dedicar un esforç a entendre tot el cicle de 

desenvolupament i la complexitat que tot això involucra. 

 La comunitat de desenvolupadors és bastant reduïda, cosa que provoca que si 

existeix algun problema o dubte, sigui bastant complicat trobar una solució.  

 Actualment en l’inLab, no hi ha cap aplicació desenvolupada en Oracle ADF, per 

tant el manteniment del sistema d’informació seria costós i complicat. 

 No permetria la integració amb la resta d’aplicacions desenvolupades per l’inLab, 

com són el Racó o la mateixa web de l’inLab. 

5.1.2 Struts 
Una altra opció tecnològica estudiada per al desenvolupament d’aquest projecte va ser fer 

servir Struts. Struts és un framework open source desenvolupat per Apache, que permet 

desenvolupament d’aplicacions web i està basat en el patró MVC, que fa servir Servlets i 

JSP. 

5.1.2.1 Avantatges de Struts 

 La configuració és centralitzada, els valors i el mapeig d’aquests es representen 

mitjançant XML o amb arxius de propietats, cosa que permet per canvis sense la 

necessitat de modificar o tornar a compilar el codi Java. Cosa que permet al 

desenvolupador centrar-se en les tasques especifiques sense conèixer la disposició 

general del sistema. 

 Treballa amb JavaBeans i disposa d’un conjunt d'etiquetes JSP personalitzades que 

dóna fàcil sortida a les propietats dels components JavaBeans, així com a la creació 

de formularis HTML que s’associen amb components JavaBeans, cosa que permet 

obtenir els valors d’un formulari inicial dels objectes Java, i permet tornar a 

mostrar formularis amb valors introduïts prèviament. 

 La validació de camps en Struts es robust, i permet validar de manera uniforme els 

camps del formulari. Aquesta validació és pot fer tant en la part de servidor (fent 

servir Java) com en la part de servidor i la part de client (fent servir JavaScript). 

 Disposa d’una bona documentació i bastants llibres, que si per algun motiu s’ha de 

deixar la implementació del projecte, i alguna persona havia de continuar amb el 
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desenvolupament, amb una bona documentació del codi aquest treball es 

realitzaria més fàcilment. 

5.1.2.2 Desavantatges de Struts 

 La corba d’aprenentatge es gran, ja que a més d’aprendre com funciona Struts, 

s’ha d’aprendre a fer servir JSP, Servlets, JSTL, descriptors....  

 La utilització de Struts fa que hi hagi poca transparència en el codi, i sigui molt 

complicat comprendre el funcionament de l’aplicació, i fa que la solució sigui molt 

rígida. 

 El fet de no tractar totes les capes de l’aplicació web (no té en compte la capa de 

negoci i la capa de dades), fa que la comunicació entre Struts i aquestes capes, no 

estigui tan automatitzada com la resta. 

5.1.3 Spring 
Una altre opció tecnològica que es va estudiar va ser Spring. Spring és un framework open 

source, que permet el desenvolupament d’aplicacions J2EE, i està basat en l’ús de fitxers 

plans JavaBeans per la lògica de negoci i arxius XML per la configuració. 

5.1.3.1 Avantatges de Spring 

 És un framework que porta bastant temps en funcionament i s’ha fet popular en la 

comunitat de programadors de Java, ja que és considerat una alternativa al model 

Enterprise Java Bean. Per això es pot trobar molta documentació sobre ell. 

 Permet realitzar el desenvolupament de forma més ràpida, més organitzada i més 

eficient. 

 Facilita la integració amb estàndards JEE i amb diverses eines existents i permet el 

desenvolupament de qualsevol aplicació Java, ja que no es limita a utilitzar un únic 

model de programació. 

 Disposa de mecanismes basats en bones practiques de programació, per tant 

disposa de solucions ben documentades i fàcils d’utilitzar, i permet un bon disseny 

d’aplicacions. 

 Disposa de diverses millores i extensions, el que fa que hi hagi una millor integració 

amb altres eines, i fa que les aplicacions desenvolupades siguin més robustes, i 

permetent la reutilització de codi. 

5.1.3.2 Desavantatges de Spring 

 Fer la configuració de Spring és complexa, ja que per cadascun dels serveis que es 

realitzi, s’ha de configurar un XML de configuració, tot i que hi ha diverses maneres 

de configurar de Spring a més del XML (programant mitjançant una API, mitjançant 

un estàndard JSR amb un mínim XML i anotacions). 

 El contenidor de Spring no és lleuger (si es fan servir tots els mòduls disponibles), a 

més que no es recomanable en aplicacions per a mòbil o en aplicacions de temps 

real. 
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5.1.3.3 Spring Framework JDBC 

Cal esmentar el Spring Framework JDBC, que és un paquet del framework Spring que 

s’encarrega de la comunicació amb la base de dades, independentment de la base de 

dades amb la que s’està treballant, i simplifica l’ús de JDBC ja que s’encarrega també de la 

creació i l’alliberament de recursos, evitant l’aparició d’errors comuns, com pot ser 

oblidar-se d’obrir o tancar la connexió. 

5.1.4 Java Servlets i JavaServer Pages 
Unes altres tecnologies estudiades per al desenvolupament d’aquest projecte van ser Java 

Servlets i JavaServer Pages.  

Java Servlets són mòduls de codi programats en Java i precompilats per part del 

desenvolupador, que després estan dipositats en el servidor web, que es qui s’encarrega 

de carregar, compilar i executar al moment en el que un usuari ho sol·licita, normalment 

mitjançant una pàgina web. 

JavaServer Pages, també conegut com JSP, és una tecnologia que permet la creació de 

pàgines web dinàmiques de manera simple, i permet simplificar la construcció de 

aplicacions web que treballen amb una amplia varietat de servidors web, eines de 

desenvolupament i fins i tot navegadors. 

5.1.4.1 Avantatges Servlets i JSP 

 La resposta per part del servidor quan més d’un usuari demana el mateix Servlet, 

és molt ràpida, i com estan programats en Java, permet utilitzar totes les eines i 

llibreries disponibles per aquesta plataforma.  

 Els Servlets i els JSP poden ser utilitzats independentment del Sistema Operatiu i es 

poden fer servir en molts servidors web, a més que tot el software necessari per la 

utilització de Servlets i JSP és gratuït. 

 La utilització de Servlets i JSP de manera conjunta permet que la capa de lògica de 

negoci i la capa de presentació estiguin més separades. 

 La utilització de JSP simplifiquen el desenvolupament de aplicacions web, ja que 

permet la reutilització de codi mitjançant JavaBeans i d’etiquetes especialitzades, i 

realitza la compilació de manera automàtica quan hi ha modificacions en les 

pàgines JSP. 

 El manteniment resultaria senzill, ja que l’inLab realitza el desenvolupament de 

diverses aplicacions mitjançant Servlets i JSP. 

5.1.4.2 Desavantatges Servlets i JSP 

 Un Servlet que realitza moltes operacions o és poc utilitzat, estarà en execució en 

memòria i consumint recursos de l’ordinador. 

 Una desavantatge d’utilitzar Servlet directament és que es molt pesat 

desenvolupar només Servlets, ja que s’ha de generar la sortida de codi HTML amb 

moltes crides a una determinada funció (println), però aquest problema queda 

resolt fent servir els Servlets de manera conjunta amb els JSP, ja que aprofita 
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l’eficiència de Java, per generar el contingut de manera dinàmica, i es realitza la 

presentació amb JSP. 

 És complicat realitzar el desenvolupament d’una aplicació sobre Servlets i JSP, si el 

desenvolupador no disposa de coneixements de Java. 

5.1.5 Bootstrap 
Una tecnologia estudiada per al desenvolupament d’aquest projecte va ser Bootstrap. 

Bootstrap és un framework front-end, que va ser desenvolupat per Twitter. 

5.1.5.1 Avantatges de Bootstrap 

 És un conjunt de bones practiques, que implementa nous estàndards com són 

HTML5 i CSS3. I permet que el contingut es vegi de la mateixa manera, 

independent per part del navegador el qual s’utilitzi o de quin Sistema Operatiu es 

faci servir. 

 Utilitza diversos components i serveis desenvolupats per la comunitat, com són el 

cas de HTML5 shim, JQuery UI o OOCSS entre altres. 

 Permet el desenvolupament d’interfícies de manera ràpida, ja que és fàcil realitzar 

la construcció de vistes mitjançant Bootstrap. 

 Disposa d’una bona documentació, amb una gran varietat d’exemples. 

 Proporciona un disseny adaptatiu, que facilita la visualització del contingut de les 

vistes construïdes mitjançant Bootstrap adaptant-les al dispositiu on es volen 

visualitzar. 

5.1.5.2 Desavantatges de Bootstrap 

 Tot i que la corba d’aprenentatge no es molt elevada, el desenvolupador s’ha 

d’adaptar a l’estructura i la nomenclatura que fa servir bootstrap. 

 Es complicat realitzar un canvi de versió, sobretot si s’han fet modificacions sobre 

el codi del propi bootstrap. 

 Si es volen afegir components que no existeixen, s’haurà de personalitzar l’estètica 

(CSS), perquè mantingui la de l’aplicació. 

5.1.6 iText 
Ja que el sistema d’informació ha de generar documents PDF de manera dinàmica, una 

tecnologia que es va estudiar i que realitza aquesta funció va ser iText. iText és una 

llibreria open source de Java, que permet la creació, l’edició i la manipulació de documents 

PDF, RTF i HTML, permetent que el document sigui escrit a un fitxer o a un navegador web. 

iText també permet la generació de codis QR, amb els quals es pot accedir des de 

dispositius mòbils a enllaços o informació que es considera important per l’usuari. 

5.1.7 Oracle Database 
Per l’emmagatzematge de les dades, l’opció tecnològica estudiada va ser l’Oracle 

Database, ja que moltes de les aplicacions desenvolupades dintre de l’inLab es fan 
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utilitzant la base de dades d’Oracle. Oracle Database és un gestor de base de dades 

objecte-relacional desenvolupat i distribuït per Oracle Corporation. 

5.1.7.1 Avantatges d’Oracle Database 

 Oracle és un dels motors de dades més importants i més utilitzats a nivell mundial. 

 Disposen de característiques que les fan solides respecte a una gran quantitat de 

dades. 

 Permet l’execució en totes les plataformes, des d’un portàtil normal i corrent, fins 

a un supercomputador. 

 És la base de dades amb més orientació cap a internet. 

 Permet l’ús de particions per a la millora de l’eficiència, de replicament i en 

determinades versions permet l’administració de base de dades distribuïdes. 

 Disposa d’un disseny de base de dades molt complex: PL/SQL, que permet la 

implementació de triggers i procediments amb una integritat referencial molt 

potent. 

5.1.7.2 Desavantatges d’Oracle Database 

 El principal desavantatge és el preu, ja que les llicències d’oracle són relativament 

cares. 

 La formació sobre Oracle Database no és molt econòmica, ja que els llibres 

relacionats sobre aquest tema no són barats. 

 Las bases de dades d’Oracle es caracteritzen per la seva complexitat, per tant no és 

una base de dades recomanable per una aplicació petita o desenvolupada per 

desenvolupadors que no disposen de coneixements sobre les bases de dades 

d’Oracle. 

5.2 Tecnologies, llenguatges de programació i eines 

de desenvolupament 
Finalment després d’estudiar les diverses opcions tecnològiques, es va optar per realitzar 

el projecte mitjançant: 

 Bootstrap: Ja que donava una estètica agradable i uniforme a tota l’aplicació, i 

facilitava la creació web, per exemple, la creació del menú principal i dels submenús, així 

com dels menús laterals, és fan de manera molt ràpida i senzilla. 

Servlet i JSP: Es va escollir aquesta tecnologia, ja que permetien mantenir la uniformitat 

amb la resta d’aplicacions de l’inLab, que estaran enllaçades amb el Sistema d’informació, 

com es el cas del Racó o de la web de l’inLab. A més facilitaven el manteniment, ja que no 

feia necessari que la persona o persones encarregades del manteniment necessitessin uns 

coneixements previs sobre una tecnologia en concreta. 
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 Apache Tomcat: Es va escollir aquest servidor, ja que en la màquina on es realitza 

l’explotació ja estava instal·lat, i realitza un bon funcionament amb la resta de tecnologies 

escollides. 

 Spring Framework JDBC: Es va escollir aquesta tecnologia, ja que facilitava la 

connexió amb la base de dades, hi havia molta documentació de com poder treballar amb 

aquest mòdul de la llibreria Spring i realitza la iteració amb la base de dades de manera 

molt senzilla i automàtica. 

 Oracle Database 11g: Es va escollir aquesta tecnologia per a 

l’emmagatzematge de les dades, principalment perquè l’inLab desenvolupa diverses 

aplicacions sobre aquest gestor de base de dades, cosa que facilitarà el manteniment i la 

integració del sistema. A més, en el meu cas personal, ja havia treballat prèviament amb 

aquest gestor de bases de dades, i l’experiència va resultar molt bona. En concret, per la 

realització d’aquest projecte s’ha treballat sobre Oracle Database 11g. 

 iText: Es va escollir aquesta llibreria de open source, perquè permetia la generació 

de documents PDF de manera dinàmica, i permet l’opció de descarregar directament el 

document, sense la necessitat de emmagatzemar-lo en el servidor. A més permet la 

generació de codis QR, que és molt útil a l’hora de generar les ofertes de beca en paper, ja 

que permet a l’estudiant aspirant accedir directament a l’oferta des del seu dispositiu 

mòbil. 

 CSS: És un llenguatge de fulls d'estil utilitzat per descriure l’aspecte i el format de la 

presentació d’un document escrit en un llenguatge de marques. Normalment s’ha utilitzat 

el CSS proporcionat per Bootstrap, però adaptat a l’aparença que hi ha en la web de 

l’inLab. 

 HTML: És un llenguatge de marcat que s’utilitza per l’elaboració de pàgines web, on 

es defineix una estructura bàsica i un codi per la identificació de contingut d’una pàgina 

web. Es va escollir aquesta tecnologia per a la creació de les pàgines que visualitzarà el 

client mitjançant un navegador web. 

 jQuery: És una llibreria de JavaScript que permet simplificar la 

manera de interactuar amb els documents HTML, i simplifica la manera de manipular 

l’arbre DOM, així com desenvolupar esdeveniments o animacions en pàgines web. Es va 

escollir aquesta tecnologia per realitzar diferents esdeveniments de les pàgines web, ja 

que aquesta llibreria està molt bé documentada i permet modificar l’aparença d’una 

pagina web, de manera molt clara i senzilla. 
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 jQuery ui: És una biblioteca de components per a jQuery que 

proporciona un conjunt de plugins, widgets i deferents efectes visuals, que ajuden al 

desenvolupament i a la creació d’aplicacions web. Es va escollir aquesta tecnologia perquè 

aportava molts beneficis a l’hora de desenvolupar les pagines web, com per exemple 

treballar amb el widget de calendari d’una manera molt senzilla o realitzar l’autocompletar 

de manera molt senzilla. 

JSTL: És un conjunt de llibreries d’etiquetes que ajuden al desenvolupament de pàgines 

JSP. Es va escollir aquesta tecnologia per desenvolupar el sistema en múltiples idiomes, tot 

i que actualment l’aplicació només està en català. 

Tablesorter: És un plugin de jQuery que permet crear taules ordenades a partir d’una taula 

HTML estàndard. Es va escollir aquest puglin perquè permetia mostrar el contingut d’una 

taula i permetia la seva ordenació depenent del contingut de les dades que hi havia a les 

columnes. 

 Firebug: És un plugin de Firefox, creat i dissenyat per ajudar a 

desenvolupadors web, ja que permet analitzar, monitoritzar, editar i depurar de manera 

instantània HTML, CSS i JavaScript d’una pàgina web 

 SQL: És un llenguatge declaratiu estàndard d’accés a bases de dades relacionals que 

permet especificar diversos tipus d’operacions en bases de dades. S’ha utilitzat per 

realitzar consulta a la bases de dades, ja sigui mitjançant el SGBD o mitjançant Spring JDBC. 

 PL/SQL: És un llenguatge de programació utilitzat per 

Oracle, que permet desenvolupar procediments i funcions de la base de dades. S’ha 

utilitzat per realitzar els procedures i funcions de la base de dades. 

 Oracle SQL Developer: És el client de bases de dades que s’ha utilitzat per al 

desenvolupament d’aquesta aplicació. 

 Eclipse IDE for Java EE Developers: És un entorn de programació que proporciona 

eines per al desenvolupament d’aplicacions web en Java i Java EE. S’ha utilitzat per 

realitzar la implementació del sistema d’informació, ja que proporciona un entorn de 

desenvolupament molt adequat. 

 CAS: És un sistema d’autentificació que ofereix una manera segura per 

autentificar a un usuari en una aplicació. S’ha utilitzat per realitzar el login de l’aplicació ja 

que proporciona l’acces a l’aplicació de manera segura. 
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 Secure Shell Client: És un client de SSH que permet comunicacions xifrades, i 

permet transferències d’arxius a través de xarxes, i és pot fer servir per connectar-se amb 

qualsevol servidor que suporti el protocol SSH. S’ha utilitzat per connectar amb el servidor 

web de manera segura. 

 Maven: És una eina de software que ajuda a la gestió i construcció de 

projectes Java. S’ha utilitzat aquesta tecnologia per poder desplegar l’aplicació en el 

servidor de producció de manera segura i senzilla. 

 OpenVPN: És una aplicació OpenSource que permet realitzar una 

connexió per xarxa segura amb màquines que poden estar situades en una altre ubicació. 

 Notepad++: És un editor de text, de codi font lliure, que dona suport a diversos 

llenguatges de programació. S’ha utilitzat per desenvolupar les funcions i procedures de la 

base de dades. 

 Mozilla Firefox: És un navegador web lliure i de codi obert. S’ha utilitzat per a 

realitzar les proves d’utilització del sistema d’informació. 

 Google Chrome: És un navegador web desenvolupat per Google. S’ha utilitzat per a 

realitzar les proves d’utilització del sistema d’informació. 

 Internet Explorer: És un navegador web desenvolupat per Microsoft. S’ha utilitzat 

per a realitzar les proves d’utilització del sistema d’informació. 

Subclipse: És un plugin d’eclipse que permet la integració de subversion3 amb eclipse. S’ha 

utilitzat per poder tenir un control de versions del projecte. 

 Trello: És una aplicació web gratuïta de gestió de projectes. S’ha 

utilitzat per realitzar la gestió del projecte, per determinar quines són les tasques a 

desenvolupar durant el projecte i per poder donar una prioritat a les tasques.  També s’ha 

fet per compartir documents del projecte. 

                                                        
3
 Subversion (SVN): És un sistema de control de versions, que automatitza les tasques de guardar, 

identificar i recuperar versions d’arxius. 
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5.3 Sistema d’informació del Programa Talent 
Un cop explicat quins són els llenguatges, les eines de desenvolupament i les tecnologies 

que s’han fet servir en la realització d’aquest projecte, es mostrarà el sistema d’informació 

resultant. 

Donat que el sistema d’informació és molt complex, a continuació s’explica l’estructura 

dels menús i es mostren algunes de les funcionalitats que s’han explicat amb més detall en 

els apartats d’anàlisi de requisits. 

Per tal de protegir les dades personals que hi ha en el sistema d’informació, els noms i 

cognoms que apareixen a les captures de pantalla són ficticis. 

5.3.1 Menú 
El menú del sistema d’informació s’estructura en set apartats: Programes formatius, 

Propostes de col·laboració, Ajuts d’estudiants, Estudiants, Tallers, Seguiment i Acreditació. 

Es va decidir aquests apartats, perquè engloben els elements principals del Programa 

Talent.  

En Programes formatius es pot consultar i modificar tota la informació dels programes 

formatius, la formació del programa que poden adquirir els estudiants, les competències 

que es poden assolir en els programes formatius, els indicadors i rúbriques amb les quals 

es farà el seguiment als estudiants de les diferents competències. 

En Propostes de col·laboració es pot consultar i modificar tota la informació referent a les 

propostes de col·laboració, les ofertes de beca, i tot el procés de realització d’entrevistes 

amb els aspirants presentats a les diferents ofertes de beca. El procés d’entrevistes 

consisteix en que els responsables professionals sol·liciten entrevistar-se amb uns 

determinats aspirants (ja siguin aspirants que s’han presentat a una de les ofertes de beca 

o siguin aspirants que estan en la borsa d’aspirants), l’administració de l’inLab concerta les 

entrevistes sol·licitades, i els responsables professionals indiquen si desestimen a l’aspirant 

entrevistat o no, i en cas de desestimar-lo indiquen si entra a formar part de la borsa 

d’aspirants. 

En Ajuts estudiants es pot consultar i modificar tota la informació referent als ajuts que 

reben els estudiants. En aquest apartat del menú l’administració de l’inLab pot mantenir 

actualitzades les dades dels ajuts dels estudiants i en cas de que sigui necessari donar 

d’alta un nou ajut a un estudiant, els responsables professionals poden realitzar les 

propostes de renovació dels estudiants, i el responsable de l’administració de l’inLab pot 

validar les propostes de renovació que han realitzat els responsables professionals. 

En Estudiants es pot consultar i modificar tota la informació dels estudiants del Programa 

Talent. Des d’aquest apartat es pot consultar les dades i els documents dels estudiants, els 

plans de treball i els plans formatius que tenen els estudiants que participen en el 

Programa Talent. També es pot consultar els estudiants que hi ha actualment en la borsa 

d’aspirants i els estudiants que han participat en el programa Talent. 
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En Tallers es pot consultar i modificar tota la formació no reglada que realitza l’inLab per 

els estudiants. En aquest apartat també es pot donar d’alta la formació no reglada que 

rebrà l’estudiant i els estudiants es poden inscriure a la formació regada que vulguin rebre. 

En Seguiment es pot realitzar i consultar el seguiment dels estudiants que col·laboren en el 

Programa Talent. En aquest apartat el tutor pot realitzar el seguiment dels estudiants que 

tutoritza, els responsables professionals poden realitzar els informes intermedis i informes 

finals dels estudiants, i els estudiants poden realitzar els seus informes intermedis i 

informes finals en els que opinen sobre la seva col·laboració en el programa Talent. 

En Acreditació es pot obtenir la acreditació i els diplomes de la formació regalada que han 

obtingut l’estudiant. En aquest apartat l’administració de l’inLab obté els diplomes de la 

formació regalada que hagi realitzat cada estudiant, i l’acreditació dels estudiants que 

hagin col·laborat en el programa talent. 

A part d’aquests apartats també hi ha la part d’usuari, des d’on l’usuari pot consultar i 

modificar les seves dades. I en cas de que l’usuari sigui un estudiant admès, pot introduir 

en el sistema els seus propis documents. 

5.3.2 Alta programa formatiu 
A l’hora d’implementar la funcionalitat de l’alta d’un programa formatiu, es va veure que 

es podria aprofitar la mateixa pantalla per poder realitzar altres funcionalitats relacionades 

amb el programa formatiu. 

 

En concret a l’hora de donar d’alta un programa específic de formació també es pot 

modificar el responsable professional i responsable acadèmic del nou programa formatiu, 

la gestió de la formació específica del programa i la gestió de les competències 

especifiques del nou programa. 
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Per poder indicar un nou responsable professional només s’ha de fer clic en Afegir 

Responsable professional, per poder donar-lo de baixa només cal donar a la icona  que hi 

ha al costat del nom del responsable professional, i per poder modificar un responsable 

professional només cal seleccionar un altre en el desplegable. Igualment per el 

responsable acadèmic. 

Per poder indicar una nova formació de primer nivell només cal fer clic en Afegir formació 

nivell 1, mentre que per indicar una nova formació d’un altre nivell s’ha de donar a la icona 

de la formació a la qual es vol afegir aquest nou nivell de formació. Per donar de baixa 

una formació i totes les formacions de nivell inferior, només cal clicar a la icona  que hi 

ha al costat de la formació. 
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Per poder indicar una nova competència del nou programa només cal fer clic en Afegir 

Competències, on a més d’indicar la competència també es pot indicar una breu descripció 

de la competència i el nombre mínim desitjar per realitzar el seguiment d’aquesta 

competència. Per poder donar de baixa alguna de les competències només cal clicar a la 

icona  que hi ha al costat de la competència. 

5.3.3 Rúbriques 
A l’hora d’implementar les funcionalitats de la gestió dels indicadors i de les rúbriques, es 

va veure que es podria realitzar en una única pantalla. 

En la pantalla surten totes les competències d’un determinat programa, i al clicar sobre 

una d’elles es despleguen tots els indicadors que té aquella competència. I per cada 

indicador es mostren les seves rúbriques. 

 

Per poder indicar un nou indicador d’una competència s’ha de fer clic sobre Afegir 

Indicador, que mostrarà el camp per introduir el nou indicador i dos camps per indicar 

dues rúbriques per el nou indicador. Si es vol afegir una nova rúbrica a un indicador només 

cal donar a Afegir Rúbriques que hi ha sota les rubriques de l’indicador. 

Si es vol donar de baixa un indicador o una rúbrica només cal clicar a la icona que hi ha 

al costat del indicador o la rúbrica que es vol donar de baixa. Quan es dóna de baixa un 

indicador, també es donen de baixa les seves rúbriques. 

5.3.4 Alta proposta de col·laboració 
Per donar d’alta una proposta de col·laboració, s’indica de quin programa formatiu és la 

proposta i quin és l’objectiu de la proposta de col·laboració. També s’indiquen el tutor, el 

responsable professional i el responsable acadèmic de la proposta, i es determina quines 

són les competències que treballarà la proposta i quina és la formació que adquirirà 

l’estudiant que estigui col·laborant amb la proposta que es dóna d’alta. 
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La referència de la proposta es calcula automàticament quan es selecciona el programa de 

la proposta. És una combinació de la referència del programa, els dos últims dígits de l’any 

que es crea la proposta i el número de propostes del programa en aquell any. 

 

Per indicar les competències del programa s’ha de clicar en Afegir competències 

Específiques, que desplegarà totes les competències agrupades per programes formatius, i 

seleccionar les competències desitjades, igualment per la formació que s’adquirirà. 

 

Des de la pantalla que dóna d’alta una proposta de col·laboració, també es poden indicar 

quines serien les dades de l’oferta de beca de la proposta i es pot accedir a la pantalla des 

d’on poder indicar quin es l’estudiant que col·laborarà en la proposta. 
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5.3.4.1 Seleccionar estudiant a una proposta de col·laboració 

Des de la pantalla d’edició o alta d’una proposta de col·laboració es pot accedir a la 

pantalla en la que es selecciona l’estudiant que col·laborarà en la proposta clicant el botó 

Assignar Estudiant. En aquesta pantalla es pot escollir a l’estudiant que col·laborarà en la 

proposta, només s’ha de clicar el boto Seleccionar. Els estudiants que poden ser 

seleccionats són els aspirants de la borsa o els estudiants admesos que actualment no 

tenen assignada cap proposta de col·laboració. 

 

Si no hi ha cap estudiant que es consideri l’idoni per la proposta, llavors es pot generar 

l’oferta de beca clicant el botó Generar Oferta Beca. Però si falta informació necessària per 

publicar l’oferta de beca, llavors redirigeix cap a la pantalla d’edició de la proposta, des 

d’on s’indicaran les dades que falten. 

Clicant al nom de l’estudiant s’obre una nova pantalla on es mostren les dades i els 

documents de l’estudiant, i en cas de que l’estudiant sigui un aspirant es mostren també 

els comentaris que han fet sobre ell els responsables que l’han entrevistat. 
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5.3.4.2 Generar oferta de beca 

Des de la pantalla d’edició o alta d’una proposta de col·laboració, o des de la pantalla de 

selecció d’un estudiant, es pot accedir a la pantalla en la que es valida la oferta de beca 

clicant el botó Generar Oferta Beca. En aquesta pantalla es mostrarà la informació de 

l’oferta de beca que es genera, i on es valida si es la informació desitjada, i en cas de que ja 

hi hagi una oferta de beca de la proposta, s’indica el motiu per la qual la anterior ja no es 

valida. 

En aquesta pantalla també es pot veure com quedaria el document generat pel sistema. 

Per veure el document de l’oferta de beca simplificada s’hauria de clicar a Veure oferta 

simple, i per veure el document de l’oferta de beca completa s’hauria de clicar a Veure 

oferta completa. 

 



 

123 
 

 

5.3.5 Sol·licitar entrevista amb aspirants 
Per a cada responsable professional en la pantalla per sol·licitar entrevista amb els 

aspirants, surten els aspirants que hi ha en la borsa d’aspirants i tots els aspirants que 

s’han presentat a alguna oferta de beca de les propostes en que ells són responsables 

professionals (indicant per a cada aspirant, quines són les propostes a les que s’ha 

presentat i quin és el responsable professional de cadascuna de les propostes 

presentades). 

Per poder sol·licitar entrevistes amb els aspirants el responsable ha d’indicar quins són els 

aspirants que vol entrevistar, els professionals que han d’assistir a les entrevistes i les 

franges horàries en les que es poden realitzar les entrevistes. En cas que es desitgi 

l’assistència de més d’un professional, es poden afegir clicant a Afegir Professional i 

seleccionant els professionals desitjats en la llista. Per donar diverses franges horàries, 

només cal clicar a Afegir franges horàries i indicar la informació de les diferents franges. 

Igual que en la selecció d’aspirant per una proposta, si es clica al nom de l’estudiant s’obre 

una nova pantalla on mostra les dades i els documents de l’estudiant, i en cas de que 
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l’estudiant sigui admès es mostra també els comentaris que han fet sobre ell els 

responsables que l’han entrevistat. 

 

També es mostra la informació de les entrevistes que s’han demanat concertar, i que 

encara no s’han realitzat, permetent editar la informació de la sol·licitud de l’entrevista 

clicant a la icona , que mostrarà una pantalla semblant però on només es podrà 

modificar les dades d’aquella sol·licitud d’entrevista. 
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5.3.6 Selecció d’aspirants entrevistats 
A l’hora d’implementar aquesta pantalla, es va veure que es podia unificar en una sola 

pantalla les funcionalitats de acceptar un aspirant entrevistat i la de desestimar un 

aspirant entrevistat. 

 

En aquesta pantalla, per a cada responsable professional li surten les entrevistes que té 

amb els aspirants i de les quals encara no ha indicat la seva decisió sobre la incorporació 

de l’aspirant entrevistat. Aquesta pantalla també mostra cadascun dels aspirants ja 

entrevistats, per poder indicar la seva incorporació o no. 

Quan s’indica que l’estudiant és admès com a col·laborador del programa Talent, la 

pantalla desplega els camps necessaris per realitzar l’admissió. Aquests camps són la 

proposta de col·laboració en la que col·laborarà i el e-mail que rebrà l’aspirant, notificant 

la seva admissió en el Programa Talent. Mentre que si s’indica que l’estudiant no és 

admès, la pantalla desplega els camps amb els quals el responsable professional pot 

indicar si l’aspirant passa a formar part de la borsa d’aspirants, la seva opinió sobre 

l’aspirant i el email que rebrà l’aspirant notificant la no admissió en el Programa Talent. 
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5.3.7 Respondre oferta de beca 

En aquesta pantalla els estudiants que vulguin participar en el procés de selecció de nous 

col·laboradors del Programa Talent, hauran d’indicar les seves dades i adjuntar els 

documents demanats. 

Clicant a Afegir Documents dóna la possibilitat a l’aspirant d’afegir més d’un document 

dels tipus de documents demanats. 

5.3.8 Realitzar seguiment 
En aquesta pantalla el tutor a l’hora de realitzar el seguiment d’un estudiant admès, veurà 

les competències que te assignades l’estudiant en l’actualitat. Situant el ratolí sobre la 

rúbrica de l’indicador, sortirà la informació d’aquella rúbrica. 
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El tutor també pot consultar el seguiment realitzat a aquest estudiant sobre una 

determinada competència clicant a Veure seguiment competència. Després de consultar 

seguiment, pot ocultar la informació del seguiment realitzat clicant a Ocultar seguiment 

competència. Si el tutor té algun dubte del significat del seguiment realitzat sobre algun 

indicador, només cal que es situï a sobre del seguiment de l’indicador, i es mostrarà la 

rúbrica que va seleccionar el tutor quan va fer el seguiment 

 

5.3.9 Realitzar informe intermedi d’un estudiant 

admès. 
En aquesta pantalla el responsable professional d’un estudiant pot realitzar l’informe 

intermedi de l’estudiant. Veurà el grau d’assoliment de cadascuna de les competències 

que té assignades l’estudiant i pot introduir quina ha sigut la capacitat tècnica i 

d’aprenentatge durant el temps que ha col·laborat en el Programa Talent. 
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Si està d’acord amb l’informe, el responsable professional pot demanar la validació de 

l’informe intermedi per part del responsable acadèmic clicant al botó Demana validació de 

l’informe, que fa que el sistema enviï un email al responsable acadèmic avisant que ha de 

validar el informe realitzat pel responsable professional. 

 

Clicant a l’enllaç Seguiment de l’estudiant s’obre una nova pantalla on el responsable 

professional pot veure de manera detallada el seguiment de les competències que tenia 

assignades l’estudiant. Si el responsable té algun dubte del significat del seguiment 

realitzat sobre algun indicador d’una competència, només cal que es situï a sobre del 

seguiment de l’indicador, i es mostrarà la rúbrica que va seleccionar el tutor quan va fer el 

seguiment 
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La pantalla des d’on el responsable professional d’un estudiant pot realitzar l’informe final 

de l’estudiant és igual que la pantalla on es realitza l’informe intermedi de l’estudiant, ja 

que els informes intermedis i finals que realitzen els responsables professionals sobre els 

estudiants segueixen la mateixa estructura. 

5.3.10 Acreditació Talent 
Des de la pantalla d’acreditació Talent, es mostren tots els estudiants que han finalitzat la 

seva col·laboració en el Programa Talent. Per obtenir l’acreditació només s’ha de clicar a 

sobre l’estudiant que es vol la acreditació, i el sistema generarà la acreditació al moment. 

El fitxer que genera el sistema amb l’acreditació de l’estudiant es pot veure amb més 

detall en el proper apartat. 

 

 

5.3.11 Documents que genera el sistema d’informació 
Utilitzant el sistema d’informació es generen i es poden generar diversos documents. A 

continuació es detallarà els documents generats pel sistema d’informació. 
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5.3.11.1 Oferta de beca 

Un cop omplerta la informació d’una proposta de col·laboració, i afegint dades pròpies de 

l’oferta de beca, el sistema genera de manera automàtica dos documents. Una oferta de 

beca simplificada i una oferta de beca completa. L’oferta de beca simplificada és la oferta 

que s’utilitza per penjar als aularis de la FIB informant de la convocatòria d’ajuts i per tal 

que pugui ser impresa en un full DIN A4, mentre que l’oferta de beca completa és l’oferta 

de beca on estan detallades totes les competències que es treballaran durant la 

col·laboració de l’estudiant i és la que es posa a la web de l'inLab. 

En el document a més a més s’afegeix un codi QR4, amb el qual s’accedeix de manera 

ràpida a l’oferta de beca i al formulari on els usuaris aspirants introdueixen les seves dades 

per poder participar en el procés de selecció de l’estudiant a col·laborar en el Programa 

formatiu Talent. 

 

Il·lustració 29: Oferta de beca simplificada 

                                                        
4Actualment el codi QR redirigeix al formulari on els estudiants poden respondre a les ofertes de beca. 
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Il·lustració 30: Oferta de beca completa 
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5.3.11.2 Propostes de renovació 

Un cop els responsables professionals realitzen la proposta de renovació de l’ajut, el 

sistema permet generar un full de càlcul on es mostra la informació de totes les propostes 

de renovació realitzades pels responsables professionals. 

 

Il·lustració 31: Propostes de renovació5 

                                                        
5
 Per tal de protegir les dades personals que hi ha en el sistema d’informació, els noms i cognoms que 

apareixen en aquest document són ficticis. 
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5.3.11.3 Informe intermedi del responsable professional 

Abans de la primera renovació de l’estudiant admès, el responsable professional realitza 

un informe intermedi on valora la capacitat tècnica i d’aprenentatge que té l’estudiant, i 

on s’indica el grau d’assoliment de les competències que té assignades a l’estudiant, tenint 

en compte el seguiment que ha realitzat prèviament el tutor. 

 

Il·lustració 32: Informe intermedi del responsable professional6 

                                                        
6
 Per tal de protegir les dades personals que hi ha en el sistema d’informació, els noms i cognoms que 

apareixen en aquest document són ficticis. 
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5.3.11.4 Informe final del responsable professional 

Al final de la col·laboració de l’estudiant admès el seu responsable professional realitza 

l’informe final de l’estudiant on valora la capacitat tècnica i d’aprenentatge que ha tingut 

l’estudiant durant la seva col·laboració en el Programa Formatiu Talent, i on s’indica quin 

ha sigut el grau d’assoliment de les competències que tenia assignades l’estudiant, tenint 

en compte el seguiment que realitzat prèviament pel tutor. 

 

Il·lustració 33: Informe final del responsable professional7 

                                                        
7
 Per tal de protegir les dades personals que hi ha en el sistema d’informació, els noms i cognoms que 

apareixen en aquest document són ficticis. 
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5.3.11.5 Diploma de la formació no reglada 

Per cada formació que ha rebut l’estudiant admès, el sistema d’informació permet generar 

un diploma on s’acredita que l’estudiant ha realitzat aquesta formació no reglada. 

 

Il·lustració 34: Diploma de la formació no reglada8 

                                                        
8
 Per tal de protegir les dades personals que hi ha en el sistema d’informació, els noms i cognoms que 

apareixen en aquest document són ficticis. 
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5.3.11.6 Acreditació Talent 

Un cop finalitzada la col·laboració d’un estudiant admès, el sistema permet generar un 

document on el director de l’inLab acredita l’assoliment de les competències que ha tingut 

l’estudiant durant la seva col·laboració en el programa Talent. 

 

Il·lustració 35: Acreditació Talent9  

                                                        
9
 Per tal de protegir les dades personals que hi ha en el sistema d’informació, els noms i cognoms que 

apareixen en aquest document són ficticis. 
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5.4 Estructura resultant de la implementació del 

Sistema d’informació 
Un cop finalitzada la implementació dels casos d’ús utilitzat la metodologia seleccionada, 

aplicant els patrons arquitectònics i fent servir les tecnologies explicades anteriorment, 

l’estructura resultant del sistema d’informació és la següent: 

 

Il·lustració 36: Estructura de l'implementació del sistema d'informació 

 src/main/java: Codi Java del projecte, estructurat en paquets amb l’arrel 

inLab.talentsi. 

o servlets: Codi Java on es processen les peticions web que es fan al sistema 

d’informació. Cada apartat del menú principal té un paquet dintre de 

servlets on està el codi que dona resposta a aquella secció del menú. 

o domain: Codi Java que correspon a la capa de domini de l’aplicació. 

o transferObjects: Classes on estan representades les taules de la base de 

dades. 

o controller: controladors de la capa de domini. 
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 bd: Codi Java que correspon a la capa de dades de l’aplicació. 

o bo: Controladors de la capa de dades. 

o dao: Interfícies dels dao de l’aplicació, és a dir, interfícies de les operacions 

que es realitzaran a la base de dades. 

o JDBCTemplate: Codi Java que realitza les consultes i les modificacions en la 

base de dades, fent servir Spring Framework JDBC. 

o Mapper: Codi Java que utilitza Spring Framework JDBC per construir els 

elements del domini amb la informació obtinguda en les consultes i 

modificacions realitzades en JDBCTemplate. 

 src/main/resources: Fitxers de configuració del sistema d’informació. 

o bd: Scripts de la base de dades. 

 src/test/java: Codi Java dels test unitaris del sistema d’informació. 

5.5 Posada en explotació del Sistema d’informació 
A partir de 1 de setembre del 2013 el sistema es va posar en proves, i amb l’ajuda de 

l’administració de l’inLab FIB, s’ha anat introduint la següent informació: 

 6 programes formatius específics que componen el Programa Formatiu Talent. 

 80 competències dels 6 programes formatius. 

 71 indicadors i 212 rúbriques que ajudaran a realitzar el seguiment de les 

competències. 

 36 estudiants que participen actualment en el Programa formatiu Talent 

 45 propostes de col·laboració que tenen els estudiants que participen en el 

Programa formatiu Talent. 

 80 ajuts que reben els estudiants. 

 3 tallers que s’han realitzat. 

 S’ha realitzat 6 ofertes de beca, per participar en el Programa Formatiu Talent. 

 S’han realitzat 5 entrevistes, on s’han escollit 3 estudiants aspirants per entrar a 

col·laborar en el Programa formatiu Talent, s’han afegit 1 estudiants a la borsa 

d’estudiants aspirants i 1 estudiants no han sigut admesos per col·laborar en el 

Programa formatiu Talent. 

 Uns 900 documents, entre els quals podem trobar els documents personals de 

cada estudiant (currículum, historial acadèmic resumit, còpia del DNI/passaport, 

còpia del carnet UPC, còpia de l’última matricula, còpia del comprovant de 

pagament de la matricula, còpia del document amb el número d'afiliació de la 

Seguretat Social i còpia del document bancari on rebre l'ajut) i els documents que 

formalitzen els ajuts econòmics que reben els estudiants.  
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Actualment tot el sistema està en proves però amb dades reals, i es van validant tots els 

processos definits pel Programa Talent utilitzant aquest sistema d’informació. 
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 6 Planificació i anàlisi 

econòmica 

6.1 Planificació 
Com s’ha explicat prèviament en l’apartat de metodologia, aquest projecte s’ha dut a 

terme mitjançant un model mixt de metodologia, on primer de tot es va realitzar un model 

conceptual per tal d’entendre quin era l’abast i la complexitat del model, i després es va 

utilitzar una metodologia àgil per realitzar el disseny i la implementació del model 

desenvolupat en petites iteracions. 

6.1.1 Planificació inicial 
Quan es va iniciar el projecte, es va fer una planificació inicial que s’ha hagut d’anar 

modificant a mesura que s’anava realitzant la implementació, ja que es va veure que eren 

necessàries realitzar més iteracions per poder finalitzar la implementació del sistema.  

S’ha de tenir en compte que era difícil realitzar la planificació inicial ja que era el primer 

cop que utilitzava aquest model mixt de metodologia, i no es fàcil calcular quantes 

iteracions eren necessàries per realitzar la implementació. 
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La planificació inicial va ser la següent: 

 

Il·lustració 37: Planificació inicial del projecte 
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Il·lustració 38: Diagrama de Gantt de la planificació inicial del projecte 
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6.1.2 Planificació final 
El desenvolupament del model conceptual es va començar a l’octubre del 2012 i es va 

finalitzar al mes de gener del 2013, quan es va començar el disseny i la implementació del 

sistema en iteracions de dues setmanes. Un cop finalitzat el disseny i la implementació del 

sistema es va afegir dues iteracions més per realitzar la documentació del projecte. 

Per tant la planificació final del projecte va ser la següent: 

 

Il·lustració 39: Planificació final del projecte 
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Il·lustració 40: Diagrama de Gantt de la planificació final del projecte 
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6.2 Anàlisi econòmica 
Per realitzar l’anàlisi econòmica d’aquest projecte tindrem en compte els costos directes i 

els costos indirectes. Els costos directes són el cost dels recursos humans, el cost del 

software i el cost del hardware, mentre que els costos indirectes són el cost de l’espai 

utilitzat, les despeses de llum i aigua, les despeses de telèfon, entre altres. 

6.2.1 Costos directes 
Els costos directes d’aquest projecte són els següents: 

Cost dels Recursos Humans 46.545,00 € 

Cost del Hardware 7.049,58 € 

Cost del Software 0 € 

Costos directes 53.594,58 € 

Taula 1: Costos directes del projecte 

A continuació es mostra de manera detallada com s’han obtingut els costos directes. 

6.2.1.1 Cost dels Recursos Humans 

Per poder calcular el cost en recursos humans es necessita saber el preu per hora dels rols 

que participen en el projecte, i el temps que participa cada rol. 

Per la realització d’aquest projecte podrem diferenciar 5 rols que intervindran en el 

projecte: el cap de projecte, l’analista funcional, l’analista programador, el dissenyador i el 

programador. 

El pressupost es basarà en el preu per hora de la següent taula, els quals s’han obtingut 

d’un estudi extret del COEINF10. 

Rol Preu/hora 

Cap de projecte 45 €/h 

Analista funcional 45 €/h 

Analista programador 45 €/h 

Dissenyador 30 €/h 

Programador 30 €/h 

Taula 2: Salaris de cada rol implicat en el projecte 

S’han fet 22 iteracions, on les dues últimes iteracions han sigut per realitzar la 

documentació del projecte, per tant la implicació dels diferents rols va ser diferent a la 

resta d’iteracions. A continuació es detalla l’estimació d’hores de cadascun dels perfils 

                                                        
10 http://enginyeriainformatica.cat/wp-content/uploads/2012/10/er_tecnologia.pdf 

http://enginyeriainformatica.cat/wp-content/uploads/2012/10/er_tecnologia.pdf
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indicats en la taula anterior durant les diferents fases del projecte, el número total d’hores 

de cada rol i el cost total estimat del rol en el projecte. 

Rol Anàlisi Iteració Iteració final Total hores Cost total 

Cap de projecte 20 5 4 128 5.760,00 €  

Analista funcional 267 0 20 307 13.815,00 €  

Analista programador 0 6 5 130 5.850,00 €  

Dissenyador 0 3 20 100 3.000,00 €  

Programador 0 30 2 604 18.120,00 €  

Total 287 44 51 1.269 46.545,00 €  

Taula 3: Relació cost recursos humans 

6.2.1.2 Cost del Hardware 

Per a la realització del disseny, la implementació i la documentació del projecte s'ha fet 

servir l’ordinador de treball de l'inLab, l’ordinador personal i un servidor d’explotació. 

 Servidor de producció: Servidor PowerEdge PE2950 amb 4GB de RAM i amb el 

Sistema Operatiu Windows Server 2008 situat a la Sala de Màquines de l’inLab 

connectat a la xarxa de la FIB a 1Gbps i està darrera d’un Firewall. 

 Ordinador inLab: PC de sobretaula. Marca HP, Processador Intel Core i5 CPU a 3,33 

GHz, 4GB de RAM i Sistema Operatiu Windows 7 Enterprise de 32 bits. 

 Ordinador personal: PC portàtil. Marca ASUS, Processador Intel Core i7 CPU a 2,4 

GHz, 8GB de RAM i Sistema Operatiu Windows 8 de 64 bits 

Donat que el projecte ha tingut una durada aproximada de 15 mesos, es realitza 

l’amortització del hardware emprat. Es té en compte que l’ordinador de l’inLab s’ha 

utilitzat un 70% del temps, i l’ordinador personal el 30% restant. 

Hardware Cost Anys 
amortització11 

Cost/Mes Durada 
projecte 

Cost 
amortització 

Servidor de 
producció11 

16.000,00 
€11 

3 anys 
(36 mesos) 

444,44 € 15mesos 6.666,67 € 

Ordinador 
inLab11 

1.000,00 €11 3 anys 
(36 mesos) 

27,78 € 15mesos x 70% 
= 10,5 mesos 

291,67 € 

Ordinador 
personal 

730,00 € 3 anys 
(36 mesos) 

20,28 € 15mesos x 30% 
= 4,5 mesos 

91,25 € 

    Total 7.049,58 € 

Taula 4: Relació cost hardware 

                                                        
11 Font inLab. 
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6.2.1.3 Cost del Software 

A part de les tecnologies i les eines de desenvolupament descrites prèviament, per calcular 

el cost estimat dels software s’ha de tindre també en compte el següent programari: 

 Windows 7 Enterprise: Sistema Operatiu de l’ordinador utilitzar per al 

desenvolupament del projecte i per l’elaboració de la memòria. 

 Windows 8: Sistema Operatiu de l’ordinador personal utilitzat per al 

desenvolupament del projecte i per l’elaboració de la memòria. 

 Microsoft Office Professional Plus 2010: Suite ofimàtica de Microsoft que 

engloba diferents programes entre els quals hi ha un processador de textos (Microsoft 

Word), una fulla de càlcul (Microsoft Excel) i un sistema de gestió de bases de dades 

(Microsoft Access). El Microsoft Word s’ha fet servir per elaborar la memòria i tota la 

documentació del projecte. El Microsoft Excel s’ha fet servir per realitzar l’anàlisi 

econòmica d’aquest projecte. 

 Microsoft Visio 2010: Programa de dibuix vectorial de Microsoft. S’ha fet servir per 

a la realització dels processos del Programa Talent, per al desenvolupament del model 

conceptual, per a la realització dels diagrames de seqüència del sistema del projecte i per a 

l’esquema de l’arquitectura física del projecte. 

 Microsoft Project 2010: Programa d’administració de projectes de Microsoft. S’ha 

fet servir per a la realització del diagrama de planificació del projecte. 

A continuació es detalla el cost estimat del software emprat en aquest projecte. 

Software Preu / Llicència  

Windows 7 Enterprise Llicència Microsoft Licensing Campus12 0 € 

Windows 8 Gratuït (Inclòs en el portàtil) 0 € 

Bootstrap Gratuït (llicència Creative Commons 3.013) 0 € 

Apache Tomcat Gratuït (llicència Apache License14) 0 € 

Spring Framework JDBC Gratuït (llicència Apache License) 0 € 

Oracle Database 11g 
Enterprise Edition 

Gratuït (llicència Campus) 0 € 

                                                        
12 Microsoft Licensing Campus: http://www.microsoft.com/education/es-es/buy/Pages/Como-
comprar.aspx 
13

 Creative Commons 3.0: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ 
14 Apache License: http://www.apache.org/licenses/ 

http://www.microsoft.com/education/es-es/buy/Pages/Como-comprar.aspx
http://www.microsoft.com/education/es-es/buy/Pages/Como-comprar.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://www.apache.org/licenses/
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Release 

Oracle SQL Developer Gratuït (OTN License Agreement for SQL 
Developer15) 

0 € 

iText Gratuït (llicència Affero General Public 
License16) 

0 € 

jQuery Gratuït (llicència GNU General Public 
License17 i llicència MIT18) 

0 € 

JQuery UI Gratuït (llicència GNU General Public License 
i llicència MIT) 

0 € 

Tablesorter Gratuït (llicència GNU General Public License 
i llicència MIT) 

0 € 

Maven Gratuït (llicència Apache License) 0 € 

Notepad++ Gratuït (llicència GNU General Public License) 0 € 

Mozilla Firefox Gratuït (llicència MPL19) 0 € 

Google Chrome Gratuït 0 € 

Internet Explorer Inclòs al Sistema Operatiu. 0 € 

Microsoft Office Llicència Microsoft Licensing Campus 0 € 

Microsoft Visió Llicència Microsoft Licensing Campus 0 € 

Microsoft Project Llicència Microsoft Licensing Campus 0 € 

Trello Gratuït 0 € 

Dropbox Gratuït 0 € 

 Total 0 € 

Taula 5: Relació cost software 

6.2.2 Costos indirectes 
Com el projecte s’ha desenvolupat en l’inLab FIB, s’ha estimat els costos indirectes de la 

mateixa manera que l’inLab valora els costos indirectes d’un projecte. Els costos indirectes 

d’un projecte és el resultat d’aplicar un determinat percentatge als costos directes del 

projecte. En el moment de la realització del projecte, aquest percentatge és del 7%. 

                                                        
15 OTN License Agreement for SQL Developer: http://www.oracle.com/technetwork/licenses/sqldev-
license-152021.html 
16 Affero General Public License: http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html 
17

 GNU General Public License: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 
18

 The MIT License: http://opensource.org/licenses/MIT 
19 Mozilla Public License: http://www.mozilla.org/MPL/ 

http://www.oracle.com/technetwork/licenses/sqldev-license-152021.html
http://www.oracle.com/technetwork/licenses/sqldev-license-152021.html
http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
http://opensource.org/licenses/MIT
http://www.mozilla.org/MPL/
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Costos directes 53.594,58 € 

Percentatge  7% 

Costos indirectes 3.751,62 € 

Taula 6: Costos indirectes del projecte 

6.2.3 Cost Global 
El cost global d’aquest projecte és: 

Costos directes 53.594,58 € 

Costos indirectes 3.751,62 € 

Cost Global 57.346,20 € 

Taula 7: Cost Global del projecte 
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 7  Conclusions 

7.1 Possibles ampliacions 
Donat que fa poc que s’ha posat en marxa el Programa Formatiu Talent, es possible que 

els processos associats al Programa Formatiu Talent puguin patir ampliacions i millores, i 

per tant el sistema s’haurà d’adaptar aquests canvis. 

Però sense tenir en compte les millores que es poden derivar de les modificacions dels 

processos del Programa Formatiu Talent, el propi sistema es pot millorar perquè 

proporcioni noves funcionalitats i millores. A continuació s’en detallen algunes: 

 Adaptació a dispositius mòbils. Donada l’expansió que hi ha actualment amb dels 

dispositius mòbils i donat que en diverses situacions no és possible utilitzar un 

ordinador, una possible ampliació i millora seria realitzar l’adaptació del sistema 

d’informació per poder-lo visualitzar correctament en dispositius mòbils.  

 Control d’accés depenent dels stakeholders. Tot i que actualment el sistema fa el 

control d’accés del que pot veure o no un estudiant admès, una possible millora 

seria la realització del control d’accés a les diferents parts del sistema tenint en 

compte la resta de stakeholders dels sistema. 

 Gestió avançada dels professionals i acadèmics. Els professionals i acadèmics no 

seran sempre els mateixos, per tant una millora del sistema seria el 

desenvolupament d’un mòdul del sistema, amb el qual es pogués realitzar la gestió 

d’aquests usuaris.  

 Participació en projectes. Ja que en el sistema d’informació actualment només es 

guarda l’última participació d’un estudiant en un projecte, una possible millora 

seria guardar un històric de les participacions dels estudiants en els diferents 

projectes que realitza l’inLab. 
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 Generació dels documents de formalització dels ajuts. Ja que en el sistema 

d’informació hi ha tota la informació dels estudiants i dels ajuts que reben els 

estudiants, una possible millora seria el desenvolupament d’un mòdul del sistema 

amb el qual es poguessin generar de manera automàtica els documents per 

formalitzar els ajuts. 

7.2 Objectius assolits 
S’han assolit els objectius professionals del projecte, que eren analitzar les necessitats 

derivades de la implantació del Programa Talent de l’inLab FIB i desenvolupar el sistema 

d’informació que donarà suport a les diferents gestions del derivades del Programa Talent. 

A l’inici d’aquest projecte, també m’havia proposat aconseguir uns objectius personals, 

que considero que també he assolit, ja que he pogut posar en pràctica els coneixements 

que he adquirit durant la carrera i durant el temps que he estat treballant com a becaria. 

7.3 Conclusions personals 
Abans de la realització d’aquest projecte, havia desenvolupat diverses aplicacions, però 

mai havia desenvolupat en solitari una aplicació tan gran com és l’aplicació resultat 

d’aquest projecte. 

Amb aquest projecte m’he adonat que és necessari saber quina és l’opinió del client 

durant tot el desenvolupament d’un projecte, perquè sinó el producte generat pot ser que 

no satisfaci les expectatives del client i tot el temps invertit en el desenvolupament del 

producte seria temps perdut. 

També m’he adonat que si des d’un principi es té dissenyat un bon model conceptual, és 

més fàcil realitzar el desenvolupament de qualsevol aplicació. A més amb el model 

conceptual, és més fàcil explicar a qualsevol persona que no ha participat durant el 

desenvolupament d’una aplicació com està dissenyada. 

M’he adonat també, que tots els coneixements que he obtingut durant la realització de la 

carrera, l’experiència adquirida treballant com a becaria i la realització d’aquest projecte, 

m’ajudarà en un futur a ser millor enginyera. 
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 9 Annex 

9.1 Rúbriques de la competència Actitud crítica 
Com exemple de indicadors i rúbriques, a continuació es mostra els indicadors i les 

rúbriques de la competència Actitud crítica. 

 Bo Excel·lent 

Aporta idees noves i 
viables per a la millora 
professional. 

Realitza propostes de 
millora que incideixen en el 
seu desenvolupament 
professional. 

Realitza suggeriments i propostes 
que reverteixen en la millora del 
treball o resultats de l'equip. Fa 
aportacions i propostes als altres 
per millorar el treball. 

Es mostra obert a 
qüestionar 
constructivament les 
propostes o idees 
existents. 

Dóna la seva opinió, sense 
condicionar-la a les idees 
dominants o existents. És 
capaç de donar la seva 
opinió sense cohibir-se per 
altres opinions. 

Demostra criteri en pensar per 
compte propi, demostrant 
confiança en els seus propis 
judicis i qüestionant l'estatus quo: 
defensa i argumenta la seva 
opinió, tot considerant les idees 
dels altres. 

Fomenta i utilitza la 
crítica constructiva al 
treball. 

És autoexigent i aplica el 
sentit crític per identificar 
possibles àrees de millora. 
S'esforça i es qüestiona el 
seu treball per millorar. Sap 
acceptar una crítica per 
millorar. 

Promou i comparteix amb la resta 
de l'equip l'esperit crític per 
cercar àrees de millora. Fa 
reflexionar als altres a partir de 
les seves qüestions per millorar. 
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Mostra la capacitat 
d'anàlisi necessària 
per valorar amb 
objectivitat els fets. 

Desglossa els problemes o 
situacions sense atribuir-los 
cap valoració subjectiva 
concreta: es basa en els fets 
i dades. 

Desglossa i jerarquitza les 
variables que intervenen en 
problemes o situacions 
determinades en funció del seu 
nivell d'importància: distingeix 
entre dades que afecten més o 
menys al problema/situació i les 
que són més o menys importants. 

 

9.2 Documents que genera el sistema d’informació 
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9.3 Diagrama complet de la Base de Dades 
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Il·lustració 41: Esquema complert de la base de dades 
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