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Resum 
 

A continuació es presenta l’annex A que inclou l’explicació del funcionament de la 

proposta d’aplicació web. 
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A. Aplicació informàtica RationalTIME 
 

RationalTIME és una proposta d’aplicació informàtica, basada en un servidor web, el 

qual permet gestionar les dades i realitzar consultes des de qualsevol punt de la xarxa 

corporativa de l’hospital, o bé des de l’exterior mitjançant un accés a Internet.  

 

L’aplicació està limitada als treballadors del departament i entre ells existeix un usuari 

amb perfil d’administrador. El perfil d’usuari es defineix segons els permisos que permetran 

accedir total o parcialment als diferents menús de l’aplicació. El perfil administrador tindrà 

total accés, amb autorització per introduir noves dades, consultar, modificar dades existents i 

esborrar. La resta de perfils podran accedir al sistema únicament per a realització de 

consultes restringides –aquelles que facin referència a les seves conveniències–, i 

modificació de dades personals.  

 

Per accedir a l’entorn és necessari introduir el nom d’usuari i la contrasenya: 

 

 
Figura A.1. 
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Un cop realitzat el registre a la pantalla inicial, accedirem al sistema. L’entorn 

d’aplicació presenta l’aspecte següent: 

 

 
Figura A.2. 

 

A la capçalera (veure figura A.3.), mostrem els enllaços generals del sistema, tals 

com home, per retornar en qualsevol punt de la navegació a la pantalla principal del sistema. 

L’enllaç contacte ens presenta la informació referent al servei de suport de RationalTIME. 

Mapa web ens mostra l’estructura de l’aplicació mitjançant un esquema en forma d’arbre de 

funcions. 

 

A l’altre costat de la capçalera, ordenada d’esquerra a dreta, trobem l’usuari que està 

connectat actualment a l’aplicació. En l’exemple de la figura A.3., tenim el cas del perfil 

administrador. Seguidament tenim els enllaços per accedir als crèdits –autors i versió– de 

l’aplicació i a l’ajuda online. Per últim, l’enllaç sortir ens permet desconnectar-nos del 

sistema, retornant a la pantalla inicial de registre. 

 

 
Figura A.3. 
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A sota de la capçalera trobem la barra de menús comuns a tota l’aplicació pel que fa 

a la versió d’administrador: 

 

 
Figura A.4. 

 

Pel que fa a la barra de menús per al perfil d’usuari, l’aspecte manté la mateixa 

estructura, llevat d’algunes opcions que queden deshabilitades: 

 

 
Figura A.5. 

 

Cada menú d’aquesta barra, es desplega en les opcions disponibles. A l’exemple 

seleccionem l’opció ubicacions del menú configuracions del servei: 

 

 
Figura A.6. 

 

A la part inferior de la pantalla hi figuren els logotips de l’Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i de la UPC. Ambdós serveixen d’enllaç amb 

les corresponents pàgines web. En aquesta barra també s’hi pot visualitzar la data i l’hora . 

 

 
Figura A.7. 
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Per últim, a la figura A.8., veiem que un cop seleccionada qualsevol de les opcions, 

s’activa l’arbre de menús situat a la part esquerra de la pantalla, que ens permet seguir 

visualment la jerarquia dels menús. 

 

 
Figura A.8. 

 

Observem que dins d’aquest quadre hi figuren els logos/enllaç tant de Rational Time, 

a la part superior, com de l’Hospital General de Granollers, a la part inferior que permeten 

accedir a les seves pàgines web. 
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A.1. Home 
 

Home és la pàgina principal de l’aplicació, a la qual accedim un cop ens hem 

connectat al sistema, després d’haver introduït el login i password requerits a la figura A.1. 

L’aspecte que presenta aquesta pàgina, per a l’administrador és el següent: 

 

 
Figura A.9. 

 

Aquesta pàgina serveix d’enllaç als menús d’ús més habitual tant per l’administrador 

com pels adjunts i presenta la informació més rellevant referent a l’activitat de cada 

treballador. 

 



Pàg. 10   Annex A 

 

Per als dos perfils d’usuari, es disposa de l’agenda personal on es visualitza l’activitat 

de la setmana en curs, amb accés a la programació mensual mitjançant l’icona  . 

 

 
Figura A.10. 

 

En aquesta agenda l’usuari té la possibilitat de visualitzar tota l’activitat programada 

pel mes en curs, àdhuc els anteriors o posteriors mesos que ja estiguin programats. A la part 

superior esquerra, just al costat de la ruta de navegació, tenim un menú desplegable que 

ens permet visualitzar la programació d’altres mesos. A la part central tenim els botons per 

navegar entre els mesos programats. A la part dreta del cos de l’aplicació hi figura l’enllaç 

d’impressió. 

 

Les activitats es representen amb la gamma de colors que s’ha utilitzat en el menú 

gestió adjunts / consultes / comptadors per diferenciar els torns i activitats de la setmana. 

Com es pot observar, a cada dia hi figura el torn (matí / tarda), ubicació i tasca. 

 

Utilitzant el botó  tanquem la finestra de l’agenda del mes i retornem a home. 
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Sota la taula d’agenda personal, disposem d’un cercador d’activitat per consultar de 

forma ràpida quina és l’assignació d’un adjunt en una data o període determinat. A l’exemple 

de la figura següent presentem una cerca de l’adjunt 15 en el període del 21 al 27 de gener 

de 2008. Un cop polsat el botó cercar, apareix la taula amb el resultat de la cerca. La 

capçalera d’aquesta taula conté els conceptes de cerca introduïts. 

 

 
Figura A.11. 

 

Sota la taula de resultat de la cerca, tenim agrupats els accessos directes que 

permeten accedir als menús més habituals del sistema.  

− setmana actual: aquest accés ens permet visualitzar la programació de la 

setmana en curs. 

− guàrdies mes i guàrdies festius: de la mateixa forma que l’accés anterior, 

visualitzem la programació de guàrdies establerta. 

− correu electrònic: permet accedir a la bústia de correu personal de l’usuari. 

− fòrum departament: accés a un espai virtual de comunicació entre els membres 

del departament. 

− actualitat: resum de notícies destacades de l’actualitat de l’Hospital i també del 

camp de la medicina. 
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− gestió incidències: accés directe al menú escenaris / gestió incidències per a la 

creació i validació d’incidències actives. Destacar que aquest enllaç ens 

proporciona una alarma, representada amb l’icona  per avisar-nos de 

l’existència d’incidències pendents de validar  en el cas de l’administrador. Per al 

perfil d’usuari aquest accés directe té la descripció de incidències personals i 

també disposa d’un avisador per alertar dels últims canvis produïts. 

− gestió escenari actiu: accés directe al menú escenaris / gestió escenari actiu per 

introduir canvis en l’assignació de les tasques i aplicació d’incidències en 

l’escenari programat. Per al perfil d’usuari aquest accés directe té la descripció de 

consulta escenari actiu el qual permet visualitzar l’assignació de tasques i 

sol·licitar canvis a l’administrador. 
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A.2. Configuracions del servei 
 

Aquest menú permet gestionar totes les característiques generals del sistema, tals 

com ubicacions, tasques, categories i incidències. L’únic perfil que tindrà accés a aquest 

menú serà l’administrador, el qual podrà crear, modificar, esborrar i consultar. 

 

L’aspecte general de la pantalla de l’aplicació quan accedim a aquest menú es 

mostra en la següent figura: 

 

 
Figura A.12. 
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A.2.1. Ubicacions 

 

Tal com s’ha definit anteriorment, una ubicació és un espai físic en el qual s’hi 

realitzen les diferents tasques del servei. 

 

Crear: 

A la següent figura, l’administrador té la opció de donar d’alta una nova ubicació. Cal 

indicar –apart de les dades bàsiques tals com identificador, nom, etc.- en quina franja 

horària estarà operativa i quines tasques s’hi duran a terme. Convé destacar que 

l’identificador és un codi únic generat automàticament pel sistema. La idea és que l’usuari no 

gestioni aquests codis per tal d’evitar duplicitats que generarien errors. 

 

 
Figura A.13. 
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Per exemple, si l’hospital decideix ampliar el nombre de quiròfans, el coordinador del 

servei –administrador del sistema– afegirà tantes ubicacions noves com calgui al sistema. 

Com es pot observar a la figura A.14., la nova ubicació quiròfan 7 serà operativa de dilluns a 

divendres en horari de matí. Les tasques que s’hi podran realitzar seran politrauma i cirurgia 

general. Es disposa d’un límit de quatre tasques per ubicació. 

 

 
Figura A.14. 

 

Situades a la part superior dreta del cos de l’aplicació, trobem les opcions de crear i 

esborrar. La primera d’elles ens permet guardar les dades introduïdes, amb un missatge 

previ de confirmació: 

 

 
Figura A.15. 

 

La opció esborrar serveix per anul·lar la selecció realitzada i començar de nou. 
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Modificar: 

Aquesta opció ens permet carregar les dades d’una ubicació existent al sistema i 

canviar-ne les característiques.  

 

 
Figura A.16. 

 

La figura A.16. il·lustra les ubicacions actualment donades d’alta, i prement sobre la 

ubicació desitjada, accedim a la modificació de les dades guardades. La següent figura 

presenta la pantalla en qüestió. 
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Figura A.17. 

 

Situades a la part superior dreta del cos de l’aplicació, trobem les opcions de 

modificar i esborrar. La primera d’elles ens permet guardar els canvis realitzats, amb un 

missatge previ de confirmació: 

 

 
Figura A.18. 

 

La opció esborrar serveix per anul·lar la selecció realitzada i començar de nou. 
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Eliminar: 

Mitjançant aquesta opció tenim la possibilitat de donar de baixa del sistema una 

ubicació, ja sigui perquè està en desús, fora de servei o per altres motius. La figura següent 

presenta el format en el que es demana a l’usuari que triï la/les ubicació/ns que desitja 

eliminar. Marcant diverses caselles, tenim l’opció d’eliminar varies ubicacions de cop: 

 

 
Figura A.19. 

 

Situades a la part superior dreta del cos de l’aplicació, trobem les opcions de eliminar 

i esborrar. La primera d’elles ens permet procedir amb l’eliminació de la selecció realitzada, 

amb un missatge previ de confirmació: 

 

 
Figura A.20. 

 

La opció esborrar serveix per anul·lar la selecció realitzada i començar de nou. 
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Un cop acceptat el missatge anterior, obtenim a la següent pantalla el llistat 

d’ubicacions eliminades. 

 

 
Figura A.21. 
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A.2.2. Tasques 

 

Entenem com a tasca cadascuna de les activitats que es desenvolupen en el servei 

d’anestesiologia, havent diferenciat les de caire assistencial de les no assistencial.  

 

Crear: 

A la següent figura, l’administrador té la opció de donar d’alta una nova tasca. Cal 

indicar –apart de les dades bàsiques tals com identificador, nom, etc. – en quina ubicació es 

realitzarà la tasca en qüestió, franja horària i dia de la setmana. 

 

 
Figura A.22. 
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Com es pot observar a la figura A.23., la nova tasca cirurgia plàstica serà operativa 

en el quiròfan Q3 els dimarts, dimecres i dijous en horari de tarda. Amb aquesta informació, 

la tasca queda perfectament definida en tots els paràmetres necessaris. 

 

 
Figura A.23. 

 

Situades a la part superior dreta del cos de l’aplicació, trobem les opcions de crear i 

esborrar. La primera d’elles ens permet guardar les dades introduïdes, amb un missatge 

previ de confirmació: 

 

 
Figura A.24. 

 

La opció esborrar serveix per anul·lar les dades introduïdes i començar de nou. 



Pàg. 22   Annex A 

 

Modificar: 

Aquesta opció permet carregar les dades d’una tasca existent al sistema i canviar-ne 

les característiques.  

 

 
Figura A.25. 

 

La figura A.25. il·lustra les tasques actualment en servei, i prement sobre la tasca 

desitjada, accedim a la modificació de les dades guardades. La següent figura presenta la 

pantalla en qüestió. 
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Figura A.26. 

 

Situades a la part superior dreta del cos de l’aplicació, trobem les opcions de 

modificar i esborrar. La primera d’elles ens permet guardar els canvis realitzats, amb un 

missatge previ de confirmació: 

 

 
Figura A.27. 

 

La opció esborrar serveix per anul·lar la selecció realitzada i començar de nou. 
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Eliminar: 

Mitjançant aquesta opció tenim la possibilitat de donar de baixa del sistema una 

tasca. La figura següent presenta el format en el que es demana a l’usuari que triï les 

tasques que desitja eliminar. Marcant diverses caselles, tenim l’opció d’eliminar varies 

tasques de cop: 

 

 
Figura A.28. 

 

Situades a la part superior dreta del cos de l’aplicació, trobem les opcions de eliminar 

i esborrar. La primera d’elles ens permet procedir amb l’eliminació de la selecció realitzada, 

amb un missatge previ de confirmació: 

 

 
Figura A.29. 

 

La opció esborrar serveix per anul·lar la selecció realitzada i començar de nou. 
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Un cop acceptat el missatge anterior, obtenim a la següent pantalla el llistat de 

tasques eliminades. 

 

 
Figura A.30. 
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Consultar: 

Aquesta opció permet únicament la visualització de les dades, sense opció a editar-

les. És possible fer una selecció múltiple i poder comparar les característiques de diverses 

tasques simultàniament. 

 

 
Figura A.31. 

 

La figura A.31. il·lustra les tasques actualment en servei. La consulta se selecciona 

marcant les caselles desitjades. Mitjançant l’enllaç consultar, i després de validar el missatge 

de confirmació (veure figura A.32.), accedim a la visualització de les dades registrades. 

 

 
Figura A.32. 
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La figura següent mostra la consulta de les tasques que hem triat. Mitjançant els 

botons situats a la part superior esquerra podem navegar entre les diferents tasques 

seleccionades. En l’exemple de la figura A.33., podem navegar en quatre pantalles diferents, 

una per cada tasca seleccionada. 

 

 
Figura A.33. 

 



Pàg. 28   Annex A 

 

A.2.3. Categories 

 

La direcció del servei diferencia el personal en diferents nivells o categories. Aquesta 

distinció va lligada en major part a l’antiguitat dins l’empresa. Tal com en els anteriors 

apartats, es mostra la gestió d’aquest paràmetre dins del sistema informàtic proposat. Com 

ja és habitual, estan disponibles les accions de crear, modificar, eliminar i consultar. 

 

Crear: 

A la següent figura, presentem la pantalla on el sistema sol·licita la informació per 

donar d’alta una nova categoria. Cal indicar el nom, identificador, i una abreviació per tal de 

facilitar el reconeixement d’aquest paràmetre. 

 

 
Figura A.34. 
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Com podem observar a la següent figura, l’administrador dóna d’alta la nova 

categoria sènior, amb abreviació B.  

 

 
Figura A.35. 

 

Situades a la part superior dreta del cos de l’aplicació, trobem les opcions de crear i 

esborrar. La primera d’elles ens permet guardar les dades introduïdes, amb un missatge 

previ de confirmació: 

 

 
Figura A.36. 

 

La opció esborrar serveix per anul·lar les dades introduïdes i començar de nou. 
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Modificar: 

Aquesta opció permet carregar les categories actualment declarades al sistema, per 

tal de canviar-ne les característiques.  

 

 
Figura A.37. 

 

La figura A.37. il·lustra les categories actualment en servei. Prement sobre la tasca 

desitjada, accedim a la modificació de les dades guardades. La següent figura presenta la 

pantalla en qüestió. 
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Figura A.38. 

 

Situades a la part superior dreta del cos de l’aplicació, trobem les opcions de 

modificar i esborrar. La primera d’elles ens permet guardar els canvis realitzats, amb un 

missatge previ de confirmació: 

 

 
Figura A.39. 

 

La opció esborrar serveix per anul·lar la selecció realitzada i començar de nou. 
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Eliminar: 

Mitjançant aquesta opció tenim la possibilitat de donar de baixa del sistema una 

categoria. En la figura següent el sistema demana a l’usuari que triï la/les categoria/es que 

desitja eliminar. Marcant diverses caselles, tenim l’opció d’eliminar-ne varies simultàniament: 

 

 
Figura A.40. 

 

Situades a la part superior dreta del cos de l’aplicació, trobem les opcions de eliminar 

i esborrar. La primera d’elles ens permet procedir amb l’eliminació de la selecció realitzada, 

amb un missatge previ de confirmació: 

 

 
Figura A.41. 

 

La opció esborrar serveix per anul·lar la selecció realitzada i començar de nou. 
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Un cop acceptat el missatge anterior, obtenim a la següent pantalla el llistat de 

categoria/es eliminades. 

 

 
Figura A.42. 
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Consultar: 

Aquesta opció ens permet únicament la visualització de les dades, sense opció a 

editar-les. Donat l’escàs volum de dades que es gestiona en aquest capítol, tota la 

informació la presentem mitjançant una única pantalla que mostrem a continuació: 

 

 
Figura A.43. 
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A.2.4. Incidències 

 

En la definició del sistema informàtic, ha aparegut la necessitat de crear nous 

conjunts de dades amb la finalitat d’organitzar la informació adequadament. Per tal de 

quantificar les absències i agrupar-les segons el tipus que les caracteritza, s’ha generat 

aquest nou conjunt anomenat incidències. Recolza l’activitat diària tant dels treballadors com 

del coordinador del servei, per comunicar baixes, vacances, dies personals, imprevistos, etc. 

D’igual forma que en els anteriors apartats, es mostra la gestió d’aquesta informació amb les 

opcions habituals de crear, modificar, eliminar i consultar accessible per al perfil 

d’administrador. 

 

Crear: 

A la següent figura, presentem la pantalla on el sistema sol·licita la informació per 

donar d’alta un nou tipus d’incidència. Cal que indiquem el nom i una abreviació per tal de 

facilitar el reconeixement d’aquesta nova incidència. 

 

 
Figura A.44. 
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Com podem observar a la següent figura, l’administrador dóna d’alta la incidència 

hores conveni a retornar, amb abreviació HCRET. En la majoria dels casos, aquestes 

accions quedaran definides a l’inici de la posada en funcionament del sistema, tot i això la 

plataforma està oberta per tal que l’administrador pugui adaptar-ho a les noves necessitats. 

 

 
Figura A.45. 

 

Situades a la part superior dreta del cos de l’aplicació, trobem les opcions de crear i 

esborrar. La primera d’elles ens permet guardar les dades introduïdes, amb un missatge 

previ de confirmació: 

 

 
Figura A.46. 

 

La opció esborrar serveix per anul·lar les dades introduïdes i començar de nou. 
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Eliminar: 

Mitjançant aquesta opció tenim la possibilitat de donar de baixa del sistema una 

incidència. La figura següent presenta el format en el que el sistema demana a l’usuari que 

triï la/les incidència/es que desitja eliminar. Marcant diverses caselles, tenim l’opció 

d’eliminar-ne varies simultàniament: 

 

 
Figura A.47. 

 

Situades a la part superior dreta del cos de l’aplicació, trobem les opcions de eliminar 

i esborrar. La primera d’elles ens permet procedir amb l’eliminació de la selecció realitzada, 

amb un missatge previ de confirmació: 

 

 
Figura A.48. 

 

La opció esborrar serveix per anul·lar la selecció realitzada i començar de nou. 
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Un cop acceptat el missatge anterior, obtenim a la següent pantalla el llistat de 

incidència/es eliminades. 

 

 
Figura A.49. 
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Consultar: 

Aquesta opció ens permet únicament la visualització de les dades, sense opció a 

editar-les. Donat l’escàs volum de dades que es gestiona en aquest capítol, tota la 

informació la presentem en una única pantalla que mostrem a continuació: 

 

 
Figura A.50. 
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A.3. Gestió d’adjunts 
 

Aquest menú ens permet realitzar les gestions necessàries referents als adjunts que 

treballen en el departament d’anestesiologia. El perfil d’administrador té total accés a les 

opcions d’aquest menú que són: alta, modificacions i baixa d’adjunts, consultes sobre els 

comptadors d’activitats, incidències, etc., i una eina que ens permet veure els històrics de 

cada adjunt. 

 

El perfil usuari tindrà accés limitat als menús de modificacions, consultes i històrics. 

 

 
Figura A.51. 
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A.3.1. Alta 

 

Aquesta opció ens permet afegir un adjunt a la plantilla del servei del departament. 

Per crear el perfil d’un nou adjunt, haurem d’introduir les seves dades personals, 

professionals, i com realitzarà l’activitat a desenvolupar dins del departament pel que fa a 

horaris, guàrdies i mòduls extres. 

 

Dades personals: 

A la figura A.52., es mostra el format amb el que l’administrador introdueix les dades 

personals de l’adjunt a incorporar al servei, aquestes són el login i password, que l’adjunt 

podrà canviar quan accedeixi al sistema, l’identificador personal, nom, cognom, direcció, etc. 

És el primer pas per crear el perfil del nou adjunt. 

 

 
Figura A.52. 

 

Situades a la part superior dreta del cos de l’aplicació, trobem les opcions de 

continuar i esborrar. La primera d’elles ens permet accedir al segon pas per crear un adjunt, 

i la segona esborraria els camps de les dades personals introduïdes. 
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Dades professionals: 

En aquest segon pas, l’administrador haurà d’introduir les dades referents a les 

polivalències de l’adjunt, és a dir les tasques que pot fer segons la seva capacitat 

professional. El fet de marcar o no la casella de polivalència d’un adjunt a una tasca 

determinada ens permetrà omplir les prioritats del servei i les preferències del treballador. 

Pel que fa a les prioritats del servei, l’administrador marcarà el grau de prioritat que aquest 

dóna per què l’adjunt realitzi una tasca determinada, i a les preferències de l’adjunt, marcarà 

–prèvia consulta al treballador– el grau de preferència que dóna l’adjunt a realitzar les 

tasques on és polivalent. 

 

 
Figura A.53. 

 

Un cop omplerta aquesta taula, procedirem igual que en l’anterior pas. Si volem 

tornar a omplir la taula, esborrarem les dades mitjançant l’enllaç esborrar, en cas contrari si 

volem confirmar les dades, prement l’enllaç de continuar anirem al tercer i últim pas. 
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Activitat professional: 

En aquest últim pas l’administrador haurà de configurar l’horari de l’adjunt a donar 

d’alta, marcant els dies i el torn en els quals l’adjunt realitzarà la seva activitat ordinària, 

també anomenada mòduls. Per altre banda també haurà de configurar el servei de mòduls 

extres, marcant la casella corresponent en cas que l’adjunt realitzi o no aquest servei, i en 

cas afirmatiu seleccionant el dies més convenients per l’adjunt. Per acabar l’administrador 

configurarà el servei de guàrdies de l’adjunt en qüestió i la seva categoria dins del 

departament. 

 

 
Figura A.54. 

 

Un cop introduïda tota aquesta informació, l’administrador guardarà les dades dels 

tres passos realitzats anteriorment per donar d’alta l’adjunt prement l’enllaç guardar situat en 

la part superior dreta del cos de l’aplicació i acceptant el missatge previ de confirmació. 
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A.3.2. Modificacions 

 

Per realitzar modificacions de les dades d’un adjunt que prèviament s’haurà donat 

d’alta en el sistema, caldrà prémer sobre l’adjunt que volem modificar. En la següent figura 

observem l’aspecte que té la pantalla on surt el llistat d’adjunts que estan donats d’alta 

actualment. 

 

 
Figura A.55. 

 

Prement sobre qualsevol d’aquests adjunts l’administrador accedirà directament a la 

pantalla de dades personals. 
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Dades personals: 

Aquesta pantalla permet modificar les dades personals, nom, identificador, login i 

password, etc., de l’adjunt seleccionat. Tal com podem veure a continuació, la pantalla de 

modificació es idèntica a la pantalla d’introducció de dades personals per donar d’alta un 

adjunt al sistema. 

 

 
Figura A.56. 

 

Un cop realitzades les modificacions necessàries, l’administrador podrà guardar els 

canvis prement sobre l’enllaç guardar situat a la part superior dreta del cos de l’aplicació. 

 

Si l’administrador vol accedir a modificar les dades professionals o a l’activitat 

professional, haurà de prémer en els seus enllaços corresponents de l’arbre de menús que 

apareix en la part esquerra de la pantalla. 
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Dades professionals: 

De la mateixa forma que es pot fer amb les dades personals, l’administrador podrà 

canviar les dades professionals de l’adjunt en qüestió habilitant o deshabilitant les caselles 

que cregui oportunes. 

 

 
Figura A.57. 

 

Un cop realitzades les modificacions necessàries, l’administrador podrà guardar els 

canvis prement sobre l’enllaç guardar situat a la part superior dreta del cos de l’aplicació. 

 

Si l’administrador vol accedir a modificar les dades personals o a l’activitat 

professional, haurà de prémer en els seus enllaços corresponents de l’arbre de menús que 

apareix en la part esquerra de la pantalla. 
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Activitat professional: 

D’igual forma que en les altres dos opcions, l’administrador podrà variar les dades de 

l’activitat de l’adjunt seleccionat activant o desactivant les caselles que cregui convenients. 

En la figura A.58. observem la pantalla de les dades de l’activitat professional de l’adjunt##. 

 

 
Figura A.58. 

 

Un cop realitzades les modificacions necessàries, l’administrador podrà guardar els 

canvis prement sobre l’enllaç guardar situat a la part superior dreta del cos de l’aplicació. 

 

Si l’administrador vol accedir a modificar les dades personals o professionals, haurà 

de prémer en els seus enllaços corresponents de l’arbre de menús que apareix en la part 

esquerra de la pantalla. 

 

La diferència que existeix entre el menú de alta d’adjunt i el de modificació és que en 

aquesta darrera opció podem guardar les dades modificades en qualsevol moment 

mitjançant l’enllaç guardar. 
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A.3.3. Baixa 

 

Mitjançant aquesta opció tenim la possibilitat de donar de baixa del sistema un o més 

adjunts. La imatge següent presenta el format en el que es demana a l’administrador que triï 

el/els adjunt/s que desitja eliminar. Marcant diverses caselles, té l’opció d’eliminar més d’un 

adjunt de cop. 

 

 
Figura A.59. 

 

Situades a la part superior dreta del cos de l’aplicació, trobem les opcions de 

continuar i esborrar. La primera d’elles ens permet procedir amb l’eliminació de la selecció 

realitzada, amb un missatge previ de confirmació: 

 

 
Figura A.60. 

 

L’opció esborrar serveix per anul·lar la selecció realitzada i començar de nou. 
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Un cop acceptem el missatge anterior, obtenim a la següent pantalla el llistat 

d’adjunts eliminats. 

 

 
Figura A.61. 
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A.3.4. Consultes 

 

Aquesta opció permet consultar les dades personals, professionals, l’activitat i 

comptadors dels adjunts que estan donats d’alta al sistema. 

 

A la següent figura es mostren els adjunts donats d’alta en el sistema, marcant una o 

varies caselles accedirem a la consulta de les seves dades. 

 

 
Figura A.62. 

 

Un cop seleccionats cal prémer l’enllaç continuar situat a la part superior dreta del 

cos de l’aplicació, ens apareixerà el missatge de confirmació següent: 

 

 
Figura A.63. 
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Dades personals, professionals i d’activitat: 

Les pantalles de consulta de dades personals, professionals i d’activitat tenen la 

mateixa estructura que les que hem vist per donar d’alta, modificar i donar de baixa els 

adjunts. L’única diferència que existeix és que quan realitzem consultes podem visualitzar 

les dades de més d’un adjunt, per aquest motiu podem observar en la part superior dreta del 

cos de l’aplicació, enlloc dels anteriors guardar o continuar, i esborrar, uns botons que 

permetran a l’usuari que realitza la consulta moure’s entre els diferents adjunts seleccionats: 

 
 

Com exemple tenim la següent figura de consulta de dades professionals: 

 

 
Figura A.64. 

 

Com que l’opció de consultes només permet visualitzar les dades dels adjunts, tots 

els camps i caselles estaran bloquejats, sense la possibilitat de realitzar cap tipus de canvis 

o modificacions. 
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Comptadors: 

L’opció de comptadors permet a l’administrador visualitzar, mitjançant un interval de 

consulta i una sèrie de filtres, la informació quantificada respecte a l’activitat i les incidències 

dels adjunts que ha seleccionat anteriorment. En el perfil d’usuari, cada adjunt tindrà accés 

únicament als propis comptadors. 

 

 
Figura A.65. 

 

Tal com es pot veure en la figura anterior, haurà de seleccionar l’interval de consulta 

mitjançant els menús desplegables o bé prement la icona  que obrirà el calendari i 

permetrà escollir l’inici i el final de l’interval més còmodament. 

 

Un cop seleccionat l’interval de consulta, haurà d’activar o no els filtres de selecció 

d’activitat i incidències. En cas afirmatiu, mitjançant els menús desplegables, l’administrador 

podrà afegir o esborrar els filtres a la llista situada a la part dreta de la pantalla. 

 

Un cop seleccionats els filtres haurà de prémer en l’enllaç continuar per visualitzar les 

dades, o bé podrà desfer i tornar a configurar els comptadors prement l’enllaç esborrar, tots 

dos enllaços estan situats a la part superior dreta del cos de l’aplicació. 
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La visualització de les dades es mostra en forma de taules, figura A.66. A la part 

superior dreta del cos de l’aplicació tenim els enllaços següents: adjunts, interval, i filtres que 

donen l’opció de tornar a configurar la consulta. A la part esquerra, sota la ruta de 

navegació, hi figura l’interval de consulta seleccionat, i sota d’aquest tindrem la finestra detall 

comptadors. A la part esquerra d’aquesta finestra tindrem el llistat de filtres seleccionats, 

cada filtre està marcat amb un color diferent. A la part superior surten els adjunts 

seleccionats i sota d’ells s’hi presenta el llistat de comptadors. 

 

 
Figura A.66. 

 

Com es pot observar a la figura anterior, a sota de cada adjunt seleccionat hi figura 

l’icona , prement sobre aquesta icona s’accedeix al detall del calendari, veure figura A.67. 
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Es pot observar a la part superior esquerra l’adjunt i l’interval de consulta. A la part 

superior dreta els botons de navegació entre els adjunts seleccionats. A la part esquerra i en 

vertical tenim la llegenda de colors dels filtres. Per últim, ocupant pràcticament la totalitat de 

la finestra, visualitzarem el calendari de l’any seleccionat. Si la selecció inclou més d’un any, 

podrem moure’ns a través dels anys mitjançant els botons  , situats al mes de gener i 

desembre. 

 

 
Figura A.67. 

 

A cada dia veurem representat el color de l’activitat o incidència que s’ha realitzat, 

per exemple al dia 1 s’ha realitzat una guàrdia de dia festiu i al dia 2 una lliurança. A 

continuació veiem l’ampliació del mes en qüestió: 
 

 
Figura A.68. 
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A.3.5. Històrics 

 

Els històrics permetran a l’administrador la realització de consultes sobre l’activitat 

realitzada. En el perfil d’usuari, els adjunts només tindran accés als seus propis històrics. En 

ambdós casos obtindrem un llistat descriptiu en funció de les seleccions que es realitzin en 

la següent pantalla: 

 

 
Figura A.69. 

 

L’administrador podrà realitzar consultes d’un o més adjunts, en una data o interval 

determinat, sobre unes activitats, tasques i/o ubicacions seleccionades. Un cop activats els 

camps, marcant les caselles corresponents i realitzada la tria de conceptes, s’haurà de 

prémer l’enllaç continuar o en cas contrari el d’esborrar. 
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Com exemple de selecció podem veure la figura A.70., en la qual s’ha realitzat una 

selecció col·lectiva de 5 adjunts, els adjunts 0, 2, 3, 11, i 18, en un dia determinat, el 28 de 

gener de 2008. 

 

 
Figura A.70. 

 

Com que no s’ha marcat cap casella més, el resultat de la cerca ens donarà un llistat 

en el qual hi apareixeran l’activitat, tasca, horari i ubicació dels adjunts seleccionats en el dia 

escollit. 
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A la següent figura observem, en la part superior esquerra del cos de l’aplicació la 

ruta de navegació i el tipus de selecció realitzada, en aquest cas adjunt/data, sota aquesta 

ruta hi figura la data escollida, i a la part dreta l’enllaç per poder modificar la selecció i tornar 

a la pàgina anterior. 

 

La informació de l’històric es mostra dins de la finestra en forma de taula on tindrem 

totes les dades que el sistema ens pot oferir, segons els filtres i els adjunts seleccionats. A 

l’exemple de la figura la informació obtinguda és l’activitat, tasca, horari i ubicació de cada 

adjunt per la data escollida. 

 

 
Figura A.71. 
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A continuació tenim un altre exemple de selecció, en aquest cas es realitza una 

consulta individual, és a dir, només d’un adjunt. Enlloc de demanar la informació d’un dia en 

concret, s’ha seleccionat un interval de consulta. 

 

 
Figura A.72. 

 

De la mateixa forma que en l’exemple anterior, un cop hem seleccionat els filtres de 

la nostra consulta, cal prémer l’enllaç continuar per poder observar el llistat de les dades 

demanades. 
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La següent figura mostra com sortirien les dades, la pantalla té la mateixa 

configuració que l’anterior exemple, l’únic que varia es la informació de la finestra dels 

històrics. En aquest cas ens mostra, en els dies de l’interval seleccionat, l’activitat, la tasca, 

l’horari i la ubicació on ha treballat l’adjunt seleccionat. Si s’hagués fet una consulta 

col·lectiva, la informació seria la mateixa però els botons de navegació entre adjunts que 

surten en la part dreta del cos de l’aplicació estarien habilitats. 

 

 
Figura A.73. 
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Per últim, es mostra en la figura A.74. tots els filtres habilitats excepte el de l’interval. 

 

 
Figura A.74. 

 

Aquesta imatge s’ha mostrat a títol informatiu per poder observar amb quin tipus de 

filtres es realitza la selecció d’informació. Existeixen combinacions d’aquests filtres que són 

incompatibles, el resultat de la cerca en aquests casos seria nul. 
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A.4. Escenaris 
 

Entenem com a escenari un interval de temps –setmanes, mesos– en el que hi ha 

definida una assignació de tasques. Ens estem referint a la determinació de l’horari de 

treball per ubicació, tasca, dia de la setmana i adjunt. Tal com veurem més endavant, 

l’escenari actiu determina, per al període actual, quina és l’assignació de tasques establerta. 

En la creació d’un escenari nou, i mitjançant un motor intern de càlcul, es realitza la 

programació de tasques tenint en compte una sèrie de condicions que són transparents per 

a l’usuari d’aquesta plataforma. Assolit l’horitzó de l’interval, l’escenari deixa d’ésser actiu i 

queda enregistrat a la base de dades per a futures consultes.  

 

Veurem també, com en capítols anteriors, que es manté l’estructura de nou, obrir i 

eliminar, opcions no accessibles per al perfil d’usuari. Els apartats de gestió escenari actiu i 

gestió incidències, serviran per a coordinar tota l’activitat diària entre adjunts i coordinador, 

tals com baixes, intercanvis de mòdul, canvis de guàrdia, etc., inclosa la validació de tots 

aquests moviments. 
 

 
Figura A.75. 
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A.4.1. Nou 

 

En aquesta opció podem definir un nou escenari. Com es pot apreciar a la següent 

figura l’identificador del nou escenari és generat automàticament pel sistema. En l’exemple 

adopta el nom ESC-180208/01. Aquest codi segueix un estàndard de numeració que facilita 

la identificació d’aquest registre com a escenari (ESC), amb data (180208) i versió (01). 

 

A continuació es requereix una descripció/comentari per al nou escenari, així com 

indicar l’horitzó definit amb les dates d’inici i final de l’interval. 

 

També hi ha l’opció d’introduir incidències prèvies al càlcul de l’escenari. És 

especialment útil per exemple en el cas de les vacances, baixes de llarga durada o baixes 

per maternitat per ajustar el càlcul a les condicions reals de capacitat del servei. 

 

 
Figura A.76. 
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A continuació presentem un exemple hipotètic per a la creació d’un nou escenari. 

L’horitzó de programació comprèn els mesos abril, maig i juny. 

 

Es pot apreciar a la figura A.77. la generació de dues incidències prèvies al càlcul, 

que el coordinador haurà hagut de conèixer prèviament. Tal com hem mencionat 

anteriorment en la introducció d’aquest capítol, a través del menú gestió incidències actives, 

cada adjunt sol·licita la data o període en el qual no estarà disponible. 

 

 
Figura A.77. 
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A.4.2. Obrir 

 

Aquesta opció permet carregar les dades d’un escenari existent per la realització de 

consultes. La informació s’organitza de la següent manera: 

 

− identificador: codi generat automàticament pel sistema. 

− horitzó: període de temps que delimita l’escenari. 

− descripció: text identificatiu introduït per l’administrador. 

− última modificació: data en què es van realitzar els últims canvis. 

 

L’escenari actiu es pot diferenciar de la resta amb el següent símbol:  

 

 
Figura A.78. 

 

La figura A.78. il·lustra els escenaris enregistrats en el sistema. Prement sobre 

l’enllaç obrir, accedim a l’escenari desitjat. 
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La següent figura presenta la pantalla corresponent: 

 

 
Figura A.79. 

 

La informació queda representada mitjançant una taula setmanal de dues 

dimensions. A l’eix horitzontal tenim els dies de la setmana, i al vertical les ubicacions. A 

cada cel·la de la taula (dia, ubicació) li correspon un adjunt. També és remarcable que cada 

cel·la està subdividida en els torns de matí i tarda. Per cada una d’elles podem conèixer 

també quina tasca s’hi duu a terme. 

 

A la part superior esquerra visualitzem l’interval de l’escenari que acabem d’obrir. 

Mitjançant els botons situats a la part superior dreta, podem navegar entre les diferents 

setmanes que composen l’escenari. En l’exemple estem veient la setmana 23, que va des 

del 29 de maig fins al 4 de juny del 2006. Notar també que els tres primers dies de la 

setmana, degut a que no pertanyen al període de l’escenari, estan representats amb color 

gris suau. 
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A.4.3. Eliminar 

 

Aquesta opció permet eliminar un escenari existent. La informació s’organitza tal com 

hem vist en l’apartat anterior. 

 

 
Figura A.80. 

 

Prement sobre l’enllaç eliminar accedim a l’eliminació de l’escenari desitjat, amb un 

missatge previ de confirmació: 

 

 
Figura A.81. 
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A.4.4. Gestió escenari actiu 

 

La següent figura presenta l’activitat programada per a l’escenari actual, que hem 

anomenat escenari actiu. La informació s’estructura tal com s’explica en l’apartat A.4.2. 

Obrir, en dos eixos (dies de la setmana, ubicació). A diferència del capítol esmentat, on 

només es té accés a la visualització, en aquesta opció el coordinador té accés a gestionar, 

editar, canviar, etc. tota la informació. 

 

El requadre vermell que apareix a la taula serveix per indicar la data actual, que en 

aquest cas és dilluns 18 de febrer. 

 

 
Figura A.82. 

 

Tot seguit presentarem, mitjançant alguns exemples pràctics, la metodologia de 

funcionament d’aquesta eina de gestió.  
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Exemple 1: El coordinador decideix realitzar un intercanvi de mòduls que implica als 

adjunts 16 i 0. Podríem seleccionar qualsevol dels dos, a l’exemple de la figura A.83. 

marquem l’adjunt 16. 

 

 
Figura A.83. 
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Realitzant doble clic sobre adjunt 16 accedim a les opcions següents: 

 

 
Figura A.84. 

 

Per definició disposem de tres opcions principals: 

 

- intercanvi de mòduls entre adjunts: permet substituir l’adjunt seleccionat per un 

altre. La informació de la qual disposem per fer la tria és: nom d’adjunt, setmana a la qual 

volem fer el canvi, dia de la setmana, torn i ubicació de la tasca a substituir. 

 

- intercanvi de guàrdies entre adjunts: d’igual forma que en l’opció anterior, podem 

intercanviar guàrdies entre dos adjunts. 

 

- generar incidències escenari actiu: aquesta opció serveix per introduir canvis 

imprevistos en la programació de tasques. Tal com hem vist a l’apartat A.4.1. Nou, quan es 

crea un escenari nou es poden generar incidències prèvies sempre i quan aquestes siguin 

conegudes. En cas contrari, mitjançant aquesta opció, introduïm l’adjunt afectat i la durada 

de la baixa amb els camps inici i final. Podem esmenar l’absència de diferents maneres: 

banc de mòduls, mòduls extres o recalcular escenari. 
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En les dues primeres opcions caldrà consultar els adjunts disponibles per cobrir 

l’absència. Si aquesta és de llarga durada, l’opció més recomanada és la de recalcular 

l’escenari. 

 

Si seguim amb l’exemple que hem enunciat, en aquest cas seleccionaríem la primera 

opció. Els camps canviar a l’... s’omplen automàticament amb lletra vermella, ja que hem 

accedit a aquest menú prement sobre l’adjunt 16. Mitjançant el menú desplegable del camp 

per l’... introduïm l’adjunt 0, que és l’altra part implicada. Cal indicar també la resta de camps 

requerits per realitzar correctament el canvi. Tal com veiem a la següent imatge, realitzem 

l’intercanvi entre els adjunts 16 i 0. 

 

 
Figura A.85. 

 

Prement sobre l’enllaç acceptar confirmem els canvis introduïts, amb un missatge 

previ de validació: 

 
Figura A.86. 
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Després d’haver acceptat el missatge, retornem a la pantalla principal de gestió 

escenari actiu. Tal com podem apreciar a la següent figura, s’ha efectuat l’intercanvi i les 

cel·les dels dos adjunts implicats apareixen en verd. Cal prémer sobre l’enllaç guardar situat 

a la part superior dreta del cos de l’aplicació per tal de guardar els canvis dins l’escenari. 

 

 
Figura A.87. 

 

Abans de guardar definitivament els canvis a l’escenari, tenim un missatge de 

confirmació: 

 

 
Figura A.88. 

 

En cas contrari, podem anul·lar les accions prèvies amb l’enllaç cancel·lar. 

 



Pàg. 72   Annex A 

 

Exemple 2: El coordinador decideix realitzar un intercanvi de guàrdies que implica als 

adjunts 20 i 8. En aquest cas també podríem seleccionar qualsevol dels dos, a l’exemple de 

la figura següent marquem l’adjunt 20. 

 

 
Figura A.89. 
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Realitzant doble clic sobre adjunt 20 accedim a les opcions següents: 

 

 
Figura A.90. 

 

Com que la cel·la on hem polsat està definida com a guàrdia, automàticament el 

programa deshabilita la primera opció intercanvi mòduls entre adjunts. Per tant, queden per 

defecte les dues últimes opcions. Per a l’exemple que estem descrivint, hem seleccionat la 

segona opció intercanvi de guàrdies entre adjunts. Tal com en l’exemple anterior, els camps 

canviar a l’... s’omplen automàticament amb lletra vermella, havent accedit a aquest menú 

prement sobre l’adjunt 20. Mitjançant el menú desplegable del camp per l’... introduïm 

l’adjunt 8, que és l’altra part implicada. Cal indicar també la resta de camps requerits per 

realitzar correctament el canvi. 

 

Prement sobre l’enllaç acceptar confirmem els canvis introduïts, amb un missatge 

previ de validació: 

 
Figura A.91. 
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Després d’haver acceptat el missatge, retornem a la pantalla principal de gestió 

escenari actiu. Tal com podem apreciar a la següent figura, s’ha efectuat l’intercanvi de 

guàrdies i les cel·les dels dos adjunts implicats apareixen en verd. Cal prémer sobre l’enllaç 

guardar situat a la part superior dreta de la imatge per tal de guardar els canvis dins 

l’escenari. 

 

 
Figura A.92. 

 

Abans de guardar definitivament els canvis a l’escenari, tenim un missatge de 

confirmació: 

 

 
Figura A.93. 

 

En cas contrari, podem anul·lar les accions prèvies amb l’enllaç cancel·lar. 
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Exemple 3: Suposem que l’adjunt 17 acaba d’informar que està malalt. Cal cobrir 

provisionalment la seva baixa, el mètode que proposem en aquest exemple és mitjançant 

l’aplicació d’una incidència. Seleccionem a l’adjunt en qüestió a la franja on sabem que no 

estarà disponible. A la figura veiem que es tracta de dilluns matí, al quiròfan 5, per realitzar 

una intervenció d’oftalmologia. 

 

 
Figura A.94. 
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Realitzant doble clic sobre adjunt 17 accedim a les opcions següents: 

 

 
Figura A.95. 

 

La cel·la que hem polsat a la figura A.94. no està definida com a guàrdia, per tant  el 

programa deshabilita automàticament la segona opció intercanvi de guàrdies entre adjunts. 

Amb això, ens queden disponibles la primera i la tercera opcions. Per a l’exemple que estem 

descrivint, hem seleccionat la tercera opció generar incidències escenari actiu. 

 

Tal com en els exemples anteriors, els camp que apareixen omplerts per defecte 

queden representats amb lletra de color vermell, per destacar que s’ha accedit a aquest 

menú prement sobre l’adjunt 17. 
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Mitjançant el menú desplegable de la columna tipus d’incidència seleccionem el tipus 

d’incidència que correspongui. A l’exemple triem l’opció baixa malaltia, que s’haurà creat 

degudament amb les opcions del menú configuracions del servei, explicat a l’apartat A.2.4. 

Incidències. També s’ha d’indicar la durada prevista de la incidència, de moment considerem 

la baixa per un sol dia. Per últim, tal com s’ha explicat a l’inici del capítol, cal indicar el recurs 

que emprarem per esmenar la baixa. A l’exemple triem l’opció del banc de mòduls. Acte 

seguit cal comprovar la disponibilitat d’adjunts per cobrir la vacant i triar-ne un de la llista. 

 

 
Figura A.96. 

 

Prement sobre l’enllaç acceptar confirmem els canvis introduïts, amb un missatge 

previ de validació: 

 

 
Figura A.97. 
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Després d’haver acceptat el missatge, retornem a la pantalla principal de gestió 

escenari actiu. Tal com podem apreciar a la següent figura, s’ha aplicat la incidència i 

l’adjunt 12 passa a cobrir la baixa de l’adjunt 17, la cel·la en qüestió apareix en color verd. 

Cal prémer sobre l’enllaç guardar situat a la part superior dreta de la imatge per tal de 

guardar els canvis dins l’escenari. 

 

 
Figura A.98. 

 

Abans de guardar definitivament els canvis a l’escenari, tenim un missatge de 

confirmació: 

 

 
Figura A.99. 

 

En cas contrari, podem anul·lar les accions prèvies amb l’enllaç cancel·lar. 
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Exemple 4: Suposem que l’adjunt 16 estarà de baixa i que caldrà cobrir la seva 

absència per almenys una setmana. El mètode que proposem en aquest exemple és 

mitjançant l’aplicació d’una incidència. La diferència amb l’exemple 3 radica en que ara la 

baixa és de més llarga durada i caldrà recalcular l’escenari actiu, per evitar haver de buscar 

substituts cada dia. 

 

Seleccionem a l’adjunt en qüestió a la primera casella on sabem que no estarà 

disponible. A la figura veiem que es tracta de dimecres matí, al quiròfan 1. 

 

 
Figura A.100. 
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Realitzant doble clic sobre adjunt 16 accedim a les opcions següents: 

 

 
Figura A.101. 

 

La cel·la on hem polsat a la figura A.100. no està definida com a guàrdia, per tant  el 

programa deshabilita automàticament  la segona opció intercanvi de guàrdies entre adjunts. 

Amb això, ens queden disponibles la primera i la tercera opcions. Per a l’exemple que estem 

descrivint, hem seleccionat la tercera opció generar incidències escenari actiu. 

 

Tal com en els exemples anteriors, els camps que apareixen omplerts per defecte 

queden representats amb lletra de color vermell, per destacar que s’ha accedit a aquest 

menú prement sobre l’adjunt 17. 
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Mitjançant el menú desplegable de la columna tipus d’incidència seleccionem el tipus 

d’incidència que correspongui. A l’exemple triem l’opció baixa accident de treball, que 

s’haurà creat degudament amb les opcions del menú configuracions del servei, explicat a 

l’apartat A.2.4. Incidències. També s’ha d’indicar la durada prevista de la incidència, que 

estimem d’una duració de dues setmanes laborables. 

 

Per últim, cal indicar el recurs que emprarem per esmenar la baixa. A l’exemple 

optem per l’opció de recalcular escenari. Això implicarà reestructurar tota la programació feta 

i avisar degudament dels canvis a la resta d’adjunts. 

 

 
Figura A.102. 

 

Prement sobre l’enllaç acceptar validem els canvis introduïts, amb un missatge previ 

de confirmació: 

 

 
Figura A.103. 
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A.4.5. Gestió incidències 

 

Aquest capítol presenta els procediments per gestionar totes les incidències 

generades per l’administrador o bé per qualsevol usuari. Tal com en el capítol anterior de 

gestió escenari actiu, on hem vist que l’administrador té accés a crear incidències noves dins 

del mateix escenari, en aquest menú veurem que també hi ha l’opció de generar noves 

incidències, especialment útil quan aquestes es preveuen amb anticipació i queden fora de 

l’escenari actiu. D’altra banda veurem la graella d’incidències actives, espai dedicat al 

coordinador perquè “arbitri” –validi o rebutgi– totes les incidències introduïdes pels adjunts. 

 

Generar nova: 

A la següent figura, presentem la pantalla en què el sistema sol·licita la informació 

per generar una nova d’incidència. Mitjançant menús desplegables, cal introduir l’adjunt 

afectat, el tipus d’incidència i la durada estimada. També disposem del camp de text detalls 

per si es desitja afegir algun comentari. 

 

 
Figura A.104. 
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Amb els botons afegir i esborrar podem anar incloent o traient les incidències que es 

vagin preparant. A l’exemple de les següents figures, s’introdueixen les vacances d’estiu per 

a l’adjunt 7, previstes des del 12 de juny fins al 18 de juny. 

 

 

 
Figura A.105. 
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Les incidències que hem afegit queden representades en una taula resum, on la 

informació introduïda queda organitzada per columnes. A la capçalera d’aquesta taula tenim 

un comptador que ens informa del nombre d’incidències que hem afegit a la taula.  

 

Cal remarcar també que aquestes incidències són generades pel propi administrador 

i per tant compten amb el vist-i-plau de l’adjunt implicat. És per aquest motiu que a la 

columna estat, apareix el distintiu validat, representat en color verd. En el pròxim apartat 

veurem que les incidències provenen d’una petició expressa dels adjunts i que hauran 

d’ésser degudament validades. 

 

Per acabar amb l’exemple presentat a la figura A.105., prement sobre l’enllaç guardar 

introduïm definitivament la incidència que acabem de generar, amb un missatge previ de 

confirmació: 

 

 
Figura A.106. 

  



Anàlisi de l’OTT a l'àmbit sanitari: departament d’anestesiologia de l’Hospital General de Granollers. Pàg. 85 

 

Incidències actives: 

En aquest apartat veurem com l’administrador ha d’oficiar d’àrbitre entre les 

necessitats del servei i les peticions dels adjunts.  

 

La següent pantalla mostra dues taules, la primera d’elles conté la graella 

d’incidències pendents de validar, ordenades per data de sol·licitud. La segona taula, 

disposada a la part inferior de l’anterior, servirà per agrupar les incidències que hagin estat 

processades. Ambdues disposen d’un comptador a la capçalera que indica el total 

d’incidències contingudes a la taula respectiva. A l’exemple de la figura, tenim deu 

incidències pendents, i encara no se n’ha validat cap. 

 

 
Figura A.107. 
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La informació a les taules s’organitza de la següent forma: 

− data sol·licitud: indica la data en què l’adjunt ha generat la incidència. 

− adjunt: indica el nom de l’adjunt sol·licitant. 

− tipus incidència: indica la classificació de la incidència. 

− durada: estimació de temps en què persistirà la baixa / absència. 

− selecció: a la primera taula, l’administrador disposa de dos botons per a validar / 

refusar la proposta d’incidència. A la segona es presenta el resultat de la decisió.  

− detalls: es tracta d’un enllaç que mostra els possibles comentaris que pugui haver 

afegit l’adjunt a l’hora de generar la incidència. 

 

A la següent figura es mostra un exemple en el que ja s’ha revisat tres de les deu 

incidències que teníem pendents: 

 

 
Figura A.108. 
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Quan l’administrador pren la de decisió de validar/refusar una incidència, el sistema 

genera un missatge de confirmació com el presentat a la següent figura: 

 

 
Figura A.109. 

 

En aquest instant la fila corresponent a la incidència en qüestió queda marcada amb 

color vermell, per facilitar la identificació a l’usuari. Un cop s’accepta el missatge, la 

incidència es trasllada a la taula inferior.  

 

A l’altre extrem de la comunicació, quan l’adjunt implicat es registri a l’aplicació rebrà 

a la seva pantalla principal un avís amb tots els moviments que s’han produït, entre ells les 

validacions d’incidències que tenia pendents. 
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A.5. Programacions 
 

En el menú Programacions qualsevol usuari tindrà accés a consultar la setmana 

actual, les guàrdies del mes i les guàrdies dels dies festius que estiguin programades per la 

direcció del servei. D’aquesta forma tindrà la informació actualitzada de les activitats, 

tasques i ubicacions assignades per realitzar el servei al departament. 

 

 
Figura A.110. 
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A.5.1. Setmana actual 

 

L’opció de visualitzar la setmana actual es mostra a la següent figura, en la qual 

veiem sota la ruta de navegació a la part esquerra del cos de l’aplicació, la numeració de la 

setmana respecte l’any i el període que inclou la setmana en curs. A la part dreta de la 

pantalla tenim l’opció d’imprimir la programació setmanal. 

 

 
Figura A.111. 

 

La distribució de la informació és molt senzilla, tal com hem vist al capítol 

d’escenaris, es distribueix en dos blocs, en cadascun d’ells les columnes corresponen a els 

dies de la setmana de dilluns a divendres i les files corresponen a les ubicacions on es 

realitzen les tasques. 

 

Cada fila d’una ubicació està dividida en dues, una pel torn de matí i una altre pel 

torn de tarda, a excepció de l’última fila del bloc de la dreta que correspon a les guàrdies del 

cap de setmana on les dues files corresponen al dissabte ds i al diumenge du. 
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Per altre banda, en cada una de les cel·les que corresponen als dies de la setmana 

podem observar a la part superior esquerra de la cel·la l’adjunt i a la part inferior dreta 

l’abreviació de la tasca que realitzarà. 

 

 
Figura A.112. 

 

També s’ha marcat amb un quadre vermell en els dos blocs d’ubicacions, el dia de la 

setmana en el que ens trobem. 

 

 
Figura A.113. 
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A.5.2. Guàrdies mes 

 

En el menú de guàrdies del mes tenim la possibilitat de visualitzar totes les guàrdies 

programades pel mes en curs, i també pels anteriors i posteriors mesos ja programats. En la 

següent figura veiem de quina forma es mostra la informació. 

 

 
Figura A.114. 

 

A la part superior esquerra just al costat de la ruta de navegació tenim un menú 

desplegable que ens permet visualitzar la programació de guàrdies d’altres mesos. A la part 

central tenim els botons de navegació entre els mesos programats. A la part dreta del cos de 

l’aplicació hi figura l’enllaç d’impressió. 

 

Sota d’aquestes eines hi figura la programació del mes en curs. Observem que: de 

dilluns a divendres els adjunts que realitzen les guàrdies estan en color verd, les guàrdies de 

divendres en blau marí i les de dissabte i diumenge estan en blau clar, colors tals com en la 

llegenda de comptadors. El dia actual el destaquem amb una marca de color vermell. 
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A.5.3. Guàrdies festius 

 

En el menú de guàrdies festius, tenim la possibilitat de visualitzar totes les guàrdies 

programades pels dies festius de l’any en curs i els anteriors o posteriors anys que ja 

estiguin programats. En la següent figura veiem de quina forma es mostra la informació. 

 

 
Figura A.115. 

 

A la part superior esquerra just al costat de la ruta de navegació tenim un menú 

desplegable que ens permet visualitzar la programació de guàrdies de dies festius d’altres 

anys. A la part central tenim els botons de navegació entre els anys programats. A la part 

dreta del cos de l’aplicació hi figura l’enllaç d’impressió el qual ens genera una còpia de la 

programació tal com apareix en pantalla. 

 

Sota d’aquestes eines hi figura la programació dels dies festius de l’any en curs. 

Observem que els dies estan destacats amb un color gris, el qual també fa referència a la 

llegenda que ja ha aparegut en el menú de comptadors. 
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A.6. Informes 
 

És essencial en tota organització tenir accés a la informació que resideix en els 

sistemes. Aquest menú de l’aplicació justament permet obtenir informes ja sigui en format 

electrònic (.doc o .pdf) o bé en paper de tota l’activitat del departament. 

 

S’ha definit com a informe una agrupació d’informació referent a activitats del passat, 

estructurada i filtrada de forma personalitzada. Tot informe té una periodicitat, és a dir s’emet 

amb una freqüència determinada i dins d’un interval de temps definit, ambdós paràmetres 

introduïts per l’usuari. Aquest menú solament és accessible per l’administrador. 

 

En els propers apartats presentarem la metodologia per crear informes nous i també 

per obrir els existents i modificar-ne les característiques. 

 

 
Figura A.116. 
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A.6.1. Nou 

 

En aquesta opció podem definir un nou informe. Com podem apreciar a la figura, 

l’identificador del nou informe és generat automàticament pel sistema. A l’exemple adopta el 

nom INF-180208/01. Aquest codi segueix el mateix un estàndard de numeració que facilita 

la identificació d’aquest registre com a informe (INF), amb data (180208) i versió (01). 

Seguidament es requereix omplir el camp descripció per al nou informe, la funció d’aquest 

text és per facilitar la identificació del contingut de l’informe. 

 

Cal indicar en quin format desitgem exportar el document, les opcions que presenta 

el programa són arxius d’extensió .doc o bé .pdf. És necessari indicar el destí on volem que 

es guardi l’informe, per fer-ho només cal prémer el botó examinar i mitjançant la finestra 

oberta, indicar-ne la ruta. 

 

La periodicitat significa cada quan temps volem emetre un informe nou. Es disposa 

des de freqüència diària fins anual, passant per setmanal, mensual, trimestral i semestral. 

 

 
Figura A.117. 
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La resta de camps serveixen per filtrar la informació que es pretén recollir. Els 

conceptes són adjunt, activitat, tasca, ubicació. La combinació de tots ells, donen un ventall 

de possibilitats prou ampli per a l’anàlisi i diagnòstic d’activitats. 

 

A continuació presentem un exemple hipotètic per a la creació d’un nou informe. La 

descripció introduïda és la que podem observar a la imatge “test informe mensual”. 

Exportarem els informes en documents .pdf a la següent ruta: 

“c:\rational\aplication\informes”. La periodicitat dels informes serà mensual, i l’interval de 

temps vàlid serà per un horitzó de dos anys, començant a partir de la data actual. 

 

La informació filtrada per aquest cas, inclou una selecció col·lectiva d’adjunts –

adjunts 0, 2, 3, 11 i 18–, també s’ha seleccionat múltiples activitats –mòduls assistencials, 

mòduls extres matí, guàrdies dll-dj, etc.–, les tasques escollides són quatre –SP, PRU, QCIR 

i QOF– i múltiples ubicacions –quiròfan 1, 3, preoperatori, etc.– 

 

 
Figura A.118. 
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Per acabar amb l’exemple, prement sobre l’enllaç guardar introduïm definitivament 

l’informe que acabem de definir, amb un missatge previ de confirmació: 

 

 
Figura A.119. 

 

La opció esborrar serveix per anul·lar la selecció realitzada i començar de nou. 
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A.6.2. Gestió informes 

 

Aquesta opció permet carregar els informes configurats per modificar-ne les 

propietats. La informació s’organitza de la següent manera: 

 

− identificador: codi generat automàticament pel sistema. 

− periodicitat: cada quan temps volem emetre un informe nou. 

− interval: període de temps en què volem obtenir l’informe definit. 

− descripció: text identificatiu introduït per l’administrador. 

 

 
Figura A.120. 

 

La figura A.120. il·lustra els informes actualment definits. Seleccionant un informe i 

prement sobre l’enllaç obrir, accedim a l’edició de la informació. 
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Seguidament presentem un exemple pràctic. Seleccionem l’informe INF-070907/01, 

de periodicitat setmanal, interval de validesa des del 7 de setembre de 2007 fins al 7 de 

setembre de 2008. Aquest informe conté informació de les guàrdies setmanals.   

 

 
Figura A.121. 

 

Prement sobre l’enllaç obrir accedirem a l’informe, amb un missatge previ de 

confirmació. L’informe seleccionat queda marcat en vermell per facilitar-ne la identificació. 

D’igual forma, amb l’enllaç eliminar  podem suprimir els informes indesitjats. 
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Figura A.122. 

 

En aquesta figura veiem representat el contingut de l’informe INF-070907. A la part 

central del cos de l’aplicació disposem dels botons de navegació per moure’ns entre les 

cinquanta-dues setmanes que composen l’interval de l’informe, amb periodicitat setmanal. 

Amb l’enllaç imprimir podem obtenir una còpia de tot l’informe. 

 

La principal característica d’aquesta opció del menú informes, és que ens permet 

modificar les característiques dels informes existents. Amb l’enllaç modificar accedim a la 

pantalla de configuració dels informes.  
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La següent figura mostra la configuració actual de l’informe que hem obert. Es tracta 

de la mateixa pantalla que hem presentat anteriorment en l’apartat A.6.1. Nou, per la creació 

d’un nou informe. 

 

 
Figura A.123. 

 

En aquest exemple introduirem modificacions en els següents camps: 

 

− exportar: obtenció de l’informe en format .doc enlloc de .pdf 

− periodicitat: obtenció d’informes mensuals enlloc de setmanalment. 

− interval: ampliarem l’horitzó de validesa d’aquest l’informe per dos anys més. 

− activitat: seleccionarem totes les activitats. 



Anàlisi de l’OTT a l'àmbit sanitari: departament d’anestesiologia de l’Hospital General de Granollers. Pàg. 101 

 

Prement sobre l’enllaç guardar a la part superior dreta del cos de l’aplicació, els 

canvis es guardaran, havent acceptat el missatge previ de confirmació: 

 

 
Figura A.124. 

 

Un cop acceptat, retornem a la pantalla principal de gestió informes. 
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