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Introducció 

 

Aquest document constitueix la memòria del projecte final de carrera 

d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió CLIMALAB – Ampliació de 

software per a analitzar el clima laboral d’una organització, basat en un 

software que va ser implementat per un altre projectista per a l’empresa 

Qualitat Serveis Empresarials S.L., l’objectiu del qual és poder analitzar el clima 

laboral de les organitzacions.  

 

El clima laboral és el medi ambient humà i físic en el que es desenvolupa el 

treball quotidià. Influeix en la satisfacció i per tant en la productivitat. Està 

relacionat amb el “saber fer” dels directius, amb els comportaments de les 

persones, amb la manera de treballar i de relacionar-se entre elles, amb la seva 

interacció amb l’organització, amb les màquines que s’utilitzen i amb la pròpia 

activitat de cadascú. 

 

El clima laboral reflexa les facilitats o dificultats que troben els treballadors per 

augmentar o disminuir la seva productivitat. Per tant, avaluant el clima laboral el 

que s’està fent és determinar quin tipus de dificultats existeixen en una 

organització a nivell de recursos humans i d’organització, interns o externs, que 

actuen facilitant o dificultant els processos que conduiran a la productivitat dels 

treballadors i de tot el sistema organitzatiu. 

 

Des de l’elaboració  del software s’han anat trobant casuístiques i possibles 

millores que servirien per a donar un millor servei a les empreses clients amb el 

tractament d’informació que fins ara no s’utilitzava, així com també una millora 

en el procés d’interpretació de les dades obtingudes i millores en l’elaboració 

d’informes/estadístiques que eren de gran importància per a aconseguir donar 

un valor afegit a la informació recollida. 
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Definició del projecte 

En aquesta secció comentarem els requeriments i els objectius que ha d'assolir 

el projecte així com les causes que n'han motivat la realització. 

  

Capítol 

1 
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1.1. Context del projecte 

CLIMALAB - Ampliació de software per a analitzar el clima laboral 

d’una organització es troba dins del camp de la consultoria en recursos 

humans. El software sobre el qual està focalitzat el projecte va ser definit 

l’any 2004 per Alejandro Garrido Silvestre per a l’empresa Qualitat Serveis 

Empresarials de la que és soci director en Joaquim Deulofeu, director del 

projecte. 

Qualitat, Serveis Empresarials, es una empresa especialitzada en la 

consultoria y la formació. El seu equip professional està format per 

economistes i enginyers amb una llarga trajectòria dins l’àmbit de 

l’organització empresarial, retail y administració pública. 

Els seus clients són pimes, universitats, associacions empresarials, 

ajuntaments, entre d’altres. 

El software que utilitza l’empresa i que hem adaptat en aquest projecte es 

tracta d’una eina que té com a objectiu tractar la informació recollida 

mitjançant diferents enquestes realitzades a les persones de l’organització 

que permet obtenir millores elaborant els informes corresponents i ajudar a 

definir plans d’actuació. 

Arrel de l’experiència adquirida els darrers anys i l’evolució del mercat 

actual, s’han trobat casuístiques que el programa no contemplava i que 

podrien ajudar a fer un tractament de la informació molt més acurat, així 

com problemes en el funcionament intern del software, millora de processos 

ja existents que no estaven automatitzats, entre d’altres. 
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1.2. Motivació del projecte 

La proposta de la realització d’aquest projecte neix per la necessitat 

plantejada per l’empresa Qualitat Serveis Empresarials de realitzar una 

ampliació i diferents millores en la funcionalitat i processos del software que 

utilitzen actualment per a analitzar el clima laboral d’altres organitzacions.  

La finalitat d’aquesta empresa es oferir un servei d’assessorament en 

qualitat i formació empresarial, per tal d’aconseguir l’excel·lència en les 

seves activitats. I dintre d’aquest àmbit, un dels serveis que ofereix i sobre 

el que es recolza el projecte és l’anàlisi del clima laboral a les 

organitzacions.  

Actualment, l’empresa ja té un software que utilitzen per a fer aquest anàlisi, 

però s’han trobat necessitats noves que la primera versió no contemplava, 

així com problemes en el funcionament intern del programa, millores i 

automatització de diversos processos, entre d’altres aspectes. 

La metodologia emprada per part de l’empresa a l’hora d’iniciar els seus 

estudis consisteix primer de tot en reunir-se amb els directius, promotors o 

responsables de la proposta per realitzar l’estudi de clima laboral de 

l’organització en qüestió, amb l’objectiu d’extreure i decidir entre totes les 

persones involucrades, els temes o aspectes a enquestar als treballadors 

de l’organització. Un cop es tenen clars els aspectes a enquestar, llavors es 

construeix el qüestionari. 

Una vegada preparada l’enquesta, se’ls hi fa arribar al major nombre de 

treballadors de l’organització objecte de l’estudi de clima laboral amb el 

propòsit d’obtenir el major nombre de dades possible. 

Quan aconsegueixen tenir el recompte de totes les dades extretes de les 

enquestes contestades pels treballadors de l’organització objecte de l’estudi 

de clima laboral, llavors es realitza l’anàlisi estadístic d’aquestes dades 

recollides. Els resultats d’aquest anàlisi estadístic es mostraran numèrica i 

gràficament. 
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Finalment es faran arribar els resultats obtinguts a l’organització objecte de 

l’estudi de clima laboral. En forma d’informes o mitjançant presentacions, es 

mostraran els punts dèbils, els punts forts i els aspectes a millorar de 

l’organització. Juntament amb els resultats estadístics també mostraran 

resultats d’encreuaments de variables com els diversos departaments de 

l’organització. Tanmateix també mostraran en forma de prioritats els 

aspectes més importants segons els treballadors.  

Bé, doncs al llarg de tot aquest procés descrit anteriorment, a l’empresa 

Qualitat Serveis Empresarials S.L. se li presenten diverses necessitats que 

el programa actual no contempla i que els hi ajudarien a realitzar un anàlisi 

de la informació amb un nivell de detall molt més extens i complet, com és 

la possibilitat de poder fer comparatives d’estudis de diferents anys per a 

poder veure la seva evolució o informar de la dispersió d’opinions respecte 

algun tema en concret.  

Per altra banda, un altre problema que tenien era que entre els resultats que 

el programa extreia i el que s’entregava finalment al client hi havia un 

procés manual molt important que alentia considerablement el temps 

d’elaboració de l’estudi.  

A part d’aquestes necessitats, es van trobar d’altres, potser no tan grans en 

quant al treball que porten al darrera però no per això menys importants, 

com era el cas dels errors en càlculs interns i sobretot en problemes 

d’usabilitat. Respecte a aquests últims podem trobar casos com una 

pantalla principal poc intuïtiva, processos que obligaven a tornar enrere 

innecessàriament amb la conseqüent  repetició de passos que això implica, 

excés de finestres de confirmació, entre d’altres. 
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A nivell personal, el projecte em va semblar molt interessant per diversos 

motius. Degut a que a més d’informàtica abans de finalitzar la carrera vaig 

començar la diplomatura en ciències empresarials, vaig pensar en preguntar 

a algun professor del departament d’organització d’empreses la possibilitat 

de realitzar un projecte per intentar trobar alguna cosa on pogués aportar 

coneixements de les dues carreres. Com una de les assignatures que vaig 

realitzar a la FIB d’aquest departament la vaig fer amb en Joaquim Deulofeu 

vaig preguntar-li a ell directament.  

Un cop em va descriure el projecte, vaig acceptar-lo ràpidament ja que 

m’oferia a part de posar en pràctica els coneixements que he adquirit a la 

carrera d’informàtica, complementar-lo amb d’altres relacionats tant amb el 

món empresarial com el de la consultoria.  

Sobre aquest últim punt, m’ha ajudat molt la meva experiència al món 

laboral, ja que actualment estic treballant com a consultor d’un ERP a 

l’empresa T-Systems. Òbviament, i salvant les distàncies, això m’ha ajudat 

molt a treballar aspectes com l’anàlisi de requeriments, aprendre el 

funcionament d’una línea de negoci que no coneixia, el tracte amb el client, 

creació de manuals i formació d’usuaris, capacitat d’abstracció per a 

entendre el funcionament intern de l’aplicació, parametrització de l’eina, 

entre d’altres. 
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1.3. Objectius 

Els objectius que pretén assolir aquest projecte s'enumeren a continuació: 

 Interacció en la generació de gràfiques  

Possibilitat de poder graduar manualment els límits de valoració de les 

gràfiques, fins ara el càlcul es fa internament sense la possibilitat de 

modificar-lo segons les necessitats.  

 

 Correcció de càlculs interns  

Es va veure que alguns càlculs que feia el programa podrien portar a 

confusió o eren erronis. Es modificaran aquestes funcionalitats 

modificant els càlculs pertinents. 

 

 Automatització en l’elaboració d’informes  

El format actual que extreia el software diferia bastant del model final 

que es presenta als clients, de manera que el procés de reestructuració 

era força costós i es perdia molt de temps adequant-lo. De manera que 

es modificarà el codi del programa per a extreure els informes el més 

semblant possible al model final per a automatitzar la feina.  

 

 Informe Punts forts, punts dèbils i aspectes a millorar  

Fins el moment aquest procés es feia manualment, la persona avaluava 

les gràfiques i feia la separació pertinent. Ara s’afegirà una nova 

funcionalitat que extraurà un nou informe amb aquesta informació ja 

processada.  

 

 Categories per comentaris  

El programa no contempla la possibilitat de classificar els comentaris. De 

manera que un cop es llistaven no hi havia manera per a poder-los 

classificar si no era manualment. El que es farà és modificar el disseny 

de la Base de Dades per a incloure aquesta nova funcionalitat i així a 

l’hora d’inserir els comentaris poder-los afegir a una categoria concreta.  
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 Realització de comparatives  

Aquest punt tampoc el contempla el software actualment, per la qual 

cosa aquesta funcionalitat s’havia de fer manualment. Ara s’afegirà 

aquesta opció i es podran extreure gràfiques comparatives i informes per 

a poder avaluar les progressions dels diversos clients estudi rere estudi.  

 

 Fer un anàlisi de dispersió per preguntes  

Una de les casuístiques necessàries en alguns casos es poder ensenyar 

al client una gràfica de dispersió de les diferents preguntes dels tests, de 

manera que es pugui veure com ha estat avaluada una determinada 

pregunta.  

 

 Diverses millores en l’usabilitat del software  

S’han trobat diverses mancances del software en l’aspecte d’usabilitat. 

Finestres que no deixen veure la totalitat de les dades, Navegació molt 

limitada i poc entenedora, gràfiques, disseny conceptual poc clar, 

problemes en la transició de procediments, ... 

 

 Estudi de mercat  

Analitzar les solucions que hi ha actualment al mercat per a fer un estudi 

de les debilitats / fortaleses del nostre producte vers al d’altres empreses 

del sector. 
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Anàlisi de requeriments 

En aquest capítol tractarem els diferents requeriments, tant funcionals com no 

funcionals, que hem tingut en compte a l’hora de realitzar el projecte. 

  

Capítol 
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2.1. Introducció 

En aquest capítol tractarem el primer pas que s’ha de realitzar en el 

desenvolupament de tot projecte de software, és a dir, l’anàlisi de requeriments. 

Els requeriments són condicions o capacitats necessitades pels usuaris de la 

futura aplicació per tal de solucionar un problema o aconseguir un objectiu o un 

conjunt d’ells. Aquest anàlisi consisteix en extreure totes aquelles funcionalitats 

que ha de tenir present el software en qüestió, facilitades pels futurs usuaris de 

l’aplicació, o en el seu defecte pels seus responsables.  

En el cas de CLIMALAB, les funcionalitats han estat extretes de les idees 

proposades per personal de l’empresa Qualitat Serveis Empresarials S.L. entès 

en el tema del clima laboral i que alhora serà un dels futurs usuaris que facin 

servir l’aplicació. 

En aquest cas farem un anàlisi de requeriments del software. S’entén per 

requeriments del software al subconjunt dels requeriments del sistema global 

que han estat assignats al component software concret. Els requeriments del 

software tenen dues categories que són els requeriments funcionals i els 

requeriments no funcionals. Els requeriments funcionals són aquells que 

descriuen totes les entrades i sortides tant de dades com de processos, i la 

relació que hi ha entre ambdues coses. En canvi els requeriments no funcionals 

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

funció. 
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2.2. Requeriments funcionals 

Els requeriments funcionals són aquells que descriuen totes les entrades i 

sortides tant de dades com de processos, i la relació que hi ha entre ambdues 

coses. Per establir quins eren els veritables requeriments funcionals s’han 

utilitzat diversos recursos: 

 Reunions amb professionals de l’empresa Qualitat Serveis Empresarials 

S.L. 

 Consulta de documentació diversa sobre el clima laboral. 

 Estudi d’eines que estan al mercat. 

 Experiència personal. 

A continuació es mostra la llista de funcionalitats extretes de l’estudi anterior, 

agrupades per les diferents àrees de gestió que tindrà el software CLIMALAB. 

Al tractar-se d’un projecte d’ampliació, no entrarem en detall dels requeriments 

funcionals que l’aplicació  ja complia en la seva primera versió. 

 

Gestió d’Enquestes 

La gestió d’enquestes permetrà crear, modificar, eliminar, visualitzar i copiar 

enquestes o el que és el mateix, qüestionaris. La gestió d’enquestes també 

permetrà generar fitxers de tipus Microsoft Word de les enquestes creades. Les 

enquestes seran els objectes més importants de l’aplicació CLIMALAB, perquè 

per a poder realitzar un estudi de clima laboral dins d’una organització serà 

necessari aplicar un qüestionari de clima laboral als seus empleats. 

Gestió de grups de preguntes 

La gestió de grups de preguntes permetrà crear, modificar, eliminar, llistar i 

copiar grups de preguntes. 
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Gestió de preguntes 

La gestió de preguntes permetrà crear, modificar, eliminar, llistar i copiar 

preguntes. 

Gestió d’empreses 

La gestió d’empreses permetrà crear, modificar, eliminar, visualitzar i copiar 

empreses. Les empreses seran un altre dels objectes importants de l’aplicació 

CLIMALAB, perquè tot estudi de clima laboral ha d’estar format per una 

enquesta i per una empresa. No s’entén l’existència d’un estudi de clima laboral 

sense tenir cap enquesta o cap empresa associades. Per tant, per poder 

realitzar un estudi de clima laboral mitjançant l’aplicació CLIMALAB, serà 

necessari crear una enquesta però també una empresa, i associar-les a l’estudi 

en qüestió. 

Gestió de departaments 

La gestió de departaments permetrà crear, modificar, eliminar, llistar i copiar 

departaments. 

Gestió d’estudis 

La gestió d’estudis és la més complexa de tota l’aplicació CLIMALAB, ja que 

avarca moltes i diverses funcionalitats. Per començar permetrà crear, modificar, 

eliminar, visualitzar i copiar estudis. Pel que fa a les respostes, la gestió 

d’estudis també permetrà afegir totes les respostes d’una enquesta d’un estudi 

en particular, i també permetrà afegir respostes massives, tant de preguntes 

tancades com de preguntes obertes. Altrament també permetrà eliminar totes 

les respostes d’un estudi en concret. Pel que fa a les prioritats, la gestió 

d’estudis també permetrà afegir i eliminar respostes massives. 
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A continuació mostrem més detalladament les funcionalitats noves més 

característiques: 

 Modificar Enquesta Estudi: Funcionalitat que permet modificar 

l’enquesta associada a un estudi en particular. En concret s’ha millorat la 

seva eficiència fent que el procés sigui molt més ràpid i intuïtiu, evitant 

mancances de l’aplicació que provocaven la repetició de passos 

innecessaris. 

 Calcular Prioritats: Funcionalitat que permet calcular les prioritats d’un 

estudi de clima laboral, entenent per prioritats les preguntes tancades 

més votades de l’enquesta associada a l’estudi en qüestió. L’objectiu 

d’aquesta funcionalitat serà presentar una taula amb les preguntes més 

votades, juntament amb l’avaluació atorgada i el % d’importància. En 

aquest cas concret, aquests percentatges s’han modificat de manera 

que ara mostra un resultat basat en les persones que han respòs més 

fàcil d’interpretar a l’hora d’analitzar les dades. 

 Calcular mitjanes (Interacció amb les gràfiques): Aquesta 

funcionalitat pretén obtenir un punt de maniobrabilitat per part de la 

persona que fa l’estudi a l’hora de fixar el llindar de la informació 

obtinguda. És a dir, poder marcar manualment a partir de quina marca 

podem tractar els resultats de l’estudi com a valors positius o negatius 

de cara a avaluar la informació. 

 Generar DAFO: Aquesta funcionalitat genera un informe de manera 

automàtica on es divideix la informació obtinguda en tres grans apartats 

definits així per la política de Qualitats SL. Aquests 3 grans blocs són 

Punts forts, punts dèbils i aspectes a millorar. Amb aquesta informació el 

que es pretén es analitzar d’una manera més eficaç i entenedora els 

aspectes en que ha de millorar l’organització per aconseguir 

l’excel·lència en els seus serveis, què és el que ja està gestionant de 

forma correcta i en quins punts ha d’intentar focalitzar una mica més 

d’esforç.   
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 Categories per comentaris: Funcionalitat que permet classificar dins de 

categories el comentaris entrats a l’aplicació, per tal de poder fer un 

anàlisi automàtic i poder classificar tots aquests per grups. Entre les 

funcions més usuals dins d’aquest grup tenim: 

o Crear Categoria: Funcionalitat que permet crear una categoria 

per als comentaris. Per crear una categoria només caldrà donar-li 

un nom que l’identificarà. 

o Llistar Categoria: Funcionalitat que permet visualitzar una llista 

amb totes les categories  existents en la base de dades.  

o Eliminar Categoria: Funcionalitat que permet eliminar una 

categoria de la base de dades. En el cas que alguna empresa faci 

servir la categoria esmentada, tots els seus comentaris seran 

vinculats a la categoria mare “Sense categoria”, categoria que a la 

vegada, no pot ser eliminada.  

 Comparatives d’estudis: 

o Mitjanes generals: Funcionalitat que permet visualitzar una taula 

de contingència amb les mitjanes estadístiques dels grups de 

preguntes i les mitjanes globals per tots els departaments i el total 

dels departaments per a cada un dels estudis de la comparativa. 

Altrament, aquesta funcionalitat permet visualitzar gràficament les 

mitjanes globals de tots els departaments i del total dels 

departaments dels estudis de la comparativa. Cal remarcar que 

aquesta funcionalitat donarà la possibilitat de guardar en 

documents de tipus Microsoft Word la taula amb les mitjanes fent 

així més entenedora la comparativa, i també permetrà guardar en 

un arxiu de tipus imatge el gràfic mencionat. 
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o Mitjanes generals per grups i preguntes: Funcionalitat que 

permet visualitzar una taula de contingència amb les mitjanes 

estadístiques dels grups de preguntes, de les preguntes tancades 

i les mitjanes globals per tots els departaments i el total dels 

departaments per a cadascun dels estudis seleccionats per fer la 

comparativa. Altrament, aquesta funcionalitat permet visualitzar 

dos tipus de gràfics de barres, el gràfic de les mitjanes 

aritmètiques dels grups de preguntes i el gràfic de les mitjanes 

aritmètiques de les preguntes. El gràfic de les mitjanes 

aritmètiques dels grups de preguntes mostrarà les mitjanes 

aritmètiques dels grups de preguntes. Aquest gràfic serà dinàmic, 

ja que es podrà jugar amb dues variables a mostrar, que seran els 

departaments i la desviació dels valors mostrats. Pel que fa al 

gràfic de les mitjanes aritmètiques de les preguntes, aquest gràfic 

també serà dinàmic, ja que es podrà jugar amb tres variables a 

mostrar, que seran els departaments, els grups de preguntes i la 

desviació dels valors mostrats. Cal destacar que tant les mitjanes 

dels grups de preguntes com les mitjanes de les preguntes no 

tenen en compte les preguntes obertes, ja que aquestes 

preguntes no tenen cap valor numèric i, per tant, no poden ser 

tractades matemàticament ni estadísticament. Cal remarcar que 

aquesta funcionalitat també donarà la possibilitat de guardar en 

documents de tipus Microsoft Word la taula amb les mitjanes, i 

també permet guardar en arxius de tipus imatge els gràfics 

mencionats. 

 Dispersió de preguntes: Amb aquesta funcionalitat el que es pretén és 

obtenir informació més acurada respecte al grau de satisfacció al voltat 

d’algun paràmetre en concret. Mitjançant una gràfica que posteriorment 

podrem exportar, obtenim per una pregunta en concret la seva dispersió 

vers o bé un departament determinat, o tots els enquestats.  
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2.3. Requeriments no funcionals 

Els requeriments no funcionals són aquells que defineixen les qualitats  

generals que ha de tenir la futura aplicació o sistema que es desitja 

implementar, com per exemple pot ser la qualitat, les interfícies, l’eficiència, el 

rendiment extern o les condicions econòmiques. Per establir quins eren els 

veritables requeriments no funcionals de l’aplicació CLIMALAB s’han utilitzat els 

mateixos recursos que per definir els requeriments funcionals, no obstant això, 

l’opinió dels professionals de l’empresa Qualitat Serveis Empresarials S.L. han 

tingut molt de pes ja que seran els futurs usuaris de l’aplicació i coneixen les 

necessitats de l’empresa i els recursos tecnològics que tenen disponibles. 

A continuació es mostra una llista de tots els requeriments no funcionals 

sol•licitats: 

 Usabilitat: Aquest requeriment té relació amb la interfície entre l’usuari i 

el sistema. Degut a que els futurs usuaris de l’aplicació CLIMALAB no 

han de tenir uns coneixements molt alts d’informàtica, una de les 

necessitats plantejades és millorar la interfície gràfica de l’aplicació per 

tal de fer-la senzilla, amigable i de fàcil comprensió, sense presentar 

aspectes tècnics complexes en les diferents pantalles que pugui tenir 

l’aplicació. Aquest és un aspecte on la primera versió contenia petites 

mancances que amb aquesta ampliació s’han hagut de millorar, com per 

exemple la navegabilitat per l’aplicació, reestructuració de finestres,.... 

 Extensibilitat: El sistema ha de poder suportar la incorporació de noves 

funcionalitats de forma fàcil. Tal com ja és el cas, el sistema està obert a 

possibles addicions per tal d’oferir noves funcionalitats futures. 

 Mantenibilitat: No hauria de suposar un gran esforç el detectar i corregir 

possibles errors que poguessin haver al sistema. 

 Factor econòmic: El sistema ha de contemplar tots i cadascun dels 

requisits intentant produir-ho sota un cost el mínim possible. 
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 Monousuari: Degut a que l’empresa és petita i que els futurs usuaris de 

l’aplicació CLIMALAB no seran gaires, una de les necessitats 

plantejades serà que l’aplicació sigui monousuari i monomàquina, és a 

dir, que s’instal·li independentment en cada ordinador que sigui 

necessari, i que pugui utilitzar l’aplicació l’usuari d’aquell ordinador 

independentment de qualsevol altre usuari de la mateixa aplicació en 

qualsevol altre ordinador. Així doncs no caldrà muntar cap servidor per 

guardar una base de dades central i compartida, tot i que 

tecnològicament seria el més recomanable per la consistència de les 

dades existents en tota l’empresa. 

 Integració de la sortida de dades amb Microsoft Office: degut a que 

els ordinadors de l’empresa Qualitat Serveis Empresarials S.L. estan 

proveïts de sistemes operatius de la família Microsoft Windows i de 

paquets de la família Microsoft Office, una de les necessitats plantejades 

serà la necessitat de que les dades de sortida de l’aplicació CLIMALAB 

siguin totalment compatibles amb aquests productes, ja que es vol poder 

integrar les enquestes, les taules de contingència de les diverses 

mitjanes calculades, les llistes dels comentaris i les prioritats, i els 

diferents gràfics amb aplicacions com Microsoft Word o Microsoft 

PowerPoint per així poder presentar els informes i presentacions 

pertinents a les organitzacions objectes d’estudis de clima laboral. 
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Especificació 

En aquest capítol procedirem a veure amb deteniment l’especificació del 

sistema, així com els models de casos d’ús o el seu model conceptual. Al 

tractar-se d’una ampliació intentarem evitar repetir informació original del 

projecte a no ser que ho consideri rellevant o s’hagi vist modificada. 

  

Capítol 

3 
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3.1. Introducció 

En aquest capítol es pretén realitzar l’especificació de l’aplicació CLIMALAB. 

L’etapa d’especificació en el desenvolupament d’un sistema de software 

correspon al seu disseny conceptual. En aquest disseny s’especifiquen els 

escenaris del sistema, és a dir, les interaccions entre les diferents entitats o 

actors amb el sistema, els esdeveniments que es produiran en el tractament de 

les peticions dels usuaris i el model de dades conceptual utilitzat per tractar les 

dades, que seran necessàries per complir totes les necessitats del sistema. 

Un cop definides les necessitats de l’usuari final a l’anàlisi de requeriments, és 

necessari concretar el que ha de fer el sistema per a definir aquestes 

necessitats. És aquí a l’etapa d’especificació on concretarem aquestes 

funcionalitats. 

Per especificar l’aplicació CLIMALAB s’han utilitzat els tres tipus de models 

següents: 

 Model de casos d’ús: són els documents que descriuen les seqüències 

d’esdeveniments que realitzen els usuaris que utilitzen l’aplicació per dur 

a terme processos que tenen valor per a ells. 

 Model del comportament del sistema: està composat pels diagrames 

de seqüència del sistema i els contractes de totes les seves operacions. 

 Model conceptual: és la representació dels conceptes i objectes 

significatius en el domini del problema. 
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3.2. Model de casos d’ús 

Un cas d’ús és una descripció de la seqüència d’interaccions que es 

produeixen entre un actor (usuari) i el sistema, quan l’actor utilitza el sistema 

per a portar a terme una feina determinada. 

El model de casos d’ús està format pels següents elements: 

 Definició dels actors 

 Diagrames de casos d’ús 

 Especificacions dels casos d’ús 

3.2.1. Definició dels actors 

Un actor és una entitat externa al sistema que participa en el cas d’ús. Aquest 

pot ser una persona, un conjunt de persones, un sistema, software, ... 

En el cas del nostre projecte distingirem únicament un actor: 

 Empleat: Es tracta del treballador de Qualitats SL, que serà la persona 

encarregada de utilitzar l’aplicació per tal d’elaborar els estudis. 
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3.2.2. Diagrames de casos d’ús 

El diagrama de casos d’ús mostra conjuntament els diferents casos d’ús d’un 

sistema software, els actors i les relacions entre actors i casos d’ús. 

A continuació es mostra els diagrames de casos d’ús de l’aplicació CLIMALAB, 

mitjançant petites agrupacions corresponents a les diferents àrees de gestió 

que tindrà l’aplicació sobre les quals hi ha hagut modificacions o són noves i 

afecten al model de casos d’ús original, degut a que es tracta d’un projecte 

d’ampliació. 

3.2.2.1. Gestió general 

Aquest es un diagrama genèric del sistema que es desenvolupa, en ell s’hi 

defineixen tots els actors que utilitzen el sistema. 

 

  

Aplicació CLIMALAB 
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3.2.2.2. Gestió de Categories de comentaris 

En aquest apartat en mostren els casos d’ús que permetran la gestió de les 

categories que aniran lligades als comentaris de les enquestes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Crear categories 

Eliminar categories 

Llistar categories 

Modificar categories 
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3.2.2.3. Gestió d’estudis 

En aquest apartat en mostren els casos d’ús que permetran la gestió dels 

estudis. 

  

Calcular Mitjanes 
Generals 

 

Calcular Mitjanes 
Per Grups i Preguntes 

Comparativa Calcular 
Mitjanes Generals 

Comparativa  
Calcular Mitjanes 

Per Grups i Preguntes 

Calcular Prioritats 

Calcular Dispersió 

Visualitzar Gràfic 
 

Generar taula Word 
 

Generar DAFO 

Visualitzar Comentaris 
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3.2.3. Especificació dels casos d’ús 

Com en l’apartat anterior únicament oferirem l’especificació dels casos d’ús 

nous o modificats. 

 

Especificació del cas d’ús “Crear categories” 
 
Cas d’ús: Crear categories. 
Actors: Usuari (iniciador). 
Propòsit: Crear un nou grup de categories dins del sistema. 
Descripció: L’usuari crea un nou grup de categories dins del sistema. 
Tipus: Primari. 
 
Seqüència típica d’esdeveniments: 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 
1. El cas d’ús s’inicia quan l’usuari vol crear un 
nou grup de categories. 

 

 2. El sistema demana el nom del nou grup de 
categories. 

3. L’usuari introdueix el nom del nou grup de 
categories. 

 

 4. El sistema crea el nou grup de categories. 

 
Cursos alternatius: 

 Línia 3: Si l’usuari ja no vol crear el nou grup de preguntes, cancel·lar 
operació. 

 Línia 4: Si el nom del grup de preguntes està buit o si ja existeix un grup 
de preguntes amb el nom introduït, indicar error. 
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Especificació del cas d’ús “Eliminar grup de categories” 
 
Cas d’ús: Eliminar grup de categories. 
Actors: Usuari (iniciador). 
Propòsit: Eliminar un grup de categories del sistema. 
Descripció: L’usuari selecciona un grup de categories existent i l’elimina del 

sistema. 
Tipus: Primari. 
 
Seqüència típica d’esdeveniments: 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 
1. El cas d’ús s’inicia quan l’usuari vol eliminar 
un grup de categories del sistema. 

 

 2. Llistar grups de categories. 

3. L’usuari selecciona el grup de categories 
que vol eliminar. 

 

 4. El sistema sol·licita confirmació. 

5. L’usuari confirma que vol eliminar el grup de 
preguntes. 

 

 6. El sistema elimina el grup de preguntes. 

 
Cursos alternatius: 

 Línia 3 i 5: Si l’usuari ja no vol eliminar cap grup de preguntes, cancel·lar 
operació. 

 Línia 6: Si s’intenta eliminar la categoria bàsica “Sense categoria”, 
indicar error. 
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Especificació del cas d’ús “Llistar grups de categories” 
 
Cas d’ús: Llistar grups de categories. 
Actors: Usuari (iniciador). 
Propòsit: Obtenir un llistat de tots els grup de categories del sistema. 
Descripció: L’usuari sol·licita un llistat de tots els grups de categories existents 

al sistema. 
Tipus: Primari. 
 
Seqüència típica d’esdeveniments: 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1. El cas d’ús s’inicia quan l’usuari vol 
obtenir un llistat de tots els grups de 
categories existents al sistema. 

 

 2. El sistema mostra un llistat amb tots 
els grups de categories existents al 
sistema ordenats alfabèticament pel 
nom. 
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Especificació del cas d’ús “Afegir respostes massives obertes” 
 
Cas d’ús: Afegir respostes massives obertes. 
Actors: Usuari (iniciador). 
Propòsit: Afegir respostes de les preguntes obertes de l’enquesta associada 

a un estudi. 
Descripció: L’usuari selecciona un estudi existent al sistema i afegeix de forma 

massiva les respostes a les preguntes obertes de l’enquesta 
associada a l’estudi seleccionat discriminant per departaments. 

Tipus: Primari. 
 
Seqüència típica d’esdeveniments: 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 
1. El cas d’ús s’inicia quan l’usuari vol afegir de 
forma massiva respostes a les preguntes 
obertes de l’enquesta associada a un estudi. 

 

 2. Llistar estudis. 

3. L’usuari selecciona l’estudi al que vol afegir-
li les respostes massives. 

 

 4. El sistema mostra totes les preguntes 
obertes de l’enquesta associada a l’estudi 
seleccionat i les respostes existents amb el 
nombre d’ocurrències corresponent. 

5. L’usuari indica al sistema que vol introduir 
respostes d’una pregunta oberta. 

 

 6. El sistema demana el comentari en qüestió, 
el nombre d’ocurrències del comentari i el 
departament corresponent. 

7. L’usuari introdueix el comentari en qüestió, 
el nombre d’ocurrències del comentari, el 
departament  i la categoria del comentari 
corresponent. 

 

 8. El sistema afegeix el comentari introduït 
tantes vegades com el nombre d’ocurrències 
indicat. 

 9. El sistema torna a mostrar totes les 
preguntes obertes actualitzades de l’enquesta 
associada a l’estudi seleccionat i les respostes 
existents amb el nombre d’ocurrències 
corresponent de cadascuna. 

10. L’usuari pot realitzar els passos 5 i 7 tantes 
vegades com vulgui. 

 

 11. El sistema donarà les respostes 6, 8 i 9 
tantes vegades com l’usuari executi els passos 
5 i 7. 

 
Cursos alternatius: 

 Línia 3, 5 i 7: Si l’usuari ja no vol afegir respostes a l’estudi, cancel·lar 
operació. 

 Línia 4: Si l’enquesta associada a l’estudi seleccionat no conté cap 
pregunta oberta, indicar error. 

 Línia 6: Si no hi ha cap pregunta oberta seleccionada, indicar error. 
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 Línia 8: Si el comentari està buit o si el nombre d’ocurrències no és 
major que zero, indicar error. 

 
 

Especificació del cas d’ús “Calcular mitjanes generals comparativa” 
 
Cas d’ús: Calcular mitjanes generals comparativa. 
Actors: Usuari (iniciador). 
Propòsit: Mostrar les mitjanes globals dels departaments d’una comparativa. 
Descripció: L’usuari selecciona uns estudi existents al sistema per veure les 

mitjanes generals dels grups de preguntes i les mitjanes globals 
distingint per departaments mitjançant la seva comparativa. 

Tipus: Primari. 
 
Seqüència típica d’esdeveniments: 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 
1. El cas d’ús s’inicia quan l’usuari vol veure 
les mitjanes globals dels departaments d’una 
comparativa. 

 

 2. Llistar estudis. 

3. L’usuari selecciona els estudis dels que vol 
veure les mitjanes pertinents a la comparativa. 

 

 4. El sistema mostra una taula de contingència 
amb totes les mitjanes distingint per grups de 
preguntes, per departaments i estudis. 

5. L’usuari indica al sistema que vol guardar la 
taula en un arxiu de tipus Microsoft Word. 

 

 6. Guardar taula word. 

7. L’usuari indica al sistema que vol visualitzar 
gràficament la comparativa de les mitjanes. 

 

 8. Visualitzar gràfic mitjanes generals 
comparativa. 

9. L’usuari pot realitzar els passos 5, 7 tantes 
vegades com vulgui. 

 

 10. El sistema donarà les respostes 6, 8 i 10 
tantes vegades com l’usuari executi els passos 
5, 7. 

 
Cursos alternatius: 

 Línia 3, 5, 7: Si l’usuari ja no vol veure les mitjanes pertinents de l’estudi, 
cancel·lar operació. 
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Especificació del cas d’ús “Calcular mitjanes per grups i preguntes 
comparativa” 

 
Cas d’ús: Calcular mitjanes per grups i preguntes comparativa. 
Actors: Usuari (iniciador). 
Propòsit: Mostrar les mitjanes dels grups de preguntes i les preguntes 

distingint per departaments. 
Descripció: L’usuari selecciona uns estudis existents al sistema per veure les 

mitjanes generals dels grups de preguntes, les preguntes i les 
mitjanes globals distingint per departaments. 

Tipus: Primari. 
 
Seqüència típica d’esdeveniments: 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 
1. El cas d’ús s’inicia quan l’usuari vol veure 
les mitjanes distingint per grups de preguntes, 
preguntes i departaments d’una comparativa. 

 

 2. Llistar estudis. 

3. L’usuari selecciona els estudis dels que vol 
veure les mitjanes de la comparativa pertinent. 

 

 4. El sistema mostra una taula de contingència 
amb totes les mitjanes distingint per grups de 
preguntes, per preguntes, per departaments i 
estudis. 

5. L’usuari indica al sistema que vol guardar la 
taula en un arxiu de tipus Microsoft Word. 

 

 6. Guardar taula word. 

7. L’usuari indica al sistema que vol visualitzar 
gràficament la comparativa de les mitjanes 
dels grups de preguntes. 

 

 8. Visualitzar gràfic de comparativa mitjanes 
grups preguntes. 

9. L’usuari indica al sistema que vol visualitzar 
gràficament la comparativa de les mitjanes de 
les preguntes. 

 

 10. Visualitzar gràfic de comparativa mitjanes 
preguntes. 

11. L’usuari pot realitzar els passos 5, 7, 9  
tantes vegades com vulgui. 

 

 12. El sistema donarà les respostes 6, 8, 10 
tantes vegades com l’usuari executi els passos 
5, 7, 9. 

 
Cursos alternatius: 

 Línia 3, 5, 7, 9: Si l’usuari ja no vol veure les mitjanes pertinents de 
l’estudi, cancel·lar operació. 
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Especificació del cas d’ús “Visualitzar gràfic mitjanes generals comparativa” 
 
Cas d’ús: Visualitzar gràfic mitjanes generals comparativa. 
Actors: Usuari (iniciador). 
Propòsit: Visualitzar gràficament les mitjanes generals d’una comparativa. 
Descripció: Donada una taula de contingència amb les mitjanes generals d’una 

comparativa, l’usuari executa el procés per visualitzar gràficament 
les mitjanes mostrades. 

Tipus: Secundari. 
 
Seqüència típica d’esdeveniments: 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 
1. El cas d’ús s’inicia quan l’usuari vol 
visualitzar gràficament les mitjanes generals 
d’una comparativa donada la corresponent 
taula de contingència. 

 

 2. El sistema mostra un gràfic de barres amb 
les mitjanes generals de la comparativa en 
qüestió. 

 
 

Especificació del cas d’ús “Visualitzar gràfic mitjanes preguntes comparativa” 
 
Cas d’ús: Visualitzar gràfic mitjanes preguntes comparativa. 
Actors: Usuari (iniciador). 
Propòsit: Visualitzar gràficament les mitjanes de les preguntes de la 

comparativa associada a uns estudis. 
Descripció: Donada una taula de contingència amb les mitjanes de les 

preguntes de la comparativa associada a uns estudis, l’usuari 
executa el procés per visualitzar gràficament les mitjanes 
mostrades. 

Tipus: Secundari. 
 
Seqüència típica d’esdeveniments: 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 
1. El cas d’ús s’inicia quan l’usuari vol 
visualitzar gràficament les mitjanes de les 
preguntes de la comparativa associada a uns 
estudis donada la corresponent taula de 
contingència. 

 

 2. El sistema mostra un gràfic de barres amb 
les mitjanes de les preguntes de la 
comparativa associada als estudis en qüestió. 
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Especificació del cas d’ús “Visualitzar gràfic mitjanes grups preguntes 
comparativa” 

 
Cas d’ús: Visualitzar gràfic mitjanes grups preguntes comparativa. 
Actors: Usuari (iniciador). 
Propòsit: Visualitzar gràficament les mitjanes dels grups de preguntes de la 

comparativa associada a uns estudis. 
Descripció: Donada una taula de contingència amb les mitjanes dels grups de 

preguntes de la comparativa associada a uns estudis, l’usuari 
executa el procés per visualitzar gràficament les mitjanes 
mostrades. 

Tipus: Secundari. 
 
Seqüència típica d’esdeveniments: 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 
1. El cas d’ús s’inicia quan l’usuari vol 
visualitzar gràficament les mitjanes dels grups 
de preguntes de la comparativa associada a 
uns estudis donada la corresponent taula de 
contingència. 

 

 2. El sistema mostra un gràfic de barres amb 
les mitjanes dels grups de preguntes de la 
comparativa associada als estudis en qüestió. 

 
Especificació del cas d’ús “Generar word” 

 
Cas d’ús: Generar word. 
Actors: Usuari (iniciador). 
Propòsit: Generar el document word d’una comparativa. 
Descripció: L’usuari treballa amb una comparativa i es genera un document 

word en forma d’informe, mostrant totes les dades referents a la 
taula mostrada per l’aplicació formatejada . 

Tipus: Primari. 
 
Seqüència típica d’esdeveniments: 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 
1. El cas d’ús s’inicia quan l’usuari vol generar 
un document word d’una comparativa. 

 

 2. El sistema demana el nom del fitxer i del 
directori on es vol guardar. 

3. L’usuari introdueix el nom del fitxer i 
selecciona el directori destí. 

 

 4. El sistema genera el document word. 

 
Cursos alternatius: 

 Línia 3 i 5: Si l’usuari ja no vol generar el document word, cancel·lar 
operació. 
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 Línia 6: Si el nom del fitxer destí està buit, indicar error. I si el nom del 
fitxer destí ja existeix, demanar confirmació per modificar el fitxer 
existent. 

Especificació del cas d’ús “Guardar gràfic” 
 
Cas d’ús: Guardar gràfic. 
Actors: Usuari (iniciador). 
Propòsit: Guardar un gràfic en un document de tipus gràfic. 
Descripció: L’usuari sol·licita guardar un gràfic que s’estigui visualitzant, en un 

fitxer de tipus gràfic. 
Tipus: Secundari. 
 
Seqüència típica d’esdeveniments: 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 
1. El cas d’ús s’inicia quan l’usuari vol guardar 
un gràfic que s’estigui visualitzant en un fitxer 
de tipus gràfic. 

 

 2. El sistema demana el nom del fitxer i del 
directori on es vol guardar. 

3. L’usuari introdueix el nom del fitxer i 
selecciona el directori destí. 

 

 4. El sistema genera el fitxer gràfic amb la 
informació del visualitzat. 

 
Cursos alternatius: 

 Línia 3: Si l’usuari ja no vol generar el document gràfic, cancel·lar 
operació. 

 Línia 4: Si el nom del fitxer destí està buit, indicar error. I si el nom del 
fitxer destí ja existeix, demanar confirmació per modificar el fitxer 
existent. 
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Especificació del cas d’ús “Generar DAFO” 
 
Cas d’ús: Generar DAFO. 
Actors: Usuari (iniciador). 
Propòsit: Generar en un document de tipus Microsoft Word un informe relatiu 

a les debilitats, fortaleses i aspectes a millorar de la organització. 
Descripció: L’usuari sol·licita generar un informe sobre les debilitats, fortaleses 

i aspectes a millorar de la organització en un document de tipus 
Microsoft Word. 

Tipus: Secundari. 
 
Seqüència típica d’esdeveniments: 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 
1. El cas d’ús s’inicia quan l’usuari vol generar 
un informe sobre les debilitats, fortaleses i 
aspectes a millorar de la organització en un 
document word. 

 

 2. El sistema demana el nom del fitxer i del 
directori on es vol guardar. 

3. L’usuari introdueix el nom del fitxer i 
selecciona el directori destí. 

 

 4. El sistema genera el document word amb la 
informació de la taula visualitzada. 

 
Cursos alternatius: 

 Línia 3: Si l’usuari ja no vol generar el document word, cancel·lar 
operació. 

 Línia 4: Si el nom del fitxer destí està buit, indicar error. I si el nom del 
fitxer destí ja existeix, demanar confirmació per modificar el fitxer 
existent. 
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Especificació del cas d’ús “Analitzar dispersió” 
 
Cas d’ús: Analitzar dispersió. 
Actors: Usuari (iniciador). 
Propòsit: Analitzar la dispersió d’alguna pregunta en concret per tal de veure 

la diversitat de respostes. 
Descripció: L’usuari sol·licita visualitzar la dispersió de respostes sobre una 

pregunta en concret i un o tots els departaments. 
Tipus: Primari. 
 
Seqüència típica d’esdeveniments: 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 
1. El cas d’ús s’inicia quan l’usuari vol a 
Analitzar la dispersió d’alguna pregunta en 
concret per tal de veure la diversitat de 
respostes. 

 

 2. El sistema demana seleccionar la pregunta 
en concret i el departament. 

3. L’usuari introdueix la pregunta i el 
departament (si s’escau). 

 

 4. El mostra per mitjançant una gràfica el grau 
de dispersió. 

 
Cursos alternatius: 

 Línia 3: Si l’usuari ja no vol generar el document word, cancel·lar 
operació. 

 Línia 4: Si el nom del fitxer destí està buit, indicar error. I si el nom del 
fitxer destí ja existeix, demanar confirmació per modificar el fitxer 
existent. 
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3.3. Model de comportament del sistema 

3.3.1. Introducció 

Per a cada cas es defineix un diagrama de seqüència del sistema que mostra 

els events que un actor genera durant la interacció amb el sistema. 

Cada event dóna lloc a una operació del sistema. El model de comportament 

està format, doncs, pels diagrames de seqüència i els contractes de les 

operacions. 

3.3.2. Diagrames de seqüència del sistema 

 

Diagrama de seqüència del cas d’ús “Crear categoria” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diagrama de seqüència del cas d’ús “Eliminar categories” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

:Usuari :Sistema 

CrearCategoria(Nom): Categories 

:Usuari :Sistema 

CercarCategories(Nom): Categories 

EliminarCategories(Categories) 
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Diagrama de seqüència del cas d’ús “Llistar categories” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de seqüència del cas d’ús “Afegir respostes massives obertes” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de seqüència del cas d’ús “Calcular mitjanes generals comparativa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:Usuari :Sistema 

LlistarCategories(): LlistatCategories 

LlistatCategories = {Nom} 

:Usuari :Sistema 

CercarEstudi(Nom): Estudi 

AfegirRespostesMassivesObertes(Estudi, NomDepartament, 
NomGrupPreguntes, NomPregunta, Comentari, NombreOcurrències) 

:Usuari :Sistema 

CercarEstudi(Nom): Estudi 

CalcularMitjanesGenerals(Set(Estudi)): TaulaMitjanesGenerals 

GuardarTaulaWord(TaulaMitjanesGenerals, NomFitxer): DocumentWord 

VisualitzarInfoEnquestes(Estudi): TaulaInfoEnquestes 
* 

* 
VisualitzarGraficMitjanesGenerals(Estudi): GràficMitjanesGenerals 

* 

* 
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Diagrama de seqüència del cas d’ús “Calcular mitjanes per grups i preguntes 
comparativa” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de seqüència del cas d’ús “Visualitzar gràfic mitjanes generals 
comparativa” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de seqüència del cas d’ús “Visualitzar gràfic mitjanes preguntes 
comparativa” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:Usuari :Sistema 

CercarEstudi(Nom): Estudi 

CalcularMitjanesGrupsPreguntes(Set(Estudi)): TaulaMitjanesGrupsPreguntes 

GuardarTaulaWord(TaulaMitjanesGrupsPreguntes, Fitxer): DocumentWord 

VisualitzarInfoEnquestes(Estudi): TaulaInfoEnquestes 
* 

* 
VisualitzarGraficMitjanesPreguntes(Estudi): GràficMitjanesPreguntes 

* 

VisualitzarGraficMitjanesGrupsPreguntes(Estudi): 
GràficMitjanesGrupsPreguntes * 

* 

:Usuari :Sistema 

CercarEstudi(Nom): Estudi 

VisualitzarGraficMitjanesGenerals(Estudi): GràficMitjanesGenerals 

:Usuari :Sistema 

CercarEstudi(Nom): Estudi 

VisualitzarGraficMitjanesPreguntes(Estudi): GràficMitjanesPreguntes 
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Diagrama de seqüència del cas d’ús “Visualitzar gràfic mitjanes grups 
preguntes comparativa” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de seqüència del cas d’ús “Generar word” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diagrama de seqüència del cas d’ús “Guardar gràfic” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

:Usuari :Sistema 

CercarEstudi(Nom): Estudi 

VisualitzarGraficMitjanesGrupsPreguntes(Estudi): GràficMitjanesGrupsPreguntes 

:Usuari :Sistema 

CercarEnquesta(Nom): Enquesta 

GenerarWord(Enquesta, NomFitxerDestí): DocumentWord 

:Usuari :Sistema 

GuardarGrafic(Gràfic): DocumentGràfic 



CLIMALAB 

3. Especificació 

 

 
53 

 

Diagrama de seqüència del cas d’ús “Generar DAFO” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diagrama de seqüència del cas d’ús “Analitzar dispersió” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

:Usuari :Sistema 

CercarEstudi(Nom): Estudi 

GenerarDAFO(Estudi, NomFitxerDestí): DocumentWord 

:Usuari :Sistema 

CercarEstudi(Nom): Estudi 

CercarPregunta(Nom): Pregunta 

CercarDepartament(Nom): Departament 

VisualitzarDispersió(Estudi, Pregunta, Departament): DocumentGrafic 
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3.3.3. Contractes de les operacions del sistema 

Contracte de l’operació “CrearCategoria” 
 
Nom: CrearCategories(Nom): Categoria 
Responsabilitats: Crear una nova categoria. 
Cas d’ús: Crear categoria. 
Excepcions: Si el paràmetre Nom, o si ja existeix algun objecte de la classe 

Categoria amb el nom = Nom, indicar error. 
Precondicions: El paràmetre Nom té algun valor, i no existeix cap objecte de la 

classe Categoria amb el nom = Nom. 
Postcondicions: Es crea un objecte C de la classe Categoria amb C.nom = 

Nom 
Sortida C 

 

Contracte de l’operació “EliminarCategoria” 
 
Nom: EliminarCategoria(Categoria) 
Responsabilitats: Eliminar una categoria del sistema. 
Cas d’ús: Eliminar categoria. 
Excepcions: Si l’objecte Categoria és la categoria base, indicar error. 
Precondicions: L’objecte Categoria existeix dins del sistema. 
Postcondicions: S’elimina l’objecte C de la classe Categoria. 
Sortida - 
 
 

Contracte de l’operació “LlistarCategories” 
 
Nom: LlistarCategories(): LlistatCategories 
Responsabilitats: Obtenir un llistat de tots els departaments del sistema. 
Cas d’ús: Llistar categories. 
Excepcions: - 
Precondicions: - 
Postcondicions: S’obté un llistat LLC amb totes les categories del sistema ordenat 

per noms. 
Sortida LLC 
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Contracte de l’operació “AfegirRespostesMassivesObertes” 
 
Nom: AfegirRespostesMassivesObertes(Estudi, NomDepartament, 

NomGrupPreguntes, NomPregunta, Comentari, 
NombreOcurrències) 

Responsabilitats: Afegir un nombre determinat de respostes d’una pregunta oberta 
de l’enquesta associada a un estudi i un departament de forma 
massiva. 

Cas d’ús: Afegir respostes massives obertes. 
Excepcions: Si l’objecte Estudi no existeix o si l’objecte Empresa associada a 

l’objecte Estudi no conté cap objecte Departament amb nom = 
NomDepartament, o si el paràmetre NombreOcurrències no és 
major que zero, o si el Comentari està buit, o si l’objecte Enquesta 
associada a l’objecte Estudi no conté cap objecte GrupPreguntes 
amb nom = NomGrupPreguntes, o si l’objecte Enquesta associada 
a l’objecte Estudi no conté cap objecte PreguntaOberta amb nom 
= NomPregunta, indicar error. 

Precondicions: L’objecte Estudi existeix dins del sistema, l’objecte Empresa 
associada a l’objecte Estudi conté un departament amb nom = 
NomDepartament, el paràmetre NombreOcurrències és major que 
zero, el Comentari té algun valor, l’objecte Enquesta associada a 
l’objecte Estudi conté un objecte GrupPreguntes amb nom = 
NomGrupPreguntes i un altre objecte PreguntaOberta amb nom = 
NomPregunta. 

Postcondicions: S’afegeixen el nombre de NombreOcurrències de l’objecte R de la 
classe Resposta amb R.tipus = PreguntaOberta associat als 
objectes GP de la classe GrupPreguntes i P de la classe Pregunta 
que formen part de l’objecte EN de la classe Enquesta associada 
a l’objecte ES de la classe Estudi, a l’objecte D de la classe 
Departament amb D.nom = NomDepartament, a l’objecte C de la 
classe Categoria amb C.nom = NomCategoria i alhora associat a 
l’objecte EM de la classe Empresa associada l’objecte ES. 

Sortida - 
 
 

Contracte de l’operació “CalcularMitjanesGeneralsComparativa” 
 
Nom: CalcularMitjanesGeneralsComparativa(Estudi): 

TaulaMitjanesGenerals 
Responsabilitats: Obtenir una taula de contingència amb les mitjanes generals 

calculades. 
Cas d’ús: Calcular mitjanes generals comparativa. 
Excepcions: Si l’objecte Estudi no existeix, indicar error. 
Precondicions: L’objecte Estudi existeix dins del sistema. 
Postcondicions: Es genera un objecte TMG de tipus taula mitjanes generals on es 

mostraran les mitjanes generals de cada grup de preguntes i les 
mitjanes globals distingint per departaments. 

Sortida TMG 
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Contracte de l’operació “CalcularMitjanesGrupsPreguntesComparativa” 
 
Nom: CalcularMitjanesGrupsPreguntesComparativa(Estudi): 

TaulaMitjanesGrupsPreguntes 
Responsabilitats: Obtenir una taula de contingència amb les mitjanes per grups de 

preguntes i preguntes calculades. 
Cas d’ús: Calcular mitjanes per grups i preguntes comparativa. 
Excepcions: Si l’objecte Estudi no existeix, indicar error. 
Precondicions: L’objecte Estudi existeix dins del sistema. 
Postcondicions: Es genera un objecte TMGP de tipus taula mitjanes de grups de 

preguntes i preguntes on es mostraran les mitjanes generals de 
cada grup de preguntes, les mitjanes de cada pregunta i les 
mitjanes globals distingint per departaments. 

Sortida TMGP 
 

Contracte de l’operació “VisualitzarGraficMitjanesGeneralsComparativa” 
 
Nom: VisualitzarGraficMitjanesGeneralsComparativa(Estudi): 

GràficMitjanesGenerals 
Responsabilitats: Visualitzar un gràfic de barres on es mostren les mitjanes generals 

d’una comparativa donada, distingint per departaments. 
Cas d’ús: Calcular mitjanes generals, visualitzar gràfic mitjanes generals. 
Excepcions: Si l’objecte Estudi no existeix, indicar error. 
Precondicions: L’objecte Estudi existeix dins del sistema. 
Postcondicions: Es visualitza per pantalla un objecte GMG corresponent a un 

gràfic de barres on es mostra les mitjanes generals d’un objecte 
ES de la classe Estudi i distingint per els objectes D de la classe 
Departament associats a l’objecte EM de la classe Empresa 
associada a l’objecte ES en qüestió. 

Sortida GMG 
 

Contracte de l’operació “VisualitzarGraficMitjanesPreguntesComparativa” 
 
Nom: VisualitzarGraficMitjanesPreguntesComparativa(Estudi): 

GràficMitjanesPreguntes 
Responsabilitats: Visualitzar un gràfic de barres on es mostren les mitjanes generals 

de les preguntes de l’enquesta comú d’una comparativa donada, 
distingint per departaments. 

Cas d’ús: Calcular mitjanes per grups i preguntes, visualitzar gràfic mitjanes 
preguntes. 

Excepcions: Si l’objecte Estudi no existeix, indicar error. 
Precondicions: L’objecte Estudi existeix dins del sistema. 
Postcondicions: Es visualitza per pantalla un objecte GMP corresponent a un gràfic 

de barres on es mostra les mitjanes generals dels objectes P de la 
classe Pregunta de l’objecte EN de la classe Enquesta comú 
associada a un objecte ES de la classe Estudi i distingint per els 
objectes D de la classe Departament associats a l’objecte EM de 
la classe Empresa associada a l’objecte ES en qüestió. 

Sortida GMP 
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Contracte de l’operació “VisualitzarGraficMitjanesGrupPreguntesComparativa” 
 
Nom: VisualitzarGraficMitjanesGrupsPreguntesComparativa(Estudi): 

GràficMitjanesGrupsPreguntes 
Responsabilitats: Visualitzar un gràfic de barres on es mostren les mitjanes generals 

dels grups de preguntes de l’enquesta comú d’una comparativa 
donada, distingint per departaments. 

Cas d’ús: Calcular mitjanes per grups i preguntes, visualitzar gràfic mitjanes 
grups preguntes. 

Excepcions: Si l’objecte Estudi no existeix, indicar error. 
Precondicions: L’objecte Estudi existeix dins del sistema. 
Postcondicions: Es visualitza per pantalla un objecte GMGP corresponent a un 

gràfic de barres on es mostra les mitjanes generals dels objectes 
GP de la classe GrupPreguntes de l’objecte EN de la classe 
Enquesta comuna associada a un objecte ES de la classe Estudi i 
distingint per els objectes D de la classe Departament associats a 
l’objecte EM de la classe Empresa associada a l’objecte ES en 
qüestió. 

Sortida GMGP 
 
 

Contracte de l’operació “GenerarWord” 
 
Nom: GenerarWord(Enquesta, NomFitxerDestí): DocumentWord 
Responsabilitats: Generar un document word donada una enquesta del sistema. 
Cas d’ús: Generar word. 
Excepcions: Si l’objecte Enquesta no existeix, indicar error. 
Precondicions: L’objecte Enquesta existeix dins del sistema. 
Postcondicions: Es genera un objecte DW de tipus document Microsoft Word amb 

l’estructura de l’objecte E de la classe Enquesta, on es veuran les 
seves col·leccions de grups de preguntes i de preguntes en forma 
d’enquesta. 

Sortida DW 
 
 

Contracte de l’operació “GuardarGrafic” 
 
Nom: GuardarGrafic(Gràfic, NomFitxer): DocumentGràfic 
Responsabilitats: Generar un document gràfic donat un gràfic. 
Cas d’ús: Guardar gràfic. 
Excepcions: Si el paràmetre NomFitxer està buit, indicar error. 
Precondicions: El paràmetre NomFitxer conté algun valor. 
Postcondicions: Es genera un objecte DG de tipus document gràfic amb un gràfic 

significatiu passat com a paràmetre. 
Sortida DG 
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Contracte de l’operació “GenerarDAFO” 
 
Nom: GenerarDAFO(Enquesta, NomFitxerDestí): DocumentWord 
Responsabilitats: Generar un document word donada una enquesta del sistema 

amb el format d’un informe DAFO. 
Cas d’ús: Generar DAFO. 
Excepcions: Si l’objecte Enquesta no existeix, indicar error. 
Precondicions: L’objecte Enquesta existeix dins del sistema. 
Postcondicions: Es genera un objecte DW de tipus document Microsoft Word amb 

l’estructura de l’objecte E de la classe Estudi, on es veuran les 
seves col·leccions de grups de preguntes i de preguntes en forma 
d’informe DAFO. 

Sortida DW 
 
 

Contracte de l’operació “VisualitzarDispersio” 
 
Nom: VisualitzarDispersio(Estudi, Pregunta, Departament): 

DocumentGrafic 
Responsabilitats: Generar un gràfic amb la dispersió d’una pregunta d’un 

estudi i d’un departament en concret. 
Cas d’ús: Analitzar Dispersió. 
Excepcions: Si l’objecte Estudi, Pregunta o Departament no existeix, 

indicar error. 
Precondicions: L’objecte Estudi, Pregunta i Departament existeix dins del 

sistema. 
Postcondicions: Es genera un objecte DG de tipus document gràfic amb un 

gràfic significatiu passat com a paràmetre. 
Sortida DG 
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3.4. Model conceptual 

3.4.1. Introducció 

El model conceptual és la representació dels conceptes i objectes significatius 

en el domini del problema. El model conceptual mostra principalment classes 

d’objectes, associacions entre classes d’objectes i atributs de les classes 

d’objectes. 

En el model conceptual s’hi especifiquen les classes que apareixen en el 

sistema, però aquest model no té en compte la tecnologia que es fa servir, 

només és l’especificació de totes les classes i les relacions que hi ha entre 

elles. 
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3.4.2. Diagrama de classes 

El diagrama de classes que es mostra a continuació, és un diagrama 

d’especificació, en ell hi ha les classes que han sortit de fer l’anàlisi del sistema 

i les associacions que hi ha entre les classes, més endavant es faran 

diagrames de classes més complets, amb informació de les operacions 

associades i de la navegabilitat entre les diferents classes, així com les 

decisions de disseny per adaptar el diagrama de classes a la tecnologia que es 

farà servir. 
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Disseny 

En aquest apartat comentarem el disseny del sistema que es vol implantar així 

com les diferents consideracions i decisions que s’han tingut en compte a l’hora 

de dur a terme el projecte.  
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4.1. Introducció 

Un cop finalitzada l’etapa d’especificació del sistema, continuarem amb la 

següent etapa, el disseny, on s’explicarà com s’han de realitzar les 

especificacions anteriors. Al disseny de software es defineix amb tot tipus de 

detall el sistema, per a permetre més endavant, la seva implementació. Es 

definirà l’arquitectura, així com el disseny de les dades i la interfície.  

El primer pas serà obtenir el diagrama d’objectes del domini de disseny 

normalitzant el model obtingut en l’especificació. El model resultant serà el que 

utilitzaran els components del nostre sistema per mantenir la informació del 

sistema i realitzar les operacions. 

Pel que fa al disseny lògic de la base de dades es prendran les decisions 

necessàries per millorar i refinar el model conceptual que s’obtingui. 

Finalment es dissenyarà l’arquitectura lògica del sistema, indicant les capes 

d’aquest i les funcions i responsabilitats de cadascuna d’elles. 

En l’etapa de disseny s’ha utilitzat la mateixa metodologia que en l’etapa 

d’especificació, el llenguatge UML. A partir del model de casos d’ús i els 

diagrames de classes d’especificació obtingut en l’etapa anterior s’ha modelat 

el comportament del sistema amb les seves transaccions i diagrames de 

seqüència corresponents i s’ha obtingut el diagrama del domini normalitzat. 

Finalment es pot dir que el disseny es basa en obtenir les propietats de 

canviabilitat i portabilitat del software, i en els recursos tecnològics disponibles, 

és a dir, llenguatges de programació orientats a objectes i bases de dades 

orientades a objectes. En definitiva, es basa en una arquitectura en tres capes i 

una orientació a objectes dins de cada capa. 
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4.2. Diagrama de classes de disseny 

El primer pas serà obtenir el diagrama de classes de disseny, el qual descriu 

les classes del software i les seves operacions. El diagrama de classes de 

disseny és un diagrama de classes que sorgeix del procés de normalitzar el 

model especificat a l’etapa anterior. El model resultant serà el que utilitzaran els 

components del nostre sistema per mantenir la informació i realitzar les 

operacions. 

A continuació es mostra el diagrama de classes de disseny resultat del procés 

de normalització del diagrama de classes del model conceptual de l’etapa 

d’especificació. 
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Cal tenir en compte que en aquest diagrama de classes de disseny no s’ha 

mostrat la informació derivada com poden ser els informes o les estadístiques, 

ja que tota aquesta informació es pot calcular o materialitzar. Si es materialitza 

cal modificar els contractes de les operacions que provoquen canvis al valor de 

la informació que es materialitza, i si es calculen llavors desapareix la 

informació derivada que es decideix calcular del diagrama de classes i 

apareixerien operacions per obtenir la informació derivada que es calcula. 

 

Així doncs, la informació derivada en aquest cas serà calculada, però no 

apareixeran més operacions perquè tots els càlculs necessaris ja han estat 

especificats i definits en l’etapa anterior d’especificació de l’aplicació. 
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Pel que fa als atributs de les classes del diagrama, es podrien haver posat dins 

del mateix diagrama, però per a més claredat es mostren separadament a 

continuació: 
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4.3. Patró arquitectònic en tres capes 

L’aplicació CLIMALAB està basada en el patró arquitectònic en tres capes. 

Aquest patró consisteix en dissenyar la construcció d’una aplicació en tres 

capes independents l’una de l’altra, les quals es visualitzen gràficament de la 

manera següent: 

 

 
CAPA DE PRESENTACIÓ 

 

 
CAPA DEL DOMINI 

 

 
CAPA DE GESTIÓ DE DADES 

 

 
Sistemes de Gestió de Bases de Dades (SGBD) 

 

 

La capa de presentació és la responsable de la interacció amb l’usuari de 

l’aplicació, la capa del domini és la responsable de la implementació de les 

funcionalitats del sistema, i la capa de gestió de bases de dades és la 

responsable de la interacció amb el SGBD, és a dir, amb el sistema de gestió 

de la base de dades. 

La capa de presentació coneix com presentar les dades a l’usuari, però ignora 

quines transformacions cal fer per donar resposta a les peticions dels usuaris. 

La capa de presentació rep esdeveniments generats pels usuaris, així doncs 

s’assabenta de les peticions dels usuaris, ordena les execucions de les 

accions, i comunica els resultats de les accions als usuaris. La capa de 

presentació utilitza el tractament de finestres, diàlegs, menús, botons o llistats 

entre d’altres. La capa de presentació es comunica amb la capa del domini 

mitjançant esdeveniments o consultes per aconseguir respostes o resultats. 
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La capa del domini coneix com satisfer les peticions dels usuaris, però ignora 

on es guarden les dades i com es presenten als usuaris. La capa del domini rep 

esdeveniments externs o consultes per part de la capa de presentació, tot 

seguit mitjançant operacions de consulta i modificació de dades accedeix a la 

capa de gestió de dades, aquesta li retorna resultats i respostes, i finalment, la 

capa del domini les fa arribar aquests resultats i respostes a la capa de 

presentació. La capa del domini s’assabenta d’esdeveniments procedents de la 

capa de presentació, controla la validesa d’aquests esdeveniments rebuts, 

canvia l’estat del domini, executa les accions encomanades, s’assabenta de 

consultes procedents també de la capa de presentació, obté els resultats 

d’aquestes consultes i comunica les respostes. 
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4.4. Disseny de la base de dades 

En aquest apartat es reflexa el procés del disseny de la base de dades 

utilitzada per l’aplicació CLIMALAB. Per dur a terme aquest procés, es parteix 

del diagrama de classes normalitzat del disseny. Com es veurà a continuació, 

es realitzarà el model conceptual de la base de dades i el disseny lògic de la 

base de dades.  

 

4.4.1. Model conceptual de la base de dades 

El model conceptual de la base de dades sorgeix de la captura i abstracció dels 

requeriments del sistema, i es basa en el diagrama de classes normalitzat del 

disseny. Un cop s’ha realitzat l’anàlisi de requeriments i l’especificació de 

l’aplicació arribant a diagrama de classes normalitzat del disseny, llavors ja es 

pot donar pas a aconseguir el model conceptual de la base de dades, el qual 

serà el pas previ a obtenir el disseny lògic de la base de dades, que finalment 

es traduirà en el definitiu disseny físic de la base de dades. 
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4.4.2. Disseny lògic de la base de dades 

En aquest apartat es defineixen les entitats que es necessiten en el sistema. 

Aquestes entitats es dissenyen a partir del diagrama de classes normalitzat que 

s’ha dissenyat en l’apartat anterior. Cadascuna d’aquestes entitats estarà 

representada per una taula de la base de dades, les quals estaran formades 

per atributs o camps. 

 

La capa de gestió de dades coneix on i com estan emmagatzemades les 

dades, però desconeix com tractar-les. La capa de gestió de dades rep les 

operacions de consulta i modificació de les dades procedents de la capa del 

domini, executa operacions de consulta i modificació en el llenguatge de les 

bases de dades o fitxers, obté els resultats i les respostes pertinents, i finalment 

les fa arribar a la capa del domini. La capa de gestió de dades permet que el 

domini pugui ignorar on són les dades. Les funcions concretes de la capa de 

gestió de dades depenen del sistema de gestió de dades que es faci servir. 

 

A continuació es mostren les taules, que representen les entitats del model 

conceptual de la base de dades, les quals estan formades pel nom dels camps, 

el tipus i una petita descripció. També apareixen les claus foranes, les claus 

primàries, i les restriccions d’integritat necessàries, les quals seran de gran 

ajuda per construir el disseny físic de la base de dades. 
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Definició de l’entitat “Enquestes” 

 

Taula Enquestes 

ID Número Identificador de l’enquesta 

Nom Text Nom de l’enquesta 

Data Data Data de creació de l’enquesta 

Descripcio Text Descripció explicativa de l’enquesta 

 

En aquesta taula es guardarà la informació general de tots els objectes de la 

classe Enquesta del sistema. El camp Nom serà la clau primària de la taula, i el 

camp ID serà un identificador únic i autoincrementable. 

 

Definició de l’entitat “Empreses” 

 

Taula Enquestes 

ID Número Identificador de l’empresa 

Nom Text Nom de l’empresa 

Contacte Text Nom de la persona de contacte de l’empresa 

Telefon Text Telèfon de contacte de l’empresa 

Email Text Email de contacte de l’empresa 

Descripcio Text Descripció explicativa de l’empresa 

 

En aquesta taula es guardarà la informació general de tots els objectes de la 

classe Empresa del sistema. El camp Nom serà la clau primària de la taula, i el 

camp ID serà un identificador únic i autoincrementable. 
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Definició de l’entitat “Grups” 

 

Taula Grups 

ID Número Identificador del grup de preguntes 

Nom Text Nom del grup de preguntes 

  

En aquesta taula es guardarà la informació general de tots els objectes de la 

classe GrupPreguntes del sistema. El camp Nom serà la clau primària de la 

taula, i el camp ID serà un identificador únic i autoincrementable. 

 

Definició de l’entitat “Preguntes” 

 

Taula Preguntes 

ID Número Identificador de la pregunta 

Nom Text Nom de la pregunta 

Tipus Número Tipus de pregunta 

 

En aquesta taula es guardarà la informació general de tots els objectes de la 

classe Pregunta del sistema. El camp Nom serà la clau primària de la taula, el 

camp ID serà un identificador únic i autoincrementable, i el camp Tipus serà la 

clau forana de la taula TipusPregunta. 
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Definició de l’entitat “TipusPregunta” 

 

Taula TipusPregunta 

ID Número Identificador del tipus de pregunta 

Nom 
Text Nom del tipus de pregunta 

 

En aquesta taula es guardarà la informació general de tots els diferents tipus de 

pregunta existents al sistema. El camp Nom serà la clau primària de la taula, i 

el camp ID serà un identificador únic i autoincrementable. Cal dir que només 

existiran dos valors possibles, el valor del tipus pregunta oberta i el valor del 

tipus pregunta tancada. 

Definició de l’entitat “Departaments” 

 

Taula Departaments 

ID Número Identificador del departament 

Nom Text Nom del departament 

 

En aquesta taula es guardarà la informació general de tots els objectes de la 

classe Departament del sistema. El camp Nom serà la clau primària de la taula, 

i el camp ID serà un identificador únic i autoincrementable. 

 

Definició de l’entitat “Categories” 

 

Taula Categories 

ID Número Identificador de la categoria 

Nom 
Text Nom de la categoria 

 

En aquesta taula es guardarà la informació general de tots els objectes de la 

classe Categories del sistema. El camp Nom serà la clau primària de la taula, i 

el camp ID serà un identificador únic i autoincrementable. 
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Definició de l’entitat “DepartamentsEmpreses” 

 

Taula DepartamentsEmpreses 

ID Número Identificador del departament de l’empresa 

Empresa Número Identificador l’empresa 

Departament Número Identificador del departament 

Posicio Número Posició del departament dins l’empresa 

 

En aquesta taula es guardarà la informació general de tots els objectes de la 

classe DepartamentEmpresa del sistema, és a dir, guardarà la informació de la 

relació de les empreses amb els seus departaments. Els camps Empresa i 

Departament formaran la clau primària de la taula, i al mateix temps seran 

claus foranes de les taules Empreses i Departaments respectivament, i pel que 

fa al camp ID serà un identificador únic i autoincrementable. Pel que fa a les 

restriccions textuals cal dir que no hi hauran dos departaments diferents dins 

d’una empresa amb la mateixa posició. 

 

Definició de l’entitat “GrupsEnquestes” 

 

Taula GrupsEnquestes 

ID Número Identificador del grup de preguntes de l’enquesta 

Enquesta Número Identificador l’enquesta 

Grup Número Identificador del grup de preguntes 

Posicio Número Posició del grup de preguntes dins l’enquesta 

 

Aquí es guardarà la informació general dels objectes de la classe 

GrupPreguntesEnquesta del sistema, és a dir, la informació de la relació de les 

enquestes amb els seus grups de preguntes. Els camps Enquesta i Grup 

formaran la clau primària de la taula, i al mateix temps seran claus foranes de 

les taules Enquestes i Grups respectivament, i pel que fa al camp ID serà un 

identificador únic i autoincrementable. Pel que fa a les restriccions textuals, no 

hi hauran dos grups de preguntes dins d’una enquesta amb posició igual. 
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Definició de l’entitat “PreguntesEnquestes” 

 

Taula PreguntesEnquestes 

ID Número Identificador de la pregunta de l’enquesta 

Enquesta Número Identificador l’enquesta 

Grup Número Identificador del grup de preguntes 

Pregunta Número Identificador de la pregunta 

Posicio Número Posició de la pregunta dins d’un grup de preguntes de l’enquesta 

 

En aquesta taula es guardarà la informació general de tots els objectes de la 

classe PreguntaEnquesta del sistema, és a dir, guardarà la informació de la 

relació dels grups de preguntes de les enquestes amb les seves preguntes. Els 

camps Enquesta, Grup i Pregunta formaran la clau primària de la taula, i el 

camp ID serà un identificador únic i autoincrementable. Tanmateix el camp 

Enquesta serà clau forana de la taula Enquestes, i els camps Grup i Pregunta 

formaran la clau forana de la taula GrupsEnquestes. Pel que fa a les 

restriccions textuals cal dir que no hi hauran dos preguntes diferents amb la 

mateixa posició dins d’un grup de preguntes d’una enquesta. 
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Definició de l’entitat “Estudis” 

 

Taula Estudis 

ID Número Identificador de l’estudi 

Nom 
Text Nom de l’estudi 

Enquesta 
Número Identificador de l’enquesta 

Empresa Número Identificador de l’empresa 

Descripcio Text Descripció explicativa de l’estudi 

Data Data Data de creació de l’estudi 

 

En aquesta taula es guardarà la informació general de tots els objectes de la 

classe Estudi del sistema. El camp Nom serà la clau primària de la taula, el 

camp ID serà un identificador únic i autoincrementable, i els camps Enquesta i 

Empresa seran claus foranes de les taules Enquestes i Empreses 

respectivament. 

 

Definició de l’entitat “ClientsWeb” 

 

Taula ClientsWeb 

ID Número Identificador del client web 

Nom 
Text Nom del client web 

Password 
Text Password del client web 

Descripcio Text Descripció explicativa del client web 

Estudi Número Identificador de l’estudi 

 

En aquesta taula es guardarà la informació general de tots els objectes de la 

classe ClientWeb del sistema. El camp Nom serà la clau primària de la taula, el 

camp ID serà un identificador únic i autoincrementable, i el camp Estudi serà 

clau forana de la taula Estudis. 
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Definició de l’entitat “Respostes” 

 

Taula Respostes 

ID 
Número Identificador de la resposta 

Estudi 
Número Identificador de l’estudi 

Enquesta 
Número Identificador de l’enquesta 

Grup Número Identificador del grup de preguntes 

Pregunta Número Identificador de la pregunta 

Valor_obert Text Valor obert de la resposta 

Valor_tancat Número Valor tancat de la resposta 

Empresa Número Identificador de l’empresa 

Departament Número Identificador del departament 

Categories Número Identificador de la Categoria 

 

En aquesta taula es guardarà la informació general de tots els objectes de la 

classe Resposta del sistema, és a dir, guardarà la informació de totes les 

respostes emmagatzemades al sistema. El camp ID serà la clau primària de la 

taula, i al mateix temps serà un identificador únic i autoincrementable, el camp 

Estudi serà clau forana de la taula Estudis, els camps Enquesta, Grup i 

Pregunta formaran la clau forana de la taula PreguntesEnquestes, i els camps 

Empresa, Departament i Categories formaran la clau forana de la taula 

DepartamentsEmpreses i Categories. 
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Definició de l’entitat “Prioritats” 

 

Taula Prioritats 

ID 
Número Identificador de la resposta 

Estudi 
Número Identificador de l’estudi 

Enquesta 
Número Identificador de l’enquesta 

Grup Número Identificador del grup de preguntes 

Pregunta Número Identificador de la pregunta 

Empresa Número Identificador de l’empresa 

Departament Número Identificador del departament 

 

En aquesta taula es guardarà la informació general de tots els objectes de la 

classe Prioritat del sistema, és a dir, guardarà la informació de totes les 

prioritats emmagatzemades al sistema. El camp ID serà la clau primària de la 

taula, i al mateix temps serà un identificador únic i autoincrementable, el camp 

Estudi serà clau forana de la taula Estudis, els camps Enquesta, Grup i 

Pregunta formaran la clau forana de la taula PreguntesEnquestes, i els camps 

Empresa i Departament formaran la clau forana de la taula 

DepartamentsEmpreses. 
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Implementació 

 

En aquest apartat comentarem la implementació que hem realitzat així com 

l’entorn de treball sobre el que s’ha desenvolupat. 
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5.1. Introducció 

Els recursos tecnològics emprats per al desenvolupament d’aquest projecte 

no han pogut ser escollits lliurement per un motiu molt clar, el projecte es 

basa en una ampliació d’un software ja en funcionament, definit en el seu 

moment amb un disseny i una implementació que es va considerar la més 

apropiada. 

El llenguatge utilitzat per a desenvolupar el software ha estat Visual Basic, 

un llenguatge orientat a events força intuïtiu lligat amb una base de dades 

Access, que degut a que compleix les funcionalitats necessàries no va ser 

necessari canviar. 

Una de les preguntes que em van sorgir a l’hora de plantejar el projecte 

respecte a la seva tecnologia va ser considerar la idea de migrar el codi a 

un altre llenguatge, com per exemple php, i utilitzar un sistema gestor de 

bases de dades com MySQL. Però un cop avaluat el temps que tenia, i que 

degut al volum de treball acumulat, de cara a l’empresa, els hi era necessari 

poder aplicar els canvis el més aviat possible es va decidir mantenir el que 

ja teníem i en tot cas utilitzar actualitzar els components, com per exemple 

l’Activex Data Objects per a accedit a la base de dades.   

L’objectiu principal d’aquesta etapa consisteix en implementar el disseny 

obtingut a l’etapa anterior codificant el sistema amb una tecnologia concreta 

per a posteriorment ser provada i portar a terme el desenvolupament 

realitzat a les etapes anteriors. 

A l’inici del document s’han detallat els aspectes referits al software emprat 

per a desenvolupar l’aplicació. 

  



  CLIMALAB 

5. Implementació 

 

 
82 

 

5.2. Programació orientada a events 

5.2.1. Introducció a la programació orientada a events 

La programació dirigida per events representa un enfocament particular de 

la programació, on tant l’estructura com l’execució dels programes venen 

determinats pels successos que esdevenen al sistema o que ells mateixos 

provoquen. 

Mentre a la programació seqüencial és el programador el que defineix el flux 

del programa, en aquest cas és l’usuari o el que estigui accionant el 

programa qui dirigirà aquest flux. Això no vol dir que en la programació 

seqüencial no existeixi la intervenció d’una gent extern, però aquestes 

accions esdevindran quan ho hagi determinat el programador. 

A la programació dirigida per events, en començar l’execució d’un programa 

es porten a terme les inicialitzacions pertinents i el codi inicial, i tot seguit el 

programa romandrà bloquejat fins a que es produeixi un event, un cop es 

produeixi el programa executarà el codi pertinent. 

Un exemple clar d’aquesta metodologia ho trobem a Visual Basic. 

 

5.2.2. Problemàtica 

Aquest tipus de programació suposa una complicació afegida respecte a la 

resta de paradigmes de programació, degut a que el flux del software 

escapa en part al control del programador.  

Posem per exemple que tenim dos botons a l’aplicació, el primer 

s’encarrega de realitzar uns càlculs interns que dona com a resultat les 

mitjanes d’un estudi, i el segon el que fa es mostrar una gràfica de les 

mitjanes. Òbviament si deixem això en mans de l’usuari podria passar que 

utilitzés el segon pas sense el primer, hauríem de dissenyar bé el cas d’us a 

l’aplicació per a que això no passés. 
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5.3. Visual Basic 

5.3.1. Introducció sobre Visual Basic 

 

Visual Basic és un llenguatge de programació 

desenvolupat per Alan Cooper per a Microsoft. 

Es tracta d’un dialecte de BASIC. La primera 

versió, que data de 1991, neix amb la intenció de 

simplificar la programació emprant un ambient de 

desenvolupament completament gràfic que 

facilités la creació d’interfícies gràfiques. 

Visual Basic constitueix un IDE (entorn de desenvolupament integrat) que 

ha estat empaquetat com un programa d’aplicació, és a dir, consisteix en un 

editor de codi, un depurador, un compilador y un constructor de interfície 

gràfica o GUI.  

Les versions de Visual Basic per a Windows són molt conegudes, però 

existeix una versió de Microsoft Visual Basic 1.0 per a MS-DOS que data de 

1992. Era un entorn que, encara que en mode text, incloïa un dissenyador 

de formularis on encabir els controls. 

A mida que passava el temps van anar sorgint noves versions, la 3.0 (la 

darrera per a 16 bits), la 4.0 (durant la transició del Windows 3.11 al 

Windows 95) , la 5.0 on es va implementar per primer cop la possibilitat de 

compilar a codi nadiu, obtenint una millora considerable del rendiment, i 

finalment, la 6.0 que juntament amb l’anterior suportava característiques 

pròpies dels llenguatges orientat a objectes, encara que sense alguns 

aspectes molt importants com l’herència, el polimorfisme o la sobrecàrrega. 

Actualment encara s’utilitza massivament la versió de Visual Basic 6.0.  

Les versions noves de Visual Basic es basen en la plataforma .NET, que es 

deslliguen de les versions anteriors.  
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5.3.2. Avantatges i inconvenients 

Avantatges: 

 És un llenguatge RAD (Rapid Application Development) 

 Té una corba d’aprenentatge molt ràpida 

 Integra el disseny i la implementació de formularis de Windows 

 Permet utilitzar amb molta facilitat la plataforma dels sistemes 

Windows 

 El codi és pot migrar sense massa complicacions a altres 

llenguatges 

Inconvenients: 

 No hi ha suport de Microsoft des del 4 d’Abril de 2008 (no obstant, el 

MSDN és molt complet) 

 No és multiplataforma (de totes maneres es poden utilitzar 

emuladors i intèrprets per a executar-los en altres plataformes) 

 Només permet l’ús de funcions de llibreries dinàmiques (DLL) 

 És un llenguatge basat en objectes i no orientat a objectes 

 No utilitza del tot correctament els apuntadors de memòria 

 No permet el tractament de memòria dinàmica, punters, ... com part 

del llenguatge. 
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5.4. Bases de dades ADO amb Visual Basic 

5.4.1. Introducció a ADO 

Active Data Objects (ADO) és un dels mecanismes que utilitzen els 

programes per a comunicar-se amb les bases de dades. Amb aquesta eina, 

podem llegir, inserir, editar o esborrar informació continguda a diferents 

àrees d’emmagatzemament de la base de dades.  

ADO va ser dissenyat per Microsoft i és emprat per llenguatges de 

programació com Visual Basic, C++, ASP o VBScript. Va substituir tant a 

DAO (Data Access Object) com a RDO (Remote Data Object) que eren 

sistemes previs que s’utilitzaven per a accedir a bases de dades i bases de 

dades remotes respectivament. Conté gran part de la funcionalitat d’ambdós 

models, però és més senzill d’utilitzar i permet una programació menys 

complex.  

El seu funcionament  és fer d’intermediari entre el programa i la base de 

dades,  com un proveïdor de les dades. Utilitza ODBC per a realitzar l’accés 

a les bases de dades, cosa que ens independitza de la tecnologia de les 

mateixes. Això implica que podem canviar la tecnologia de la base de dades 

i si mantenim la mateixa estructura de dades, les nostres aplicacions 

desenvolupades amb ADO poden continuar funcionant sense ser necessari 

cap canvi al codi de l’aplicació.  

ADO està format per diversos objectes organitzats de manera jeràrquica 

(cadascun d’ells amb els seus mètodes i propietats específics) dels quals 

anomenarem els més importants.  
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5.4.2. Components d’ADO 

5.4.2.1. Connection 

La connexió és com una autopista que permet el flux de dades entre el 

programa i la base de dades. Aquest objecte ens proporciona una connexió 

a una base de dades ODBC des de la nostra aplicació. Aquesta connexió 

ens permetrà efectuar les operacions que desitgem sobre la base de dades.  

Es tracta de l’objecte primari d’ADO, cap dels altres objectes pot existir si 

aquest no és declarat de manera explícita o implícita.  

 

5.4.2.2. Error 

És una col·lecció on s’emmagatzemaran els possibles errors de l’objecte 

Connection. 

 

5.4.2.3. Command 

Representa una comanda SQL que s’executa contra la base de dades 

declarada dins de l’objecte Connection. 
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5.4.2.4. Recordset 

El Recordset representa una taula o el resultat d’una consulta executada 

contra la base de dades. Serà la nostra interfície natural contra la base de 

dades. 

Com en tot model relacional, les dades se’ns presentaran en files i 

columnes. 

 

 

5.4.2.5. Field 

L’objecte Field representa la informació relativa a un camp d’un Recordset. 

Conté la col·lecció Fields que representen tots els camps de la taula, cada 

membre d’aquesta col·lecció és un objecte de tipus Field. 
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5.5. Microsoft Office 

Per a la realització d’aquest projecte s’ha utilitzat la suite 

ofimàtica Microsoft Office, concretament amb dos pilars 

fonamentals com Microsoft Word i Microsoft Access. 

5.5.1. Microsoft Word 

Microsoft Word ha estat l’eina utilitzada per a crear els informes 

que elabora l’aplicació. Les raons per a utilitzar aquesta eina han 

estat diverses, en primer lloc, al tractar-se d’un projecte basat en 

un software ja implementat. Em vaig trobar que utilitzava Word 

per a l’elaboració d’informes per la qual cosa es va decidir no modificar-ho. 

Per altre banda, la facilitat amb la que des de Visual Basic es poden crear 

objectes Word per a treballar amb ells, i també la possibilitat d’un cop generat 

l’informe poder editar-ho fàcilment per part dels usuaris sense haver de tenir 

coneixements en altres aplicacions, van ser un punts molt importants a tenir en 

compte.  

En resum, era una eina que s’adaptava perfectament a les necessitats que 

contemplava el procés d’elaboració dels estudis. 

5.5.2. Microsoft Access 

Pel que fa a l’Access, les raons del seu ús van ser molt similars al 

punt anterior, ens trobem amb un model de base de dades que 

haurem de retocar ja definit en Access, això sumat al bon 

rendiment de l’aplicació amb aquest Sistema Gestor de Bases de 

Dades Relacional i a que després de realitzar un anàlisi de les modificacions 

que hauria de patir el disseny es va veure que no serien excessives, ens va 

portar a mantenir aquest sistema adaptant-lo a les noves necessitats, però 

tenint en compte que el motor d’aquest SGBD ens serviria per a tirar endavant 

el projecte sense cap ensurt. 
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5.6. Microsoft Chart Control (MSCHART) 

El control Chart és un objecte gràfic que s’exposa a events i que pot enllaçar 

dades. Dintre de la nostra aplicació és el component que hem utilitzat per a la 

mostra de gràfiques estadístiques, tant per la seva facilitat d’ús, com per la fàcil 

integració amb Visual Basic i, dintre de les seves limitacions, el gran ventall que 

ofereix en quant a tipus de gràfiques. 
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5.7. Disseny físic de la base de dades 

5.7.1. Creació de la base de dades en SQL 

 
Creació de la base de dades “climalab” 

 
DROP DATABASE climalab; 
CREATE DATABASE if not exists climalab; 
USE climalab; 
 
 

Taula “Enquestes” 
 
drop table Enquestes; 
CREATE TABLE if not exists Enquestes ( 
 ID INT AUTO_INCREMENT, 
 Nom CHAR(255) NOT NULL, 
 Data CHAR(10) NOT NULL, 
 Descripcio CHAR(255), 
 INDEX Data ( Data ), 
 UNIQUE ID ( ID ), 
 INDEX ( ID ), 
 PRIMARY KEY ( Nom ) 
); 
 
 

Taula “Empreses” 
 
drop table Empreses; 
CREATE TABLE if not exists Empreses ( 
 ID INT AUTO_INCREMENT, 
 Nom CHAR(255) NOT NULL, 
 Contacte CHAR(255), 
 Telefon CHAR(50), 
 Email CHAR(50), 
 Descripcio CHAR(255), 
 UNIQUE ID ( ID ), 
 INDEX ( ID ), 
 PRIMARY KEY ( Nom ) 
); 
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Taula “Grups” 
 
drop table Grups; 
CREATE TABLE if not exists Grups ( 
 ID INT AUTO_INCREMENT, 
 Nom CHAR(255) NOT NULL, 
 UNIQUE ID ( ID ), 
 INDEX ( ID ), 
 PRIMARY KEY ( Nom ) 
); 
 
 

Taula “Preguntes” 
 
drop table Preguntes; 
CREATE TABLE if not exists Preguntes ( 
 ID INT AUTO_INCREMENT, 
 Nom CHAR(255) NOT NULL, 
 Tipus INT, 
 UNIQUE ID ( ID ), 
 INDEX Tipus ( Tipus ), 
 INDEX ( ID ), 
 PRIMARY KEY ( Nom ) 
); 
 
 

Taula “TipusPregunta” 
 
drop table TipusPregunta; 
CREATE TABLE if not exists TipusPregunta ( 
 ID INT AUTO_INCREMENT, 
 Nom CHAR(255) NOT NULL, 
 UNIQUE ID ( ID ), 
 INDEX ( ID ), 
 PRIMARY KEY ( Nom ) 
); 
 
INSERT INTO TipusPregunta VALUES ('1','Pregunta Oberta'); 
INSERT INTO TipusPregunta VALUES ('2','Pregunta Tancada'); 
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Taula “Departaments” 
 
drop table Departaments; 
CREATE TABLE if not exists Departaments ( 
 ID INT AUTO_INCREMENT, 
 Nom CHAR(255) NOT NULL, 
 UNIQUE ID ( ID ), 
 INDEX ( ID ), 
 PRIMARY KEY ( Nom ) 
); 
 
 

Taula “DepartamentsEmpreses” 
 
drop table DepartamentsEmpreses; 
CREATE TABLE if not exists DepartamentsEmpreses ( 
 ID INT AUTO_INCREMENT, 
 Empresa INT, 
 Departament INT, 
 Posicio INT, 
 INDEX Departament ( Departament ), 
 INDEX Empresa ( Empresa ), 
 UNIQUE ID ( ID ), 
 INDEX ( ID ) 
); 
 
 

Taula “Categories” 
 
drop table Categories; 
CREATE TABLE if not exists Categories ( 
 ID INT AUTO_INCREMENT, 
 Nom CHAR(255) NOT NULL, 
 UNIQUE ID ( ID ), 
 INDEX ( ID ), 
 PRIMARY KEY ( Nom ) 
); 
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Taula “GrupsEnquestes” 
 
drop table GrupsEnquestes; 
CREATE TABLE if not exists GrupsEnquestes ( 
 ID INT AUTO_INCREMENT, 
 Enquesta INT, 
 Grup INT, 
 Posicio INT, 
 INDEX Enquesta ( Enquesta ), 
 INDEX Grup ( Grup ), 
 UNIQUE ID ( ID ), 
 INDEX ( ID ) 
); 
 
 

Taula “PreguntesEnquestes” 
 
drop table PreguntesEnquestes; 
CREATE TABLE if not exists PreguntesEnquestes ( 
 ID INT AUTO_INCREMENT, 
 Enquesta INT, 
 Grup INT, 
 Pregunta INT, 
 Posicio INT, 
 INDEX Enquesta ( Enquesta ), 
 INDEX Grup ( Grup ), 
 UNIQUE ID ( ID ), 
 INDEX Pregunta ( Pregunta ), 
 INDEX ( ID ) 
); 
 
 

Taula “Estudis” 
 
drop table Estudis; 
CREATE TABLE if not exists Estudis ( 
 ID INT AUTO_INCREMENT, 
 Nom CHAR(255) NOT NULL, 
 Enquesta INT, 
 Empresa INT, 
 Descripcio CHAR(255), 
 Data CHAR(10) NOT NULL, 
 INDEX Data ( Data ), 
 INDEX Empresa ( Empresa ), 
 INDEX Enquesta ( Enquesta ), 
 UNIQUE ID ( ID ), 
 INDEX ( ID ), 
 PRIMARY KEY ( Nom ) 
); 
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Taula “ClientsWeb” 
 
drop table ClientsWeb; 
CREATE TABLE if not exists ClientsWeb ( 
 ID INT AUTO_INCREMENT, 
 Nom CHAR(255) NOT NULL, 
 Password CHAR(50) NOT NULL, 
 Descripcio CHAR(255), 
 Estudi INT, 
 INDEX Estudi ( Estudi ), 
 UNIQUE ID ( ID ), 
 INDEX ( ID ), 
 PRIMARY KEY ( Nom ) 
); 
 
 

Taula “Respostes” 
 
drop table Respostes; 
CREATE TABLE if not exists Respostes ( 
 ID INT AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
 Estudi INT, 
 Enquesta INT, 
 Grup INT, 
 Pregunta INT, 
 Valor_obert CHAR(255), 
 Valor_tancat INT, 
 Empresa INT, 
 Departament INT, 
 INDEX Departament ( Departament ), 
 INDEX Empresa ( Empresa ), 
 INDEX Enquesta ( Enquesta ), 
 INDEX Estudi ( Estudi ), 
 INDEX Grup ( Grup ), 
 INDEX Pregunta ( Pregunta ), 
 INDEX Categories ( Categories ), 
 PRIMARY KEY ( ID ) 
); 
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Taula “Prioritats” 
 
drop table Prioritats; 
CREATE TABLE if not exists Prioritats ( 
 ID INT AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
 Estudi INT, 
 Enquesta INT, 
 Grup INT, 
 Pregunta INT, 
 Empresa INT, 
 Departament INT, 
 INDEX Departament ( Departament ), 
 INDEX Empresa ( Empresa ), 
 INDEX Enquesta ( Enquesta ), 
 INDEX Estudi ( Estudi ), 
 INDEX Grup ( Grup ), 
 INDEX Pregunta ( Pregunta ), 
 PRIMARY KEY ( ID ) 
); 
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Planificació 

 

En aquest apartat mostrarem la planificació que es va establir a l’inici del 

projecte, així com la desviació final i possibles factors incidents en aquest 

aspecte. 
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6.1. Introducció 

 

En aquest capítol tractarem tots els temes relacionats amb recursos hardware, 

software i humans, també tractarem les dades de planificació, tant les previstes 

com les reals amb els motius de les possibles desviacions. També avaluarem 

el cost total de l’aplicació i l’impacte o estudi econòmic d’una possible 

comercialització de l’aplicació. 

 

6.2. Dades de la planificació 

 

Tot projecte disposa d’una planificació inicial i un còmput final de les hores de 

dedicació. És en aquest moment, un cop finalitzat el projecte on es fa una 

valoració sobre la desviació del projecte, dividint el treball global en diverses 

etapes clarament diferenciades per tal d’estimar més clarament cap a quines 

d’aquestes etapes hi ha hagut més càrrega de treball. 

A continuació es mostra una taula amb les dades de totes les hores de la 

planificació temporal d’aquest projecte, les previstes, les reals i les desviacions 

sorgides: 

 

Etapa Hores 
previstes 

Hores 
reals 

Hores 
desviades 

Descripció del projecte 10 10 0 

Anàlisi de requeriments 20 25 +5 

Especificació 25 30 +5 

Disseny 25 25 0 

Implementació i proves 160 210 +50 

Documentació i recerca 80 100 +20 

TOTAL  320 400 +80 

 

Tal i com veiem entre la previsió inicial i el temps realment emprat en el 

projecte hi ha una desviació de 80 hores addicionals. A continuació 

comentarem els possibles factors que han pogut ocasionar aquest desviament. 
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 Manca d’experiència en la planificació de projectes: La meva poca 

experiència en planificació de projectes pot haver influït en el fet d’haver 

realitzat una estimació massa curta. Tot i que en un any com a 

professional ja he patit aquests desviaments en alguns projectes als que 

he treballat, i pel que veig és un aspecte força comú.  

 Coneixement de les tecnologies utilitzades: El llenguatge de 

programació, així com les eines alternatives que he utilitzat per a 

elaborar el software les coneixia però amb un caràcter molt bàsic. Per 

això, ha estat necessari disposar d’un temps d’aprenentatge i de recerca 

d’informació per a poder solucionar els diferents requeriments que 

necessitava l’aplicació 

 Ocupació professional: En el moment de començar el projecte feia ja 

uns mesos que havia començat a treballar a una consultoria tecnològica 

com a consultor d’un ERP, normalment sempre treballo a clients i 

aquests són de fora de la província de Barcelona, pel que moltes 

vegades entre setmana estic fora de casa. Fet que ha produït que el 

tems de dedicació no hagi pogut ser el que estimava inicialment i ha 

portat a allargar l’entrega del projecte. 

 Adaptar-se al disseny de l’aplicació: Un dels aspectes que ha afectat 

al temps d’elaboració del projecte és la dificultat d’adaptar-se a una 

especificació, disseny i implementació ja estipulades. Al tractar-se d’una 

ampliació, un dels aspectes més importants és entendre com ha estat 

desenvolupada i crear les noves funcionalitats sense sortir d’aquest 

model per tal de fer l’aplicació més persistent.  

 Dificultat en la recerca d’informació: El procés de recerca d’informació 

en quant a eines del sector camp a diverses empreses ha estat força 

difícil, ja que moltes eren reticents a parlar de característiques tècniques 

de les seves aplicacions. D’altres demanaven fer reunions personals, 

cosa que amb el meu horari ha estat força complicat. Al final hem pogut 

aconseguir informació però no tota la que esperava de bon principi. 

 



CLIMALAB 

6. Planificació 

 

 
101 

 

 

6.2.1. Diagrama de Gantt (Inicial) 

 

 

6.2.2. Diagrama Gantt (Final) 

 

 
 
Cal destacar que la documentació s’ha anat fent en paral·lel al projecte fent les anotacions pertinents durant el transcurs del 
mateix, deixant per al final l’elaboració definitiva amb l’agrupació de la informació recollida durant tot el procés. 
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6.3. Estudi econòmic del projecte 

En el desenvolupament d’un projecte com aquest prendrien part tant analistes 

com a programadors per a portar a terme totes i cada una de les etapes 

descrites anteriorment. Així doncs, s’han repartit les hores totals entre 

cadascun d’aquests rols, amb la finalitat de quantificar millor el cost del 

personal. 

Etapes Hores Analista Programador 

Anàlisi de requeriments 25 25  

Especificació 30 30  

Disseny 25 20 5 

Implementació i proves 210 10 200 

Total d’hores 290 85 205 

Cost/hora 55 €/h 35€/h 

Subtotal 4.675 € 7.175 € 

Cost total 11.850€ 

 

Tenint en compte un cost mig de 55 euros la hora per a un analista i 35 euros la 

hora per un programador, el cost total en personal pujaria fins als 11.850 euros. 

Aquests valors, s’han pres respecte als valors del projecte inicial considerant 

l’augment de l’IPC des de la seva realització i veient que realment són molt 

semblants als preus que es mouen al mercat actual. 

 

En aquesta previsió no es van tenir en compte els costos dels equips 

informàtics, sistemes de BBDD ni la resta de programes utilitzats durant el 

desenvolupament degut a que ja es disposava d’aquests productes abans de 

començar amb el projecte. 

 

Al tractar-se d’un projecte d’ampliació sembla lògic que hauríem de tenir en 

compte el cost del projecte inicial que hem ampliat i agrupar els costos per tal 

de veure el cost general de l’aplicació en sí.  

 

Aquest valor seria 18.400€ + 11.850€, per tant, 30.250€. 
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Estudi de mercat 

 

En aquest capítol aprofundirem sobre altres solucions semblants al mercat 

actual, empreses que es dediquen a això i diferencies o semblances entre els 

seus productes i el nostre. 
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7.1. Introducció 

 

Abans d’entrar en detall a l’hora d’analitzar els productes d’altres empreses que 

es dediquen a l’anàlisi del clima laboral per a organitzacions és important 

entendre sobre quin mercat s’estableix aquesta branca de la consultoria.  

 

En referim concretament a la consultoria en recursos humans, l’objectiu 

d’aquesta branca de la consultoria es bassa en ajudar a les empreses a 

formular i executar l’estratègia de recursos humans, coordinada amb 

l’estratègia organitzativa general. 

 

Els serveis que ofereixen són molt diversos com la implantació de sistemes 

d’organització, la descripció i valoració dels llocs de treball, l’avaluació del seu 

acompliment, l’anàlisi dels plans retributius i l’estudi de com millorar el clima 

laboral i els processos de comunicació interna, entre d’altres.  

 

Actualment podem trobar una gran quantitat de consultores en recursos 

humans, tant a nivell nacional com internacional, i dintre d’aquestes moltes 

ofereixen també la possibilitat de fer anàlisis del clima laboral. Estem parlant 

d’empreses amb uns pressupostos molt grans i on darrera de tota eina 

utilitzada per analitzar el clima laboral es troba un equip de desenvolupament 

que treballa en la elaboració del mateix. És per això que trobarem moltes 

diferències amb productes del mercat, sobretot en termes de tecnologia ja que 

no és el mateix tenir a una persona treballant durant un temps determinat que 

un equip de desenvolupament treballant-hi constantment elaborant millores. Tot 

i això, a diferència d’altres tipus d’aplicacions, en l’anàlisi del clima laboral la 

eina per analitzar les dades és un punt molt important però no definitiu, les 

mancances en el software es supleixen amb coneixements funcionals i a l’hora 

de fer un anàlisi és molt més important saber llegir les dades i elaborar un 

informe pràctic per al client més enllà de treure infinitat de gràfiques que per sí 

soles no ajudaran en res.  
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7.2. El procés 

 

En quant al procés que utilitzen les empreses especialitzades a l’hora d’abordar 

un anàlisi sobre el clima laboral podríem dir que és un procediment força 

estàndard. 

 

Cada empresa té els seus petits mètodes a l’hora de posar-se en contacte amb 

l’organització client, rebre la informació necessària per avaluar la problemàtica, 

o el procés d’emmagatzematge de les dades recollides. Però si ens fixem en el 

caràcter funcional pur, el procediment que utilitzen la gran majoria d’empreses 

es podria resumir en els següents punts. 

 

 Diagnòstic del problema 

Perquè ens demanen un anàlisi? Què falla? 

 Decidir quines variables es valoraran 

Sobre quins aspectes hem de basar l’estudi? 

 Eina: El qüestionari 

Elaboració del qüestionari que respondrà el client 

 Presentació de les dades 

Gràfiques, informes i eines de reporting. 

 Transmissió de la informació 

Com fer arribar la informació a l’organització. 

 Pla d’acció 

Mesures a prendre després d’obtenir els resultats. 
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7.2.1. Diagnòstic del problema 

 

El punt determinant en aquesta fase és molt clar, pot ser que l’empresa hagi 

detectat una insatisfacció en quant a la cultura corporativa o el clima laboral i la 

vulgui poder avaluar. És molt comú però, que l’empresa el que vulgui és fer un 

anàlisi preventiu, és a dir, sense haver captat símptomes clars de insatisfacció, 

es vol fer un anàlisi per tal d’intentar tractar els punts més fluixos de la 

organització i així efectuar un pla d’acció abans de que sigui massa tard.  

 

 

 

Per a aconseguir identificar el problema el procés habitual és mantenir reunions 

amb els dirigents de les organitzacions que ens demanen el servei, i a partir 

d’aquí elaborar un esborrany de què és el que es vol tractar dintre del nostre 

estudi. És a dir, quines variables són les que volem tenir en compte a l’hora de 

fer el nostre anàlisi. 
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7.2.2. Decidir quines variables es valoraran 

 

Quan parlem de variables, al que ens estem referint és sobre quins aspectes 

volem focalitzar l’anàlisi del nostre estudi per a veure’n l’opinió dels nostres 

treballadors.  

 

Aquestes són algunes variables, que a mode d’exemple podríem arribar a 

valorar. Per a cada organització s’escolliran les més rellevants.  

 

 

 

El procés de selecció d’aquestes variables ve precedit per les reunions 

mantingudes al punt anterior, on es valorarà amb el personal de l’organització 

quins són els punts clau sobre els quals es vol obtenir informació dels seus 

treballadors per tal de poder oferir, en cas necessari, un pla de millora. 

 

Una vegada focalitzades les variables de les quals volem obtenir un anàlisi 

detallat, arriba el moment d’elaborar un qüestionari amb les preguntes més 

significatives per a cadascuna de les variables a estudiar. 
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7.2.3. Eina: El qüestionari 

 

Un cop ja sabem sobre quins punts hem d’actuar, entrem en la fase de 

l’elaboració del qüestionari que ens retornarà respòs el client, cal a dir que al 

nostre qüestionari podrem inserir tant preguntes tancades com preguntes 

obertes, en tot cas de les que després podrem fer anàlisis estadístics 

mitjançant la nostra aplicació seran de les tancades. 
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Vegem-ne un exemple d’una possible pregunta que podria aparèixer al nostre 

qüestionari. 

 

 

 

 

 

Arrel d’un grup de preguntes tancades tan gran com considerem oportú i sobre 

tota la quantitat de variables sobre les quals haguem decidit incloure a l’anàlisi, 

elaborarem el qüestionari final del qual obtindrem les respostes dels 

treballadors enquestats, o el que es el mateix, les dades sobre les quals ens 

basarem per a realitzar tot un conjunt de càlculs estadístics d’on extraurem els 

nostres informes finals. 
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7.2.4. Presentació de les dades 

 

Una vegada recollida tota la informació i emmagatzemada a la base de dades 

del nostre software, es passarà un procés en el qual analitzarem les dades, 

farem els càlculs pertinents, crearem les gràfiques oportunes i muntarem 

l’informe final que serà presentat al client. 

 

Analitzant diverses solucions podríem generalitzar en tres grans grups. 

 

 

 

Elaboració de gràfiques basades en les variables globals determinades que 

hem escollit, donant resposta per a cada departament enquestat. 
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Elaboració de gràfiques basades en les variables particulars escollides per a un 

departament en concret.  

 

 
 
Valoracions sobre les variables globals per a cada departament de 

l’organització. 
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7.2.5. Transmissió de la informació 

 

 

 

Els principals col·lectius als que s’haurà de transmetre la informació seran el 

director general, l’equip de direcció, el director de recursos humans i els 

participants en el projecte de diagnòstic de clima laboral. Per defecte, és 

recomanable que tota l’organització rebi algun tipus d’informació, encara que 

sigui només dels resultats generals. En el cas de que s’hagin utilitzat 

segmentacions, s’haurà de decidir quin nivell d’informació es transmet a aquells 

col·lectius dels que es té major nivell de detall.  Per últim s’han de valorar 

també altres col·lectius interns com per exemple poden ser els representants 

sindicals o l’organització matriu a la que pertany l’organització en qüestió. 
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Pel que fa al moment de difondre els resultats obtinguts s’ha de procurar que el 

període de temps entre l’enquesta i els resultats no sigui massa gran. Avui en 

dia els mitjans informàtics permeten facilitar molt la construcció dels informes 

finals. S’ha de tenir en compte la situació de l’organització, ja que s’ha de 

considerar estable respecte a altres moments de l’any o de la seva història. 

Tampoc s’han de preveure canvis dràstics immediats que puguin associar-se 

als resultats del diagnòstic de clima laboral. 

 

Les vies més comunes que es poden utilitzar per a comunicar els resultats 

obtinguts són els informes. 

 

 Un dossier amb tota la informació completa. 

 Un informe executiu o resum per al director general. 

 Un informe resumit per a l’equip de direcció. 

 Un informe específic per al departament de recursos humans. 

 

A més a més d’utilitzar informes escrits ja sigui en paper o mitjançant Internet, 

també hi han altres vies de comunicació com poden ser per exemple les 

reunions formals ja programades on s’estableix un punt a tractar que sigui el 

diagnòstic de clima laboral, les reunions o presentacions específiques per a 

comentar els resultats. 
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7.2.6. Pla d’acció 

 

 

 

El darrer pas és dissenyar un pla estratègic. Quan l’organització enquesta als 

seus empleats sobre diversos aspectes, els empleats es pregunten què farà la 

direcció amb aquestes opinions, si les tindrà en compte i quins canvis produirà. 

 

Ja no s’estarà diagnosticant el clima laboral simplement, sinó que s’entrarà en 

una etapa en la que l’objectiu serà influir sobre aquest clima laboral i fer-lo 

evolucionar en una determinada direcció. És a dir, es pretén millorar el clima 

laboral en uns aspectes en concret. 

 
Els experts recomanen que si no s’han d’intentar millorar els possibles 

problemes que puguin sorgir és millor no fer res, ja que això provocarà pèrdua 

de credibilitat per part dels empleats, també asseguren que  a vegades, les 

queixes es produeixen per falta d’informació. Com per exemple dir que la  

retribució és baixa, però en realitat no ho és respecte a d’altres empreses del 

mateix sector, llavors no se’ls ha de pujar el sou, sinó que el que s’ha de fer és 

informar i presentar-los un estudi sectorial. 
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7.3. Tractament de la informació (Taules) 
 

En aquest apartat parlarem de les diferències entre la nostra aplicació i la resta 

d’aplicacions observades, en quant al tractament de les dades i el seu 

mostreig. 

 

Per norma general, el tractament de les dades no és una variable que difereixi 

molts entre diferents eines. El que varia més a l’hora de diferenciar uns i altres 

estudis és la forma en que s’expressen. 

 

Nosaltres, com a norma general ens basem en el càlcul de mitjanes a l’hora de 

mostrar les dades, on el valor de les quals varia entre 1 i 5 respectant el pes 

que li hem donat a les respostes, cal dir que aquesta forma és la més normal, 

però no n’és la única. Hi ha diverses empreses que per a donar-li un caire més 

pràctic avaluen els resultats en base 10 (com si la nota d’un examen es 

tractés), o en valors percentuals. Aquestes diferencies tenen el seu raonament 

a l’hora de fer de cara al client més entenedores les dades. 
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Respecte a altres solucions, pel que he vist, un punt a favor que tenim es la 

senzillesa i la claredat de la informació. Gràcies al procés de generació de 

l’informe on codifiquem els ítems en colors segons un varem prèviament 

imposat per nosaltres, podem avaluar de manera ràpida on falla la nostra 

organització. En altres taules generades per altres aplicacions, encara que la 

informació acostuma a ser clara, és més difícil d’interpretar ens segons quins 

casos. 
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Un aspecte molt important que li manca a la nostra aplicació vers altres que hi 

ha al mercat actualment és la possibilitat de interactuar amb les dades. Més 

d’una empresa disposa d’aquesta eina web que per als clients els hi pot ser de 

gran utilitat, ja que encara que les possibilitats d’anàlisi siguin una mica 

escassos per norma general, dóna la possibilitat al client a elaborar gràfiques 

interactuant amb diverses variables afegides a l’estudi, de manera que és molt 

més interactiu i interessant a l’hora de visualitzar els resultats. 
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7.4. Tractament de la informació (Gràfiques) 

 

En aquest apartat aprofundirem sobre les diferències entre la nostra aplicació i 

la resta d’aplicacions en quant al tractament gràfic de les dades.  

 

Potser un dels aspectes més fluixos de la nostra aplicació vers la resta que hi 

ha actualment al mercat, és que la nostra està basada única i exclusivament en 

gràfics de columnes.  
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Tot i que això no és impediment de cap tipus a l’hora de poder avaluar els 

resultats, sí que és veritat que per a segons quin tipus de estudis pot arribar a 

ser més clar un gràfic com els circulars (sobretot si parlem de dades 

percentuals), lineals (per veure l’evolució), etc... 
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Vegem a continuació alguns altres tipus de gràfiques que utilitzen a altres 

empreses. 

 
Una de les gràfiques més utilitzades 

sobretot per a analitzar dades percentuals, 

és la circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També ens trobem d’altres gràfiques molt interessants que fan valoracions 

globals sobre totes les variables contemplades a l’estudi (amb diversos rangs 

de satisfacció) mitjançant un mapa força intuïtiu. 
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També ens trobem 

els típics gràfics 

lineals. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
O un altre tipus de gràfic 
que pot ser molt 
interessant a l’hora de fer 
comparatives entre les 
respostes de 2 
departaments. 
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O fins i tot per a donar un caire gràfic al pla d’acció que s’elaborarà per a 
l’organització. 
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7.5. Conclusions 

 

Després d’analitzar algunes de les solucions que hi ha al mercat actualment per 

a fer anàlisis del clima laboral a les empreses, podríem fer les següents 

valoracions respecte la nostra aplicació. 

 

Com ja hem comentat abans, hem de tenir en compte que totes aquestes 

empreses, mantenen a la seva plantilla un equip de desenvolupament que 

treballa diàriament amb l’aplicació en les consegüents millores que els clients 

poden suggerir. Així doncs, intentar fer un producte competitiu tecnològicament 

és força complicat. 

 

De totes maneres, això no és raó per a pensar que la nostra aplicació és molt 

menys vàlida que la resta, al contrari. Al treballar conjuntament amb els 

professionals de Qualitats SL, i dialogar conjuntament sobre l’abast de 

l’aplicació i de les seves possibles funcionalitats s’ha arribat a presentar un 

producte que pot competir amb la resta de programaris, ja que, els canvis que 

s’han fet venen precedits de reunions amb clients, experiència en el món de 

l’anàlisi del clima laboral i diverses idees que han donat un valor afegit al 

programa. 

 

En quant al tractament de la informació, crec que el nostre software és molt 

complet, és més, penso que els resultats que es mostren comparant-lo amb 

d’altres estudis són molt més palpables de cara al client i que donen una visió 

més clara d’on s’ha d’actuar. Pot ser seria convenient, poder tenir un ventall 

més ampli respecte a la tipologia de preguntes, poder incloure a part de 

preguntes tancades de valoració i preguntes obertes, un tipus de pregunta 

d’opcions, com podria ser valorar quin departament mostra una millor 

organització, etc...  
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Un altre punt fort de CLIMALAB respecte a d’altres solucions, es l’anàlisi 

DAFO, no hi ha moltes aplicacions que facin una separació tant específica dels 

punts forts, punts dèbils i aspectes a millorar d’una organització, prestant així 

una major claredat a l’hora de poder emprendre actuacions a diferents nivells.  

 

Aquest punt fort, potser queda relegat a una gran manca que té el programa, 

com és el servei web, ja no tant per la possibilitat de donar accés al client via 

web per a generar les seves gràfiques personals com és el cas d’alguna 

empresa, sinó pel fet de no donar l’opció a poder enregistrar en un servidor 

web l’enquesta i que els clients contestin allà les enquestes, emmagatzemant 

així la informació directament al servidor. En el moment que vam fer l’anàlisi de 

requeriments es va rebutjar aquesta opció, ja que pels clients que tenia 

l’empresa no era una millora urgent. El cas es que un cop tancat el projecte, es 

va intentar reprendre aquesta idea, que per falta de temps no ha estat possible 

acomplir.  

 

Deixant el tema del servei web i el tractament de la informació reflectit en 

informes, un altre punt del que el programa està ben servit, però que podria 

millorar-se seria tenir un ventall d’opcions gràfiques més elevat, més que res 

per a donar un punt de vista diferent a les dades, ja que encara que els gràfics 

de barres fan la funció perfectament, i segurament per les dades que tractem 

són els més clars, amb un altre tipus de gràfics com els que hem vist en 

l’apartat anterior es podria mostrar la informació d’una manera més atractiva de 

cara al client. 
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Manual d’usuari  

 

En aquest capítol oferirem el manual d’usuari que s’ha elaborat sobre les noves 

funcionalitats de l’aplicació. 

  

Capítol 

8 
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8.1. Pantalla Principal 

 

En aquesta nova versió del programa, s’ha modificat la pantalla principal per 

una raó molt òbvia. La idea primordial és la de millorar la usabilitat del 

programa, ja que abans la navegació estava basada pel menú principal en la 

seva majoria i per una barra d’icones poc explicatives. Fet que provocava 

confusió de cara als usuaris respecte la barra d’icones i lentitud en el procés de 

cerca de les opcions estimades al menú principal. 

 

 

 

Per millorar això, s’ha decidit crear una pantalla inicial molt més interactiva amb 

l’usuari i estructurada d’una manera que pretén solucionar les tasques de 

navegació per l’aplicació. 
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S’ha dividit la seva estructuració en tres grans blocs diferenciats per la seva 

casuística. 

- Paràmetres inicials 

- Operacions Estudi 

- Eines de Reporting 

 

Anem a veure-les més detalladament. 
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8.1.1. Paràmetres inicials 

 

 

En aquesta primera categoria hem agrupat les actuacions bàsiques a l’hora de crear 

els passos previs d’un estudi, és a dir la creació de l’empresa i els seus departaments 

(en cas de no existir) i la creació de l’enquesta que ens servirà per tractar les dades de 

l’estudi. Dintre d’aquest segon subgrup, s’han afegit també accions usuals com la 

creació de grups o preguntes i la més important, l’elaboració de l’enquesta a partir de 

l’addició dels grups i preguntes corresponents, juntament amb la generació de 

l’enquesta final.  
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8.1.2. Operacions Estudi 

 

 

En aquesta categoria hem afegit una varietat d’accions que tenen el seu efecte 

sobre els estudis. La més habitual es la de creació del mateix.  

La resta es tracta d’operacions que actuen sobre l’estudi com l’addició de les 

respostes recol·lectades (amb les possibilitats d’afegir les respostes massives, 

tant per a preguntes tancades com per a obertes per tal d’agilitzar els 

processos), o altres operacions com les d’afegir prioritats o visualitzar 

comentaris de l’estudi.  

 

8.1.3. Eines de Reporting 

 

 

I ja per finalitzar, l’últim grup i potser sobre el que recau la part més important 

de l’aplicació, les eines de reporting. Les funcionalitats que realment donaran 

un valor afegit al nostre estudi. 
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Per una banda tenim l’accés a les operacions de càlcul de mitjanes, dins les 

quals es troben tant la generació dels informes, DAFO, etc... com la generació 

de les gràfiques pertinents. Després tenim l’operació sobre el càlcul de 

prioritats, i al igual que amb les mitjanes tenim els accessos a les comparatives 

d’estudis, dins dels quals també es troben els informes i les gràfiques 

pertinents. Per acabar l’altre opció afegida és la del càlcul de la dispersió de les 

preguntes, que ens ajudarà a veure mitjançant gràfiques com ha estat la 

distribució de les respostes. 

El propòsit d’aquesta pantalla no és altre que facilitar la maniobrabilitat de 

l’usuari a l’hora de moure’s per l’aplicació, per això s’ha intentat aglutinar les 

operacions més usades en una finestra principal que permeti un accés directe i 

ràpid a aquestes utilitats. Igualment, la navegabilitat per la barra de menús està 

forçament ben estructurada i sempre es pot utilitzar, tant per les mateixes 

opcions que tenim mostrades a la pantalla inicial com per a la resta d’utilitats. 
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8.2. Estudi DAFO 

 

La pretensió que es busca amb la inclusió d’aquest nou mòdul és per davant de 

tot automatitzar un procés molt necessari a l’hora del tractament i anàlisi de la 

informació, procés que fins ara es feia manualment i portava molt de treball al 

darrera. 

La idea principal és que al analitzar aquesta informació, prèviament calculada 

al nostre aplicatiu, ens generi una eina de reporting que ens ajudi a avaluar la 

informació del nostre client de manera que la puguem classificar en 3 grans 

grups: 

- Punts forts:  Aspectes on el nostre client té un marge de 

valoració molt bo respecte a l’opinió dels enquestats, i per tant, són 

punts on s’ha de continuar treballant de la mateixa manera per a 

garantir l’èxit. 

- Punts dèbils: Aquí estaran classificats els aspectes sota els 

quals l’organització té un punt de vista extern més crític, per tant 

seran els punts on l’empresa haurà de concentrar més els seus 

esforços per a capgirar la seva situació i obtenir valors positius. 

- Aspectes a millorar:  Els punts intermedis, Podríem arribar a 

valorar que sobre aquests aspectes l’empresa no està fent una mala 

gestió, però que no podem classificar com a excel·lents. Són potser 

els que amb un petit intent de millora podrien arribar a convertir-se en 

un dels punts forts. De igual manera, si no s’actua conseqüentment o 

es deixen de costat pot portar-los a caure i convertir-los en un punt 

dèbil.  
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Vegem-ne el seu funcionament. 

 

8.2.1. Generar DAFO 

 

Quan estem emprant les utilitats del mòdul per calcular les mitjanes per grups i 

preguntes, una d’aquestes és la generació de l’informe DAFO.  

Per a veure el resultat d’aquest informe ens dirigirem a la finestra del càlcul, on 

tindrem les diverses opcions que podrem executar. Si ens interessa, de igual 

manera que a l’hora de generar l’informe de mitjanes, podrem entrar 

manualment els límits a partir dels quals voldrem avaluar els punts febles, 

forts,...  

 

Un cop entrades aquestes dades, seleccionarem la opció de generar l’informe 

DAFO i podrem analitzar els resultats.  
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Els resultats ens apareixeran classificats pels 3 grups de divisió, i alhora per 

tots els departaments que estiguin vinculats a l’estudi. 

Relacionat amb aquesta nova funcionalitat tenim la generació del word. 

Aquesta el que fa és extreure’ns en un informe la informació obtinguda per 

pantalla formatejada de manera que ens apareixeran els valors de les mitjanes 

amb el color corresponent a la categoria que pertanyi, segons els barems que 

haguem posat als paràmetres d’entrada. En cas de no posar res, el programa 

sempre calcula amb valors 3,5 i 3 respectivament.  
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8.3. Categories per comentaris 

 

Aquesta nova funcionalitat té com a finalitat la possibilitat de poder classificar 

els comentaris oberts que ens presenten el clients. Quan es va contemplar 

aquesta necessitat el treball d’anàlisi i classificació era molt costós pel que es 

va decidir afegir aquesta millora. 

 

El procediment a partir d’ara recau dintre dels processos interns de l’aplicació, 

on per una banda, tenim un registre de categories que podem anar creant 

segons les nostres necessitats, i per altre costat a l’hora d’enregistrar els 

comentaris a la nostra base de dades es dona l’opció de vincular-los a una 

categoria en concret. 

 

Els avantatges d’això ens porten a poder oferir un nivell d’anàlisi d’un caràcter 

molt més obert. Ja no només estem valorant respostes fixes d’un tipus en 

concret, sinó que a més es dona la possibilitat d’oferir al client una eina per a 

poder conèixer de forma natural el que el seu personal opina sobre un 

determinat aspecte de l’organització.  Vegem-ne el seu ús.  
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8.3.1. Accés a categories de comentaris 

Dintre de la nostra aplicació ens anirem a la opció Categories comentaris des 

del menú principal, a partir de la qual ens oferirà les següents opcions 

disponibles: 
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8.3.2. Crear categoria 

 

Al donar-li a l’opció de crear una categoria se’ns apareixerà una nova finestra 

per a que afegim el nom d’aquesta. Un cop escrit seleccionarem acceptar i la 

nova categoria serà afegida a la nostra base de dades.  

 

 

Cas d’haver estat creada sense cap inconvenient, el programa ens avisarà del 

seu estat. 

 

 

De igual manera que si hi hagués cap excepció. 

 

 

  



CLIMALAB 

8. Manual d’usuari 

 

 
140 

 

8.3.3. Llistar Categories 

En el cas de llistar les categories, el que ens mostrarà l’aplicació serà una 

finestra amb la totalitat de les categories afegides a la nostra base de dades 

ordenades alfabèticament. 

 

 

  



CLIMALAB 

8. Manual d’usuari 

 

 
141 

 

8.3.4. Eliminar Categoria 

Si en algun moment creiem necessari netejar la base de dades i eliminar 

categories que per la raó que sigui ens han quedat obsoletes o inservible 

també tenim l’opció per a eliminar qualsevol d’aquestes.  

 

El procediment és molt semblant als anteriors, un cop seleccionada l’opció 

d’eliminar una categoria ens mostrarà una finestra on apareixeran totes les 

categories enregistrades al sistema. 

 

Escollirem la categoria que vulguem treure i li donarem a eliminar. Per raons de 

seguretat i per a tenir un nivell òptim de persistència al sistema, hem optat per 

crear una categoria inamovible “Sense Categoria”, on aniran a parar totes les 

categories fetes fins al moment (ja que abans el nostre model de base de 

dades era diferent i no incloïa categories) i les que no es vulguin classificar.  
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Un cop seleccionada la categoria i després d’acceptar l’operació, el programa 

ens tornarà a demanar l’aprovació de l’operació. 

 

 

 

Si tot ha anat correctament ens sortirà un missatge explicatiu. 

 

 

 

En cas d’intentar eliminar la categoria base, el sistema advertirà de la 

impossibilitat de realitzar l’anomenada acció. 
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8.3.5. Inserció de Categories 

 

El procés d’ús d’aquesta funcionalitat ha estat afegit a l’aplicació seguint el 

padró d’usabilitat ja existent per no alterar el procés d’afegir respostes. 

 

Un cop som a dins del procés, ens sortirà una finestra idèntica a la que teníem 

abans, però amb la inclusió d’un nou desplegable que ens mostrarà totes les 

categories que tinguem guardades al sistema.  

 

Aquest procediment el podrem fer, tant des del mòdul de afegir respostes, 
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Com des del mòdul d’afegir respostes massives (obertes). 

 

 

8.3.6. Visualitzar Comentaris 

 

Un cop enregistrada tota la informació, el que ens resultarà molt útil per a poder 

fer el nostre anàlisi serà extreure aquesta informació. 

 

Per a fer això tenim la opció de poder generar un informe agrupant tots els 

comentaris oberts, per la categoria corresponent. De manera que l’usuari podrà 

avaluar de manera més detallada i fàcil com utilitzar la informació de cara a 

l’informe final. 

 

Per accedir a aquesta opció, anirem a Visualitzar comentaris dins del menú 

principal, i un cop seleccionat l’estudi sobre el qual volem extreure les dades, 
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ens apareixerà la següent finestra, escollirem el departament del que visualitzar 

els comentaris i generarem l’arxiu. 

 

 

L’arxiu de sortida tindria el següent esquema, agrupant per grups i preguntes, i 

mostrant de manera ordenada tots els comentaris agrupats en la seva 

categoria.  
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8.4. Comparativa d’estudis 

 

La motivació d’aquesta nova funcionalitat ve condicionada per la necessitat de 

poder oferir als clients informació sobre el clima laboral de la seva organització 

amb caràcter progressiu.  

 

Òbviament aquesta funció no tindria sentit si no volguéssim obtenir una relació 

de llarga duració amb els nostres clients, és aquí on aquesta funcionalitat entra 

en acció oferint un valor afegit. Aquest valor afegit consisteix en poder avaluar 

periòdicament l’evolució del clima laboral a les organitzacions.  

 

Com es pot avaluar això? Aquesta nova eina ofereix la possibilitat de poder fer 

comparatives d’estudis realitzats a una organització. La seva funcionalitat és 

molt simple. 

 

Primerament denotarem les dues possibilitats de comparatives que tenim, i 

més endavant ens endinsarem en les possibilitats de cadascuna d’elles.  

 

Tal i com tenim a les opcions bàsiques sobre estudis podem fer una 

comparativa basant-nos en diferents indicadors de control. El primer i més 

genèric seria la comparativa per mitjanes generals, i el més detallat la 

comparativa per grups/preguntes. 
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8.4.1. Comparativa per mitjanes generals 

 

Dintre del nostre aplicatiu ens anirem a la opció Comparativa Mitjanes 

Generals, o bé des de la barra de menú o des de l’accés directe de la pantalla 

principal. 

 

 

 

Fet això se’ns apareixerà la finestra sobre la qual haurem de seleccionar els 

estudis que volem comparar. Abans de continuar hem de ser conscients que 

els estudis hauran de tenir la mateixa estructura de preguntes, en els casos on 

hi hagi divergències simplement el programa no tindrà en compte les dades 

que tingui l’estudi.  
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Seleccionarem els dos estudis, tenint en compte que el primer estudi (Estudi 

comparatiu) serà sobre el que es basarà el programa per a fer els càlculs 

comparatius, i que el segon estudi (Estudi actual) serà l’estudi més proper 

sobre el que voldrem veure l’evolució. Per a que quedi més clar, l’estudi 

comparatiu podria ser “Estudi Empresa 2008” i l’estudi actual “Estudi Empresa 

2009”. 

 

Un cop seleccionats els estudis procedirem a visualitzar la comparativa. 
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Això el que ens obrirà serà una nova finestra amb les dades de l’estudi 

distribuïda pels diferents grups que siguin coincidents en ambdós estudis a 

cada filera, i després a cada columna disposats els resultats de cada estudi 

distribuïts per departaments de manera que sigui fàcilment visible la 

comparativa (Valors departament X Estudi A / Valors departament X Estudi B) 

 

A partir d’aquí tenim dues opcions per a treballar amb les dades, generar les 

gràfiques comparatives o generar l’informe d’evolució. 

 

De cara a les gràfiques tenim l’opció de poder etiquetar cada estudi amb un 

camp identificador per a poder-los distingir clarament al gràfic comparatiu. 
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8.4.1.1. Gràfica comparativa 

   

 

Amb aquesta opció podem guardar-nos el gràfic per afegir als informes, amb la 

possibilitat de visualitzar la llegenda o no. S’han diferenciat els colors dels 

estudis per a identificar més fàcilment la comparativa i a l’hora a la llegenda ens 

apareix el camp identificador entre parèntesis per a cada cas (en aquest 

exemple hem escollit 2008 i 2009).  
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8.4.1.2. Generació de l’informe 

 

 

Aquesta opció ens reporta mitjançant una taula els resultats d’ambdós estudis, 

modificant el format dels valors representats del segon estudi segons la seva 

evolució (verd = millora, blau = es manté, vermell = empitjora). 

 

8.4.2. Comparativa Mitjanes Grups/Preguntes 

 

El procediment inicial és idèntic al del cas anterior, entrarem dintre del mòdul o 

bé per la barra de menús o per l’accés directe. 

 

 

 

Un cop dins seleccionarem els 2 estudis a comparar tal i com hem fet abans, 

de manera que se’ns obrirà una finestra nova amb les dades pertinents. 
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En aquest cas tenim una informació molt més detallada que l’anterior, 

concretament, a part d’obtenir les mitjanes generals per a cada grup, també 

tenim desglossada la informació corresponent a cada pregunta.  

 

La distribució de la informació en aquesta nova finestra és igual a l’anterior, 

tenint en compte que a les fileres a part dels grups ara hi afegirem les 

preguntes relatives a cada un d’aquests grups. 

 

A diferència de la pantalla anterior en aquest cas tindrem l’opció de veure 2 

tipus diferents de gràfics. 
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8.4.2.1. Gràfic per grups 

En aquesta funcionalitat obtenim una comparativa de les mitjanes 

corresponents a cada grup de preguntes, dintre de aquesta gràfica tenim la 

possibilitat d’anar obtenint les diferents estadístiques per a cada departament 

de l’estudi. 
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8.4.2.2. Gràfic per preguntes 

 

Aquesta gràfica és molt similar a la mostrada anteriorment, amb la diferència 

que ara ens mostrarà la informació amb un grau de detall més gran. 

 

En el primer cas obtindrem la informació més extensa seleccionant una mostra 

per tots els departaments i grups. 

 

 

 

Aquesta informació depenent de la grandària de l’enquesta pot arribar a ser poc 

intel·ligible, en aquests casos serà molt més útil seleccionar diferents 

departaments i diferents grups per a tractar la informació de forma 

individualitzada i molt més aclaridora. 
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8.4.2.3. Generar informe 

 

 

 

Aquesta opció és idèntica a l’informe anterior amb el conseqüent gruix 

d’informació que ens reportarà aquesta utilitat. La taula ens mostrarà els 

resultats d’ambdós estudis, modificant el format dels valors representats del 

segon estudi segons la seva evolució (verd = millora, blau = es manté, vermell 

= empitjora), obtenint el mateix format que l’informe anterior. 
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8.5. Càlcul de la dispersió 

 

Una de les necessitats demandades pels clients amb les que s’ha trobat 

l’empresa és la possibilitat de poder accedir a la informació sobre la dispersió 

en les respostes dels seus empleats.  

 

Pot ser un indicador molt important a l’hora de fer una interpretació més 

acurada de les dades saber quina és la seva variabilitat. Per a posar-nos un 

exemple clar, podríem arribar a tenir una mateixa valoració respecte a les 

mitjanes però amb una dispersió totalment diferent. No és el mateix que totes 

les respostes siguin d’un nivell mig i ens resulti una mitjana de nivell mig com 

que la meitat de persones valorin dràsticament i deforma positiva una pregunta 

i l’altre meitat la valorin de manera dràstica i negativa. El càlcul final ens 

portaria a veure una mitjana “acceptable” mentre que realment dintre del nostre 

grup ens trobem amb opinions dividides i molt dispars, aspecte que amb 

aquesta nova funcionalitat se’ns permet controlar i poder efectuar un estudi 

més fiable.  

 

 

8.5.1. Calcular dispersió 

 

Dintre de la nostra aplicació ens anirem a la opció Calcular Dispersió, o bé des 

de la barra de menú o des de l’accés directe de la pantalla principal. 

 

 

 

Fet això se’ns apareixerà la finestra sobre la qual haurem de seleccionar 

l’estudi sobre el qual voldrem calcular la dispersió.  
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Un cop seleccionat l’estudi, se’ns obrirà una nova finestra sobre la qual es 

carregaran les dades corresponents a aquest (tant la totalitat de preguntes que 

conté, com la totalitat de departaments). Es va donar aquesta opció per a oferir 

un ventall de possibilitats més ampli a l’hora de poder fer una valoració. Ja que 

no és el mateix valorar una pregunta globalment per a tots els departaments 

que només per a un en concret. Ens podem basar en el mateix raonament que 

explicàvem a la introducció, podria passar que el departament de comptabilitat 

estigués en desacord amb alguna opció en concret i d’aquesta manera quedarà 

reflectit en la gràfica, ja que en una gràfica global les dades podrien quedar 

falsejades. De totes maneres també s’ofereix l’opció de fer el càlcul de manera 

global. 
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Una vegada seleccionada la pregunta i el/els departament/s. El resultat serà 

una gràfica dinàmica que ens permetrà avaluar la informació emmagatzemada 

en la nostra base de dades respecte a aquest estudi.  

 

 

 

D’aquesta manera, obtenim les dades referents a una pregunta concreta. Els 

valors que estan situats a sobre de les columnes fan referència a la quantitat de 

persones que han escollit aquesta opció, podent obtenir una informació gràfica i 

de fàcil comprensió sobre la dispersió de la pregunta.  
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Conclusions 

 

En aquest capítol farem referència als objectius assolits al projecte, així com 

possibles millores o ampliacions del mateix de cara al futur, seguit de les 

conclusions personals. 

  

Capítol 

9 



CLIMALAB 

9. Conclusions 

 

 
160 

 

  



CLIMALAB 

9. Conclusions 

 

 
161 

 

9.1. Objectius assolits 

 

 Interacció en la generació de gràfiques 

S’ha modificat el codi i afegit camps a les pantalles per a poder 

manipular les gràfiques segons les dades que l’usuari cregui oportunes.  

 

 Correcció de càlculs interns 

S’han modificat els càlculs de prioritats i la valoració per ordre 

d’importància. Ja que donava percentatges basats en els valors i no 

sobre les persones enquestades, fet que produïa confusió.  

 

 Automatització en l’elaboració d’informes 

S’han adequat diversos paràmetres interns que utilitzava el software per a 

generar un informe igual al model final i així evitar pèrdua de temps en la 

seva modificació.  

 

 Informe Punts forts, punts dèbils i aspectes a millorar. 

S’ha afegit una nova funcionalitat que extrau un nou informe amb aquesta 

informació ja processada.  

 

 Categories per comentaris 

S’ha modificat el disseny de la base de dades per a poder incloure aquesta 

ampliació, juntament en la creació de noves finestres i modificacions en el 

codi per a poder tractar aquesta informació.  

 

 Realització de comparatives 

S’ha afegit aquesta opció d’on es podran extreure gràfiques comparatives i 

informes per a poder avaluar les progressions dels diversos estudis.  

 

 Fer un anàlisi de dispersió per preguntes 

S’ha creat una nova funcionalitat que permetrà obtenir la dispersió d’una 

pregunta en concret. Podent així fer un anàlisi sobre la diversificació de les 



CLIMALAB 

9. Conclusions 

 

 
162 

 

respostes i facilitar informació més acurada al client per a poder realitzar 

una acció al respecte. 

 

 Diverses millores en l’usabilitat del software 

S’han millorat diversos aspectes d’usabilitat. 

- Finestres que no deixen veure la totalitat de les dades han estat 

modificades. 

- Navegació molt limitada i poc entenedora. S’ha creat un nou menú 

principal per a facilitar la navegació i modificades diverses finestres per 

adequar-ho a les necessitats. 

- Disseny conceptual poc clar, problemes en la transició de procediments. 

S’han modificat alguns diagrames d’ús que no permetien certes operacions 

que portaven a un procés de lentitud en l’operativitat del software. 

 

 Estudi de mercat 

S’han analitzat algunes de les solucions que hi ha actualment al mercat per 

a fer un estudi de les debilitats / fortaleses del nostre producte vers al 

d’altres empreses del sector.  

 

 Investigació d’una eina web 

Aquest aspecte es va parlar a la darrera reunió i al no tractar-se d’un 

objectiu inicial (la possibilitat de poder crear una eina web per a poder 

penjar les enquestes i després processar-les al programa) no hi ha el temps 

necessari per a poder-la elaborar. De totes maneres, vam quedar en buscar 

alguna eina que permetés donar aquesta opció fins que s’implementés 

aquesta nova utilitat en una següent ampliació del producte. Entrarà dins de 

les possibles millores o ampliacions. 
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9.2. Possibles millores o ampliacions 

 

 Diferenciar les mitjanes calculades per més factors 

L’aplicació CLIMALAB diferencia les mitjanes calculades per només un 

factor que és el departament al que pertany l’empleat enquestat. Es pot 

donar el cas que en un futur o en alguna organització necessitin distingir 

les mitjanes calculades per més factors relacionats amb els empleats 

enquestats, com poden ser l’edat, el sexe o la categoria dins 

l’organització entre d’altres. 

 

 Implementar web d’accés a empreses per a respondre enquestes 

Aquesta funcionalitat que al principi de l’iniciar les reunions no es va 

considerar necessària, un cop finalitzat el projecte es va considerar com 

una ampliació força interessant. La qüestió recauria en implementar un 

mòdul que comuniqués la base de dades local amb la base de dades del 

servidor web, de manera que es poguessin carregar les enquestes en 

una web, on els clients les poguessin respondre, emmagatzemar 

aquestes respostes i traslladar els resultats a la nostra base de dades 

local.  

 

 Servei web 

Una altra millora possible, consistiria en desenvolupar un servei web 

enlloc d’una aplicació executada sota Windows. De manera que totes les 

funcionalitats que tenim ara mateix es poguessin executar via web. Fins i 

tot donant la possibilitat als clients d’entrar i poder executar algunes 

funcionalitats per a que puguin interactuar amb les dades.  

 

 Comparatives globals 

Actualment, el software permet fer comparatives entre dos estudis, la 

idea seria augmentar el rang d’estudis per a comparar i poder-ho fer 

amb més (uns cinc) per a poder veure l’evolució en el temps. 
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9.3. Conclusions personals 

 

La realització d’aquest projecte ha estat per a mi un repte molt interessant, 

quan vaig preguntar-li a Joaquim Deulofeu si tenia algun projecte per oferir-me i 

em va comentar la temàtica i els requeriments que es necessitarien no vaig 

dubtar en acceptar-lo, des d’aquí vull agrair-li a en Joaquim la possibilitat de 

realitzar aquest projecte. 

 

Inicialment només tenia una petita idea sobre què es referia el clima laboral, 

després d’un primer procés de recerca i sobretot les primeres reunions amb el 

personal de Qualitats SL, vaig acabar d’entendre tot el procés que gira al 

voltant d’un anàlisi del clima laboral per a una organització.  

 

Aquest projecte m’ha ajudat a aprofundir en un sector que per a mi era 

desconegut, com és la consultoria en recursos humans. De totes maneres, 

també m’ha ajudat en aspectes més genèrics. Actualment, treballo com a 

consultor d’un mòdul d’un ERP, i encara que la temàtica amb la qual treballo no 

té res a veure amb el tema del projecte, m’ha ajudat sobretot en el que es 

refereix a aprofundir en l’anàlisi de requeriments, abstracció per a aconseguir 

solucionar les necessitats del projecte, millorar el contacte amb el client per tal 

d’entendre de primera mà què és el que es necessita i oferir la solució viable 

més adient, formació d’usuaris,... 

 

Desgraciadament, al estar treballant des de que vaig començar el projecte no 

he pogut aplicar tot el temps que m’hagués agradat. Ja que a més a més, el 

treball que tinc implica moure’s molt per territori nacional, pel que molts dies 

dormo fora de casa, i els que estic a prop de casa acostumo a arribar tard i 

cansat del viatge. Aspecte que feia molt difícil que entre setmana trobés forces 

per avançar el projecte. Per la qual cosa vaig haver de prescindir de molt temps 

lliure i passar-ho fent el projecte, en qualsevol cas no ha estat un temps inútil ja 

que en tot el procés d’elaboració puc assegurar que he après molt i que ha 

valgut la pena. 
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Respecte als objectius que vam plantejar inicialment, podem dir que en s’han 

pogut acomplir en gran mida, exceptuant un parell que van sorgir a la darrera 

reunió i per raó de temps no es van poder incloure dins del projecte. Un és el 

servei web, la implementació d’un mòdul que permetés vincular la base de 

dades local i del servidor web per tal d’oferir la possibilitat de que els clients 

contestessin via web les enquestes emmagatzemant a la base de dades les 

respostes i poder-les carregar a la base de dades local. L’altre objectiu està 

relacionat amb la comparativa d’estudis, en el seu moment es va plantejar 

aquesta funcionalitat i es va implementar per a fer comparatives entre dos 

estudis, fet al que es feia referència en les possibles millores del primer 

projecte de l’aplicació. El cas és que un cop finalitzat i fent proves es va 

suggerir poder fer comparatives globals que agrupessin més de dos estudis 

(fins a cinc), fet que tant pel poc temps que quedava, com per la implementació 

que es va seguir al fer tant l’elaboració d’estudis com la de comparatives feien 

impossible adequar aquesta modificació a temps.  

 

En resum, considero que la valoració global d’aquest projecte a títol personal 

ha estat molt positiva, sobretot pel que he après i per l’esforç que ha suposat.  

 

Per concloure, només dir que espero que el treball realitzat serveixi tant a 

Qualitat SL, com als seus clients, per a poder avaluar amb un grau més òptim 

el clima laboral, i així poder ajudar a les empreses a, com bé diu Qualitat SL... 

 

“Aconseguir l’excel·lència a l’activitat del nostre client” 
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En aquest capítol, farem referència a les diferents fonts a les que ens hem 

dirigit per tal de recopilar la informació. Separarem les referències pels blocs 

més importants del projecte pels quals han estat utilitzades. 
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 http://www.arearh.com/rrhh/clima_laboral.htm 

 http://www.arearh.com/rrhh/definicion_clima.htm 

 http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/42/clima.htm 

 http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=241 

 http://www.monografias.com/trabajos6/resof/resof.shtml#inge 

 http://www.slideshare.net/ssharLudena/ingeniera-de-requisitos-119796 

 Suzanne and James Robertson Mastering the requirements process, 

Addison-Wesley, 1999. 

 Ian Sommerville and Pete Sawyer Requirements engineering : a good 

practice guide, John Wiley & Sons, 1997. 

 

 

Especificació, Disseny i Implementació 

 Dolors Costal, M. Ribera Sancho, Ernest Teniente. Enginyeria del 

software - Especificació. Edicions: UPC. 

 Cristina Gómez, Enric Mayol, Antoni Olivé, Ernest Teniente. Enginyeria 

del software - Disseny I. Edicions: UPC. 

 Apunts de diverses assignatures: ES1, ES2, BD, PROP. 

 Alison Balter. Manual fundamental de Microsoft Office Access 2003. 

Anaya Multimedia 

 Allen G. Taylor, Virginia Andersen. Access 2003 – Programación con 

VBA. Anaya Multimedia 

 Matías Blázquez Iglesias. Manual Avanzado de Visual Basic 6. Anaya 

Multimedia 

 Tutorials de Visual Basic i accés a bases de dades Access, així com 

solucions d’errors al fòrum de: 

o www.lawebdelprogramador.com 

o www.canalvisualbasic.net 

o www.wikilearning.com 
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Planificació 

 http://www.monografias.com/trabajos/anaydisesis/anaydisesis.shtml 

 http://www.wikilearning.com/articulo/planificacion_de_proyectos-

planeacion_y_estimacion_de_proyectos_informaticos/9597-1 

 Apunts de diverses assignatures: PDGPE, E3 

 

Estudi de Mercat 

Algunes de les empreses consultades, en negreta les més destacades, de les 

quals s’ha obtingut  informació més rellevant per elaborar l’estudi. 

 www.openmet.com 

 www.ipsosloyalty.com 

 www.cezannesw.com 

 www.betterbeyourself.com 

 www.talentic.com 

 www.ncconsulting.com 

 www.mancera-consultores.com.mx 

 www.grupoblc.net 

 Www.faura-casas.com 

 www.bosel.es 

 www.acestres.com 

 www.s-d.es 

 www.sinergos.es 

 www.teaediciones.com 

 www.montaner.com 

 www.humancareers.com 

 www.improven-consultores.com 

 www.akromconsultores.com 

 www.auconsultores.com 

 www.acticonsultores.com 

 www.analize.es 

 www.carvajalconsultoresasociados.com 

 www.aiteco.com 
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http://www.faura-casas.com/
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