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RESUM	  

No millorar els sistemes de comunicació dins d’una empresa on hi intervé un nombre elevat de gent, 
no és només no actualitzar-se sinó que, no fent-ho, s’està perdent l’oportunitat de millorar la relació 
entre aquestes persones i, en la majoria de casos, la seva eficiència de cara al treball. 

Aquest projecte es basa en el desenvolupament d’una intranet per a un centre mèdic que pretén 
resoldre una sèrie de problemes de comunicació. El fet de no haver-se actualitzat des de fa molt de 
temps, fa que s’utilitzin sistemes d’informació antics que no permeten ser àgils en molts aspectes. Amb 
l’eina que es proposa, el centre disposarà d’un software molt flexible, fet a mida i molt àgil per a 
millorar la comunicació amb totes les persones que interactuen amb el centre d’una manera o altra, 
des dels professionals que visiten en el centre fins als pacients que es van a visitar. 

Per resoldre aquests problemes es proposa el desenvolupament d’un sistema composat bàsicament per 
3 mòduls funcionals: un gestor de televisions per tal d’indicar als usuaris a quin consultori han de ser 
visitats i on s’han d’esperar, a més d’informació relacionada amb el centre i la salut. Un fòrum intern, 
per potenciar la comunicació entre professionals i personal treballant al centre i finalment, un sistema 
de gestió d’agendes per facilitar la programació i planificació de les visites diàries, tant per el 
professional com els administratius del centre. 
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RESUMEN 

No mejorar los sistemas de comunicación dentro de una empresa en la que interviene un número 
elevado de personas, no es sólo no actualizarse sino que, no haciéndolo, se está perdiendo la 
oportunidad de mejorar la relación entre estas personas y, en la mayoría de casos, su eficiencia de cara 
al trabajo. 

Este proyecto se basa en el desarrollo de una intranet para un centro médico que pretende resolver 
una serie de problemas de comunicación. El hecho de no haberse actualizado desde hace mucho 
tiempo, hace que se utilicen sistemas de información antiguos que no permiten ser ágiles en muchos 
aspectos. Con la herramienta que se propone, el centro dispondrá de un software muy flexible, hecha 
a medida y muy ágil para mejorar la comunicación con todas las personas que interactúan con el 
centro de una manera u otra, desde los profesionales que visitan en el centro hasta los pacientes que se 
van a visitar. 

Para resolver estos problemas se propone el desarrollo de un sistema compuesto básicamente por tres 
módulos funcionales: un gestor de televisiones para indicar a los usuarios qué consultorio deben ser 
visitados y donde se han de esperar, además de información relacionada con el centro y la salud. Un 
foro interno para potenciar la comunicación entre profesionales y personal trabajando en el centro y 
un sistema de gestión de agendas para facilitar la programación y planificación de las visitas diarias, 
tanto para el profesional como los administrativos del centro.  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ABSTRACT 

Not improving the communication systems within a company implying a large number of  people, is 
not only getting behind. By not doing so, they are missing the opportunity to improve the relationship 
between these people and, in most cases, efficiency  on daily work. 

This project is based on the development of  an intranet for a medical center that aims to resolve a 
number of  communication problems. As they have not updated their communication systems for a 
long time, these are outdated and therefore are not dynamic in many ways. With the proposed tool, 
the center will have a flexible, user-friendly and tailored software to improve communication with all 
the people who interact with the center one way or another, from the specialists who visit in the center 
to patients who are going to be visited in it. 

To solve these problems the development of  a system is proposed. This system basically consists of  
three functional modules. A televisions manager to tell users what office they are going to be visited 
and where they have to wait, along with related information about the center and health. An internal 
forum to enhance communication between specialists and staff  working in the center and a 
management system to make appointment books schedule and daily visits plannig easier to both the 
specialists and the administrative center. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Formulació del problema 
Anar-nos a visitar al metge o que ell ens visiti a casa és una activitat que les persones hem fet des de fa 
moltíssims anys i que ha anat evolucionant al llarg de la història. Anteriorment, el metge tenia una 
consulta particular (moltes vegades al seu propi domicili) on visitava els seus pacients. En l’actualitat, el 
més comú és que anem a visitar-nos en centres mèdics que tenen consultes especialitzades. La logística 
en aquests casos és més complicada: múltiples especialitats, diversos professionals treballant, proves 
mèdiques vàries, gestió d’agendes, atenció del pacient o client, tasques administratives… 

Sovint els centres inverteixen en els últims equipaments per garantir la millor atenció en el moment de 
diagnosticar i tractar les diferents patologies, deixant en segon terme tot el relacionat amb la 
comunicació: papers a les portes per indicar on són els professionals i on els hem d’esperar, sales 
d’espera amb fulls penjats a la paret per mostrar on s’ha de visitar un pacient, enviament de correus 
electrònics entre professionals per resoldre problemes, fer consultes internes o demanar segones 
opinions, administratius d’un centre que  han de notificar al personal (o part d’ell)… 

Hi ha moltes activitats que passen cada dia en un consultori mèdic que en molts casos es fan de 
manera molt rudimentària i tal com s’ha fet des de fa molts anys, sense modificar ni millorar en cap 
aspecte la forma de treballar. No ha canviat la manera de treballar, quan si que han canviat 
radicalment les eines de les quals disposem per tal de donar una millor solució als problemes. La 
tecnologia avança i permet facilitar, simplificar i optimitzar feines. No aprofitar-la és deixar escapar 
una bona oportunitat per millorar i seguir sent competitiu.  

Quan parlem d’anar al metge per tots nosaltres sembla un procés ben senzill: truquem per reservar 
hora i ens visiten el dia i l’hora que ens han assignat. En el moment d’entrar al centre, el dia de la 
visita, busquem el lloc; mirant fulls de paper enganxats a la paret, anant al lloc on ens visiten 
sempre… o bé demanem a on ens hem d’esperar i ens hi estem fins que ens crida el metge per tal de 
passar a la seva consulta. De cara al client final, és a dir el pacient, tot plegat sembla un procés força 
senzill. Amb tot, quan un va de visita no s’adona de la complexitat que hi ha darrere la gestió del dia a 
dia d’un centre mèdic. I encara es complica més, quan hi ha un nombre elevat de professionals que 
visiten a la vegada en diferents plantes, consultes i sales d’espera.  

El punt en el qual es pot produir l'entrebanc més important i convertir-se en un problema, és en el 
traspàs d'informació entre el personal que conviu en un centre sanitari com aquest: des de direcció 
quan han d'avisar al col·lectiu de professionals sobre un tema, passant per administració, personal de 
recepció, els encarregats de notificar als professionals les visites programades del dia i acabant pel 
client final; el pacient, el qual necessita saber a quina consulta esperar. La manera d’intercanviar-se la 
informació entre aquests col·lectius sovint no és la més adequada ni la més eficient. Vegem-ne alguns 
exemples: 
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• Quan el metge arriba al centre necessita algú que l’informi sobre les visites programades al llarg 
del dia. Ha de passar cada matí per recepció a recollir la llista del dia? Quan arribi al seu 
despatx es trobarà la llista de pacients sobre la taula? Qui imprimeix la llista pel metge? Com 
sap el número de visites que té? No agrairien aquests professionals tenir la capacitat de veure 
amb antelació les visites de l’endemà i així poder repassar la història clínica de cada pacient? 

• La gerència del centre ha de notificar un col·lectiu de professionals que ha arribat un aparell 
nou al qual tindran accés per tal de donar un millor servei als pacients. Ha de buscar en el seu 
llistat de contactes cada professional per adherir-lo al correu que enviarà? Sembla fàcil que se’n 
pugui oblidar algun… No seria més fàcil que prement un simple botó pogués enviar un missatge 
a tots els d’un grup concret? 

• Posem pel cas que un doctor ha fet una publicació que pot ser d’interès pels altres companys de 
la mateixa especialitat que treballen al centre. Si aquest centre és gran, o s’ha incorporat un 
professional fa poc i no el coneix no té cap eina per comunicar-s’hi. S’han de compartir el 
correu entre professionals? Es podria crear un fòrum per a compartir tot tipus de material i 
opinions. 

El centre del que es parla no és un centre molt gran, consta de 3 plantes i 10 consultes per planta. Tot 
i que tingui 30 consultes no vol dir que totes estiguin plenes i sempre hi hagi un professional visitant. 
Podríem dir que, de mitjana, hi ha una vintena de professionals quan el centre estar obert. 

Així doncs la motivació d’aquest projecte és dissenyar un sistema per a un centre mèdic per tal de 
resoldre problemes de comunicació entre administratius, pacients i professionals sanitaris, 
desenvolupant un sistema de gestió des del qual controlar tots els aspectes de la comunicació entre els 
diferents rols. 
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1.2 Parts interessades 
Aquest projecte implica a pràcticament tot el personal que treballa en el centre sanitari ja sigui a 
temps complet o que només hi va a passar unes hores. A diferència d’altres projectes, l’objectiu final 
no és aconseguir reduir el nombre de personal o les hores de treball d’algun professional, sinó que 
l’objectiu principal és millorar  la qualitat dels serveis i de les activitats realitzades per tots els membres 
del centre, intentant donar una atenció més eficient als pacients. És a dir que d’entrada no sembla que 
cap dels actors implicats pugui estar en contra del desenvolupament del sistema i la seva implantació. 

Desenvolupador del projecte 
El desenvolupador és l’encarregat de portar a terme el desenvolupament del projecte com a Treball 
Final de Grau, per tant, un dels més interessats en tot el procés. 

Empresa contractada per desenvolupar el sistema / Director del projecte  
L’empresa i el director són una part molt interessada en el projecte. Serà una eina que resoldrà la 
necessitat d’un dels seus clients per a la gestió del centre mèdic. 

Gerència del centre mèdic 
Són aquelles persones que estan al capdavant del centre. Encara que segurament no en faran un ús 
directe del sistema, sí que els interessa que tot funcioni de la manera més correcta i eficient possible. 

Personal administratiu 
El personal administratiu és aquell que s’encarrega de gestionar el dia a dia del centre: concertar les 
visites, comunicar als professionals el nombre de visites programades, informar als pacients d’on es 
troba cada doctor… és l’actor que més tasques variades realitza al llarg d’un dia i que més utilitat 
podrà treure del sistema. És qui en farà un ús més intens i per tant el que més bé ha de saber com 
funciona per treure'n el màxim profit.  

Professionals sanitaris 
Són els professionals que per exercir la seva feina van al centre, en el qual tenen una consulta on 
poden portar a terme les visites programades. 

Clients finals del centre 
Els pacients que aniran al centre a visitar-se amb professionals o que aniran a demanar hora per tal de 
concertar una visita amb un professional en concret. 
Són els usuaris que menys notaran l’aplicació del sistema de tots els usuaris del centre, tot i que 
segurament percebran una millora en una gestió més eficient. 
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1.3 Objectius 
L’objectiu principal del projecte és dissenyar i desenvolupar un sistema de gestió per tal de millorar la 
comunicació entre pacients, administratius i professionals sanitaris d’un centre mèdic. 

Els objectius objectius específics són els següents: 
1. Millorar la comunicació entre els professionals sanitaris. Molts d’ells van a treballar fent 

les seves hores però no tenen més relació amb la resta del personal. Es necessita trobar una 
manera d’intentar que interaccionin més entre ells. 

2. Agilitzar la comunicació entre personal administratiu i professionals sanitaris. Tant 
pel que fa dins del centre (normalment relacionat amb la comunicació de les visites que ha de fer 
un professional), com fora, amb el sentit d’enviar notificacions als professionals sobre informació 
del centre quan no hi són. 

3. Millorar l’accessibilitat a la informació dels pacients. Sovint no saben on visita el doctor o 
professional que busquen i ho acaben demanant a recepció. 

1.4 Competències tècniques 
CES1.1: Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes i serveis software complexos i/o 
crítics. [Bastant]
Aquesta competència va directament relacionada amb el projecte que es desenvoluparà. Malgrat el 
sistema que farem no serà crític, sí que és de vital importància que el sistema no tingui errors, ja que 
podria deixar el centre mèdic sense algun dels suports des del qual es gestiona, per exemple el de 
organització de visites. 

CES1.3: Identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats a la construcció de 
software que es poguessin presentar. [Una mica] 
És un projecte per a un client concret, cosa que genera alguns riscos potencials. El fet que a mig 
projecte no ho vegin clar, vulguin ajornar els temps pel desenvolupament... És important tenir un 
control d’aquests riscos i gestionar-los correctament. 

CES1.4: Desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i aplicacions distribuïdes amb suport 
de xarxa. [En profunditat] 
Es desenvoluparà una intranet des d’on accedirà el personal a l’aplicació per tal de portar a terme 
diverses tasques. Aquesta aplicació estarà en línia i s’hi podrà accedir des de múltiples dispositius. 

CES1.5: Especificar, dissenyar, implementar i avaluar bases de dades. [En profunditat] 
Com que serà un sistema modular que pot incloure nous mòduls al llarg del temps, és important 
dissenyar una base de dades ben estructurada que permeti fer créixer el software en qualsevol direcció.

CES2.1: Definir i gestionar els requisits d'un sistema software. [Bastant]  
És molt important saber què necessita el client i fer una anàlisi correcte dels requisits de l’aplicació que 
es desenvoluparà per tal que les dues parts tinguem molt clar què es farà. 
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CES2.2: Dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació, utilitzant 
mètodes d'enginyeria del software que integrin aspectes ètics, socials, legals i 
econòmics. [Una mica] 
El fet de treballar amb dades reals i mèdiques, és de vital importància la seguretat d’aquestes dades i 
els aspectes legals relacionats amb aquestes. S’haurà de vigilar de no infringir cap llei ni no complir 
amb la protecció de dades per part del pacient que es va a visitar. 

1.5 Obstacles i riscos 
El principal obstacle és que es proposa canviar alguns hàbits de treball a persones que fa molt de 
temps que treballen de la mateixa manera [4]. Si no s’aconsegueix que aquests usuaris facin el canvi i 
utilitzin el sistema que es desenvolupa, es podrà dir que ha fracassat. Per tal d’evitar precisament això, 
es treballarà directament amb la gent implicada i que haurà de fer ús del sistema cada dia, donant-los 
formació i disponibilitat per resoldre dubtes utilitzant el telèfon durant el dia. I el més important, es 
vetllarà en tot moment perquè l’eina sigui el màxim d’intuïtiva en tots els aspectes i les funcionalitats 
que s’hi aplicaran. 

Un altre risc principal és que el Treball Final de Grau té una data límit. Si per qualsevol motiu el 
client decideix aturar el projecte, o li surt algun inconvenient que no li permet mantenir les reunions 
pertinents i desenvolupar-lo amb l’agilitat que es requereix, es podrien endarrerir els pronòstics i no 
complir amb la data fixada. En cas que això passés, amb l’empresa s’ha acordat que seguirem 
desenvolupant el projecte perquè és segur que aquest client necessita aquesta eina tard o d’hora. És a 
dir, que se seguirien desenvolupant els mòduls acordats, però sense un treball tan proper amb el client 
final. 
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1.6 Informe de sostenibilitat 
Dimensió econòmica 
El projecte s’ajusta econòmicament a l’assignació que feia l’empresa per tal de millorar la comunicació 
en el seu centre. 

En aquest projecte seria difícil reduir-ne els costos ja que no hi ha despeses innecessàries. Una forma 
seria reduint el temps que dura, però per fer això s’hauria de contractar més personal o més qualificat, 
cosa que encara acabaria encarint el projecte. 

Dimensió social 
Aquest projecte va destinat bàsicament a millorar el funcionament del centre per a tot el personal, 
sense que ningú se’n senti perjudicat, ans el contrari. Tot el personal pot veure millorada la seva eina 
de treball i la seva eficiència, i el públic en general, també tindrà un millor accés a la informació. 

A més, des del punt social, el fet d’oferir als usuaris més informació a les pantalles de televisió, com pot 
ser, per exemple, consells sobre aspectes diversos de la salut, notícies d’interès general sobre el tema… 
és un benefici social per a tots els pacients i usuaris del centre. 

Aquesta aplicació podria ser implantada a altres centres de salut d’arreu, essent una aportació a la 
societat que se’n podrien beneficiar altres àmbits, potser fins i tot centres esportius, entitats bancàries, 
etc.  

Dimensió ambiental 
El projecte és una bona oportunitat per reduir una part de l’impacte ambiental en el centre. El fet de 
reduir el consum de paper i tinta en les activitats diàries del centre, fa que en global se n’acabi 
estalviant una part molt important. Estalviem aquest paper substituint-lo pantalles de televisió que 
estaran obertes tot el dia i ordinadors a les consultes. Aquestes televisions però, actualment ja estan en 
funcionament però per a altres finalitats. Així doncs no augmentaríem el consum sinó que 
aprofitaríem aquest espai per a donar informació més rellevant. 

Taula de sostenibilitat 

Taula 1. Matriu de sostenibilitat 

Econòmica Social Ambiental Total

Planificació Viabilitat econòmica Millora en la qualitat de vida Anàlisi de recursos

Valoració 10 8 9 27/30
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2 ENTORN 

2.1 Estat de l’art 
Pel que fa a aplicacions per a centres mèdics hi ha moltes opcions a l’hora d’escollir un programa [1], 
per la xarxa hi ha una oferta considerable de software de gestió d’aquests tipus de centres especialitzats. 
Però malgrat la gran varietat que se’n pot trobar, la majoria van adreçats a una gestió integral del 
centre a partir del programa que ofereixen, és a dir, que es ven el programa i la gestió completa amb 
mòduls de facturació, d’agenda, historials clínics, relació amb els pacients… però són tots molt tancats. 
Es compra el programa i el centre s’ha d’adaptar a com està construït aquest sistema. Aquest punt, 
segurament no és gaire problemàtic per centres que s’obren nous i no tenen uns hàbits o una manera 
de treballar concreta, però segurament si per llocs on volen fer un canvi de sistema per intentar 
millorar els processos. 

La finalitat de buscar exemples d’aplicacions és veure sobretot com han solucionat alguns dels aspectes 
que possiblement s’hauran d’incorporar al sistema i fer un cerca a veure si al mercat existeix l’eina que 
estem buscant. 

2.2 Anàlisi d’alternatives 
Salus [2] 
Software Salus és un software de gestió integral per a un centre mèdic o similar. A la seva web afirmen 
que és un sistema que utilitzen més de 5.000 clients a 20 països diferents. L’aplicació conté les següents 
funcionalitats i estadístiques: 

• Control d’agendes: Permet portar un control de les agendes dels diferents professionals del 
centre, assignant-los pacients, llista d’espera si s’escau, enviant missatges als clients per 
confirmar una visita… (Figura 1). 

• Històries clíniques de pacients: L’aplicació té un mòdul on hi ha l’historial clínic dels 
pacients per tal que els professionals puguin entrar possibles observacions de cada visita per tal 
de tenir una informació del pacient i de les visites realitzades (Figura 2). Afirmen que es pot 
desenvolupar un sistema d’història clínica adaptat al centre. 

• Gestió econòmica i de cobraments de les visites: Des de la mateixa agenda es poden 
gestionar els cobraments de les visites segons siguin de mútua o privat per exemple. Com 
també assignar un percentatge de la visita per cada doctor per extreure el que ha de cobrar al 
finalitzar el mes, control de proveïdors, estocs, clients amb deutes… 
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Figura 1. Agenda de l’aplicació de mostra 

 

Figura 2. Fitxa d’un historial mèdic d’un pacient 

Malgrat ser un sistema potent i avalat per una gran quantitat de clients, no és la solució als problemes 
del centre que tractem. Com ja s’ha comentat anteriorment, no es busca un programa de gestió 
integral del centre que és el que ens ofereix Salus. És un programa també de difícil adaptació i 
modificació per a personalitzar-lo pel centre mèdic en qüestió. 

MN Program Clínicas [3] 
Com en el cas anterior, és una eina de gestió integral d’un centre mèdic que disposa de tot el necessari 
per controlar des de la comptabilitat fins a les visites dels pacients, entre altres funcionalitats: 

• Gestor integrat de correu electrònic: Permet classificar els missatges que t’envies amb els 
pacients assignant-los a la seva fitxa, per tal de tenir un històric de totes les relacions i 
interaccions amb els pacients. 

• Historial del pacient: Permet visualitzar tota la informació relativa al pacient (Figura 3), 
com pot ser l’intercanvi de correus, les trucades, visites, documents associats, tasques pendents, 
l’historial mèdic… 

• Agenda: Per tal de controlar les visites que fan els professionals al centre, com de l’històric de 
visites d’un pacient en concret. 

• Generar documentació: Com circulars, receptes, factures… i tot tipus de documents de 
manera automàtica que permet estalviar temps i facilitat la feina als professionals. 
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• Sistema al cloud: Tenen una modalitat del programa que es pot contractar per a ser utilitzat 
al núvol. Ells s’encarreguen de la part del hardware. 

 

Figura 3. Històric d’interaccions amb un pacient 

Seguint la línia de Salus i de la majoria de opcions del mercat, és un sistema de gestió integral, amb 
tots els avantatges que comporta de tenir la solució tot en un. Però pel centre això és un problema ja 
que precisament el que es busca sobretot és la capacitat d’adaptar-lo completament a les necessitats 
que puguin sorgir en un futur. 

2.3 Justificació del projecte 
Una de les dificultats que s’han trobat a l’hora de buscar possibles aplicacions ja existents per a cobrir 
la necessitat d’aquest centre mèdic, és el fet que no es necessita una solució integral de gestió completa 
(actualment, ja es disposa d’aquesta eina que no tenen cap intenció de canviar), sinó que es busca 
resoldre problemes concrets que realment és molt difícil trobar en un software ja existent. 

Un altre aspecte a tenir en compte, és que han comentat des del centre, que volen poder aplicar canvis  
o afegir nous mòduls si és el cas que surt una nova necessitat o creuen que poden millorar algun 
aspecte del seu funcionament mitjançant el sistema de gestió. Això fa que el possible software que es 
busqui hagi de ser completament personalitzable. 

Aquests dos requisits són fonamentals i dificulten el fet de trobar una solució ja desenvolupada al 
mercat. Per aquest motiu, es decideix desenvolupar un software a mida que permetrà al centre mèdic 
tenir un programa personalitzat per a ells, sense funcionalitats que no utilitzin i puguin complicar el 
sistema, a més de tenir la possibilitat d’adaptar el programa al màxim als processos que feien servir 
fins ara i facilitar la implantació. 
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Per a l’empresa desenvolupadora del projecte, donar una solució personalitzada permetrà tenir un 
control absolut de tot el sistema i tenir la capacitat en qualsevol moment de fer modificacions, afegir 
mòduls i solucionar problemes sense passar per tercers. 

A més, un dels mòduls que s’utilitzarà més, és el de gestionar les pantalles del centre, una eina molt 
concreta i molt personalitzada per quina informació volen fer sortir i com la volen mostrar a l’usuari 
que es ve a visitar. Hi haurà diverses televisions i cadascuna ha de mostrar una informació concreta 
relacionada amb la informació que s’entra des del gestor. 

Malgrat que els sistemes analitzats no aportin una solució al problema que l’empresa té, sí que és útil 
veure com s’ha desenvolupat l’agenda d’aquestes aplicacions per tal de tenir-ho en compte per la que 
es desenvoluparà pel centre mèdic. 

2.4 Abast 
El projecte que es desenvoluparà és una aplicació web a la qual tindrà accés el personal del centre: 
professionals sanitaris i personal administratiu. Segons el rol de cadascú, aquesta persona podrà 
desenvolupar unes tasques o unes altres. El que sí que podrà fer tothom és veure notícies o 
actualitzacions del centre. D’aquesta manera, encara que un doctor només vagi a fer unes poques 
hores a la setmana, llegirà i veurà les últimes notícies. Aquesta informació estarà a la pàgina d’entrada 
on l’usuari ha de posar el seu correu i la contrasenya abans d’entrar a la seva àrea personalitzada.  

La resta de funcionalitats, vénen donades segons el rol de cada usuari, així doncs, s’explicaran les 
possibilitats que tindrà quan hagi entrat dins el sistema per separat. 

Personal administratiu 
El personal administratiu, com s’ha comentat és qui en farà un ús més intensiu del sistema, és el 
principal beneficiat i qui tindrà més funcionalitats. Es llisten a continuació: 

• Gestionar usuaris: Ens els centres, hi ha moviment de professionals nous, professionals que 
pleguen… És important que des d’administració puguin fer la gestió i modificar tots els 
paràmetres dels professionals. 

• Gestió de les pantalles de televisió: Hi haurà un mòdul per tal que es puguin gestionar les 
diferents pantalles que hi ha al centre i mostrar els professionals que visiten, quina és la sala i 
planta on el client s’ha d’esperar per tal de ser atès. Aquestes pantalles canvien diàriament i 
s’haurà de buscar una solució eficient per a fer àgil l’entrada d’informació. 

• Gestió de converses/fòrum: Per tal de millorar la comunicació entre professionals del centre es 
crearà un mòdul de fòrum personalitzat. Amb el rol de personal administratiu es podran crear fòrums 
i assignar els usuaris corresponents en aquests fòrums. Això permetrà tenir un canal de 
comunicació totalment versàtil i personalitzable per qualsevol necessitat que pugui sortir 
(organitzar un esdeveniment, posar en contacte professionals de diferents especialitats 
concretes…). 
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• Gestió agendes dels professionals: El personal administratiu és l’encarregat de concertar les 
visites amb els professionals. Des del seu espai a la intranet, podran assignar visites als professionals 
i veuran les seves hores disponibles. 

• Enviar correus electrònics a usuaris o grups: Tenint el llistat de professionals i personal del 
centre agrupats per grups i especialitats, el personal administratiu podrà enviar notificacions sobre 
qualsevol informació als treballadors del centre mèdic. 

• Publicació de notícies: La intranet tindrà un espai sobre notícies del centre que puguin ser 
d’interès general pels treballadors. Aquestes notícies les publicarà el personal administratiu. 

Professionals sanitaris 
Aquest tipus d’usuari tindran dues funcionalitats: 

• Participar en converses i fòrums: Segons les converses on hagin afegit els professionals, 
podran participar en elles. Compartint opinions i coneixement amb la resta de persones que 
estiguin dins de la conversa. 

• Agenda de les visites que li corresponen: Veurà les visites que tingui assignades a través de 
la plataforma. D’aquesta manera podrà saber per avançat de les visites que s’esperen per un 
determinat dia sense haver de demanar-les al personal administratiu. 

En un inici del projecte, s’havia parlat d’afegir alguna funcionalitat més, per exemple, la de tenir un 
històric de pacients i que el mateix doctor tingués la capacitat d’afegir informació de cada visita. 
Aquest cas va quedar totalment descartat per motius de seguretat i privacitat de les dades dels 
pacients.  

Una altra idea que de moment ha quedat aparcada que es va plantejar, era la que els pacients 
tinguessin la capacitat de fer reserves de visites utilitzant la web. D’entrada no s’ha descartat fer-ho en 
un futur, tot i que per aquesta fase del projecte no es contempla. 

Quan es desenvolupa una aplicació d’aquestes característiques, on podria ser que es treballés amb 
dades mèdiques dels pacients, és molt difícil tractar-les de la manera correcta per tal de seguir amb la 
legislació vigent. El fet de ser el tipus de dades més protegit de tots, els controls i els elements de 
seguretat que s’haurien d’aplicar dificultarien molt la gestió del dia a dia de la intranet havent de posar 
uns nivells de seguretat que no estan contemplats. Tot i així, des d’un inici va quedar clar que no es 
faria res d’aquest tipus ni s’emmagatzemarien dades mèdiques dels pacients, evitant així possibles 
sobrecostos de temes jurídics i de maquinari segurament. La llista de pacients la declaren tal i com fan 
amb la resta de documentació sensible que gestiona el centre. 

El centre disposa ja d’un equip de persones encarregades amb els temes jurídics i si, en algun cas, amb 
la intranet que es desenvolupa s’infringeix alguna llei o s’ha de millorar algun aspecte, es comentaria 
un cop estigui completat per veure com s’ha d’adaptar per complir amb la legislació.  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3 METODOLOGIA 

3.1 Mètode de treball 
En el desenvolupament d’aquest projecte es farà ús de les metodologies àgils a causa de les 
circumstàncies  tant temporals com del treball que s’ha de fer. És un període de temps curt del qual es 
disposa per desenvolupar tot el sistema i moltes persones implicades que han d’anar veient com 
avança el projecte. Sobretot les persones que en faran un ús més intensiu, han de sentir-se partícips del 
que s’està desenvolupant i és important que vegin el programa com una solució i no com un 
problema. Treballant d’aquesta manera, podríem aconseguir reduir un dels riscos més importants com 
és el que els usuaris no utilitzin el sistema perquè no el troben còmode o no volen canviar la manera 
de treballar. 

Una eina que es farà servir molt és el correu electrònic, sobretot per la comunicació amb el tutor del 
projecte i puntualment amb la gent del centre mèdic. A causa de la proximitat entre el centre mèdic i 
l’empresa on es desenvolupa el treball, normalment per la comunicació es farà servir el telèfon o 
petites trobades per solucionar i comentar temes puntuals. 

3.2 Mètode de validació 
Mentre es desenvolupa el projecte s’ha d’anar validant que tots els avanços es fan de la manera 
correcta. Es faran servir bàsicament dos mètodes de validació: 

• Reunions periòdiques amb el tutor del projecte per comentar la feina a fer i com millorar-la. A 
més, se li enviarà la feina realitzada per correu per tal de rebre’n un feedback de què s’està fent 
per tal de seguir millorant. 

• El fet d’utilitzar una metodologia àgil permet que de manera periòdica el client ja vagi veient 
l’estat del projecte i en pugui anar validant tots els passos. Es faran reunions periòdiques amb el 
director del projecte i el centre mèdic per tal d’anar avaluant l’estat i el progrés en el projecte per 
tal de valorar si el que s’està fent és correcte i si s’han d’aplicar canvis o rectificacions detectar-los 
al més aviat possible. 
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4 PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

4.1 Durada estimada del projecte 
La data d’inici del projecte, podríem considerar que és el dia que l’empresa va rebre l’aprovació per 
tirar-lo endavant. Tot i que ja s’havien mantingut dues reunions anteriors per veure què s’hauria de fer 
i quins problemes tenien, aquest moment és el que definitivament permet començar a treballar en el 
mateix.  
Així doncs, la data d’inici és el dia 7 de setembre i l’objectiu previst és que a dia 11 de gener estigui 
completat, un total de 4 mesos per portar-lo a terme. 

4.2 Descripció de les fases del projecte 
El projecte es dividirà en cinc fases principals i ben diferenciades entre elles. 

Fase 1. Anàlisi de requisits i necessitats del client 
Veure què és el que realment necessita el client, fer propostes d’idees per millorar els seus processos, 
analitzar què poden millorar i com… Aquesta és una de les tasques més importants i que, si es fa de la 
manera correcta, pot reduir el temps planificat inicialment si es detecten tots els problemes abans de 
començar a implementar la solució.  

Malgrat està escrita després de la tasca de gestió del projecte, no vol dir que vagi després, ja que és una 
feina que ja es porta fent des de fa alguna setmana abans fins i tot. 

Fase 2. Maquetació i disseny 
En tractar-se d’una empresa que cuida la imatge i la usabilitat dels sistemes, és important tenir 
plantejat des d’un inici com haurà de ser, quina estètica tindrà, com l’usuari interactuarà amb 
l’aplicació… Aquesta és una feina que es pot fer molt a l’inici just després de conèixer quines són les 
funcionalitats del sistema. Com que es treballarà conjuntament amb un dissenyador gràfic, convé tenir  
abans de començar amb el desenvolupament la base on construir la plataforma i que el client l’aprovi. 

Fase 3. Gestió del projecte 
Aquesta fase inclou diverses tasques de la definició del projecte: el seu abast, la planificació temporal, 
la gestió econòmica i sostenibilitat… A diferència d’altres tasques que hi haurà al llarg del treball, 
aquestes s’han d’entregar en una data concreta complint els terminis establerts. A més d’aquestes 
tasques inicial, al llarg de tot el projecte s’ha d’anar fent un seguiment de la planificació i el 
desenvolupament de tot el projecte per analitzar si en algun punt caldria modificar alguna cosa, com 
podria ser la planificació temporal per variar algunes entregues o reunions, com la planificació 
econòmica en cas que el projecte s’allargués. 
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Fase 4. Desenvolupament 
Un cop tenim definit el projecte amb els seus requisits, s’anirà desenvolupant per iteracions on, al final 
de cadascuna tindrem una versió completament funcional del producte, cada vegada complint un 
major nombre dels requisits proposats inicialment. Això permetrà ensenyar als potencials usuaris finals 
del sistema el funcionament dels diferents apartats per tal de fer-ne una aprovació o modificar-ne, si es 
creu, algun aspecte i començar-se a familiaritzar amb la nova eina. 

Totes les iteracions tindran la mateixa estructura i processos.  
• Planificació acurada dels objectius de la iteració: En aquest punt és important definir molt 

clarament com haurà de ser la funcionalitat que es desenvolupa.  
• Desenvolupament: En aquest punt és on es treballarà en el codi de l’aplicació, en fer la 

programació de la interfície per on l’usuari navegarà per tal d’explotar les diferents funcionalitats.  
• Demostració: Es concertarà una reunió amb el client per tal d’ensenyar el resultat de la fase i 

veure’n l’evolució a més de parlar ja de la següent iteració. D’aquesta manera ens assegurem que 
el client aprova el que s’ha fet i veu com funciona, d’aquesta manera també aprèn a fer servir el 
software de la manera correcte. 

• Revisió i tancament de la iteració: Al final d’una iteració és possible que s’hagi de fer alguna 
modificació en algun aspecte concret al veure com el client ha utilitzat el sistema o com se li 
podria facilitar encara més el seu ús.  

Per distribuir les diferents funcionalitats en iteracions, es busca que al final de cadascuna hi hagi un 
producte usable. Així doncs s’han agafat els diferents requisits del producte final i creat una fase per 
cadascun. Cada funcionalitat per si sola té prou entitat per a definir-la i treballar-la individualment en 
cada iteració, així doncs les diferents iteracions seran les següents: 

• Iteració 1: Gestió d’usuaris i enviament de correus electrònic segons rol. 
• Iteració 2: Gestió de les converses/fòrum. 
• Iteració 3: Gestió de les pantalles de televisió. 
• Iteració 4: Gestió de les agendes dels professionals. 

Fase 5. Final i tancament del projecte 
Inicialment s’havia comentat que potser al centre li interessaria que des de l’empresa es fes una 
formació en format de presentació al personal. De moment no està segur que es faci, però en cas de 
portar-se a terme, entraria en aquesta fase. 
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Temps estimat per fase 

Taula 2. Resum de temps estimat del projecte per fases 

Etapa Dedicació (hores)

Fase 1. Anàlisi de requisits 33

Fase 2. Maquetació i disseny 27,5

Fase 3. Gestió del projecte 75

Fase 4. Desenvolupament 303

Fase 5. Final i tancament 50,5

Total 489
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Diagrama de Gantt 
En el següent diagrama es pot veure la planificació temporal al llarg dels mesos que dura el projecte. 
Es pot veure amb un simple cop d’ull com la fase que ens ocuparà més temps, com és normal, és el 
desenvolupament de l’aplicació, dividida entre les 4 iteracions que s’han comentat anteriorment. 

La previsió inicial, era que el projecte acabés a 11 de gener. Per diversos motius que s’explicaran a 
continuació això no ha sigut possible. Més endavant es veurà el detall de les desviacions que han sorgit 
al llarg del projecte i els motius d’aquestes. 

Figura 4. Diagrama de GANTT 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5 PLANIFICACIÓ ECONÒMICA 

5.1 Identificació i estimació dels costos 
Recursos humans 
Són els costos que vénen donats per l’activitat humana directe en el projecte. En aquest cas, 
intervindran el director (o cap de projecte) per donar suport a reunions i en algunes fases decisives i un 
dissenyador que donarà suport en alguns aspectes. Així doncs, la resta de rols i part del de dissenyador 
l’assimilarà el desenvolupador del projecte. 

Els preus per hora per a cada rol s’han extret de les dades de la pàgina web de PagePersonnel [4] i 
valorant els conceptes que s’exposen a PymesyAutonomos[5]: 

Taula 3. Preu per hora i activitat segons rol. 

Rol Activitat Cost per hora

Cap de projecte Gestió del projecte, participació a reunions i fases o 
moments  on s’hagin de prendre decisions importants.

20 €

Analista Participarà en les reunions prèvies amb el client per 
tal de definir amb el clients els objectius i la finalitat 
del projecte, els requisits i proposar millores a la seva 
idea

17 €

Programador Serà l’encarregat d’implementar el sistema software 
que s’hagi ideat per resoldre els problemes.

10 €

Dissenyador La seva tasca serà dissenyar una intranet visualment 
agradable a la vista de l’usuari, a més de usable i 
seguint la línia de l’empresa contractant.

11 €
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Un cop ubicades les activitats en els diferents rols que participaran en el projecte, es pot veure les 
diferents tasques del projecte que es desenvolupa, desglossades per hores i amb el seu cost total al llarg 
del projecte. 

Taula 4. Cost total segons tasca. 

Recursos de maquinari (software i hardware) 
Cal afegir als costos relacionats directament amb l’activitat humana, les amortitzacions en maquinari 
que s’utilitzarà i les llicències del programari que s’emprarà pel desenvolupament. Per tal de fer el 
càlcul de les amortitzacions ens hem basat en el mètode de l’amortització constant com expliquen a 
l’article de Sage [6] i utilitzant valors de la documentació del curs de GEP. 

Per tal de fer el càlcul en els dies per les amortitzacions s’han utilitzat diversos paràmetres que es 
detallen a continuació. 

• S’han comptabilitzat tots els dies laborables que es dedicaran al projecte: és a dir des de l’1 de 
setembre de 2015 a 11 de gener de 2016. Un total de 89 dies laborables. 

• Es considerarà que es treballen 5,5 hores en el projecte per a cada dia laborable. 
• S’han fet dos grups, uns elements pels quals la vida útil es considerarà de 4 anys (995 dies) i els que 

aquesta serà de 3 (746 dies). 

Tasca Rol Hores Cost Total

Anàlisi de requisits Analista 33 561,00 €

Maquetació i disseny Dissenyador 27,5 302,50 €

Gestió del projecte Cap de projecte 75 1500,00 €

Desenvolupament I Programador 293 2930,00 €

Desenvolupament II Cap de projecte 10 200,00 €

Fase final i tancament I Programador 42,5 425,00 €

Fase final i tancament II Cap de projecte 8 160 €

TOTAL 6078,50 €
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Taula 5. Càlcul amortitzacions. 

Costos indirectes 
Pel que fa als costos indirectes, es computaran tots aquells recursos que s’han d’utilitzar per a portar a 
terme el projecte però que no estan relacionats directament amb el seu desenvolupament. En el nostre 
cas, en comptarem alguns de manera aproximada, ja que en ser una empresa amb 7 treballadors i 
diversos aparells és difícil computar una despesa exacte per cada recurs.  
• Tiquets de pàrquing: Pel desplaçament a les reunions, s’ha d’aparcar a un lloc de pagament. 

Comptem que hi haurà aproximadament 10 reunions d’una hora i 30 minuts de mitjana, fent un 
total de 15 hores de pàrquing a 0,0449 € al minut fan un total de 40,41 €. 

• Connexió a la xarxa: A l’empresa hi ha 7 persones totes fent un ús regular de la xarxa, així que el 
cost es divideix entre 7. A més, comptant aproximadament 23 dies laborables per mes i el cost de 
35€ del subministrament, fa un total de 0,22 € per dia laborable. Tot i així, no es treballa la jornada 
sencera en el projecte sinó que només 5,5 hores per dia, fent un total de 0,165 € el cost per dia que 
es treballa en el desenvolupament del projecte. Comptant que es treballen 89 dies, el cost de la 
connexió a la xarxa és de 14,68 €. 

• Lloguer estudi: El cost mensual del lloguer de l’estudi és de 900 €, entre les 7 persones i les hores 
que s’hi dediquen al mes, acaben fent un total de 372,91 € 

Element Preu Temps de vida Amortització Cost amortitzat

 Apple Pages 0,00 € — — —

iCloud 0,00 € — — —

Sublime Text 62,50 € 3 anys 0,01 €/hora 5,12 €

Bitbucket / Git 0,00 € — — —

Sequel Pro 0,00 € — — —

Adobe Photoshop 940,00 € 3 anys 0,16 €/hora 77,02 €

iMac de 21,5” 1279,00 € 4 anys 0,16 €/hora 78,57 €

MacbookPro 13” 1449,00 € 4 anys 0,18 €/hora 89,02 €

TOTAL 0,51 €/hora 249,73 €
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5.2 Pla de contingència i imprevistos 
En tota estimació hi ha un marge d’error que pot venir donat per diverses circumstàncies que no es 
poden preveure. Un exemple clar,  és el fet que s’han estimat 10 reunions amb el client de 90 minuts 
cadascuna. És possible que a mesura que avança el projecte se n’hagin de fer més o necessitin més 
temps per a cadascuna. Aquest simple fet, pot fer variar força el pressupost, ja que hi assisteixen dues 
persones i el cost podria arribar a superar els 35 €/hora la reunió. 

El projecte està planificat que acabi 20 dies abans de la presentació, cosa que ens permet tenir un 
marge còmode per si hi haguessin reajustaments en alguna planificació o sorgissin imprevistos.  

Es creu convenient aplicar un marge d’un 10% sobre el cost total del projecte per contemplar aquests 
possibles escenaris els quals no estan pressupostats d’inici. 

5.3 Cost total 
Agrupant els costos calculats anteriorment, tant directes com indirectes i analitzat quin seria el pla de 
necessari per tal de solucionar imprevistos, es pot fer, ara sí, l’estimació del cost total del projecte que 
es pot veure a la següent taula:  

Taula 6. Cost total del projecte. 

Recurs Cost(€)

Recursos humans 6078,50 €

Recursos de maquinari 249,73 €

Costos indirectes 430,23 €

Costos parcials 6758,46 €

Marge contingència i imprevistos +10%

TOTAL 7434,31 €
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6 SEGUIMENT DEL PROJECTE 

És important que durant el projecte es tingui un control precís de les hores invertides en cada aspecte 
de les diferents fases. Si es porten de manera actualitzada i precisa, permet modificar amb antelació 
previsions o notificar al client possibles canvis en el pressupost que afecten al preu final del producte. 
Tenint tota la informació dels aspectes relacionats amb la gestió, també pot ajudar al final del projecte 
de fer un balanç més concret sobre els beneficis que aquest ha aportat o fer un anàlisi final per valorar 
com encarar futurs projectes per tal que tot vagi millor. 

En primer lloc es valorarà com ha anat cada fase del projecte i veure com les modificacions han 
acabat afectant una part de la planificació econòmica. 

6.1 Gestió de la planificació temporal 
En aquest projecte, el fet que el client no tenia una data fixe per acabar, ni una pressa especial per a 
tenir l’eina funcionant, va permetre fer una planificació una mica més generosa que l’habitual. 
D’aquesta manera, es podien complir els terminis de manera realista i assumible encara que hi 
haguessin petites modificacions imprevistes durant una fase.  

On era més probable que hi haguessin modificacions de temps és en el desenvolupament. Pel que fa a 
les altres fases, eren unes feines molt concretes i algunes amb data d’entrega límit que s’havia de 
complir. Realment així ha sigut i no hi ha hagut cap desviament. On hi han hagut petites 
modificacions és en la fase de desenvolupament, que es detallen a continuació. 

Fase de desenvolupament
Primera iteració 
La primera fase del desenvolupament es va realitzar sense cap problema i amb els temps previstos. El 
fet de tenir una altra aplicació a l’empresa que també controla la gestió d’usuaris, la vam poder 
integrar en el projecte afegint algunes millores i els grups d’usuaris segons rol. 

Segona iteració 
En la segona, on es desenvolupava els fòrums de debat i les converses els van començar els dubtes. En 
principi estava plantejat que, segons el rol que ocupa cada professional, tindria accés a unes converses 
o unes altres. I així es va fer. Malgrat tenir-ho plantejat i haver-ho parlat, en el moment de la 
demostració es van adonar que volien que fos més flexible i tenir la capacitat de, per exemple, ajuntar 
cardiòlegs amb els professionals sobre esport. Això va suposar un canvi important a l’estructura de 
com s’havia plantejat el fòrum, ja que ara, el rol no determina a on pots accedir i a on no, sinó que es 
va haver de desenvolupar una altra pantalla on es tria per cada professional a quins llocs pot accedir i 
a quins llocs pot participar. Aquest fet va suposar l’endarreriment d’exactament una setmana en la 
planificació que s’havia fet en un inici. 
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Tercera iteració 
El desenvolupament del mòdul de les pantalles també va anar sobre el previst, fins i tot s’haurien 
recuperat dos o tres dies si no hi hagués hagut problemes amb la pantalla. És a dir, el mòdul estava 
acabat, però es van haver de fer gestions per tal de tenir unes pantalles correctes que funcionessin. Les 
pantalles que el centre havia comprat, no tenien un navegador web a pantalla completa i evidentment, 
això s’havia de canviar. El gerent del centre va dir que aquesta gestió la féssim des de l’empresa mateix 
per tal de tenir les que millor complissin amb tots els requisits. 

Un cop hi va haver les pantalles correctes, el mòdul es va posar immediatament en funcionament i 
ara, tots els pacients que es van a visitar, ja consulten on han d’anar a les diferents pantalles. També 
són els mateixos treballadors del centre els que gestionen de manera molt àgil els professionals que 
estan visitant en cada moment. 

Quarta iteració 
Degut a l’endarreriment acumulat d’una setmana, el sistema de gestió de les agendes dels professionals 
no va ser possible acabar-lo a la data prevista, el 28 de desembre. La setmana de retard inicial sumat a 
la dificultat que comporta aquest mòdul tant a nivell seu per valorar com fer les reserves com de 
l’empresa per a crear una interfície simple i àgil van fer que es retardés encara més. 

Com es va comentar ja en la planificació inicial, el client no ha posat una data límit per a tenir el 
projecte, sinó que s’adapta al procés de desenvolupament i per això en alguns casos tampoc té pressa 
per tancar la fase i si es pot millorar, prefereix endarrerir una mica els temps amb l’objectiu d’aplicar-
hi els últims canvis.

Revisió d’iteracions 
Un dels punts que estaven poc contemplats en la planificació inicial era el fet de revisar iteracions ja 
tancades. És a dir, s’ha hagut de destinar algunes hores a iteracions ja tancades per tal d’aplicar-hi 
millores que el client ha suggerit. Un exemple és el cas de l’ordre amb què surten els professionals a les 
pantalles de televisió. En primer lloc era ordre alfabètic per tal que els pacients els trobessin de manera 
ràpida. Després de veure-ho en funcionament però, s’ha canviat i s’ha ordenat per planta de visita i 
segons la consulta on visitava en aquell moment, causant un canvi en el disseny de la pantalla i la 
programació que hi havia al darrere. 
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6.2 Gestió de la planificació econòmica 
Vist que s’han endarrerit alguns mòduls, s’ha situat com a data per finalitzar el projecte, com a màxim 
el dia 20 de gener. D’aquesta manera també deixem un marge per a possibles modificacions extra que 
encara no s’hagin contemplat. Aquest canvi, suposa 9 dies més de feina de les que s’havien 
pressupostat en un inici. 

Aquestes hores pendents són majoritàriament de programació tot i que també s’han contemplat 2 
hores per tal de fer la demostració i una mica de presentació de tot el projecte en global.

Taula 7. Variació de la planificació econòmica 

En el pressupost inicial s’havia plantejat un marge d’un 10% per a imprevistos, que suposaven un total 
de 675€. Si es resta aquest augment del pressupost al marge del que disposàvem, queden 140€ com a 
resultat del projecte. 

Hores Preu/Hora Total

Cap de projecte 2 20 40,00 €

Programador 49,5 10 495,00 €

Total increment 535,00 €
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7 ANÀLISI REQUISITS 

7.1 Requisits funcionals 
Els requisits dependran del rol de l’usuari, ja que segons de quins permisos disposa, tindrà accés a 
unes funcionalitats o unes altres. 

Professionals sanitaris 
Aquest rol té dues funcionalitats principals que són: participar en el fòrum, i consultar l’agenda. 

• Veure una conversa: L’usuari ha de poder entrar a llegir una conversa o un article al fòrum que 
hagi publicat un company. 

• Crear nova conversa: Per a participar el fòrum, ha de tenir la capacitat de crear una nova 
conversa en els fòrums de debat on l’usuari en particular ha estat convidat. 

• Participar/Respondre a una conversa: De la mateixa manera que es poden crear converses i 
veure’n, un usuari també ha de poder participar-hi per a respondre i crear debat. 

• Consultar visites assignades: Aquest tipus d’usuari, també podrà consultar quines visites se li 
han assignat durant un període de temps determinat. 

Personal administratiu 
El personal administratiu és el que té accés a pràcticament totes les funcionalitats del sistema, ja que és 
qui l’administra i ho prepara tot per tal que funcioni correctament. 

• Afegir / Modificar especialitat: Per tal de relacionar els professionals o professionals amb les 
seves especialitats, el personal administratiu és qui s’encarrega de gestionar-les. 

• Afegir / Modificar / Eliminar usuaris: Són els encarregats de donar d’alta usuaris al sistema. En 
els usuaris, que en la majoria de casos seran els professionals i professionals, se’ls ha d’assignar també 
especialitat i ubicació. 

• Afegir / Eliminar de les televisions: Són els encarregats de gestionar les televisions. És per 
aquest motiu que una de les funcionalitats és afegir professionals a les televisions segons els 
paràmetres necessaris. 

• Crear / Modificar / Eliminar fòrum: Per a tenir fòrums de debat, el personal administratiu és 
qui crear el fòrum en qüestió i hi afegeix els professionals que han de tenir permís per accedir-hi i 
interactuar-hi. 

• Enviar correus: Una altra de les funcionalitats és tenir l’opció d’enviar correus de manera massiva 
a un conjunt de professionals, o un de sol des de la mateixa aplicació.  

• Afegir / Modificar / Eliminar visites: El personal administratiu és l’encarregat de gestionar les 
visites que han de fer els professionals. És per això que tindrà l’opció de crear, modificar i eliminar 
visites per tal que els professionals tinguin la seva agenda actualitzada. 
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7.2 Requisits de qualitat 
Tècnics 
• Aplicació web: Es crearà una aplicació web per tal de fer el sistema accessible des de qualsevol 

punt i amb qualsevol dispositiu. 
• Compatible amb les últimes versions de navegadors: Ja que es pot consultar i entrar a 

l’aplicació des de molts punts, s’ha de fer que es vegi correctament sigui quin sigui el navegador que 
s’utilitza. 

• Responive: Es farà una web adaptada als diferents dispositius que els usuaris utilitzen avui en dia. 
Adaptada als diferents tamanys de pantalla de dispositius mòbils, tauletes i ordinadors. D’aquesta 
manera els usuaris hi podran entrar i utilitzar-la des de qualsevol aparell per fer consultes o fins hi 
tot participar en el fòrum per exemple. 

No tècnics 
• El sistema ha de ser senzill i ha de funcionar de manera intuïtiva: L’aplicació va dirigida a 

personal que pot tenir nivells baixos de coneixements d’informàtica. Ens trobem que el públic que 
ha d’utilitzar-la pot tenir nivells molt variats i per tant, ens hem d’adaptar al més baix. És per això 
que l’aplicació a més de ser usable ha de ser molt intuïtiva, tant pels professionals que la utilitzaran, 
com pel personal administratiu que la gestionarà.   

• El sistema ha d’estar preparat per a futures ampliacions: Com s’ha comentat durant la 
memòria, el sistema ha d’estar preparat per a possibles ampliacions ja que probablement en un futur 
s’hauran d’afegir mòduls addicionals.  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8 ESPECIFICACIÓ 

8.1 Casos d’ús 
Un cop especificats els requisits dels que consta el sistema, se’n poden definir els seus casos d’ús. Com 
que tenim dos rols amb propietats diferents, és important definir correctament l’actor de cada cas d’ús. 
És important destacar que hi ha casos d’ús que els comparteixen els dos rols que prenen part del 
sistema. 
	  
Diagrama de casos d’ús del professional 
El professional, com s’ha anat comentant, és l’usuari que té menys funcionalitats. Bàsicament 
participar als fòrums on té accés i consultar l’agenda de les visites que té assignades. 

Figura 5. Diagrama de casos d’ús del professional sanitari 
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Diagrama de casos d’ús del personal administratiu 
En el cas del personal administratiu, són els encarregats de gestionar tot el sistema i tenen accés a totes 
les funcionalitats disponibles. 

Figura 6. Diagrama de casos d’ús del personal administratiu 
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Casos d’ús detallats 

Cas d’ús 1. Veure una conversa

Actor Personal administratiu o professional

Precondició L’usuari té accés al fòrum on vol llegir la conversa

Disparador L'usuari vol llegir una conversa d’un fòrum

Escenari principal 1. L’usuari accedeix al fòrum on vol llegir la conversa. 
2. Sel·lecciona la conversa que vol llegir. 
3. El sistema mostra la conversa amb totes les respostes

Cas d’ús 2. Crear una nova conversa

Actor Personal administratiu o professional

Precondició L’usuari té accés al fòrum on vol afegir la conversa

Disparador L'usuari vol crear una nova conversa en un fòrum

Escenari principal 1. L’usuari accedeix al fòrum on vol publicar una conversa. 
2. Fa clic al botó d’afegir nova conversa. 
3. Omple els camps necessaris per crear la conversa. 
4. Guarda els canvis.

Cas d’ús 3. Respondre a una conversa

Actor Personal administratiu o professional

Precondició L’usuari té accés al fòrum on vol afegir la conversa

Disparador L'usuari vol respondre a una conversa en un fòrum

Escenari principal 1. L’usuari accedeix al fòrum on vol respondre la conversa. 
2. Sel·lecciona la conversa que vol respondre. 
3. Omple el camp de text amb la resposta i fa clic al botó de ‘respondre’.

Cas d’ús 4. Consultar l’agenda

Actor Professional

Precondició —

Disparador L'usuari vol consultar les visites en un període de temps determinat

Escenari principal 1. L'usuari entra a la secció ‘Agenda’ de la intranet. 
2. El sistema mostra les visites assignades d’un període de temps concret.
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Cas d’ús 5. Afegir especialitat

Actor Personal administratiu

Precondició —

Disparador L'usuari vol crear una nova especialitat

Escenari principal 1. L'usuari entra a la secció ‘Especialitats’ de la intranet. 
2. Fa clic al botó d’afegir especialitat. 
3. Omple els camps necessaris i guarda els canvis.

Cas d’ús 6. Modificar especialitat

Actor Personal administratiu

Precondició L’especialitat que es vol modificar existeix.

Disparador L'usuari vol modificar una especialitat.

Escenari principal 1. L'usuari entra a la secció ‘Especialitats’ de la intranet. 
2. Sel·lecciona l’especialitat que vol modificar. 
3. Canvia els camps desitjats i guarda els canvis.

Cas d’ús 7. Afegir un usuari

Actor Personal administratiu

Precondició —

Disparador L'usuari vol crear un nou usuari pel sistema

Escenari principal 1. L'usuari entra a la secció ‘Usuaris’ de la intranet. 
2. Fa clic al botó d’afegir usuari. 
3. Omple els camps necessaris i guarda els canvis.

Cas d’ús 8. Modificar usuari

Actor Personal administratiu

Precondició L’usuari que es vol modificar existeix.

Disparador L'usuari vol modificar un altre usuari.

Escenari principal 1. L'usuari entra a la secció ‘Usuaris’ de la intranet. 
2. Sel·lecciona l’usuari que vol modificar. 
3. Canvia els camps desitjats i guarda els canvis.
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Cas d’ús 9. Eliminar usuari

Actor Personal administratiu

Precondició L'usuari que es vol eliminar existeix

Disparador L'usuari vol eliminar un professional del sistema

Escenari principal 1. L'usuari entra a la secció ‘Usuaris’ de la intranet. 
2. Sel·lecciona l’usuari que vol eliminar. 
3. Apreta el botó d’eliminar usuari.

Cas d’ús 10. Afegir un professional a les televisions

Actor Personal administratiu

Precondició El professional està registrat al sistema

Disparador L'usuari vol afegir un professional a una televisió

Escenari principal 1. L'usuari entra a la secció ‘Gestió televisions’ de la intranet. 
2. Sel·lecciona el dia on s’ha d’afegir el professional. 
3. Sel·lecciona el professional i n’afegeix la planta i sala on visita. 
4. Fa clic a ‘guardar canvis’ i acaba el cas d’ús.

Cas d’ús 11. Eliminar un professional d’una televisió

Actor Personal administratiu

Precondició El professional està registrat al sistema i el professional col·locat a una televisió.

Disparador L'usuari vol eliminar un professional d’una televisió

Escenari principal 1. L'usuari entra a la secció ‘Gestió televisions’ de la intranet. 
2. Sel·lecciona el dia on està col·locat el professional. 
3. L’elimina fent clic al botó corresponent.

Cas d’ús 12. Crear un fòrum de debat

Actor Personal administratiu

Precondició —

Disparador L’usuari vol obrir un nou fòrum de debat per a un grup

Escenari principal 1. L'usuari entra a la secció ‘Gestió de fòrums’ de la intranet. 
2. Omple el nom i marca si és un fòrum públic. 
3. Marca els professionals que tenen accés a aquest fòrum. 
4. Guarda els canvis i acaba el cas d’ús.
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Cas d’ús 13. Modificar un fòrum de debat

Actor Personal administratiu

Precondició El fòrum de debat que vol modificar existeix.

Disparador L’usuari vol modificar un fòrum de debat per a un grup

Escenari principal 1. L'usuari entra a la secció ‘Gestió de fòrums’ de la intranet. 
2. Apreta el botó modificar del fòrum en qüestió. 
3. En modifica els camps necessaris i guarda els canvis.

Cas d’ús 14. Eliminar un fòrum de debat

Actor Personal administratiu

Precondició El fòrum de debat que vol eliminar existeix.

Disparador L’usuari vol modificar un fòrum de debat per a un grup

Escenari principal 1. L'usuari entra a la secció ‘Gestió de fòrums’ de la intranet. 
2. Apreta el botó modificar del fòrum en qüestió. 
3. Selecciona eliminar fòrum i acaba el cas d’ús.

Cas d’ús 15. Enviar correu electrònic

Actor Personal administratiu

Precondició —

Disparador L’usuari vol enviar un correu electrònic a un o més professionals

Escenari principal 1. L'usuari entra a la secció ‘Gestió emails’ de la intranet. 
2. Omple els camps d’assumpte i de missatge que es vol enviar. 
3. Se seleccionen els usuaris que han de rebre aquest correu. 
4. S’envia el missatge apretant ‘envia missatge’.

Cas d’ús 16. Afegir visita a un professional

Actor Personal administratiu

Precondició El professional a qui es vol afegir la visita existeix.

Disparador L’usuari vol afegir una visita a un professional del sistema

Escenari principal 1. L'usuari entra a la secció ‘Gestió visites’ de la intranet. 
2. Apreta el botó de crear nova visita. 
3. Sel·lecciona un professional i entra la resta de camps 
4. Guarda els canvis amb el botó ‘afegir visita’

!40



Cas d’ús 17. Modificar visita a un professional

Actor Personal administratiu

Precondició La visita que es vol modificar existeix.

Disparador L’usuari vol modificar una visita existent.

Escenari principal 1. L'usuari entra a la secció ‘Gestió visites’ de la intranet. 
2. Apreta el botó ‘modificar’ de la visita corresponent. 
3. Modifica els camps necessaris. 
4. Guarda els canvis amb el botó ‘guardar canvis visita’.

Cas d’ús 18. Eliminar una visita

Actor Personal administratiu

Precondició La visita que es vol eliminar existeix.

Disparador L’usuari vol eliminar una visita existent.

Escenari principal 1. L'usuari entra a la secció ‘Gestió visites’ de la intranet. 
2. Apreta el botó ‘modificar’ de la visita corresponent. 
3. Marca el botó d’eliminar visita.
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8.2 Model conceptual 
A continuació es pot veure el model conceptual del sistema que es desenvolupa. 

Figura 7. Model conceptual del sistema 

Hi ha algunes consideracions que s’han tingut en compte a l’hora de fer aquest disseny en funció de 
com treballen en el centre.  

• Es pot veure com a ‘Intervention’, es guarda l’especialitat de l’usuari. D’entrada semblaria un camp 
no necessari, però tal i com utilitzen les televisions, és la millor solució per tenir versatilitat. La 
qüestió és que és possible que alguns professionals, facin durant un dia o unes hores un tipus de visita 
concreta que és millor posar-ne el nom que no pas el de l’especialitat. Des de la interfície gràfica, el 
camp ‘specialty’, quan s’afegeix un usuari a la televisió, per defecte surt l’especialitat d’aquest usuari 
(en cas que en tingui més d’una, la primera). Per tant normalment per ells no suposa cap cost extra, 
però si que és un gran avantatge quan s’han de fer personalitzacions d’aquest tipus. 

• La classe ‘Forum’, té un camp anomenat ‘is_public’. Aquest camp, bàsicament serveix per si es vol 
crear un fòrum públic on tots els usuaris hi tinguin accés. D’aquesta manera no cal afegir els usuaris 
nous als fòrums d’accés generals, ni afegir un a un els usuaris quan es crea un fòrum que es vol que 
vegi tothom. 

• Es pot veure com la classe ‘Message’, té una relació que s’anomena ‘parent_id’ que el relaciona amb 
ell mateix. Això es fa per identificar els missatges que comencen una conversa o les respostes a una 
mateixa conversa. És a dir, si un missatge no té cap missatge pare, indica que és el primer d’una 
conversa. 
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9 DISSENY 

9.1 Tecnologies 
Pel desenvolupament de la plataforma, s’ha optat per utilitzar eines modernes, que no quedin 
desfasades d’aquí poc temps. A més, és important que el motor pel desenvolupament del projecte no 
tingui errors i, si per algun motiu se’n descobrís algun, ràpidament s’hi trobés solució. També era 
imprescindible que fos una eina que es pogués allotjar en un servidor sense moltes prestacions per tal 
que s’hi pogués accedir des de qualsevol punt i dispositiu. 

Laravel 5.1[7] 
És per aquests motius que s’ha optat per utilitzar Laravel com a motor per tal de desenvolupar 
l’aplicació. La versió que s’ha decidit utilitzar és la 5.1, que com anuncien a la pàgina web oficial és 
Long Term Support (LTS)[8], que significa que rebrà actualitzacions d’errors durant 2 anys i 
actualitzacions d’errors durant 3. D’aquesta manera, dóna tranquil·litat tant al client com a l’empresa 
el fet d’utilitzar un software segur i que no quedarà desfasat en poc temps. 

Un cop s’instal·la el Laravel ve amb una sèrie d’eines molt útils que utilitzarem també per facilitar-nos 
la interacció amb diferents elements, com les dates per exemple o generar dades falses i omplir la base 
de dades. 

Entre altres funcionalitats, una de les coses que es podrien destacar és la potent eina que ens 
proporciona per treballar amb la base de dades. El mateix creador de Laravel l’anomena Eloquent[9]. Es 
tracta bàsicament d’una eina que ens fa la gestió de dades mitjançant ORM on cada taula de la base 
de dades correspon a un model de l’aplicació. 

Bootstrap 3[10] 
La base de l’aplicació web està feta amb Bootstrap, un framework que permet treballar amb CSS de 
manera més ràpida, ja que disposa  

jQuery[11] 
Segurament una de les llibreries més utilitzada per Javacript. S’utilitza bàsicament perquè és requisit 
d’altres llibreries que s’utilitzen, a més que ens permet, en alguns casos, facilitar la interacció amb la 
pàgina web. 

VueJs[12] 
És una eina molt recent, però que s’ha convertit en popular molt ràpidament. Ens permet treballar en 
Javascript de manera senzilla. Com comenten a la seva web, és una llibreria per construir interfícies 
web interactives. 
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Datatables[13] 
Es tracta d’una llibreria per a JQuery que permet treballar de manera molt àgil amb taules. El seu ús 
principal en l’aplicació és el fet de poder buscar qualsevol camp d’una taula de manera molt rapida, 
sense haver de recarregar la pàgina ni esperar que l’aplicació faci una consulta al servidor. 

Select2[14] 
Aquesta és una altra llibreria desenvolupada amb Javascript que ens permet millorar les caixes de 
selecció d’opcions. En comptes del desplegable comú on s’han de buscar les opcions, Select2 ens afegeix 
un buscador molt àgil per quan s’ha de trobar un element en concret en una llista llarga d’opcions. 

9.2 Arquitectura 
Una de les avantatges de Laravel és que ens proporciona el motor per desenvolupar aplicacions web. 
Ens permet des de gestionar les vistes de l’aplicació, la interacció amb la base de dades i gestionar-ne 
els controladors, entre d’altres. 

Utilitza una arquitectura de 3 capes, les de Model-Vista-Controlador que permeten separar de 
manera molt clara la lògica de l’aplicació.  

El model és l’encarregat de relacionar-se amb la base de dades i demanar la informació necessària 
sempre que calgui, o ve guardar-la per tal que quedi guardada al sistema per a futures peticions. Les 
vistes serveixen per a mostrar al client l’aplicació, és a dir, mostrar les dades del model de manera 
ordenada pel client. I per últim, el controlador és l’encarregat de gestionar la relació entre model-vista 
per tal de demanar les dades necessàries al model, per passar-les a la vista i tornar al client la 
informació que ha demanat. 
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Estructura d’una petició 
A continuació es pot veure què passa quan es fa una petició HTTP a l’aplicació. Com s’ha comentat, 
Laravel gestiona la petició d’entrada i s’encarrega de retornar-ne una resposta. En el nostre cas, 
sempre es retornarà una vista, una resposta en format HTML que el navegador podrà mostrar a la 
pantalla de l’usuari. 

Com es pot veure a la següent figura, es veuen molt diferenciades les 3 capes de l’esquema Model-
Vista-Controlador i les seves responsabilitats. 

Figura 8. Estructura d’una petició 
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Model de dades 
Per emmagatzemar tota la informació és necessari tenir una base de dades per fer l’aplicació 
persistent. A continuació s’anirà detallant la informació que guarda la base de dades a les seves taules i 
el perquè d’alguns camps. 

Taula relacionada amb els usuaris 

La taula d’usuaris bàsicament guarda tota la informació referent a l’usuari com pot ser el nom i els 
cognoms. També en guarda la contrasenya de forma encriptada per tal que ni l’administrador de la 
base de dades pugui saber quina és la contrasenya escollida per l’usuari. Per últim, el camp ‘is_admin’ 
ens determina si un usuari és del personal administratiu o un professional. Com que comparteixen la 
informació que s’emmagatzema per cadascun, s’ha decidit que la millor solució era guardar la 
informació en una mateixa taula. 

Taules relacionades amb el fòrum 

 

Les dues taules que veiem són les encarregades de guardar la informació d’un fòrum i la relació de 
usuaris-fòrum, és a dir a quins fòrums pot accedir un usuari i viceversa, quins usuaris poden accedir a 
un fòrum concret. 
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La taula missatges és l’encarregada d’emmagatzemar totes les converses. Com veiem, en el seu registre 
guardem quin usuari les ha escrit, a quin fòrum pertany i si té un missatge ‘pare’, és a dir, si és el 
primer missatge d’una conversa o en canvi, és una resposta a una conversa ja iniciada. 

Taules relacionades amb les especialitats 

Les especialitats tenen una estructura molt similar a la que pot tenir el fòrum. Una taula que llista les 
diverses especialitats existents al sistema, i una altra que relaciona les especialitats amb els diferents 
usuaris que existeixen. 

Taula relacionada amb la televisió 

Aquesta taula ens serveix per gestionar tot el mòdul de televisions que té la intranet. Guardant l’usuari 
que es vol mostrar, dia de la setmana i la resta de propietats que té una consulta. Com s’ha explicat 
anteriorment, guardem l’especialitat també per tal de permetre personalitzacions i més flexibilitat si 
un dia un doctor fa un tipus de visita concret o es vol aprofitar per posar algun altre text. Aquesta és la 
informació que es mostrarà a través de les diferents pantalles repartides pel centre. 
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Taula relacionada amb les visites 

Aquesta és la taula encarregada d’emmagatzemar totes les visites del sistema amb la seva informació 
corresponent i relacionar-les amb el professional que les ha de fer. Amb les dades que es guarden en 
aquesta taula, permet generar les agendes dels professionals i gestionar les reserves per part del 
personal administratiu. 

9.3 Patrons de disseny 
Laravel és un framework basat en la programació orientada a objectes i això determina una sèrie de 
patrons que utilitza. A continuació se’n detallaran alguns dels que s’utilitzen per la implementació del 
projecte. 

Patró façana 
El patró façana proporciona una interfície simplificada per a treballar amb objectes més complexos. 
Laravel els fa servir per simplificar l’accés a diverses funcionalitats del sistema per a l’usuari. Alguns 
d’aquests casos és per exemple per treballar amb dates o amb d’altres models de dades més complexos. 
Per treballar amb Eloquent (el sistema de ORM que proporciona Laravel) també s’utilitza el patró 
façana per fer consultes a la base de dades, caché de dades… 

Patró repositori 
El patró repositori, és una capa que posarem entre el model de dades i els controladors per tal de 
millorar l’estructura de l’aplicació. Utilitzant el patró repositori, aconseguirem que els controladors no 
cal que se sàpiguen com s’accedeix a les dades, ja que l’encarregat de fer-ho seran els repositoris. Amb 
això aconseguim que si mai s’ha de canviar la base de dades, per exemple, la part lògica o el sistema 
de ORM, la capa de la lògica del negoci no es veurà afectada, només s’haurien de canviar les classes 
que actuen de repositori. 

Patró Singleton 
S’utilitza per tal que d’una determinada classe, només n’existeixi una instància. És a dir, que només hi 
hagi una sola instància de l’objecte i els accessos es facin tots en aquesta mateixa classe. 
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A Laravel, per exemple, s’utilitza quan s’instancia un servei (per exemple, un servei que ens gestioni 
com funciona el menú de l’aplicació), no ens interessa que si durant una petició s’utilitza dues vegades 
siguin instàncies diferents.  

9.4 Disseny de l’aplicació web 
A continuació es mostren les diferents pantalles de les que es composa l’aplicació web i que permeten 
a l’usuari portar a terme les tasques desitjades. 

En el moment de preparar el disseny, un dels punts principals va ser la usabilitat. Que fos senzill i 
intuïtiu treballar amb la intranet, per tal que qualsevol persona ho pugues fer sense necessitat ni de 
manual ni de formació. Per tal d’aconseguir-ho, s’ha sigut el màxim fidel al que un usuari coneix. 
Amb aquest sentit, els usuaris estan habituats a un tipus d’elements on interaccionar: botons, menús, 
links… que tenen una sèrie de particularitats (per posar un exemple, la majoria d’usuaris estan 
acostumats a que els enllaços, van subratllats). S’ha intentat mantenir aquesta línia per a tots els 
elements i en tot el sistema. 

Figura 9. Disseny dels botons de l’aplicació 

Totes les pàgines segueixen una mateixa línia que permeten a l’usuari acostumar-se de seguida a 
l’entorn de la intranet. Per exemple, com es veurà a les següents pantalles, quan s’ha de crear un nou 
element els botons sempre són al mateix lloc, sigui quin sigui l’element que s’ha de crear (usuari, 
especialitat…). Amb això aconseguim que quan l’usuari sap com es crear un usuari o una especialitat 
per exemple, ja sap com crear la resta. 

Un altre detall a destacar, és que pels usuaris del fòrum, tenen botons diferents segons si el missatge es 
pot publicar o no, que això dependrà de si hi ha tots els camps necessaris omplerts.  

Figura 10. Diferents estats d’un botó en funcionament 
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Entrada d’usuaris 
En aquesta pantalla, a més de ser la porta d’entrada a l’aplicació, els usuaris que volen entrar ja veuen 
els últims avisos publicats a la plataforma. D’aquesta manera, encara que hi hagi personal del centre 
que hi sigui poques hores, pot veure què estar passant i assabentar-se de possibles notícies importants. 
Els missatges que surten en aquesta pantalla, utilitzen els missatges d’un fòrum concret on només hi 
poden publicar els usuaris que pertanyen al personal administratiu. 

Figura 11. Disseny de la portada per entrar 
Fòrum 
A la següent pantalla es pot veure la portada del fòrum amb una publicació. En aquest punt, els 
usuaris veuran tots els missatges dels fòrums on tenen accés, ordenats cronològicament. El menú 
superior hi ha accés a totes les seccions de la intranet a les que pot accedir el personal administratiu. 

Figura 12. Portada del fòrum 
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Un cop es fa clic a afegir nova conversa, apareix el següent panell per a obrir una nova conversa. 

Figura 13. Pantalla de publicació d’un nou missatge 

Publicada la conversa i un cop dins, podem participar a converses de manera molt simple com es pot 
veure a la següent pantalla. Només omplint el camp necessari i fent clic a publicar, la resposta quedarà 
visible per tothom que té accés en el fòrum corresponent. 

Com s’ha vist anteriorment, per evitar errors i confusió, mentre no hi ha res escrit a la caixa de text, i 
per tant no hi ha una resposta vàlida a la conversa, el botó està desactivat i no és clicable. Quan es 
genera una resposta vàlida, el botó es torna del color corresponent i en estat actiu. 

Figura 14. Resposta a un missatge publicat 
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Gestió especialitats 
La pantalla d’especialitats ens permet veure un llistat de totes les que hi ha creades i el nombre de 
professionals. A més d’un enllaç per modificar-la i un altre per afegir una nova especialitat. 

Figura 15. Gestió de les especialitats del sistema 

A la següent captura es pot veure com es modificar una especialitat (bàsicament només el nom) alhora 
que podem veure qui són els professionals que hi estan vinculats.  

Figura 16. Afegir/Modificar especialitats  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Gestió d’usuaris 
La pantalla que es veu a l’entrar a la secció de ‘gestió usuaris’ permet veure tots els usuaris registrats al 
sistema, amb el seu nom, correu electrònic i si se li ha donat una contrasenya per tal d’accedir al 
sistema (és possible que hi hagin usuaris sense accés, ja que per omplir les pantalles de televisió 
s’alimenta dels usuaris del sistema). 

Figura 17. Gestió dels usuaris de l’aplicació 

Per tal d’afegir o modificar usuaris se n’han d’omplir tots els camps i, opcionalment, una contrasenya 
per a donar-li accés o no a professional. 

Figura 18. Afegir/Modificar usuaris  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Enviament de correus 
Aquesta pantalla és la que permet enviar correus directament a tots els usuaris del sistema. S’ha afegit 
un cercador molt àgil per tal de ràpidament cercar entre especialitats o noms de professionals concrets. 

Figura 19. Pantalla d’enviament de correus a la resta d’usuaris 

Gestió de visites 
A la següent pantalla es veu el llistat de visites registrades al sistema amb l’opció d’afegir-ne de noves o 
modificar les actuals. El buscador permet trobar totes les visites d’un professional, buscar per pacient, 
per hora o dia.  

Figura 20. Pantalla on es visualitza el llistat de visites de tot el centre 
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Quan a la pantalla anterior es vol crear una nova visita fent clic al botó, es desplega la següent 
pantalla amb tota la informació per donar d’alta una nova visita. 

Figura 21. Pantalla per afegir una nova visita 

I per últim, a la següent pantalla podem veure la vista del professional on pot veure les visites 
assignades per un dia concret. Actualment, aquest dia que es mostra és només el dia en curs, és a dir, 
cada dia podrà veure la planificació d’aquell mateix dia. 

Figura 22. Agenda des d’on el professional veu les visites que té assignades 
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9.5 Eines de desenvolupament 
Sublime Text  
És l’editor de texts que ens servirà per desenvolupar tota l’aplicació web. És molt lleuger i molt 
personalitzable amb comandes i dreceres de teclat que fan més senzilla la feina al desenvolupador. 

GIT 
GIT ens serveix per tenir un sistema de control de versions del projecte. D’aquesta manera si mai s’ha 
de tornar enrere en el temps per recuperar alguna cosa sempre podrem fer-ho. GIT és molt més 
potent que això i per això és un dels sistemes de control de versions més utilitzat per a tot tipus de 
projectes. 

Bitbucket 
Bitbucket ens permet allotjar el nostre projecte GIT als seus servidors. D’aquesta manera, fa el codi 
accessible des de qualsevol punt, a la vegada que d’aquesta manera tindrem una còpia de seguretat 
per si passés qualsevol cosa a la màquina on es desenvolupa. 

Sequel Pro 
Sequel Pro és un gestor de bases de dades. Permet de manera més intuïtiva i senzilla interactuar amb la 
base de dades MySQL del projecte per veure’n canvis o si el que hi ha a la base de dades és el 
correcte. 

Adobe Photoshop / Adobe InDesign 
Per a preparar els dissenys de les diferents pantalles i ensenyar al client la interfície abans que estigui 
programada. D’aquesta manera el client es pot fer una idea de com quedarà el sistema abans 
d’aplicar-hi les funcionalitats, així, abans de començar a programar res, el client ja sap quin en serà el 
resultat final i pot donar el seu vist-i-plau. 

Google Chrome 
S’ha utilitzat el navegador de Google per veure el resultat en el navegador. En primer lloc perquè és el 
navegador que utilitzen la majoria d’ordinadors del centre on es farà funcionar el software. El segon 
motiu és que a l’empresa també és el navegador que s’utilitzar per fer les proves ja que és un dels que 
proporciona les millors eines a més de ser el més utilitzat a nivell global.  

MAMP 
És una eina que permet de manera molt simple muntar un simple servidor al mateix sistema, a més de 
portar incorporat el PHP 5.6 i bases de dades per treballar en MySQL. 

!56



9.6 Entorn de desenvolupament 
El desenvolupament de l’aplicació s’ha fet majoritàriament a l’ordinador de l’empresa. És un iMac de 
21,5” de l’any 2009 que disposa de les eines que s’utilitzen per desenvolupar la majoria de projectes de 
l’empresa. 

Com que en aquest cas s’està desenvolupant una aplicació web, és necessari muntar un servidor a 
l’ordinador mateix per tal de provar i executar el sistema. L’eina que s’utilitza sempre en aquests casos 
a l’empresa és MAMP. És molt important pel bon funcionament i no trobar-se amb sorpreses al final 
que l’entorn de desenvolupament sigui el màxim de similar al que serà l’entorn de producció. Això 
s’ha de fer per no trobar-nos amb incompatibilitats de versions, per exemple. El cas més comú seria 
desenvolupar amb una versió de PHP diferent a la que hi ha al servidor de producció, i trobar-se que 
en el moment de passar l’aplicació a producció algunes funcions deixin d’anar de la manera esperada. 

L’avantatge de tenir certa experiència en aquests casos i haver fet altres aplicacions d’aquest tipus ha 
sigut molt útil per tal d’evitar problemes que normalment només passen una vegada. 
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9.7 Estructura final de la intranet 
A la figura següent es detalla la relació de les diferents pantalles i seccions de l’aplicació amb els casos 
d’ús definits en el projecte. Això permet tenir una visió genèrica de com s’estructura l’aplicació i com 
s’arriba a cadascuna de les funcionalitats. 
 

Figura 23. Relació pantalles i casos d’ús del sistema  

!58



10 IMPLANTACIÓ 

10.1 Entorn de producció 
El software desenvolupat és una aplicació web accessible des de qualsevol punt amb accés a Internet. És 
per això que l’element bàsic per funcionar és tenir l’aplicació en un servidor per tal de rebre peticions. 
Com que l’empresa no disposa de cap per a poder-hi allotjar l’eina, s’utilitzarà el mateix que tenen 
contractat per la pàgina web. S’ha preparat un subdomini per tal d’accedir-hi ràpidament. 

Aquest allotjament contractat disposa dels requisits bàsics que necessita Laravel per funcionar a més de 
l’espai suficient per compartir-lo amb la web. Alguns dels detalls que ens interessen dels que disposa 
serien els següents: 
• 5 GB d’espai web 
• 150 GB de transferència 
• PHP 5.6 
• 500 MB per a bases de dades 
• Il·limitats subdominis 

Un altre punt important i que va portar algun problema en el seu moment, era l’ús de televisions per 
tal de mostrar als pacients i visitants del centre on s’havien d’anar a visitar. Per tal d’assolir-ho, es 
disposa de diverses pantalles de televisió que es detallen a continuació: 
• Una de 42” per la planta baixa. És la televisió on es veu tota la informació de totes les plantes. És 

un resum de tots els professionals que hi ha actualment al centre i indica on tenen la consulta per 
visitar-s’hi. 

• 3 pantalles de 24” per les diferents plantes de les que disposa el centre. Quan algú arriba a una 
planta concreta veurà una pantalla que li informarà dels professionals que visiten en aquella planta i 
a quina sala els poden trobar, a més, de a quina sala s’han d’esperar perquè els avisin. 
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10.2 Implantació a l’empresa 
La implantació a l’empresa s’ha anat fent de manera progressiva. Com s’ha anat comentant, el client 
no tenia molta pressa per posar-ho en funcionament, i això s’ha notat amb l’aspecte de que el fòrum el 
tenen parat. Encara no han creat fòrums ni explicat al personal que hi ha aquesta opció, tenen previst 
fer-ho a partir de finals de febrer. 

L’eina que si que funciona de manera continuada és el mòdul de televisions. Cada dia el personal 
administratiu té apunt el llistat de professionals i encén les televisions del centre per tal que els pacients 
i visitants tinguin clar on han d’anar. 

Figura 24. Mòdul de televisió funcionant al centre mèdic 

El mòdul de gestió de les visites dels professionals, no s’ha implantat de moment. El fet de que s’hagi 
acabat una primera versió molt recent, des del centre prefereixen esperar abans de fer el pas. Això 
suposa canviar la manera de treballar de tot el personal i volen estar segurs del moment d’implantar-
ho definitivament. Segurament també acabarà sent, com el cas dels fòrums, a finals de febrer. 
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11 CONCLUSIONS 

11.1 Assoliments dels objectius 
S’ha assolit l’objectiu principal de dissenyar i desenvolupar un sistema de gestió per a solucionar els 
problemes de comunicació que va plantejar el centre. Dels 3 objectius específics, el que està amb ple 
rendiment és el de gestió de pantalles  informatives per part del personal administratiu. La resta del 
sistema no s’està utilitzant encara donat que la direcció del centre, ha posposat la formació de la resta 
de professionals. Aquest aspecte fa adonar-nos de la dificultat que comporta implantar un sistema en 
un lloc on són molts els usuaris que l’han d’utilitzar. 

Malgrat el sistema no estigui en ple funcionament s’ha aconseguit trobar solucions als problemes que 
es van plantejar en un inici. Encara que el sistema no estigui implantat en la seva totalitat, sí que des 
del centre mèdic han comentat que estan satisfets amb la solució trobada i tenen ganes de poder-la 
instal·lar completament. 

S’ha complert de manera força precisa la planificació temporal que es va fer. Amb aquest aspecte hi 
havia cert avantatge i és que l’empresa on s’ha desenvolupat el projecte havia fet algun projecte previ 
amb aquest client. Coneixien com eren i em van assessorar i donar consell per establir els temps. 

11.2 Assoliment de les competències tècniques 
A continuació hi ha una avaluació de cadascuna de les competències tècniques que es va plantejar que 
es treballarien al llarg del projecte. 

CES1.1: Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes i serveis software complexos i/o 
crítics. [Bastant] 
El sistema resultat final podríem considerar que és un sistema complex que incorpora diversos perfils 
d’usuari. Cadascun amb uns permisos i unes funcionalitats concretes que dependran del rol que 
exerceixi cadascun dins el centre. 

CES1.3: Identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats a la construcció de 
software que es poguessin presentar. [Una mica] 
Un dels riscos més grans quan es desenvolupa software són les desviacions temporals. En el cas que 
ens ocupa, sí que hi ha hagut una petita desviació, però s’ha identificat a temps i plantejat una solució. 

CES1.4: Desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i aplicacions distribuïdes amb suport 
de xarxa. [En profunditat] 
L’aplicació final és una intranet accessible des de qualsevol dispositiu. A més dels dispositius que 
podríem considerar habituals, la informació també es consulta des de diverses televisions. 
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CES1.5: Especificar, dissenyar, implementar i avaluar bases de dades. [En profunditat] 
Durant el projecte s’ha hagut de crear una base de dades en funció dels requisits que s’han anat 
plantejant i modificant en algun cas per tal de satisfer les necessitats. 

CES2.1: Definir i gestionar els requisits d'un sistema software. [Bastant] 
Abans de començar el sistema no hi havia res definit. Durant el procés s’han identificat els requisits 
que el client demanava per tal d’assolir els objectius. 

CES2.2: Dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació, utilitzant 
mètodes d'enginyeria del software que integrin aspectes ètics, socials, legals i 
econòmics. [Una mica] 
Treballar amb dades mèdiques podria haver complicat molt més el desenvolupament de l’eina. 
Sortosament, des d’un inici es va decidir no guardar historials mèdics ni informació d’aquest tipus. 

11.3 Valoració personal 
Personalment del que més satisfet estic del projecte és d’haver pogut veure i fer el desenvolupament 
d’un sistema complet des de zero. És a dir, el fet d’haver fet un projecte que engloba totes les parts de 
l’especialitat que vaig triar ara fa dos anys, i a més a més veure que allò que s’ha creat funciona en un 
entorn real. 

Penso que és molt enriquidor pels estudiants tenir l’oportunitat de fer un projecte real a una empresa 
per molts motius. En primer lloc, t’adones que estas preparat per fer coses útils per la gent i les 
empreses que, al cap i a la fi, és pel que acabarem cobrant un sou. Per altra banda, et permet adonar-
te de com funciona el món laboral. Sortir de la universitat i passar al món laboral sense haver treballat  
penso que és un canvi fort. En canvi, el fet que les universitats i les empreses posin aquestes facilitats 
per desenvolupar el teu projecte, però ja en un entorn laboral, facilita aquesta transició. 

Valoro de manera especial les facilitats que ha posat l’empresa donant-me la llibertat d’adaptar i 
participar en totes les parts del desenvolupament del projecte, i experimentar com són tots els rols que 
hi participen.  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12 TREBALL FUTUR 

En un projecte d’aquestes característiques sempre queden idees que no s’apliquen pensant en possibles 
ampliacions de cara al futur. El fet de ser un projecte que soluciona diversos problemes que hi havia a 
l’empresa però de manera simple, fa que quedi molt camp per córrer encara i millorar certes 
funcionalitats. A continuació s’exposen algunes d’aquestes idees que han quedat aparcades per tal de 
donar una solució bàsica i d’acord amb el pressupost, i algunes altres que es proposaran a l’empresa 
en un futur per tal de millorar encara més. 

Una de les opcions que sempre s’ha plantejat l’empresa és que els pacients tinguessin la capacitat de 
reservar ells mateixos data per tal de visitar-se amb un professional en concret. En un inici, es va 
descartar per la complicació de verificar les dades i que no es generessin visites falses que després no es 
presentés cap pacient. Tot i així després de veure la plataforma que s’ha desenvolupat i que tenen la 
sensació que tindrà molt bona rebuda, no han descartat tornar-ne a parlar per implementar-ho. 

Relacionat amb el tema de les visites, també es planteja en un futur, vincular l’eina al gestor que fa 
servir actualment al centre. Quan s’implanti el mòdul de visites, els professionals no tindran accés 
directe a l’historial mèdic del pacient sinó que serà a una altra aplicació. Més endavant segurament es 
voldrà plantejar la idea de enllaçar l’una amb l’altra. 

L’eina de les televisions des d’on els usuaris ja veuen on s’han de visitar ha tingut una acollida molt 
bona i està funcionant cada dia. D’aquí que l’empresa mateix ja se’n planteja millores. Una d’aquestes 
és el fet de poder gestionar els bànners que surten al lateral de la pantalla. Tal com ha acabat a hores 
d’ara és que el bànner és una imatge estàtica que es gestiona des de l’empresa on s’ha desenvolupat 
l’aplicació. De moment no s’ha canviat mai, però veient que l’eina funciona, es plantegen millorar 
aquest aspecte, sobretot per les sales d’espera. 

Des de l’empresa però, ja s’ha començat a pensar amb una segona fase per tal de proposar-ho més 
endavant al centre. Es tractaria d’utilitzar les pantalles que estan a totes les sales d’espera i l’agenda 
dels professionals que tenen des del seu despatx per avisar els pacients. El funcionament que es 
plantejaria seria el següent. 

• Quan algú reserva una hora, se li assigna un número de visita únic. Aquest pacient, s’ha de 
guardar el número de visita fins que va al centre. 

• Un cop el pacient arriba al centre, introdueix aquest codi a una tablet o dispositiu que estaria just a 
l’entrada. D’aquesta manera des de la intranet es registraria que el pacient ha arribat, i el 
professional que l’ha de visitar ho veuria a l’instant a la seva agenda. 

• A partir de llavors, el professional des de la seva consulta pot marcar que s’avisi el pacient i a la 
televisió sortís el número de visita. 

Com a últim, també s’ha comentat l’opció d’intentar exportar aquest sistema a altres centres. És cert 
que resol uns problemes molt concrets i segurament l’aplicació no funciona per la majoria, però si que 
coneixent com funciona aquest, es podria parlar amb d’altres per veure si comparteixen inquietuds i es 
poden aplicar millores al sistema per fer-lo útil per a més centres. 
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