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RESUM 
 

L’objectiu d’aquest treball és dissenyar, programar i implantar un paquet de suport a la 

gestió de projectes en condicions d’incertesa, mitjançant la fulla de càlcul de MS Excel i 

el seu entorn de programació Visual Basic per a Aplicacions (VBA). Aquest arxiu ha de 

ser de fàcil ús i aprenentatge per a usuaris amb un mínim de coneixements en la gestió 

de projectes i en l’ús de fulles de càlcul, posat que està destinat al seu ús en sessions 

pràctiques, reduïdes en temps, d’assignatures relacionades amb la gestió de projectes en 

un àmbit tècnic universitari o de postgrau.  

Per tal d’aconseguir-ho, caldrà primer estudiar tots els conceptes relacionats amb la 

gestió de projectes segons la Teoria de Restriccions (Theory of Constraints), 

desenvolupada pel Dr. Eliyahu M. Goldratt, així com també el seguiment de projectes 

mitjançant el mètode del Valor del treball Realitzat (Earned Value Method). En segon 

lloc, s’aplicarà aquests coneixements en la realització d’una fulla de càlcul mitjançant 

un llenguatge de programació adequat en l’àmbit del paquet d’aplicacions de MS Office 

(VBA). 

Existeix una àmplia bibliografia en relació a l’estudi de gestió de projectes i també als 

llenguatges de programació. Aquest treball agrupa els conceptes necessaris per a poder 

desenvolupar l’aplicació. 
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GLOSSARI 
 

Arguments Arguments Qualificadors de mètodes. 

Array Conjunt Variables que poden emmagatzemar 
més d'un valor. 

Boolean Booleà Lògica Vertader o Fals 

Branching Ramificar 
Seleccionar camins alternatius dins del 
codi basats en una condició o condicions 
específiques. 

Code Codi Llenguatge escrit per a programar. 

Collection Col·lecció Conjunt ordenat d'objectes que poden 
ser referenciats com a una unitat. 

Constant Constant És un nom amb significat que pren un 
valor i que no canvia. 

Currency Moneda Enter de 64-bit 
Date Data Informació de data i de temps 

Debug Corregir Mètode per a corregir errors de 
programació. 

Double Doble Decimal de 64-bit 

Expression Expressió 
Combinació d'operadors, constants, 
valors, noms de camps, controls i 
propietats per a avaluar un sol valor. 

Formula Fórmula Propietat d'un rang que ens permet 
calcular un valor. 

Function Funció Funció definida per l'usuari que s'escriu 
directament en el VBE. 

Integer Enter Enter de 16-bit 
Long Llarg Enter de 32-bit 

Looping Bucle Executar una seqüència donada de codi 
repetidament. 

Macro Macro 
Sèrie de comandaments de Visual Basic 
per a manipular automàticament una 
fulla de càlcul. 

Methods Mètodes Formes que podem actuar sobre un 
objecte. 

Module Mòdul Fulla on escrivim el nostre codi. 

Object Objecte Adreces de 32-bit que es refereixen a 
objectes dins d’una aplicació. 

Object Browser Buscador d'objectes Diccionari Online de VBA. 

Objects Objectes 

Classe contenint propietats i mètodes 
acceptats. Per al nostre cas, es tracta de 
fulles de càlcul, formularis i gràfics. 

Operators Operadors Components més importants d'una 
expressió. 

Program Programa Col·lecció de subs que funcionen 
conjuntament. 

Properties Propietats Atributs d'un objecte. 
Range Rang Una selecció de cel·les contínues. 

Scope Abast 

Determina la disponibilitat de les 
variables dins d'un procediment, 
funcionament de VBA o dins d'un mòdul 
o fulla de càlcul. 
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Single Simple Decimal de 32-bit 
String Cadena Informació de text 

Sub Subrutina 
(abreviatura) 

Secció de codi que executa una tasca 
particular. 

Subroutine Subrutina Secció de codi que executa una tasca 
particular. 

User Form Formulari  
Value Valor Representació d'una propietat. 

Variable Variable Lloc on emmagatzemar valors. 

Variant Variant Tipus general que es determina en el 
temps d’execució. 

Visual Basic 
Editor Editor de Visual Basic Plataforma per escriure el llenguatge de 

VBA. 
Workbook Fulla de càlcul Qualsevol arxiu d’Excel que tinguem. 

Worksheet Fulla Cadascuna de les fulles que conté una 
fulla de càlcul d’Excel. 

 
Taula 1. Glossari. 
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1. PREFACI 
 

1.1. Origen del Projecte 
 

Aquest projecte és d’implantació real dins d’una de les escoles de negocis més 

prestigioses d’Europa, que té la necessitat de desenvolupar material docent que s’adapti 

a les necessitats actuals en quan a la gestió i administració d’empreses. Dins del temari 

del programa MBA (Master of Business Administration), hi ha un conjunt d’assignatures 

enfocades a la gestió de projectes, les quals necessiten de material de suport amb el que 

poder aplicar els coneixements que van adquirint durant el curs. 

 
1.2. Motivació 
 

La motivació del projecte és trobar una solució que satisfaci aquesta necessitat de 

material de suport per a la gestió de projectes i que eviti a l’empresa haver de buscar en 

el mercat un producte similar amb un cost superior. Es valorarà que la inversió exigida 

en hores de treball es recuperi en un període màxim de tres anys. 

 

La vida del software anirà en consonància amb la del programa d’MBA de la institució, 

posat que les assignatures de gestió de projectes són un pilar bàsic dins del programari. 

 

1.3. Requeriments previs 
 

Per a poder desenvolupar aquest material interactiu seran necessaris uns coneixements 

previs en gestió de projectes i en llenguatge de programació. A més, la solució que 

s’obtingui serà de fàcil ús i aprenentatge per a qualsevol persona que tingui 

coneixements en gestió de projectes i en l’ús del paquet d’aplicacions MS Office. Les 

instruccions per a poder utilitzar la fulla de càlcul seran en els tres idiomes oficials dins 

de l’escola (català, castellà i anglès).  
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2. INTRODUCCIÓ 
 

2.1. Antecedents 
 

El present projecte s’ha desenvolupat a l’escola de negocis IESE Business School, en el 

Departament de Direcció d’Operacions, Producció i Tecnologia. Aquest departament se 

centra en el màxim aprofitament estratègic de la competitivitat a través del disseny, la 

implantació i la millora contínua de les operacions. Amb l’objectiu clau de la satisfacció 

al client, la cerca de l’eficiència requereix un minuciós diagnòstic del sistema bàsic de 

disseny de l’empresa, així com les capacitats i dels processos relacionats. En 

l’ensenyament i la investigació del departament també es concedeix importància a 

sectors com la cadena de subministres, la iniciativa empresarial i la innovació. 

 

L'IESE va ser fundat el 1958 a Barcelona com a escola de postgrau en direcció 

d’empreses de la Universitat de Navarra. En ell s’hi realitzen diversos programes com 

són l’MBA (Master of Business Administration), Executive MBA, programes per a 

directius, PhD in Management, entre d’altres. 

 

Dintre del programa MBA, s’hi donen assignatures relacionades amb la direcció 

d’operacions i gestió de projectes com són: Operations Management I i II i Project 

Management. Les classes s’enfoquen des de la perspectiva de l’estudi de casos reals 

(Case Study), classes teòriques (Lectures) o l’aplicació de coneixements en Tallers 

(Workshops). És per això que el treball dels assistents d’investigació en l’elaboració de 

material docent que estigui en consonància amb les necessitats actuals en quan a temes 

de direcció i gestió d’empreses té molta importància. 

D’aquí sorgeix la necessitat de preparar un material docent que tingui com a objectiu 

l’assoliment, per part dels alumnes que participen en els diferents programes, dels 

coneixements necessaris en gestió de projectes, mitjançant l’aplicació d’aquests en 

casos pràctics o tallers. 
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Figura 1. Logo d’IESE Business School 

 

2.2. Objectius del projecte 
 

L’objectiu d’aquest treball és desenvolupar una aplicació informàtica tècnica, que 

serveixi com a eina de suport a la gestió de projectes en condicions d’incertesa. Ha de 

ser de fàcil ús i aprenentatge per a aquells usuaris amb un mínim de coneixements en 

gestió de projectes i en la utilització del paquet d’aplicacions MS Office, en concret, la 

fulla de càlcul MS Excel. 

 

Com a objectius secundaris, es buscarà que el cost de desenvolupament de l’aplicació 

sigui inferior al cost d’aplicacions semblants existents en el mercat i que el seu 

aprenentatge i ús en una sessió no superi les dues hores. 

 

2.3. Abast del Projecte 
 

L’abast del projecte és la implantació del software com a eina de suport per a la gestió 

de projectes en condicions d’incertesa dins del programa MBA de l’escola de negocis 

IESE Business School, sense perjudici de poder-se implantar en altres programes 

d’altres universitats o escoles de negocis i la seva comercialització a tercers. 

 
2.4. Justificació 
 

Amb la realització d’aquest projecte s’aconseguirà proporcionar una eina de suport amb 

la qual els alumnes del MBA o usuaris en general podran assolir uns coneixements sobre 

gestió de projectes en l’àmbit de l’optimització de cost i temps del projecte i en la 

simulació d’events, en un temps relativament curt (sessió de dues hores). 

També cal destacar que la introducció d’aquest tipus d’aplicacions suposa una novetat 
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com a eina formativa que permet posar en pràctica els coneixements teòrics dels usuaris 

d’una forma amena i dinàmica. 

A més, la protecció de la fulla de càlcul permet a l’empresa propietària comercialitzar el 

software a terceres persones que estiguin interessades en la gestió de projectes. 

Finalment, destacar el fet que la realització d’aquest projecte suposa per l’autor haver 

adquirit coneixements sobre la gestió de projectes i programació en un llenguatge de 

nivell mig com és el llenguatge Visual Basic for Applications (VBA). 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
 

3.1. Teoria de gestió de projectes 
 

3.1.1. Mètode de gestió de projectes Earned Value 
 

Un dels mètodes per a diagnosticar a temps les desviacions en cost i termini és el de les 

desviacions de progressos i cost o Earned Valeu Management (EVM), adoptat pel 

Departament de Defensa estadounidenc el 1996 i posteriorment per Canadà, Austràlia, 

el Regne Unit i Japó. El mètode consisteix en el càlcul d’una sèrie de desviacions, 

índexs de rendiment, percentatge de progrés i estimació de cost final.  

 

El mètode parteix de tres conceptes bàsics: 

 

• Pressupost (budget cost for work scheduled o BCWS), equivalent al sumatori de 

productes de la mesura planificada a origen per a aquell període pel preu 

pressupostat de cada unitat de projecte. Representa el cost previst del projecte en 

una data determinada, suposant que es compleixen tant els terminis com els 

costos.  

 

• Producció contractada, sense incloure preus contradictoris ni mesures de reformats 

(budgeted cost for work performed o BCWP), equivalent al sumatori de productes 

de la mesura produïda a origen d’aquell període (sense incloure aquests conceptes) 

pel preu pressupostat de cada unitat del projecte. Representa el cost previst del 

projecte en una determinada data, suposant que s’acompleixen els terminis però no 

els costos.  

 

• Certificació (actual cost for work performed o ACWP), equivalent al sumatori de 

productes de la mesura certificada a inicis d’aquell període (incloent-hi en el seu 

cas preus contradictoris i mesura de reformats) pel preu pressupostat de cada 

unitat del projecte. Representa el cost real del projecte (pel client) en una data 

determinada, suposant que no s’acompleixen els terminis ni els costos.  
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A partir d’aquests conceptes es defineixen dues desviacions de progrés, en import 

absolut i en percentatge: 

 

• Desviació de progrés (schedule variance o SV): pressupost menys producció 

contractada. Representa la desviació degut al retard – o avançament – del projecte. 

En percentatge s’expressa com el quocient entre la desviació de progrés i el 

pressupost.  

 

• Desviació de cost (cost variance o CV): pressupost menys certificació. Representa 

la desviació total deguda tant al retard del projecte com també a l’increment – o 

reducció – del cost de la part executada. En percentatge s’expressa com el 

quocient entre la desviació de cost i la producció contractada.  

 

En el cas del simulador s’ha simplificat aquesta teoria i s’ha tingut en compte, 

mitjançant la representació d’una gràfica, el cost i els terminis d’acompliment de les 

tasques en relació als costos i els terminis del projecte inicial. 

 

3.1.2. Teoria de les Restriccions (TOC) 
 

La Teoria de les restriccions va ser descrita per primera vegada per Eliyahu Goldratt a 

principis dels 80 i des de llavors ha estat àmpliament utilitzada a la indústria. És un 

conjunt de processos de pensament que utilitzen la lògica de la causa i efecte per 

entendre el que succeeix i així trobar maneres de millorar. Està basada en el simple fet 

que els processos multitasca, de qualsevol àmbit, només es mouen a la velocitat del pas 

més lent. La manera d’accelerar el procés és utilitzar un catalitzador que faci que el 

procés de pas més lent treballi al límit de la seva capacitat per a accelerar el procés 

complet. La teoria emfatitza la dilucidat, els descobriments i recolzaments del principal 

factor limitant. En la descripció d’aquesta teoria aquests factors limitants es denominen 

restriccions o colls d’ampolla.  

 

Per suposat, les restriccions poden ser un individu, un equip, una peça d’un aparell o 

una política local, o la absència d’alguna eina o peça d’algun aparell. 
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Per al cas que ens pertoca, cal definir una sèrie de conceptes, essent molts d’ells no 

exclusius d’aquesta teoria: 

 

• ASAP – As Soon As Possible (Tan aviat com sigui possible): és una manera de 

referenciar les tasques d’un projecte. Com el seu nom indica, es tracta de 

referenciar les activitats d’un projecte segons la data més aviat en la que la tasca 

pot iniciar-se. En el cas del simulador, s’ha seguit aquest criteri. 

 

• Buffer (Folgança): Un Buffer és un període de temps posat en la programació del 

projecte sistemàticament per tal de protegir-se davant de retards no anticipats, i per 

tal de tenir en compte inicis primerencs. Buffers no són marges; ells són parts 

essencials de la planificació del projecte. Hi ha quatre tipus de buffers: Buffers de 

projecte, buffers d’alimentació, buffers de recursos i buffers estratègics. En el 

nostre simulador només tractem amb els primers. 

 

• Constraint (Restricció): Qualsevol cosa que limita la nostra actuació en relació a 

la nostra fita. Per a una organització lucrativa sol ser qualsevol cosa que no permet 

a aquesta millorar els seus resultats. 

 

• Critical Chain (Cadena Crítica): Conjunt de tasques que determinen la durada 

total del projecte. Normalment, per al seu càlcul, requerim tenir en compte la 

capacitat dels recursos. 

 

• Critical Path Method (Mètode del Camí Crític): El CPM és una tècnica per a 

analitzar projectes determinant la seqüència més llarga de tasques (o la seqüència 

de tasques amb menys folgança) a través de la xarxa del projecte. Sol determinar 

aquelles tasques en les que ens hem de concentrar. En aquest simulador, es 

produeix l’equivalència entre Camí Crític i Cadena Crítica, ja que no es té en 

compte l’assignació de recursos a les tasques per accelerar-les. 

 

• Dependent Events (Events dependents): Són aquells events que depenen 

directament d’altres, ja sigui degut a una relació de precedència – succedència o 
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de recursos. 

 

• Diagrama de Gantt: El diagrama de Gantt és un diagrama de barres horitzontal 

en el qual la llista d’activitats va per sota de l’eix vertical i les fletxes es col·loquen 

en l’eix horitzontal. En l’eix horitzontal correspon el calendari, o escala de temps 

definida en termes de la unitat més adequada al treball que s’executarà. En l’eix 

vertical es col·loquen les activitats que constitueixen el treball a executar. En ell 

s’hi representen les diferents activitats col·locades d’esquerra a dreta segons quina 

d’elles s’inicia abans. La longitud de la barra que les representa és proporcional a 

la durada d’aquesta. 

 

• Diagrames PERT/CPM: Les eines de programació basades en xarxes, com 

PERT i CPM, poden fer-se servir com a substitut dels diagrames de Gantt o com a 

complement seu. La PERT (tècnica de revisió i avaluació de programes) serveix 

per a planificar i controlar el programa d’un projecte. El CPM (mètode de camí 

crític) serveix per a ajudar en la construcció i manteniment de projectes. 

 

• Incidències: en el nostre cas, són aquells successos que es produeixen sense 

poder-se preveure que afecten a la durada de les activitats. 

 

• Precedence dependency (Dependència de precedència): Una precedència o 

camí de dependència entre dues tasques és el requeriment de què una tasca (la 

predecessora) ha de finalitzar abans de què la següent (la successora) pugui 

començar. 

 

3.2. Passos per a crear una aplicació 
 

El procés de creació d’una aplicació Visual Basic per a Aplicacions pot descompassar-

se en una sèrie de passos. 

  

Crear la interfície de l’usuari 

Es crea una interfície dibuixant controls i objectes sobre un formulari (en el nostre cas, 
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sobre la fulla de càlcul d’Excel). 

 

Establir les propietats dels objectes de la interfície  

Després d’afegir objectes al formulari, s’estableixen les propietats dels objectes. Poden 

establir-se valors inicials ja sigui fent servir les finestres de propietats en temps de 

disseny o escrivint codi per a modificar les propietats en temps d’execució.  

 

Escriure codi pels events 

Després d’establir les propietats inicials per a cada formulari i cada objecte, afegir el 

codi que s’executarà en resposta a aquests events. Els events succeeixen com a resultat 

de la interacció de l’usuari amb l’objecte.  

 

Provar i depurar l’aplicació 

A mida que es va afegint codi al projecte, es pot fer servir el comandament d’executar 

l’aplicació i veure el seu comportament.  

 

(Crear unes instruccions d’instal·lació) 

 Només serà necessari aquest punt si l’aplicació requereix d’alguna llibreria addicional. 

 

3.3. Implementació de la solució (MS Excel) 
 

3.3.1. Introducció 
 

Com ja s’ha comentat anteriorment, la plataforma escollida per a desenvolupar la 

solució adoptada és la fulla de càlcul de MS Excel. MS Excel és la fulla de càlcul del 

paquet d’aplicacions de MS Office, posseeix potents eines que permeten capturar, 

analitzar i compartir informació d’una manera efectiva i fer-ho d’una forma 

confidencial. S’ha escollit aquesta fulla de càlcul perquè és la més usada arreu del món i 

el seu funcionament està molt estès. 

Una fulla de càlcul és un programa que permet manipular números disposats en forma 

de taules. Habitualment és possible realitzar càlculs complexos amb fórmules i 

funcions, així com dibuixar diferents tipus de gràfiques.  

Les taules de les fulles de càlcul comprenen els conceptes de cel·la, fila i columna, la 
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intersecció d’una fila i una columna és la cel·la, les files estan etiquetades per números 

consecutius, mentre que les columnes estan etiquetades amb lletres consecutives de 

l’abecedari. 

Degut a la seva versatilitat, s’utilitzen sovint per a fer petites bases de dades, informes i 

d’altres usos. 

 

3.3.2. Descripció de la solució 
 
Per a l’elecció de l’aplicació que contingués la programació del simulador s’ha optat per 

MS Excel donat que aporta diverses avantatges, com són: 

 

- MS Excel és la fulla de càlcul més utilitzada en tot el món. 

- El paquet d’aplicacions de MS Office incorpora un llenguatge de 

programació propi, molt intuïtiu i capaç de crear aplicacions complexes amb 

poc temps, derivat del llenguatge Visual Basic. 

- No suposa un increment en el pressupost en evitar la compra de programes ja 

existents a tercers. 

- MS Excel és compatible amb la immensa majoria de programes existents en 

el mercat. 

- Respecte a l’elecció entre l’aplicació MS Excel i MS Project, aquesta última 

no va incorporada al paquet bàsic del suite MS Office, de tal manera que 

implicaria la compra d’aquest programa per part de l’usuari final. 

 

La fulla de càlcul que conté el simulador està formada per 27 fulles o worksheets, de les 

quals 4 estan ocultes per a l’usuari final. 

Segueix la següent estructura: 
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Taula 1. Worksheets del Simulador Planets III. 

 

Com es pot observar, s’ofereix una introducció en la que l’usuari pot navegar, 

mitjançant els botons de la barra d’eines Planets III, i aprendre el funcionament i els 

objectius que es persegueixen en la simulació. 

Mentre navega per les diferents pàgines de la introducció, la barra d’eines activa alguns 

botons que porten a l’usuari als diferents annexos que aporten tota la informació relativa 

al projecte que es va a simular. 

 

Una vegada llegida la introducció i estudiats els annexos, s’insta al jugador a jugar la 

simulació, dirigint-lo a la taula PERT. Aquesta consisteix en una taula on el jugador 

podrà modificar les durades de les activitats amb la conseqüent modificació del cost per 

tal d’acomplir la programació del projecte sense patir penalització. Hi  ha 6 períodes de 

decisió en tot el projecte, cadascun amb un cert temps per a decidir. Una vegada s’acaba 

el temps per a decidir, transcorren vint dies en el projecte i, durant aquest període, es 

poden produir incidències que afectaran a la data de finalització del projecte. 

 

L’usuari disposa també d’altres fulles informatives que l’ajudaran a portar un seguiment 

més exhaustiu del projecte (gràfics i taules). També podrà gravar l’estat del projecte en 
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qualsevol moment. En finalitzar la simulació, el jugador podrà desar els resultats en un 

arxiu independent i podrà enviar-los mitjançant el MS Outlook a qualsevol destinatari de 

correu. A continuació es mostra el diagrama de blocs del procés. 

 

 
Figura 2. Diagrama de Blocs. 

 

Aquest exercici simula el desenvolupament d’un projecte que precisa ser accelerat per a 

acabar-lo abans del temps previst en el seu pla original. El projecte comporta l’execució 

de múltiples activitats interconnectades, durada de les quals es poden veure alterades 

(escursada o allargada) dintre d’uns límits. L’usuari decidirà sobre la durada de 
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determinades activitats, tenint en compte els costos corresponents, a fi de completar el 

projecte en el temps fixat amb el mínim cost possible.  

 

El projecte consta de 43 activitats. El llistat d’activitats, amb la seva durada inicial i les 

relacions de precedència, apareixen en l’Annex 1 de les instruccions que té l’arxiu 

Planets III. A continuació es mostra la taula de durades: 

 

 
Figura 3. Taula d’activitats, durada i precedències. 

 

 L’Annex 2 de l’arxiu presenta el diagrama de xarxa i el Gantt inicial. Les incidències 

del projecte afecten només a la durada de les activitats, però l’estructura de la xarxa 

d’activitats es manté inalterada.  
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Figura 4. Diagrama de la xarxa del projecte. 

 

Cadascuna de les 43 activitats s’ha de completar mantinguent les precedències 

establertes. Les activitats no tenen una durada fixa, ja que aquesta pot ser modificada 

amb l’assignació de recursos. La tasca principal de l’usuari del projecte és fixar la 

durada de cada una de les activitats, tenint present els costos associats i els efectes que 

les durades tenen en la data de finalització del projecte.  

 

Durant l'execució del projecte poden ocórrer una sèrie d'imprevists, tals com una vaga, 

una inundació, una prova reeixida, etc., que afecten la durada prevista de les activitats, 

tant en sentit positiu com negatiu (aquestes incidències assumeixen un valor que se 

suma o resta automàticament a la durada de l’activitat i és la pròpia programació qui les 

estableix). Amb les durades originals previstes, el projecte es completaria en 123 dies 

laborables. El projecte comença l’1 de juliol de 1996 i acabaria el 31 de desembre. Una 

restricció del simulador és que no és possible treballar en caps de setmana o festius. 

L'Annex 3 de les instruccions ens presenta un calendari de 1996 mostrant els dies 

festius en la vida del projecte. Al llarg de la simulació s'usa la següent convenció: la 

data d'inici d'una activitat sempre es refereix a l'inici d'aquell dia, i la data de finalització 
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es refereix al final de dia. Així, una activitat que tingui una durada d'un dia apareixerà 

com que s'inicia i acaba en la mateixa data. 

 

 
 

Figura 5. Calendari Laboral. 

 

El cost total del projecte és la suma dels costos de cadascuna de les 43 activitats 

programades més el cost de demora. Si s'usen les durades originals, el cost de les 

activitats ascendeix a $382.022, amb una finalització prevista per al 31 de desembre. 

S'ha acordat avançar la finalització del projecte al 3 de desembre, és a dir, 16 dies 

laborables abans del previst anteriorment. Si el projecte no acaba a temps, s'incorre en 

una penalització de $500 per cada dia de demora. Així doncs, el cost de la demora amb 

la durada planificada és de $8.000. 
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L'equip gestor del projecte disposarà de sis intervals de decisió al llarg de la vida del 

projecte. Les primeres decisions es prenen a l'inici del projecte. Després de prendre les 

decisions, el programa simula el pas de 20 dies laborables i proporciona una 

actualització de la situació del projecte, amb explicacions dels esdeveniments que s'han 

produït i que han causat que una activitat tingui una durada final diferent de la prevista. 

 

 
 

Figura 6. Aspecte de la fulla PERT del projecte. 

 

En cadascun dels intervals de decisió, l'equip gestor pot alterar la durada de les activitats 

que encara no s'han iniciat. Les durades de les activitats ja iniciades també podran 

veure's alterades (sempre que no es desitgi establir una durada menor a la del temps 

transcorregut de l'activitat) amb un cost addicional en funció del percentatge d'activitat 

transcorreguda i el seu marge de modificació de la durada. Per poder entendre millor 

aquest punt, a continuació es mostra les gràfiques de costos d’una activitat determinada 

en el cas que es decideixi modificar-la abans i després d’iniciar-se. S’observarà que es 
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produeix un augment del cost degut a la penalització esmentada. 

 

 
 

Figura 7. Gràfica de costos. 

 

El simulador Planets III serà el contacte amb la realitat virtual de l'execució del projecte.  

S’usarà el simulador per a modificar la durada prevista de les activitats (donar 

instruccions a l'equip d'execució) i el simulador informarà dels esdeveniments que van 

ocorrent (informe de seguiment del projecte). També es podrà estudiar l'efecte previst 

de les decisions que l’usuari desitji prendre abans de comprometre's en ferm. 

 

Es pot anar al simulador directament prement el botó de la claqueta en la barra d'eines 

Planets III. Allí s’hi troba la situació de partida usant el format de taula PERT. A l'obrir 

la fulla, el simulador sol·licita que es dongui un nom a l'equip. Aquest nom apareixerà 

en totes les fulles que s’imprimeixin, permetent a l’usuari identificar els seus papers 

quan els reculli de l'impressora. Sempre es pot tornar a prémer el botó “Inici” per a 

reiniciar la simulació, eliminant totes les decisions preses amb anterioritat. 

 

La taula PERT del projecte ens mostra una capçalera amb la següent informació: 

 

- La data d’inici del projecte (1/7) 

- La data de finalització prevista (31/12) 

- Els costos associats amb aquest pla de treball (operatiu, de demora i total) 

- La data de dia d’avui segons la simulació (1/7) 

- Els temps disponible per analitzar i prendre la decisió 
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Per a cada activitat, la taula ens mostra la següent informació: 

 

 
 

Figura 8. Informació d’activitat. 

 

Es pot demanar una còpia impresa de la taula prement el botó “Imprimir”. Així s'obté 

un llistat similar al de l'Annex 4 de les instruccions de l’arxiu. Pot resultar convenient 

usar “Vista Preliminar”, abans d'imprimir per primera vegada i ajustar les 

característiques perquè la impressió s'ajusti a una sola pàgina. 

 

Al llarg de tota la simulació les activitats es programen per a començar tan aviat com 
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sigui possible (ASAP). L'equip gestor pot modificar la durada de totes les activitats, 

però sempre mantenint-les dintre de les seves cotes inferior i superior. El cost 

d'execució d'una activitat està relacionat amb la seva durada prevista. L'Annex 5 de les 

instruccions del simulador presenta un llistat d'aquests costos. A continuació es mostren 

alguns d’ells: 

 

 
Figura 9. Costos segons la durada planificada. 

 

Per exemple, l'activitat YZ té, a l'inici de la simulació, una durada prevista de 22 dies, 

però la seva durada pot variar entre 17 i 22 dies. Reduir la durada prevista de 22 a 21 

dies incrementarà el cost en $54, mentre que si estigués en 17 dies, augmentar la durada 

en un dia (de 17 a 18 dies) reduiria el cost en $73. 

 

L'equip gestor del projecte pot introduir la durada desitjada de cadascuna de les 

activitats en la columna de fons verd titulada “Dur. Prop.”. Encara que la fulla Excel 

tingui alguna protecció, és convenient no intentar modificar cap valor o fórmula en cap 

altra columna, ja que es podria espatllar la fulla. 
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Si es desitja veure l'efecte que les decisions proposades van a tenir en el camí crític, les 

folgances de les activitats i els costos, es pot prémer-se el botó “ReCalc” de la barra 

d’eines del simulador. Els canvis realitzats poden modificar-se de nou i tornar als valors 

anteriors si es desitja. 

 

Quan l'equip gestor està satisfet amb els canvis proposats, es pot confirmar la decisió 

prement el botó “Avançar” de la barra d’eines del simulador. El simulador avançarà 20 

dies laborables i informarà dels incidents ocorreguts. 

 

 
 

Figura 10. Informe d’incidències. 

 

Si es desitja obtenir una còpia de la taula s’ha de prémer el botó “Imprimir”. Prement el 

botó “Taula PERT” es podran repassar els càlculs del camí crític corresponents a la 

situació actual. Des d'aquí sempre es pot tornar a la llista d'incidents prement el botó 

“Incidents”. El simulador està llest per a acceptar noves modificacions i decisions. 

 

L'equip gestor ha de completar el projecte, prenent decisions dintre dels temps permesos 

i avançar el temps simulat. Per a la primera decisió, l'equip disposa de 25 minuts. Les 

següents decisions han de prendre's en 20, 15, 10, 5 i 5 minuts respectivament.  

 

Prement el botó "Història" apareix una taula on queden registrats tots els canvis 

proposats per l'equip, així com els incidents ocorreguts al llarg del projecte. 
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En qualsevol moment es pot obtenir una visió de la xarxa del projecte amb el camí que 

és crític amb les decisions de durada actuals, prement el botó "Xarxa CPM" en la barra 

d'eines Planets III. 

 

El simulador Planets III permet també efectuar un seguiment de progrés del projecte 

usant el concepte de “Earned Value”. En la barra d'eines Planets III, si es prem el botó 

“Gràfic EV” s'accedeix a un gràfic que mostra el progrés del projecte al llarg del temps. 

Per als càlculs s'utilitza el cost incorregut com proxy de progrés del projecte. Segons el 

moment que s'accedeixi al gràfic es presentarà informació diferent. 

 

Es podrà observar també que en la fulla PERT apareixen botons en cadascun dels 

nombres que representen a cada activitat. En prémer un d'aquests botons, el simulador 

crea un gràfic de costos d'aquesta activitat en funció de les distintes durades possibles. 

Per a aquelles activitats ja iniciades, es mostren els costos que tindria l'activitat abans de 

començar, així com també els costos als quals incorrem si desitgem modificar-la una 

vegada ja iniciada. Es pot mostrar més d'un gràfic simultàniament. Per a esborrar-los, 

només hem de prémer el botó vermell que es troba sobre dels nombres de les activitats. 

 

 
 

Figura 11. Botons de creació i eliminació de gràfics. 
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Així, si s'accedeix al gràfic d’Earned Value abans de prendre cap decisió, a l'inici de la 

simulació, el gràfic correspon al progrés previst en la situació de partida, amb el 

projecte acabant tard. Una vegada presa la primera decisió, els gràfics que es 

visualitzaran seran dos: el corresponent a la situació planificada després de la primera 

decisió (probablement ajustada ja per a completar el projecte a temps), i el corresponent 

a la situació del moment que es demani l'accés al gràfic. 

 

 
 

Figura 12. Gràfic Earned Value. 
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El simulador també permet identificar aquells punts en els quals els camins no-crítics 

alimenten el camí crític. Per a això cal prémer el botó “Buffers” en la barra d'eines 

Planets III quan ens trobem en la fulla PERT. La figura següent mostra la situació 

inicial. 

 

 
 

Figura 13. Posició i folgança. 

 

S’ha de recordar que en no considerar cap limitació de recursos (se suposa que hi ha 

suficients), el camí crític i la cadena crítica coincideixen. 

 

Holgura/Buffer de 
Alimentación

WZ-99 42-45 1
XZ-99 43-45 3
JK-KP 18-24 3
UY-YZ 28-44 4
TY-YZ 40-44 4
HK-KP 16-24 4
VZ-99 41-45 7
OP-PS 25-32 8

Posición
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3.4. Implementació de la solució (VBA) 
 

3.4.1. Introducció 
 

Visual Basic per a aplicacions (VBA) és un llenguatge de programació visual, també 

anomenat llenguatge de 4rta generació, és un llenguatge potent però fàcil de fer servir 

disponible per a totes les plataformes de Microsoft Office. Per a usos científics i 

d’enginyeria és similar al BASIC i al FORTRAN. VBA és en realitat una versió reduïda 

del llenguatge de programació Visual Basic. El llenguatge també té altres 

característiques que el fan útil per automatitzar certes tasques en les fulles d’Excel, 

incloent-hi elements com botons i menús. 

 

3.4.2. Descripció de la solució 
 

Per a la programació del simulador s’ha optat pel llenguatge de programació Visual 

Basic per a Aplicacions, subconjunt derivat de VB que permet als programadors ampliar 

la funcionalitat dels programes de MS Office, en aquest cas, MS Excel. 

 

Per a poder crear el simulador s’ha procedit a programar de forma modular. El promotor 

del projecte, IESE Business School, representat pel professor Jaume Ribera, establia el 

que hauria de fer el simulador a trets generals. A partir d’aquí, es dividia el problema 

plantejat en subproblemes més senzills i aquests, a la vegada, en unitats encara més 

senzilles i així successivament fins arribar a un nivell de simplificació suficient per a 

poder traduir aquestes necessitats informals en solucions formals (mitjançant el 

llenguatge de programació). Una vegada s’obtenien aquestes solucions formalitzades, es 

tractava llavors de portar a terme el procés invers: aquestes macros, funcions o 

procediments es combinaven d’una forma harmoniosa i coordinada per a fer mòduls 

més complexos que després formarien el programa en si. 

 

En l’annex de programació, hi apareixen tots els comentaris explicatius de les diferents 

funcions i subrutines. A continuació, faré una breu introducció sobre el UML 

(Llenguatge de Modelat Unificat), metodologia normalitzada, emprada per a la 

descripció de les diferents vistes d’un projecte. 
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Introducció a UML (Llenguatge de Modelat Unificat) 

UML és una especificació de notació orientada a objectes. Es basa en les anteriors 

especificacions BOOCH, RUMBAUGH i COAD-YOURDON. Divideix cada projecte 

en un número de diagrames que representen les diferents vistes del projecte. Aquests 

diagrames junts són els que representen l’arquitectura del projecte.  

 

UML també intenta solucionar el problema de propietat de codi que es dóna entre els 

programadors, en implantar un llenguatge de modelat comú per a tots ells, creant així 

una documentació també comuna, que qualsevol programador amb coneixements 

d’UML serà capaç d’entendre, independentment del llenguatge utilitzat.  

 

UML és ara un estàndard, no existeix una altra especificació de disseny orientada a 

objectes, ja que és el resultat de les tres opcions existents en el mercat. La seva 

utilització és independent del llenguatge de programació i de les característiques dels 

projectes, ja que UML ha estat dissenyat per a modelar qualsevol tipus de projecte, ja 

siguin informàtics com d’arquitectura, o de qualsevol altra branca.  

 

Per al cas que ens pertoca, entre tots els diagrames disponibles en UML, he cregut 

necessaris el diagrama de casos d’ús, diagrama conceptual i el curs típic 

d’esdeveniments. 
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El diagrama de casos d’ús 

Aquest diagrama representa la funcionalitat completa d’un sistema (o una classe), 

mostrant la seva interacció amb els agents externs (usuari, Excel i el temps). Aquesta 

representació es fa a través de les relacions entre els actors (agents externs) i els casos 

d’ús (accions) dins del sistema. Els diagrames de casos d’ús defineixen conjunts de 

funcionalitats afins que el sistema ha d’acomplir per a satisfer tots els requeriments que 

té al seu càrrec. Aquests conjunts de funcionalitats són representats pels casos d’ús. Es 

poden visualitzar com les funcions més importants que l’aplicació pot realitzar o com 

les opcions presents en el menú de l’aplicació. 

 

També es parla de subcasos d’ús, que fan referència a la descomposició dels casos d’ús 

de l’apartat anterior. Es donen quan existeix una relació entre dos casos d’ús. Aquesta 

relació pot ser d’extensió, que en termes de l’orientació a objectes és una relació 

d’herència, on el “subcas” especialitza a l’altre. També pot ser una relació d’ús, on el 

cas requereix que el subcas es realitzi completament per a que aquest mateix es realitzi 

de forma correcta i completa. 

 

En la propera pàgina es mostren els diferents diagrames de casos d’ús del meu sistema. 

La seva descripció, en ser força extensa, s’ha cregut convenient fer-la en l’annex de 

programació. 

 

Diagrama Conceptual 

Abans de definir el model estàtic o de classes, és necessari definir el model conceptual, 

el qual ens mostra els conceptes presents en el domini del problema. Un concepte per a 

aquest cas, en termes de la programació orientada a objectes, és un objecte del món real; 

és a dir, és la representació de coses del món real i NO de components de software. En 

ell no es defineixen operacions (o mètodes); en aquest model es poden mostrar 

conceptes, els atributs dels conceptes (opcionalment) i la relació o associació entre ells. 

Informalment, podríem dir que un concepte és una idea, cosa o objecte. 



   
  Pàg. 34 

 

Disseny, programació i implementació d’un paquet de suport a la gestió de projectes en condicions d’incertesa. 

Memoria 

Usuari

01 - Anar a la
fulla anterior

02 - Anar a la
següent fulla

03 - Anar a
Simulació

04 - Anar a les
activitats

05 - Anar al PERT
inicial

06 - Anar al
Calendari 96

07 - Anar a Taula
Inicial

08 - Anar a
Costos/Dur.

09 - Taula PERT

10 - Anar a la
introducció

01.1. - Atras
«extiende»

02.1. - Adelante
«extiende»

03.1. - AnaraPERT
«extiende»

03.1.1. -
Inicialitza

{Reiniciar proyecto?}

«extiende»

03.1.1.1. -
EliminarGraficsCostos

«extiende»

03.1.1.2. - Buffers

«extiende»

04.1. - Ir1
«extiende»

05.1. - Ir2
«extiende»

06.1. - Ir3
«extiende»

07.1. - Ir4
«extiende»

08.1. - Ir5
«extiende»

09.1. - Ir7
«extiende»

10.1. - AnarIntro
«extiende»

Sistema

Continua

 
 

Figura 14. Diagrama de casos d’ús (I). 
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Usuari

15 - Mostrar la
xarxa/Gantt

16 - Mostrar els
incidents

17 - Anar a la
gràfica EV

18 - Avançar al
següent període

19 - Reiniciar la
simulació

20 - Tornar

12 - Anar a Història
de canvis realitzats

13 - Anar al
diagrama Gantt

14 - Recalcular

11.1. - AnarBuffer
«extiende»

11 - Anar a Buffers

12.1. -
AnarHistoria

«extiende»

13.1. -  Ir8
«extiende»

14.1. - AnarReCalc
«extiende»

14.1.1. - ReCalc
«extiende»

15.1. - AnarNetwork
«extiende»

15.1.1. -
DibuixGantt

«extiende»

16.1. -
AnarIncidencies

«extiende»

17.1. - AnarEVCost
«extiende»

18.1. - AnarAvanza
«extiende»

18.1.1. - Avança
«extiende»

18.1.1.1. -
EliminarGraficsCostos«extiende»

18.1.1.2. - Buffers

«extiende»

19.1. -
AnarReiniciar

«extiende»
19.1.1. -
Inicialitza

«extiende»
19.1.1.1. -

EliminarGraficsCostos

19.1.1.2. - Buffers

«extiende»

«extiende»

20.1. - Ir6
«extiende»

Sistema

Continua

 
 

Figura 15. Diagrama de casos d’ús (II). 
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Usuari

21 - Imprimir

22 - Gravar

23 - Enviar

24 - Crear Gràfic
Costos

25 - Eliminar
Gràfics Costos

28 - Actualitzar

29 - Avança

Temps

26 - Obrir Arxiu

27 - Tancar Arxiu

Usuari

Excel

«extiende»
26.1. - Auto_Open

26.2. -
Workbook_Open

«extiende» 26.2.1. -
DeleteToolbar«extiende»

26.2.2. -
CreateToolbar

«extiende»

27.1. -
DeleteToolbar

«extiende»

21.1. - BotoImp
«extiende»

21.1.1. -
PrintC.Show

«extiende»

22.1. - AnarGrabar
«extiende»

22.1.1. -
NewWorkbook(2)

«extiende»
22.1.1.1. -

CreateObject()

«extiende»

23.1. - EnviarMail
«extiende»

23.1.1. -
SendAnEmailWithOutlook

«extiende»

24.1. -
CrearGraficCostos(activitat)

«extiende»

25.1. -
EliminarGraficsCostos

«extiende»

29.1. -
EliminarGraficsCostos

29.2. - Buffers

«extiende»

«extiende»

28.1. - Calculate
«extiende»

28.2. - Avança

«extiende»

Sistema

Sistema

Sistema

 
 

Figura 16. Diagrama de casos d’ús (III). 
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Figura 17. Diagrama Conceptual. 

 

Curs típic d’esdeveniments 

El curs típic d’esdeveniments ens permet veure la interacció que es produeix entre els 

actors (en el nostre cas, l’usuari i el temps) i el sistema (en aquest cas, el simulador 

Planets III). Hi haurà un curs típic d’esdeveniments per cada cas d’ús identificat. També 

es pot descriure un curs típic d’esdeveniments com la manera d’explicar el 

funcionament de la programació realitzada a persones no enteses en el llenguatge de 

programació. Degut a la seva extensió, s’ha cregut pertinent incloure’l en un annex a 

part (Annex B: Curs Típic d’Esdeveniments). 

 

3.4.3. Requeriments de l’aplicació 
 

Per a un correcte funcionament de l’aplicació, pot ser necessari de la instal·lació o còpia 

de dues llibreries. Aquestes són les llibreries de referència a MS Outlook i a MS Project. 

En obrir l’Excel, el programa mostra un quadre de missatge que indica els passos a 

seguir per a copiar-les. 

Aquests arxius són: 

- MSPRJ.OLB. 

- MSOUTL.OLB. 

Aniran comprimits en un zip per separat i s’hauran de copiar en l’apartat de llibreries 

(.olb) de la carpeta on està instal·lat l’Office, normalment, C:\Program Files\Microsoft 

Office\OFFICE(número de versió de l’office). 
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4. PROGRAMACIÓ DEL PROJECTE 
 

El desenvolupament del projecte ha seguit les següents etapes: 

ID Nombre de tarea Comienzo Fin Duración
Sep 2004 Oct 2004 Nov 2004 Dic 2004 Ene 2005 Feb 2005 Mar 2005 Abr 2005 Mayo 2005 Jun 2005

5/9 12/9 19/9 26/9 3/10 10/10 17/10 24/10 31/10 7/11 14/11 21/11 28/11 5/12 12/12 19/12 26/12 2/1 9/1 16/1 23/1 30/1 6/2 13/2 20/2 27/2 6/3 13/3 20/3 27/3 3/4 10/4 17/4 24/4 1/5 8/5 15/5 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6

1 Aprenentatge de Programació8w8w26/10/200401/09/2004Aprenentatge de Programació

2 Lectura de Material4w4w28/09/200401/09/2004Lectura de Material

4 Anàlisi (Enginyeria de requeriments)12w12w18/01/200527/10/2004Anàlisi (Enginyeria de requeriments)

5 Educció de requisits2w2w09/11/200427/10/2004Educció de requisits

6 Anàlisi de requisits6w6w21/12/200410/11/2004Anàlisi de requisits

7 Desenvolupament Concepte Producte3w3w30/11/200410/11/2004Desenvolupament Concepte Producte

8 Comprensió del Problema2w2w14/12/200401/12/2004Comprensió del Problema

9 Modelització del context d’ús1w1w21/12/200415/12/2004Modelització del context d’ús

10 Especificació de Requisits2w2w04/01/200522/12/2004Especificació de Requisits

11 Validació de Requisits2w2w18/01/200505/01/2005Validació de Requisits

12 Disseny17w17w17/05/200519/01/2005Disseny

13 Disseny de la interacció14w14w26/04/200519/01/2005Disseny de la interacció

14 Disseny detallat de la Interacció8w8w15/03/200519/01/2005Disseny detallat de la Interacció

15 Disseny Interfície de l’Usuari6w6w26/04/200516/03/2005Disseny Interfície de l’Usuari

16 Disseny de l’Ajuda3w3w17/05/200527/04/2005Disseny de l’Ajuda

17 Evaluació3,4w3,4w09/06/200518/05/2005Evaluació

18 Correcció d’Errors3w3w07/06/200518/05/2005Correcció d’Errors

19 Prova Pilot,2w,2w08/06/200508/06/2005Prova Pilot

20 Llançament,2w,2w09/06/200509/06/2005Llançament

4w26/10/200429/09/2004Exercicis Guiats3 Exercicis Guiats4w

3/7

 

 

Figura 18. Diagrama Gantt Planets III.
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5. PRESSUPOST 
 

L’objectiu d’aquest document és plantejar un pressupost el més aproximat possible als 

costos de la realització de la Metodologia per implementar un programa interactiu com 

és una fulla de càlcul de MS Excel amb una programació en VBA. Es valorarà el preu 

que inclourà el total dels costos, impostos i beneficis. 

Es procedeix al càlcul del cost total desglossat en costos de desenvolupament de 

projecte. 

 

5.1. Mesures i consideracions 
 

Per a les mesures s’ha considerat que el projecte es realitza en un termini de 10 mesos. 

Si se suposa que cada mes s’hi treballa amb dedicació exclusiva una mitja de 4 hores 

diàries, 5 dies a la setmana i 4 setmanes per mes, en total es treballen 800 hores útils.  

Ja es disposava d’ordinador i impressora, així que per a calcular el seu cost es farà una 

estimació de les seves hores útils totals i les que s’ha utilitzat per a la realització del 

projecte. 

El software utilitzat és per a educació, sense límit de llicència, per tant el preu imputat 

és estimat. 

Després també es tindran en compte els conceptes d’electricitat i telèfon. 

Per últim, es faran dos variants del pressupost. En el primer cas es considerarà la realitat 

de l’autor del projecte: becari en pràctiques a temps parcial sense coneixements previs 

de programació en VBA. En el segon cas, es considerarà el salari d’un enginyer superior 

júnior, expert en programació. 

El salari del becari seran de 6 €/h i el de l’enginyer superior júnior de 24 €/h. 

El becari ha necessitat d’auto-aprenentatge per a saber programar, el que ha suposat un 

increment en el número d’hores per a elaborar el projecte, que s’estimen en 2 mesos i 

mig de treball (4 x 5 x 4 x 2,5 = 200 h). 
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5.2. Quadre de preus 

 
Taula 2. Quadre de Preus. 

 

5.3. Llistat de preus 

 
Taula 3. Llistat de preus. 
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Segons el cas escollit, el pressupost ascendeix a: 

Cas A:   5.658€ + 16% d’I.V.A., en total 6.563,28€. 

Cas B:   15.132€ + 16% d’I.V.A., en total 17.553,12€. 

 

Una vegada es coneix el total de la inversió es pot calcular una previsió de beneficis i 

recuperació de capital invertit.  

El programa, a part de la seva utilització a l’escola de negocis IESE, es pot 

comercialitzar a altres escoles de negocis, universitats, empreses d’enginyeria i a 

particulars, degut a la seva comercialització per internet. A més, es parteix amb 

l’avantatja que IESE té programes de col·laboració amb altres escoles de negocis, les 

quals segueixen les seves directrius d’ensenyament, fent molt probable la seva 

adquisició per tal de seguir el programari. Obtenir un preu competitiu és la clau per a 

garantitzar l’èxit de la sortida al mercat del producte.  

La seva comercialització serà de 5,5 €/còpia (el número de còpies es controlarà 

mitjançant la quantitat de notes tècniques autoritzades per a la seva impressió, és a dir, 

el número d’instruccions del joc demanades). 

 

Dins l’entitat IESE, l’utilitzaran tres programes, que compten amb les següents places: 

MBA:    216   places 

Executive MBA:  74   places 

Global Executive MBA: 40   places 

  Altres programes  150  places 

Total    480  places 

Això suposa uns ingressos anuals de: 480 x 5,5 = 2.640€/any 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, altres escoles de negocis arreu del món col·laboren 

amb IESE, aquestes són un total de 16, entre les que destaquen Harvard Business 

School (HBS) i China Europe International Business School (CEIBS).  S’estima, doncs, 

que adquiriran aquest producte 2 escoles cada any, amb una mitjana de 100 alumnes. 

Això suposa uns ingressos de 1100€ el primer any, 2.200€ el segon i 3300€ el tercer 

any. Tindrem en compte els primers tres anys per al seu càlcul. 

 

En concepte d’altres universitats i escoles de negocis externes a IESE, s’espera 
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l’adquisició d’aquest producte per part d’una entitat a l’any, amb una mitjana de 50 

alumnes. D’aquesta manera tindríem uns ingressos addicionals de 550€ el primer any, 

1100€ el segon any i 1650€ el tercer any. 

 

Pel que fa a l’adquisició d’aquest producte a empreses i a particulars, els ingressos es 

consideraran despreciables. 

 

A partir del moment en que s’amortitza la inversió, tot seran beneficis fins que el 

producte quedi obsolet o no sigui d’interès com a eina de suport a la gestió de projectes. 

Tenint en compte que es tracta d’un producte interactiu, s’ha volgut establir un període 

de recuperació de la inversió relativament curt (3 anys), per assegurar que aquest sigui 

rendible. No obstant, actualment l’IESE comercialitza productes semblants que porten 

més de tres anys en el mercat, la qual cosa fa pensar que la seva vida útil pot ser més 

gran de 3 anys.  

Per últim, es considera una taxa d’inflació anual del 3%. 

 

5.4. Fluxos de Caixa 
 

Els fluxos de caixa pels dos casos són els següents. S’han considerat 5 anys, però en el 

nostre cas només tindrem en compte els tres primers. 

 

 
 

Taula 4. Fluxos de Caixa Cas A. 
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Taula 5. Fluxos de Caixa Cas B. 

 

5.5. VAN 
 

És la suma de valors positius (ingressos) i de valors negatius (costos) que es produeixen 

en diferents moments. Donat que el valor del diner varia amb el temps és necessari 

descomptar de cada període un percentatge anual estimat com a valor perdut pel diner 

durant el període d’inversió. Una vegada descomptat aquest percentatge es poden sumar 

els fluxos positius i negatius. Si el resultat és major a zero significarà que el projecte és 

convenient. Si és menor de zero no és convenient. 

 

 
Taula 6. Flux Caixa i VAN Cas A. 
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VAN

-5.000 €

0 €

5.000 €

10.000 €

15.000 €

20.000 €

25.000 €

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

 
 

Figura 19. VAN Cas A. 

 

 
Taula 7. VAN Cas B. 
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VAN

-15.000 €

-10.000 €

-5.000 €

0 €

5.000 €

10.000 €

15.000 €

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

 
 

Figura 20. VAN Cas B. 

 

5.6. TIR 
 

És la taxa interna de retorn que permet conèixer el percentatge que li rendirà la seva 

inversió i podrà comparar si li convé més invertir o dipositar-ho en un compte bancari. 

 

 
Taula 8. TIR Cas A. 

 

 
Taula 9. TIR Cas B. 
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5.7. Pay Back Period (Període de Retorn) 
 

El Pay Back Period se centra en la recuperació del cost de les inversions, és a dir, la 

quantitat de temps necessària per a que un projecte recuperi el seu cost inicial. És una 

regla de decisió per a invertir que argumenta que aquells projectes que tenen períodes de 

retorn igual o menors a un període determinat són acceptats, i aquells que en tenen de 

més grans són rebutjats. Així, calculem els nostres períodes de Retorn per als dos casos: 

 

Període de Retorn

-17.553
-13.263

-7.145

907

11.004

-6.563
-2.273

3.845
11.897

21.994

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

0 1 2 3 4

Període (Any)

V
al

or
 (€

)

Cas B
Cas A

 
 

Figura 21. Període de Retorn. 

 

Com es pot observar en la gràfica anterior, el període de retorn (que està representat per 

la diferència de temps que hi ha des de l’inici fins que la corba talla amb l’eix de les x, 

quan y = 0) és pel cas A de 1,5 anys i pel cas B de 2,9 anys. 
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CONCLUSIONS 
 

Les conclusions a les que s’arriba després d’haver desenvolupat l’aplicació informàtica 

són les següents: 

 

• El fet de desenvolupar l’aplicació en un entorn windows i office fa que el maneig 

sigui senzill i no requereixi formació específica per part de l’usuari per a poder 

treure-li el màxim partit; es dóna per fet que la persona que faci servir l’aplicació 

té uns coneixements bàsics sobre gestió de projectes. 

• La possibilitat de poder guardar les característiques dels diferents projectes 

simulats en un arxiu independent permet a l’usuari o usuaris comparar resultats en 

un posterior debriefing a classe. 

• Permet simular un projecte que s’aproxima força a la realitat en quan a incertesa 

es refereix, posa’t que rarament els projectes reals tenen una durada igual a la 

prevista en la seva programació. 

• Aquesta aplicació és d’interès per a tots aquells centres de formació així com 

també institucions dedicades a la formació de futurs directius d’empreses, 

enginyers especialitzats en la gestió de projectes, etc.; així com també qualsevol 

persona interessada en el tema. 

• En ser el seu cost menor a altres aplicacions més complexes i amb llicències més 

cares (com pot ser l’exemple del programa MS Project), el fa ser molt competitiu 

dins del mercat. A més, com s’ha vist en el pressupost i el seu estudi econòmic, 

sigui quin sigui el cas, permet recuperar la inversió en un període inferior a tres 

anys, tenint una rendibilitat prou bona. 

• Pel que fa als dos casos triats per a elaborar l’estudi econòmic, el cas A, que és el 

cas real, té més atractiu que el cas B, essent aquest últim igualment viable. 

• El llenguatge de programació empleat per a desenvolupar l’aplicació permet 

desenvolupar tasques de mitjana - elevada complexitat, essent suficient pel cas que 

ens pertoca. A més, la seva estructuració lògica permet a un usuari no coneixedor 

del llenguatge poder entendre el funcionament del programa en un temps 

relativament curt. La programació en C de sistemes seqüencials esdevé àgil, 

versàtil i molt sistemàtica, augmentant la fiabilitat i flexibilitat del programa, i 
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reduint els temps de programació i de detecció i correcció d’errors. Això comporta 

una reducció dels recursos necessaris i la càrrega econòmica del projecte. 

 

A les limitacions de temps que implica el desenvolupament d’un Projecte de Fi de 

Carrera, s’hauria pogut profunditzar més en algun aspecte, com són: 

 

• La programació convindria que fos més modular, és a dir, que cada subrutina 

pogués partir-se en subrutines més petites. Això ens permetria poder utilitzar 

aquestes subrutines en altres fulles de càlcul i la seva comprensió seria més 

planera. 

• Pel que fa a la funcionalitat de la fulla de càlcul, en un futur es podria plantejar 

l’opció de poder personalitzar altres projectes, configurant cadascuna de les 

tasques que el formen, amb les seves durades, costos i incidències. També es 

podria estudiar la possibilitat de poder importar projectes del MS Project, creant 

una referència a la llibreria d’aquest. 

• Per últim, podria ser interessant introduir altres aspectes de la teoria de gestió de 

projectes com són l’assignació de recursos a les activitats, els feeding buffers així 

com altres conceptes de la Teoria de les Restriccions. 
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Contextures:  

http://www.contextures.com/tiptech.html 

Erlandsen Data Consulting:  

http://www.erlandsendata.no 

Goldratt Institute:  

http://www.goldratt.com 

Macros en MS Excel:  

http://www.cybercursos.net   

MrExcel.com:  

http://www.mrexcel.com/ 

MSDN Online:  

http://www.microsoft.com/spanish/msdn 

OutlookCode.com:  

http://www.outlookcode.com/ 

Tek-Tips Forums:  

http://www.tek-tips.com/ 
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