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1 INTRODUCCIÓ 
 

 

 

 

 

 

Quan una persona pren una decisió del tipus que sigui, sembla lògic que ho faci per alguna raó, 

que ho faci perquè té en compte certa informació que li permet portar-la a bon terme. Si en 

qualsevol moment li sorgeixen dubtes, o posseeix informació esbiaixada, sembla clar que se li 

comenci a generar una necessitat en la seva "base de coneixement", o simplement quan ha de 

prendre la decisió sap que existeix el risc d'equivocar-se. Les empreses comencen a integrar-se a 

l'anomenada Societat de la Informació i del Coneixement on la quantitat d'informació augmenta 

així com la quantitat i la qualitat de les tecnologies de la informació.  

 

 "Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted" 

Albert Einstein 

 

La capacitat per prendre decisions de negoci precises i de forma ràpida s'ha convertit en una de 

les claus perquè una empresa arribi a l'èxit. No obstant això, els sistemes d'informació tradicionals 

(com la majoria dels programes de gestió, les aplicacions a mida, i fins i tot els ERP més 

sofisticats), solen presentar una estructura molt inflexible amb aquesta finalitat. Encara que el seu 

disseny s'adapta amb més o menys intensitat per gestionar les dades, no permet obtenir la 

informació, i molt menys extrapolar el coneixement emmagatzemat en el dia a dia. 
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EIS: Executive Information Systems 

DSS: Decision Support Systems 

MIS: Management Information Systems 

TPS: Transaction Processing Systems 

OLAP: On-Line Analytical Processing 

OLTP: On-Line Transaction Processing 

Per superar totes aquestes limitacions, el Business Intelligence es recolza en un conjunt d'eines 

que faciliten l'extracció, la depuració, l'anàlisi i l'emmagatzematge de les dades generades en una 

organització, amb la velocitat adequada per a generar coneixement i donar suport a la presa de 

decisions dels directius i els usuaris oportuns.  

 

Figura 1. Dades, Informació i Coneixement 

 

1.1 CONTEXT 

La Facultat d'informàtica de Barcelona com tota empresa i organisme públic, necessita d'eines de 

diagnòstic per donar resposta a les preguntes que sorgeixen a l'hora de prendre decisions. El 

tractament de la informació transaccional o operacional generada en el dia a dia amb l’objectiu 

d’avaluar la situació de negoci present i extreure'n tendències de futur, necessita d'eines 

informàtiques que facilitin aquesta anàlisi i la posterior presa de decisions. Aquestes solucions se 

situen a la part més alta de la piràmide de sistemes d'informació. 

 

Figura 2. Piràmide dels Sistemes d’Informació 
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És important establir un sistema de senyals que indiquin la variació de les magnituds amb 

rellevància que s'han de vigilar. Per aquest motiu un quadre de comandament és un mitjà 

d'informació destacable que serveix com a eina de diagnòstic per:  

 Facilitar l'anàlisi de les causes de les desviacions. 

 Proporcionar els mitjans per solucionar problemes i disposar dels mitjans d'acció 

adequats. 

 Poder decidir com comportar-se, és a dir, el sistema intel·ligent es va nodrint de la pròpia 

trajectòria i cada vegada, subministra més informació i una manera d'acotar òptima. 

El quadre de comandament també es pot considerar com una aplicació que ajuda a expressar els 

objectius i les iniciatives necessàries per complir amb la seva estratègia, mostrant de forma 

continuada quan va bé i s'arriben als resultats definits en el pla estratègic. 

 

1.2 MOTIVACIÓ DEL PROJECTE 

La facultat disposa d’eines de suport a la presa de decisions, així com mecanismes per tal de 

donar suport a la mesura i seguiment dels processos de la mateixa. Un d’ells, el Quadre de 

Comandament, és una eina de direcció i gestió estratègica que conté alguns dels indicadors més 

importants que permeten valorar els resultats dels processos d’aprenentatge.  

Fins al moment, el manteniment del conjunt d'indicadors que formen el Quadre de Comandament 

de la FIB consistia en un procés manual d’extracció de dades d’una base de dades relacional 

mitjançant eines ofimàtiques com són el MS Excel i el MS Access, i un posterior tractament de les 

mateixes. Aquest procés, realitzat per una o dues persones, té els següents inconvenients: 

 És un procés costós en temps, des d’unes hores a setmanes en funció de l’indicador 

demanat. 

 Limitacions en la realització de les consultes a la base de dades. 

o Consultes complexes limitades per les eines utilitzades que manquen de flexibilitat. 

o No disponibilitat de les dades necessàries. 

 Necessitat d'una persona dedicada amb coneixements tècnics, amb el conseqüent cost 

econòmic. 

Aquests inconvenients limiten la incorporació de nous indicadors i necessitats en el procés de 

presa de decisions. Amb aquest projecte es vol ajudar a: 

 Disminuir el temps des de la petició a l’obtenció dels resultats de l’indicador per prendre 

decisions més ràpidament i fonamentades en coneixement. 

 Facilitar l'anàlisi de les dades. 

 Realitzar el seguiment de variables i/o conjunts de poblacions.  

 Establir fites i objectius. 

 Veure l'impacte de canvis i/o accions correctores. 
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 Detectar tendències. 

 Detectar oportunitats de millora. 

I en el futur, poder descobrir relacions complexes entre indicadors amb tècniques de data mining. 

La solució donada està basada en tecnologies de Negoci o Business Intelligence (BI) que 

permeten: 

 Convertir dades operatives en informació relacionada i estructurada arribant a generar el 

coneixement necessari per a la presa de decisions. Centralitzar i homogeneïtzar la 

informació de gestió, evitant respostes diferents de la mateixa pregunta.  

 Una visió global de la informació basada en els conceptes de negoci que tracten els 

usuaris. 

 Reduir costos evitant extraccions manuals, permetent dedicar recursos a altres tasques.  

 Millorar la qualitat de gestió a partir d'informació rellevant i amb un significat homogeni.  

 Establir una base única del model d'informació de les empreses i organitzacions. 

En el capítol 6 es dóna més informació sobre les tecnologies BI, els seus avantatges i els seus 

components. 

 

1.3 OBJECTIUS DEL PROJECTE 

El projecte analitza els indicadors que afecten a un subconjunt dels objectius generals que té la 

Facultat, i estudia fins a quin punt poden ajudar a controlar-los. Es dóna una primera solució 

software a un sistema de control d’indicadors restringit a l’accés als estudis de grau i la fase inicial 

i el seu rendiment. Aquesta solució servirà per poder interpretar el que està passant, per prendre 

mesures quan les variables se surten dels límits establerts i per definir la necessitat d’incorporar 

canvis i/o millores i poder avaluar les seves conseqüències en el menor temps possible. 

Cal destacar que encara que en aquest projecte es treballi el cas particular dels estudis de grau i 

la seva fase inicial de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, la solució és extensible a altres fases,  

titulacions o escoles de la UPC. 

Es planteja un projecte en dues etapes que corresponen a diferents nivells d’ambició. 

 

Fase 1: Anàlisi d’un sistema d’indicadors 

1. Identificar els indicadors que afecten a l’accés als estudis de grau i a la fase inicial i al seu 

rendiment. 

2. Definir i classificar els indicadors.  

a. Definir els objectius de l’indicador mitjançant la definició precisa dels valors que ha de 

complir l’indicador (establir intervals, assoliments…).  

b. Decidir la periodicitat de la seva mesura: quan s’ha de mesurar i amb quina freqüència. 
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c. Establir prioritats. 

d. Determinar qui ha de mesurar i com s’ha de mesurar.  

3. Validar els indicadors amb els grups d’interès que tenen una implicació més directe en el 

sistema. 

4. Establir quin sistema software s’ha de desenvolupar per gestionar els indicadors. 

5. Implementar els indicadors catalogats com a més prioritaris. 

 

Fase 2: Control dels indicadors  

1. Identificació dels indicadors crítics. 

2. Identificar símptomes i mecanismes de detecció. 
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2 ANÀLISI DE 

REQUISITS 
 

 

 

 

 

 

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és una institució pública de recerca i d’educació 

superior, especialitzada en els àmbits de l’arquitectura, les ciències i l’enginyeria que va iniciar la 

seva activitat acadèmica l’any 1971. Consta d’11 campus, 42 departaments i 13 escoles i Facultats 

entre altres. La comunitat universitària està formada per uns 40.000 membres entre estudiantat, 

professorat i personal d’administració i serveis. A la UPC s’imparteixen actualment 69 estudis de 

grau, 61 programes de màster, 46 de doctorat i 363 programes de formació contínua (màsters 

UPC i cursos de postgrau). 

La Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) és un dels centre docent que forma part de la UPC, i 

que s’encarrega de la configuració, la gestió administrativa, l'organització i el seguiment dels 

ensenyaments universitaris dirigits a l'obtenció d'una o més titulacions oficials en el camp de la 

Informàtica o matèries afins. Està integrada pel professorat assignat pels departaments per fer la 

docència corresponent als plans d'estudis de la Facultat, els estudiants matriculats en els 

ensenyaments dels plans d'estudis de la Facultat i el personal d'administració i serveis assignat 

expressament al centre. 

La FIB és conscient de la seva responsabilitat en la formació de professionals de l’àmbit de les 

enginyeries informàtiques, amb l’obligació de proporcionar als seus estudiants els coneixements i 

habilitats necessaris per permetre tan l’èxit en la seva incorporació al mercat laboral, com per 
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proporcionar la base necessària per assolir amb garanties els diferents processos de formació 

continuada que, sense dubte, abordarà al llarg de la seva carrera professional. Per aquests 

motius, la missió de la Facultat d’Informàtica de Barcelona és:  

a) Oferir una formació universitària de qualitat i excel·lència en l'àrea de les enginyeries 

informàtiques, que respongui a les necessitats de l'entorn social i econòmic.  

b) Promoure la difusió de les tecnologies de la informació per a la millora de la societat. 

La Facultat ha d’aplicar i establir instruments perquè els estudiants puguin assolir un rendiment 

adequat i els ha d'exigir una dedicació suficient i un aprofitament responsable dels mitjans que 

s'han posat a la seva disposició, i adaptar la seva formació a les necessitats del seu entorn social. 

La Facultat d'Informàtica de Barcelona té com objectiu de qualitat entre d’altres: 

a) Verificar el compliment dels requisits generals de la Política i Objectius de Qualitat dels 

ensenyaments del centre i difondre aquesta informació entre tots els col·lectius del centre.  

b) Analitzar i proposar millores en els procediments:  

 Avaluació i millora de la qualitat de l'ensenyament i el professorat.  

 Garantia de la qualitat de les pràctiques externes i els programes de mobilitat.  

 Anàlisi de la inserció laboral dels graduats i de la satisfacció amb la formació rebuda.  

 Anàlisi de la satisfacció dels diferents col·lectius implicats i d'atenció als suggeriments i 

reclamacions.  

c) Dissenyar i mantenir els Sistemes d'Informació que permetin el seguiment i anàlisi dels 

resultats dels diferents processos, i permetin establir mesures correctores.  

d) Realitzar el desenvolupament i seguiment dels diferents processos que conformen el sistema, 

la identificació i coordinació de les unitats implicades en el mateix, el seguiment de les accions 

correctores i de millora, els canvis que es planifiquin que puguin afectar al sistema de qualitat, 

els resultats de cada procés i les recomanacions a dur a terme en funció dels mateixos per a la 

millora del pla d'estudis.  

e) Elaborar propostes de millores del sistema de qualitat del centre i del pla d'estudis que es 

presentaran als diversos òrgans de govern o comissions del centre per a la seva execució, 

seguiment i avaluació.  

f) Proporcionar una formació dirigida cap a l'excel·lència, garantint una oferta acadèmica d'acord 

amb les necessitats i expectatives dels usuaris i de la societat en general.  

g) Orientar continuadament la direcció i la gestió de la FIB als objectius del centre.  

h) Facilitar al PDI i PAS, l'adquisició de la formació necessària per realitzar les seves respectives 

activitats, i facilitar els recursos necessaris perquè les puguin desenvolupar satisfactòriament.  

i) Aconseguir un compromís permanent de millora contínua.  
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j) Assegurar que la Política de Qualitat sigui entesa i acceptada per tots els grups d'interès i que 

es trobi a la disposició de tots ells.  

k) Garantir que el Sistema de Gestió de Qualitat es mantingui efectiu i que sigui controlat i revisat 

de forma periòdica. 

 

2.1 LES TITULACIONS A LA FIB 

En el seu propòsit per formar enginyers competents en el camp de les tecnologies de la 

informació, la Facultat inicia la seva docència impartint les titulacions de Llicenciatura en 

Informàtica i Diplomatura en Informàtica que finalitzen al 1991 quan s’implanten les titulacions 

d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1r cicle), Enginyeria Tècnica en Informàtica de 

Sistemes (1r cicle) i l’Enginyeria en Informàtica (1r i 2n cicle).  

Al 2003, la FIB revisa els plans d’estudis de les enginyeries i fa una primera aproximació a 

l’estructura que proposa l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) on tots els plans d’estudis 

s’elaboren a partir de competències professionals i estan centrats en l’aprenentatge de l’alumne. 

L’EEES estructura els estudis universitaris en tres cicles: grau, màster i doctorat. Des de setembre 

de 2006, la FIB imparteix també el Màster en Tecnologies de la Informació (MTI) que ofereixen 

una formació avançada adreçada a una especialització acadèmica, professional o investigadora.  

No és fins al curs 2010-2011, que la Facultat inicia els nous estudis de Grau en Enginyeria 

Informàtica completament adaptats a l’EEES. Aquests estudis tenen per objectiu formar als 

estudiants per a què adquireixin les competències necessàries per a l’exercici de la professió 

d’enginyer tècnic en informàtica. 

Per aquest curs 2012-2013 la FIB ha posat en marxa el Màster en Enginyeria Informàtica, màster 

amb orientació acadèmica i d'especialització professional com a continuïtat natural per als titulats 

de grau. Conjuntament amb aquest, la FIB imparteix altres màsters adaptats a l'EEES, alguns 

d'ells Erasmus Mundus (1).  

Actualment es troben en procés d’extinció les tres titulacions d'enginyeria dels plans anteriors a 

l'EEES, que s'aniran tancant curs a curs com a conseqüència de la implantació del grau. També es 

troba en procés d’extinció els màster del 2006 del qual s’ofereixen algunes assignatures. 

 

2.2 EL GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA 

El pla d’estudis de la titulació de Grau en Enginyeria Informàtica està dissenyat segons el marc 

normatiu establert per Europa, Espanya, Catalunya i la pròpia universitat (2). Està organitzat en 

240 crèdits ECTS distribuïts en 4 cursos de 60 crèdits cadascun. El primer curs està format per 

vuit assignatures de 7,5 crèdits ECTS cadascuna i la resta d’assignatures del grau són de 6 
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crèdits. El darrer semestre té dotze crèdits d’assignatures o seminaris i el Treball Final de Grau 

(TFG). 

 

Figura 3. Pla d’estudis del grau en Enginyeria Informàtica 

 

A més, les assignatures s’agrupen en quatre blocs curriculars. Les vuit assignatures de primer curs 

(Semestre 1 i Semestre 2) formen el bloc curricular de fase inicial. En els plans d’estudis de les 

enginyeries aquest mateix bloc rebia el nom de fase selectiva. 

Per regular i avaluar el progrés i els resultats d’aprenentatge dels estudiants, igual que en els 

plans d’estudis de 1991 i 2003, existeixen les avaluacions curriculars que qualifiquen el rendiment 

de cada estudiant a partir dels informes d’avaluació que presenten els professors coordinadors de 

cada assignatura.  

L’avaluació curricular de la fase inicial està lligada a una normativa de permanència elaborada per 

la UPC (3). La superació d’aquest bloc curriculars autoritza a l’estudiant a matricular el segon curs. 

La normativa estableix que si l’estudiant, a temps complet, no supera la fase inicial en dos anys no 
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podrà continuar els estudis de grau a la FIB. Aquesta fase curricular es manté de forma similar a la 

fase de selecció dels estudis d’enginyeria.  

 

2.3 L’ACCÉS A LA TITULACIÓ I EL RENDIMENT A LA FASE INICIAL 

El Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, regula les condicions per l'accés als 

ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats 

públiques espanyoles. L’accés als estudis de grau, igual que el de les enginyeries, com universitat 

pública, es fa a través de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat (abans Oficina de 

Preinscripció Universitària). Segons el sistema d’accés universitari (4), hi ha diferents tipus 

d’accés: 

 Des del Batxillerat/COU més la superació de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).  

 Des de Cicle Formatius de Grau Superior (CFGS) més convalidacions de crèdits. 

 Per estudis de retitulació. Està dirigit a estudiants que ja tinguin una titulació universitària 

oficial no adaptada a l'EEES i vulguin obtenir el títol de grau que dóna accés a la mateixa 

professió. 

 Proves d’accés per als més grans de 25, 40 i 45 anys. 

A més, també es pot accedir als estudis de grau per: 

 Accés per canvi d’estudis de grau. Per a estudiants que ja han començat un estudi 

universitari dins o fora de la UPC i volen traslladar el seu expedient a aquesta universitat.  

 Accés a estudis de doble titulació. Programa del Centre de Formació Interdisciplinària 

Superior (CFIS) (5). 

 

Les proves d’accés a la universitat  

Les Proves d’Accés a la Universitat, PAU, tenen com a objectiu valorar la maduresa acadèmica, 

els coneixements i les competències adquirides en el batxillerat (6). Les PAU són l'única prova 

externa en el sistema educatiu català formulada coordinadament des de les universitats catalanes, 

però amb la col·laboració del professorat de secundària. 

Anualment hi ha dues convocatòries: ordinària (juny) i extraordinària (setembre). La prova d'accés 

a la universitat s'estructura en dues fases: una fase general obligatòria i una fase específica de 

caràcter voluntari. 

 Fase general. La  qualificació de la fase general és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis.  

Un estudiant ha superat la PAU si obté una nota d’accés igual o superior a 5. 

Nota d'accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG  QMB= qualificació mitjana de batxillerat  

 QFG= qualificació de la fase general  



 

 

Anàlisi de requisits Pàgina 16 de 112 

 Fase específica. Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat 

de batxillerat, distintes a les examinades en la fase general.  

El model d'accés a la una universitat ha anat canviant durant els darrers anys. El canvi més 

important va ser quan es va definir la nota d'admissió amb una puntuació màxima de 14 degut a 

les qualificacions de matèries específiques. L’actual model d'accés a la universitat diferencia entre 

la superació de les PAU i el procediment d’admissió. L'estudiant obté una nota d'admissió 

específica per cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès. 

La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les 

qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que 

correspongui (0,1 o 0,2). Es calcula amb la fórmula: 

Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2  

M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, 

un cop ponderades,  proporcionin una millor nota d’admissió.  

a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2). 

Una vegada calculada la nota d’admissió i feta la petició d’accés a un grau, s’inicia el procés de 

preinscripció, procediment administratiu pel qual s'adjudiquen les places de nou accés en les 

titulacions amb limitació de places. Hi ha dues fases de preinscripció: 

 Primera fase. A finals del mes de juny, per als estudiants que superen la selectivitat en la 

convocatòria de juny o que l'hagin fet en anys anteriors, i també, per als qui obtinguin el 

títol de formació professional que els dóna accés en la convocatòria de juny o que l'hagin 

obtingut en anys anteriors. 

 Segona fase. A principis del mes d'octubre, per als estudiants que superen la selectivitat al 

mes de setembre i per als qui obtinguin el títol de formació professional que els dóna 

accés a la convocatòria de setembre. També, poden presentar la sol·licitud en aquesta 

fase els qui ja l'hagin presentada en la fase de juny. En aquesta fase, només s'ofereixen 

les places que no s'han cobert en la fase de juny. 

 

Normativa de permanència de la UPC 

La Universitat, i per tant la Facultat, té l'obligació de vetllar per la utilització racional dels recursos 

que la societat hi destina, té la responsabilitat de garantir un nivell adequat de qualificació de les 

titulades i titulats i l'exigència, que com a servei públic ha de satisfer. La Universitat ha d'establir 

els instruments perquè els estudiants puguin assolir un rendiment adequat i els ha d'exigir una 

dedicació suficient i un aprofitament responsable dels mitjans que s'han posat a la seva disposició. 

El Consell Social aprova la Normativa de permanència dels estudiants i estudiantes a la Universitat 

(3) on té en compte dos aspectes importants:  
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 La Llei orgànica d’universitats estableix que les universitats, d’acord amb la normativa 

bàsica aprovada pel Govern, han d’establir els procediments per a l’admissió dels 

estudiants i estudiantes als seus centres. 

 No sembla raonable ignorar l'impacte personal i social de l'abandó dels estudis 

universitaris durant els últims anys de la carrera, quan ja hi han dedicat un esforç personal 

important i s'han invertit nombrosos recursos socials en la seva formació.  

La normativa inclou, en conseqüència, un criteri general, tant en el primer any d'estudis cursat 

com, en particular, en la fase inicial del pla d’estudis, que ha d'afavorir una reorientació acadèmica 

de l’estudiant o estudianta cap a uns estudis més adients.  

 Rendiment mínim en el primer any acadèmic. Amb caràcter general, l’estudiant o 

estudianta que es matricula en uns estudis conduents a l'obtenció d'un títol de grau ha 

d'aprovar un mínim de 12 ECTS el primer any acadèmic d'aquests estudis a la UPC, amb 

independència de les matrícules formalitzades. Els estudiants que es troben en aquesta 

situació, a la FIB se’ls anomena bacarrà. 

 Rendiment mínim en la fase inicial dels estudis. Tots els plans d’estudis de la UPC 

conduents a l’obtenció d’un títol oficial de grau tenen definida una fase inicial que 

correspon als 60 ECTS del primer any acadèmic. Amb independència del rendiment mínim 

en el primer any acadèmic, l’estudiant o estudianta ha de superar el nombre mínim de 

crèdits d’aquesta fase que ha establert el centre docent per a aquell pla d’estudis en el 

termini que hi correspon, segons la modalitat de dedicació als estudis. Els estudiants que 

es troben en aquesta situació, són estudiants que no han superat la fase inicial. 

 

2.4 IDENTIFICACIÓ DELS STAKEHOLDERS  

La FIB és un centre docent integrat, en el curs 2011/12, per uns 260 professors, 46 persones 

d’administració i serveis i prop de 2200 estudiants, i disposa d’uns òrgans de govern que regulen 

la seva activitat, la degana i el seu equip deganal, la Junta de Facultat, la Comissió Permanent, la 

Comissió Docent, la Comissió d’Avaluació Acadèmica i la Comissió de Qualitat. 

El personal d’administració i serveis està organitzat en àrees funcionals i s’encarrega de la gestió i 

dels serveis de la FIB dirigits als seus usuaris per respondre amb polivalència davant de les seves 

demandes tot mantenint els estàndards de qualitat en el servei.  

Aquest projecte està encarat a ser una eina de suport al compliment de la missió que té la Facultat 

d’Informàtica de Barcelona en l’àmbit acadèmic referent a l’accés dels estudiants i la fase inicial. 

És per aquest motiu que el sistema va especialment dirigit a la degana i als membres de l’equip 

deganal. S’han realitzat entrevistes a alguns dels membres de l’equip per conèixer els aspectes a 

analitzar i donar resposta a les necessitats de planificació, predicció i presa de decisions. 

Detectar i detallar cada una de les parts interessades és important per a què el projecte tingui èxit. 

Per identificar els stakeholders i conèixer la informació necessària per construir el sistema, s’ha 
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elaborat una llista formada per totes les àrees, òrgans i persones que formen la comunitat FIBer. 

Tant els membres de l'equip deganal com de l’Àrea de Suport a la Presa de Decisions (ASPD) no 

s'han analitzat com a conjunt sinó com a rol unitari atesa la gran influència en el sistema d'algunes 

figures en concret. En funció del resultat de l'anàlisi, a cada categoria d'usuari se li ha assignat una 

prioritat que serveix per determinar la importància i preferència de l'usuari en el sistema. Tres 

prioritats: clau, secundari i poc important; sent l'usuari clau el més crític. 

S’ha construït una taula, Figura 4. Stakeholders del sistema, a partir del llistat dels membres que 

formen part de la Facultat i l'objectiu principal del projecte, donar una solució que doni suport a les 

tasques d'anàlisi de les dades per prendre les accions correctives o preventives necessàries.  

És important destacar que aquesta taula ha estat molt útil per detectar uns grups d’interès no 

considerats inicialment: els òrgans col·legiats (Junta de Facultat, Comissió Permanent, Comissió 

Docent i Comissió d’Avaluació Acadèmica) i comissions (tret de la de qualitat que si que es va tenir 

en compte). En principi no semblaven parts implicades però el cas de la Comissió d’Avaluació 

Curricular és diferent. Aquesta comissió s’encarrega de l’avaluació dels expedients dels 

estudiants, per aquest motiu, és necessari donar resposta a les possibles inquietuds que pugui 

tenir i així poder facilitar la tasca que té encomanada. Donades les característiques d’aquest 

projecte es considera només la Comissió d’Avaluació Curricular de la Fase Inicial. 

A continuació es mostra la taula resum que proporciona molt ràpidament informació sobre els 

perfils de cada membre que forma la Facultat i la seva importància vers al sistema. S’entén com a 

producte la solució final a desenvolupar. 
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Figura 4. Stakeholders del sistema 

 

2.4.1 Els grups d’interès 

En aquest apartat es detallen els grups d’interès que interaccionen amb el sistema. Es dóna una 

pinzellada de les seves principals funcions i es classifica la seva importància segons clau, 

secundari i poc important, sent clau, la màxima prioritat. Els grups d’interès que no formen part de 

l’àmbit d’estudi d’aquest projecte no es detallen però es pot trobar informació a l'apartat “La 

Facultat” del web de la FIB (7).  

 

La Degana 

És la màxima autoritat executiva de la Facultat, en té la representació i execució dels acords dels 

òrgans col·lectius de Govern. Exerceix, a més de la representació de la Facultat, les funcions de 

direcció i gestió ordinàries. El detall de les seves competències es poden consultar en el capítol 2 

secció 3 i subsecció 1 del reglament de la FIB (7). Per dur a terme les seves competències, la 
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degana té l’assistència d’un equip integrat pel secretari i les vicedeganes i vicedegans, als quals 

assigna les funcions que consideri oportunes. 

Per la seva naturalesa, la degana és la persona que, amb el suport de l'equip deganal, dirigeix la 

Facultat i marca els objectius a complir. En aquest cas, al desenvolupar una solució interna, és 

client i comprador a la vegada.  

 

El Secretari Acadèmic 

Són competència del Secretari Acadèmic efectuar la convocatòria de les sessions de la Junta 

de  Facultat i de la Comissió Permanent per ordre del degà o la degana, així com la citació dels 

seus membres; expedir certificacions de consultes, dictàmens i acords; altres funcions inherents a 

la seva condició de secretari o secretària i que estan recollides en el reglament de la Facultat (7). 

El secretari acadèmic intervé en aquest projecte com a expert legal per la seva condició ha d'estar 

al corrent de la normativa vigent del centre i de la universitat. 

 

El Cap d’Estudis  i el Cap d'Estudis de la Fase Inicial 

El cap d'estudis s’encarrega de coordinar les activitats acadèmiques i d’orientació acadèmica del 

centre. Es centra en la coordinació de les activitats no relacionades amb la fase inicial, deixant 

aquesta tasca al cap d’estudis de la fase inicial. Algunes de les tasques són la coordinació dels 

departaments i assignatures de fora de la fase inicial, atenció a l’estudiantat, procés de matrícula i 

totes aquelles tasques que tinguin relació amb la docència. 

El cap d'estudis de la fase inicial es responsabilitza dels diferents processos associats al 

desenvolupament i posada en marxa dels processos de selecció, admissió i matriculació dels 

estudiants de la fase inicial.  

Aquest projecte va especialment dirigit als caps d'estudis i sobretot al cap d'estudis de la FI qui ha 

de donar resposta a les preguntes relacionades amb el funcionament i els resultats de la FI. 

Formen part del conjunt de les persones que tenen el coneixement i domini del negoci. És per 

aquest motiu que tenen un elevat grau d'implicació i influència en l'elaboració de la solució que va 

dirigida a satisfer les seves necessitats.  

 

Vicedegà de Promoció (antic Vicedegà d’Extensió Universitària ) 

Donades les necessitats del centre, durant el desenvolupament d’aquest projecte el vicedeganat 

d’Extensió Universitària canvia de nom a vicedeganat de Promoció per tal de donar un nom més 

apropiat a les competències reals que desenvolupa aquest vicedeganat. Les competències del 

vicedegà són totes aquelles relacionades amb la promoció dels estudis com: desenvolupament, 

posada en marxa i seguiment de les diferents accions recollides en el Pla de Promoció la promoció 

dels estudis de la FIB a secundària; promoció de la Facultat (Fòrum TI, el saló de l’ensenyament, 
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les jornades de portes obertes FIB i UPC, etc.); la Setmana de la Ciència; el concurs de 

programació; responsable de la imatge corporativa de la FIB; etc. 

La Facultat ha posat en marxa un pla de promoció per augmentar el volum d'estudiants amb 

probabilitat d'èxit i el vicedegà de promoció és el responsable d'aquest, per això és la persona que 

posseeix el coneixement, pren les decisions i treballa per l'èxit del pla de promoció. 

 

Cap de l’àrea de Suport a la Presa de Decisions  (ASPD) 

És la persona responsable de donar suport a la presa de decisions, la millora de la docència, els 

plans i acords per incrementar el rendiment i l'habilitació professional, la planificació docent, la 

mobilitat d'estudiants, l’avaluació estudiants i l’atenció al progrés acadèmic. 

Igual que els caps d'estudis i el vicedegà de promoció forma part del conjunt de persones amb el 

coneixement del funcionament dels estudis en enginyeria en informàtica en la FIB, forma part de 

l'equip encarregat d'establir les línies estratègiques del centre i dóna suport a l'equip deganal en la 

pressa de decisions. A més, és una persona que desenvolupa aquesta tasca durant més de deu 

anys i ha participat en la definició dels darrers plans d'estudis de la Facultat. És per aquest motiu 

que el responsable de l'ASPD és la persona que com a usuària del sistema té un elevat grau 

d'implicació i influència perquè comprèn i està al corrent de les necessitats de la resta d'usuaris. 

 

Suport tècnic de l’àrea de Suport a la Presa de Decisions  

És la persona encarregada de la part tècnica dels sistemes d’informació que s’utilitzen donant 

suport en el manteniment i explotació dels mateixos. Posseeix coneixements tècnics sobre la 

construcció de sistemes d'informació i està al corrent de les necessitats del centre. 

 

Tècnica de Gestió Acadèmica (TGA) 

Conjuntament amb el cap de l’ASPD s’encarrega de la planificació docent, els plans i acords per 

incrementar el rendiment i l'habilitació professional, l’avaluació estudiants i l’atenció al progrés 

acadèmic. Té coneixements docents i està implicada en els processos acadèmics de la Facultat, 

encara que pot tenir un grau d'implicació mitjà, té un grau d'influència baix al no formar part de 

l'equip que estableix les estratègies i pren les decisions. 

 

inLab FIB (abans Laboratori de Càlcul) 

Té com a missió principal la prestació de serveis en les tecnologies informàtiques i de 

comunicació, a la docència i a l'administració de la FIB, facilitant els recursos humans i materials 

necessaris per proporcionar un servei de qualitat als seus usuaris. 
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A l'inLab s'està desenvolupament actualment el Quadre de Comandament de la FIB del qual forma 

part aquest projecte. Per la seva naturalesa, és expert en el domini del negoci, desenvolupa i 

manté la gran part dels sistemes que la Facultat utilitza per a la gestió del centre, per tant té el 

coneixement necessari, i a més, és expert en les tecnologies BI que s'utilitzen per al 

desenvolupament del nou Quadre de Comandament. Com en els altres sistemes, l’inLab és 

l'encarregat del disseny del sistema. 

 

Comissió de qualitat i Comissió d’Avaluació Curricular (CAC)  

La comissió de qualitat és la comissió responsable de gestionar, coordinar i realitzar el seguiment 

del Sistema de Garantia Intern de la Qualitat (SAIQ) (8) de les titulacions del centre per tal de 

garantir-ne consistència, adequació i eficàcia continuades. Per a més informació sobre les 

funcions de la comissió es pot consultar el protocol VERIFICA de la FIB (9). 

La CAC de la Fase Inicial s’encarrega de regular i valorar el progrés i els resultats de 

l’aprenentatge dels estudiants de fase inicial autoritzant a l'estudiant a matricular el segon curs. Si 

l'estudiant, a temps complet, no supera la fase inicial en dos anys no podrà seguir els estudis de 

grau en la FIB.  

Totes dues comissions vetllen pel bon funcionament de la Facultat i per l'aprenentatge de qualitat 

dels estudiants.  

 

Els usuaris del producte  

El sistema està pensat per a què el puguin utilitzar tots els membres de l'equip deganal implicats, 

els membres de les comissions implicades, la tècnica de gestió acadèmica i les àrees que donen 

suport com són secretaria de direcció i gestió acadèmica. Aquestes tres darreres figures 

segurament faran interaccions molt puntuals amb el sistema. 

Secretaria de direcció 

Dins d'aquesta àrea es porten a terme els processos estructurals i funcionals de la Facultat que 

fan referència a suport administratiu de l’equip directiu i dels seus projectes, gestió administrativa 

FIB Alumni, gestió i suport Comissions Acadèmiques de govern, gestió i organització de Jornades, 

Seminaris i Trobades Degà/na, elaboració i difusió de la Memòria Anual.  

Gestió Acadèmica 

Dins d'aquesta àrea es porten a terme les tasques d'informació, difusió i gestions administratives 

de les titulacions de la FIB que fan referència a informació acadèmica general, informació sobre 

els plans d'estudis, seguiment i custodia dels expedient dels estudiants, matriculació, tramitació de 

certificats, convalidacions d'estudis, trasllats d'expedient i tramitació de títols. 
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Tots els usuaris del producte són persones amb els coneixements i les capacitats suficients, tant a 

nivell del negocio com tecnològic, per relacionar-se amb el sistema a desenvolupar sense 

problemes.  

 

Prioritat assignada als usuaris 

Els usuaris principals són els que formen part de l’equip deganal que són la degana, els caps 

d’estudis, la vicedegana de Qualitat i el cap de l’ASPD. Són part important del sistema però no 

usuaris del sistema sinó que tenen un caire més tecnològic i són el suport tècnic d’ASPD i l’inLab. 

Les dues comissions també són usuaris principals del sistema. 

En son terme, la tècnica de gestió acadèmica, que és un usuari que a priori no sembla que hagi 

d’interactuar molt amb el sistema, però pel suport que dóna al cap d’ASPD, és té en consideració. 

Per acabar dues àrees que, de moment es preveu que tindran una interacció molt baixa, és 

possible que en futur desenvolupin un rol més de suport a l’equip deganal. 

 

2.5 EL QUADRE DE COMANDAMENT INICIAL 

Des de fa uns anys la Facultat disposa d'un conjunt d'indicadors definits i agrupats per àmbits 

acadèmics formant el Quadre de Comandament de la FIB. Aquest ha servit com a punt de partida 

per donar forma al nou Quadre de Comandament de la FIB.   

Com a part d’un sistema de control, un Quadre de Comandament (QC) és un instrument que recull 

de forma sintètica i sistematitzada la informació rellevant sobre la gestió, la realització d’actuacions 

i l’assoliment dels objectius d’una organització, amb la finalitat de ser usada pels directius, 

especialment en la presa de decisions. És per tant, un instrument de gestió orientat a facilitar 

l’acció.  

Cada QC és exclusiu en la mesura en què està dissenyat per a un lloc de treball determinat. No és 

una eina d’informació exhaustiva sinó una eina de síntesi de la informació més rellevant per 

obtenir un coneixement ràpid de l’avenç de l’organització cap als objectius.  

En resum es pot dir que, un QC és un instrument que millora l’eficiència i l’eficàcia del directiu, 

perquè li permet una presa de contacte més ràpida i global amb l’organització i facilita la presa de 

decisions en tots el casos. 

El QC inicial de la FIB està dividit en els següents àmbits: 

 Dades sobre l’accés d’estudiants a la Facultat: com evolucionen les nota d’accés, 

percentatge de noies, nombre d’estudiants per vies, etc. 

 Dades sobre el rendiment acadèmic dels estudiants: rendiment de la fase, rendiment fora 

de la fase, taxa d'abandonament, taxa d'èxit, etc. 
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 Dades sobre com els estudiants evolucionen en la fase: com els estudiants es comporten 

en la fase inicial, quants abandonen, quants la superen, en quant temps, etc. 

 Dades sobre com es titulen: quants estudiants es titulen cada curs, com es titulen, quan de 

temps tarden, quina és la taxa de graduació, etc. 

 Dades generals sobre la mobilitat i els Convenis de Cooperació i Educativa (CCE). 

 

Aquest instrument que ha servit com a base d’aquest projecte, és trobava en un estat molt 

rudimentari si es compara amb les tecnologies que existeixen avui en dia. L'Àrea de Suport a la 

Presa de Decisions és responsable del QC i per tant encarregada del seu manteniment, 

actualització de dades i creació de nous indicadors. Per dur a terme aquest objectiu, havia de 

disposar d’una persona dedicada a fer les actuacions necessàries i actualment, l’àrea ja no 

disposa d’aquest recurs. 

Tecnològicament parlant, el quadre de comandament és un conjunt de fulls de càlculs amb els 

indicadors calculats i agrupats per àmbits amb les gràfiques corresponents. A partir d’aquests fulls 

de càlcul i amb informació consultada d’altres llocs, es realitzen els estudis. 

L’actualització important de la informació del QC es fa al finalitzar el quadrimestre, una vegada 

acabades les avaluacions curriculars dels estudiants, es llavors quan s’inicia un procés 

d’actualització de dades, començant pels indicadors més crítics. Hi ha però, indicadors que s’han 

d’actualitzar en altres moments, com són els relacionats amb l’accés a la Facultat, que es calculen 

una vegada a l’any quan els estudiants han accedit al centre, en el cas de l’accés al grau.  

El procés d’actualització dels indicadors consisteix en fer consultes contra una base de dades 

relacional. Una vegada feta l’extracció de dades es realitza un procediment de transformació de 

les dades per obtenir les dades tal i com es necessiten per poder incorporar-les al quadre de 

comandament final.  

 

Figura 5. Procés d’actualització dels indicadors 

 

A partir d’aquestes dades les persones encarregades realitzen comparatives i s’estudien els 

resultats. Si els resultats no són els esperats o no són tan bons com s’esperava, s’inicia un procés 

d’anàlisi en busca de respostes. Aquest nou procés pot implicar la implementació de noves 

consultes a la base de dades. 
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Figura 6. Procés d’anàlisi de les dades 

 

La base de dades de gestió acadèmica que s'utilitza actualment conté gairebé tota la informació 

per elaborar els indicadors que es consideren fins ara. També es pot obtenir informació d’altres 

llocs, com aplicacions que hi ha al centre i que s’utilitzen per a la pròpia gestió. 

 

Tot plegat, l’actualització de dades, la creació d’anàlisis, la creació d’informes, etc., són processos 

molt feixucs i laboriosos, amb una probabilitat considerable d’error. És per això que s’intenta fer 

una doble validació de les dades. Això implica més temps. La manca de temps pot fer que les 

decisions es prenguin tard o, a temps, però sense la informació necessària. Les conseqüències 

d’aquestes decisions poden no ser tan bones com podrien haver estat. A tot això s’ha de sumar la 

necessitat de disposar d’una persona amb coneixements tècnics i del negoci per poder tirar 

endavant el quadre de comandament tal qual estava. 

1. Anàlisi dels 
resultas 

2. Nous 
anàlisis 

3. Validació 
dels resultats 

Resultats Validació dels resultats 

Resultats no esperats o es 
necessita més informació 
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3 FASE 1: SISTEMA 

D'INDICADORS 
 

 

 

 

 

 

 

Els indicadors són dades que representen resultats de processos, sent normalment numèrics. Per 

exemple, en el procés d'avaluació dels alumnes, la dada a obtenir és la nota mitjana de l'alumne, 

sense importar el procés que es realitza. 

“If you can not measure it, you can not improve it” 

Lord Kelvin 

 

Actualment la FIB treballa amb un conjunt bàsic d’indicadors que al·ludeixen a resultats de 

l’activitat docent de la Facultat formant el quadre de comandament de la FIB. Els indicadors i les 

anàlisis tenen relació amb l’accés als estudis i el rendiment i s’expliquen a continuació. 

 

L’accés a la Facultat  

La Facultat té un gran interès en conèixer quin perfil tenen els estudiants que entren i com són 

respecte altres centres docents. Per aquest motiu realitza les anàlisis i estableix indicadors que 

donen resposta a aquesta necessitat.  
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L’estudi de l’evolució dels 100 millors estudiants segons la nota d’accés és una anàlisi de 

l'estudiantat a partir de la seva nota d’accés que permet saber quin és el perfil amb el qual hi 

accedeix comparant-los al llarg del temps, a més de poder establir una relació amb els estudiants 

d’altres centres. Per aquest motiu es defineixen els següents indicadors:  

a) La nota d’accés de l’estudiant en la posició 1 per promoció i gènere. 

b) La nota d’accés de l’estudiant en la posició 25 per promoció i gènere. 

c) La nota d’accés de l’estudiant en la posició 50 per promoció i gènere. 

d) La nota d’accés de l’estudiant en la posició 75 per promoció i gènere. 

e) La nota d’accés de l’estudiant en la posició 100 per promoció i gènere. 

f) La nota d’accés del darrer estudiant en primera opció o nota de tall per promoció i gènere. 

g) La nota d’accés mitjana dels estudiants de nou accés en primera opció per promoció i gènere. 

A partir d’aquests indicadors i coneixent l’oferta de places d’entrada d’un centre determinat, 

s’estableix una comparativa de notes entre centres. Per exemple, si d’un altre centre docent la 

nota de tall és 6,90 i l’oferta de places és de 50, es pot comparar amb la notes d’accés dels 

estudiants de la FIB en la posició 50 i saber com són els estudiants de la FIB respecte a un altre 

centre docent que pot o no pertànyer a la mateixa universitat.  

A més, estudiant l’evolució de les notes es pot saber com és l’estudiantat i poder establir relacions 

amb accions passades. Al separar per gènere, es té coneixement de la qualitat dels nois i les 

noies d’entrada. 

L’estudi de la distribució de la nota d’accés ajuda a la Facultat a conèixer el tipus d’estudiantat 

que hi entra durant un curs concret, i una comparació amb altres anys dóna informació de quins 

tipus de resultats s’han d’esperar i així poder establir mecanismes apropiats en el cas que sigui 

necessari. Per poder analitzar millor l’estudiantat, s’estudia el nombre d’estudiants amb nota 

d’accés separat per intervals: de 5 a 5.49, de 5.5 a 5.99, etc. fins més gran igual de 12. 

Encara que la majoria d’estudiants que accedeixen a la Facultat ho fan per preinscripció, bé sigui 

per batxillerat bé per cicles formatius, s’ha d’estudiar el volum en la seva totalitat i per aquest motiu 

es considera com part de l’anàlisi de l’accés a la Facultat, el nombre d’estudiants total que 

accedeixen a la Facultat per curs de promoció, gènere i tipus/via d’accés. Per facilitar la 

classificació tipus d’accés - via d’accés, la Facultat considera tres grans grups: estudiants de 

preinscripció de PAU (vies 0, 1 i 7), estudiants de preinscripció de cicles formatius (vies 4 i 8) i 

altres (resta de tipus i vies d’accés). 

La FIB com a institució pública compromesa amb la societat i com a representant de la mateixa, 

considera que la seva població estudiantil ha de tenir un percentatge el més equitatiu possible dels 

nois i noies que la composen. La FIB mai s’ha caracteritzar per atreure un gran volum de noies, 

prova d’això és l’estudi del percentatge de noies que accedeixen a la Facultat per curs de 

promoció que ha patit una disminució des de que els estudis en informàtica van passar a formar 

part de les enginyeries. Des de sempre, la FIB ha invertit part dels seus esforços en canviar 

aquesta tendència. 
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Rendiment dels estudiants  

El rendiment dels estudiants és un indicador que tracta d’estudiar com s’aprofiten els recursos que 

es destina als estudiants, per aquest motiu la Facultat estudia el rendiment dels estudiants cada 

quadrimestre. Per analitzar el rendiment utilitza diversos nivells d’anàlisi: per curs acadèmic, 

titulació, gènere, tipus/via d’accés, amb/sense No Presentats (NP)
1
 i separat per fase i fora de la 

fase inicial. 

 

Flux d’estudiants a la fase  

S’estudia els resultats de la fase inicial per tal d’adaptar les polítiques docents adquirides. 

a) Resultats dels estudiants que superen la fase. Aquests resultats s’estudien segons curs d’inici, 

tipus d’accés i gènere. 

a. Estudiants que superen la fase (total). 

b. Estudiants que superen la fase en el Temps Previst (TP). 

c. Estudiants que superen la fase en el TP més un quadrimestre. 

d. Estudiants que superen la fase en el TP més dos quadrimestre. 

e. Estudiants que superen la fase en més temps que el TP més dos quadrimestre. 

b) Resultats dels estudiants que no superen la fase. Aquests resultats s’estudien segons curs 

d’inici, tipus d’accés i gènere. 

a. Estudiants que no superen la fase (total). 

b. Estudiants que abandonen els estudis. 

c. Estudiants que no superen 15 crèdits el primer curs acadèmic. 

d. Estudiants no aptes de la fase inicial. 

c) Alumnes que superen la fase per quadrimestre. 

 

Alguns d’aquests indicadors estan definits per la UPC en el seu catàleg d’indicadors (10). La UPC 

elabora, implementa i manté indicadors per poder analitzar i mesurar l’activitat de la Universitat i fa 

difusió dels resultats a través del Portal de dades i indicadors de la UPC (11). Dels indicadors que 

la UPC implementa del grau en Enginyeria Informàtica, els que fan referència a l’accés i la fase 

inicial són:   

Accés Titulació 2012-2013 

Oferta de places 400 

Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta 1,27 

Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta 3,67 

Nota de tall 6,68 

Demanda 1a preferència 508 

                                                      

1
 La nota NP, no presentat, forma part de les possibles notes que pot tenir un estudiant en una assignatura. 
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Assignats en 1a preferència 388 

Assignats en qualsevol preferència 444 

Demanda insatisfeta 120 

 

Estudiantat nou 2011-2012 

Dones 23 

Homes 376 

Total estudiantat matriculat de nou ingrés 399 

% estudiantat matriculat de nou ingrés en 1ª preferència 98,74 

 

Estudiantat total 2011-2012 

Quadrimestre Tardor - Fase Inicial 715 

Quadrimestre Tardor - Fase no Inicial 360 

Quadrimestre Primavera - Fase Inicial 531 

Quadrimestre Primavera - Fase no Inicial 477 

Dones 95 

Homes 997 

Total estudiantat matriculat a la titulació 1.092 

 

Resultats Acadèmics 2010-2011 

% Aptes a la fase inicial 41,63 

% No aptes a la fase inicial 41,63 

Estudiantat canvi de pla 0,17 

Taxa d'èxit 0,77 

Taxa de rendiment 0,75 

Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 36,24 

Mitjana de crèdits superats per estudiant 27,01 

Crèdits matriculats vs crèdits teòrics 0,6 

Índex apropament ritme teòric 45,02 

Crèdits anuals teòrics 60 

 

La FIB, a més de les dades que es calculen en el Quadre de Comandament, disposa d’altres 

indicadors de suport sobre les assignatures i la matrícula. 

 

Resultats de les assignatures  

Per a cada assignatura, cada quadrimestres es calcula: 

a) Nombre d’estudiants matriculats. 

b) Nombre d’estudiants aprovats. 

c) Nombre d’estudiants suspesos. 

d) Nombre d’estudiants que han compensat. 

e) Nombre d’estudiants suspesos sense tenir en compte els estudiants amb NP. 



 

 

Fase 1: Sistema d’Indicadors Pàgina 30 de 112 

f) Percentatge d’estudiants aprovats amb NP. 

g) Percentatge d’estudiants aprovats sense NP. 

h) Nota mitjana. 

i) Nombre de Matrícules d’honor. 

 

3.1 INCORPORACIÓ DE LES NECESSITATS DELS USUARIS 

Els indicadors enumerats són indicadors que la Facultat manté des de fa bastants cursos 

acadèmics i que utilitza per mesurar i analitzar el funcionament dels processos docents. Una forma 

d'obtenir els indicadors necessaris a incorporar en el nou Quadre de Comandament, és a partir de 

l'anàlisi de les dades utilitzades actualment per la Facultat i dels seus processos tenint en compte 

els seus objectius. Però aquestes accions no serien suficient per obtenir un bon resultat, en 

conseqüència es realitzen entrevistes al personal de la Facultat amb la finalitat de saber quines 

són les necessitats informacionals que tenen, és a dir, quines consultes requereixen fer per a què 

els ajudi en la pressa de decisions.  

A partir de les entrevistes realitzades a part dels stakeholders clau (Figura 4), estudiats els 

indicadors de partida en “El quadre de comandament inicial”, vistes les noves necessitats per 

l’adaptació dels estudis a l’EEES, es consideren les següents incorporacions al nou quadre de 

comandament.  

 

L’accés a la Facultat  

Quartils. Fins ara s'estudia en una promoció d'entrada la nota d'accés del primer estudiant, vint-i-

cinquè estudiant, etc., i els estudiants per distribució de notes de 0.5, però això no és suficient i es 

vol, per poder estudiar agrupacions més grans d'estudiants, dividir el grup d'entrada d'estudiants 

en quatre parts segons la nota d'accés. Així un conjunt d'estudiants es separaria en quatre quartils 

sent cadascun una vint-i-cinquena part del grup d'entrada. 

Procedència. La Facultat ha posat en marxa un pla de promoció dels estudis en informàtica que 

inclou xerrades a centres de secundària, jornades de portes obertes, presència en el saló de 

l'ensenyament, etc. Seria d'interès estudiar de quins centres de secundària venen els estudiants 

amb més probabilitat d'èxit a la FIB. Estudiar la procedència dels estudiants donaria un valor afegit 

a l’anàlisi de la tipologia d’estudiantat d'entrada per poder orientar els esforços que s’hi dediquen 

en la promoció dels estudis en enginyeria informàtica.  

Enquestes als estudiants de nou accés. Als estudiants de nou ingrés se’ls fa una enquesta 

després de matricular-se per primera vegada. Els resultats de les enquestes es poden consultar en 

el llibre de dades de la UPC (12). Estaria bé poder incorporar els resultats al quadre de 

comandament per poder establir relacions i trobar patrons de comportament en el futur. 
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Rendiment dels estudiants 

Nous paràmetres d'anàlisi. Donat que actualment ja s'han posat en marxa mecanismes per 

ajudar als estudiants a superar la fase inicial, es vol estudiar l'efecte que tenen aquests en el 

rendiment dels estudiants. Els dos mecanismes que es volen analitzar són el curs intensiu i les 

tutories. La FIB ha posat en marxa dues accions per donar solució al baix rendiment dels 

estudiants en la fase inicial, el curs intensiu i augmentar la tutorització. 

El curs intensiu és un curs opcional i gratuït de repàs de Matemàtiques i Física que s'imparteix 

cada any abans de començar el curs i que està dirigit als estudiants de nou ingrés. L'objectiu del 

curs és repassar i reforçar alguns aspectes d'aquestes matèries importants per al seguiment dels 

estudis de Grau amb l’objectiu de disminuir el baix rendiment dels estudiants de la fase inicial. 

La tutorització de l’estudiantat afavoreix la integració i participació dels alumnes mitjançant el 

seguiment personalitzat del seu procés d'aprenentatge facilitant la pressa de decisions respecte al 

seu futur acadèmic i professional. Es diferencien però dos tipus de seguiment i suport personalitzat 

a l’estudiant: la tutorització i la mentorització. 

Es vol veure si aquestes mesures donen els resultats esperats i detectar si estan correctament 

orientades. Es necessiten nous indicadors: 

a) Nombre d’estudiants que hi assisteixen. 

b) Rendiment dels estudiants que han fet el curs intensiu. 

c) Rendiments sense els NP dels estudiants que han fet el curs intensiu. 

d) Nombre d’estudiants amb tutor/mentor. 

e) Rendiment dels estudiants amb tutor/mentor. 

f) Rendiment sense els NP dels estudiants amb tutor/mentor. 

g) Rendiment global del Q1. 

h) Rendiment per assignatures (en especial fonaments i física). 

A més, es vol poder analitzar i comparar el conjunt segons la nota d'accés i els quartils.  

Definició i implementació de gràfiques sobre el rendiment dels estudiants. 

 

Flux d’estudiants a la fase  

Nou indicador. Estudiants pendents de superar la fase, nombre d'estudiants que no han superat 

la fase però estan dintre de la normativa per poder superar-la. 

 

Resultats de les assignatures 

Sobre les assignatures, seria interessant poder veure el rendiment dels alumnes per grups 

concrets per detectar possibles problemes amb grups en particular, a més d’afegir el rendiment 

dels estudiants per nota d’accés i de tenir en compte el rendiment dels estudiants repetidors i com 

afecten aquests en els grups de les assignatures i el rendiment del mateix.  
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Detectar els estudiants que es matriculen d’assignatures de fora de la fase estant encara cursant 

alguna assignatura de la fase, i analitzar els seus rendiments.  

Per tant, caldria afegir un nou paràmetre d'anàlisi: grup, i definir nous indicadors: 

a) Nombre d’estudiants repetidors. 

b) Percentatge d’estudiants aprovats sense repetidors i amb NP. 

c) Percentatge d’estudiants aprovats sense repetidors i sense NP. 

d) Percentatge d’estudiants aprovats amb repetidors i amb NP. 

e) Percentatge d’estudiants aprovats amb repetidors i sense NP. 

f) Nombre d’assignatures superades dels estudiants de nou ingrés. 

 

Dades sobre la matrícula  

Nou paràmetre d'anàlisi, el gènere. 

Nous indicadors: 

a) Nombre d’estudiants CFIS matriculats nous, en la fase inicial i fora de la fase 

b) Nombre d’estudiants que cursant al fase inicial i matriculats d’assignatures del tercer 

quadrimestre. 

c) Percentatge d’estudiantes matriculades noves de primer curs (indicador pla estratègic UPC). 

d) Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a forma de la fase inicial (indicador pla estratègic 

UPC). 

 

Altres indicadors 

Enquesta docents (13). Cada quadrimestre es fan unes enquestes de satisfacció dirigides als 

estudiants matriculats. Les enquestes fan preguntes sobre les assignatures i l’actuació docent del 

professor. Seria una informació complementària tenir els resultats recollits d’alguna manera per 

poder establir relacions amb el rendiment de les assignatures, dels estudiants i la influència del 

professor. 

Pla Estratègic UPC. Altres indicadors necessaris són els d’àmbit acadèmic i compromís 

institucional que apareixen al Pla Estratègic de la UPC (14). 

 

Figura 7. Proposta específica d'indicadors de la UPC per a centres docents 
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3.2 DEFINICIÓ DELS INDICADORS 

Els indicadors són útils per poder mesurar amb claredat els resultats obtinguts amb l'aplicació de 

programes, processos o accions específics, amb la finalitat d'obtenir el diagnòstic d'una situació, 

comparar les característiques d'una població o per avaluar les variacions d'un esdeveniment. 

En definitiva, els indicadors són senyals, signes, manifestacions, mostres o marques d'algun 

succés, esdeveniment o procés, que posen en evidència la magnitud o intensitat d'un problema o 

el grau d'impacte assolit. 

Les qualitats principals que han de reunir els indicadors són: 

 Pertinència: l'indicador expressa un concepte i manté amb claredat aquesta significació al 

llarg del temps, això és, un indicador és adequat pel que es vol mesurar. Pertinents (pels 

quals desitgem mesurar). 

 Objectivitat: el seu càlcul a partir de les magnituds observades, no és ambigú. Objectius 

(no ambigus en la seva interpretació). 

 Unívoc: les modificacions expressades per l'indicador, no permeten interpretacions 

equívoques. Unívocs (paràmetres exclusius del que es mesura). 

 Sensibilitat: la mesura de l'indicador és suficient eficaç per identificar variacions petites. 

Sensibles (que permetin recollir i estimar variacions d’allò que són referent). 

 Precisió: el marge d'error de l'indicador és acceptable. Precisos (per a l’acció que es vol 

estimar). 

 Fidelitat: les qualitats de l'indicador es mantenen amb el temps. Fidels (que informin amb 

fidelitat de les condicions de les dades que es recullen). 

 Accessibilitat: la seva obtenció té un cost acceptable i és fàcil de calcular i interpretar. 

Accessibles (fàcils d’identificar i recopilar). 

Un indicador no ha de donar lloc a interpretacions diferents, per aquest motiu i seguint la norma 

UNE 66175:2003 (15) es proposa un model de definició d'indicadors amb els següents aspectes:  

 Codi: cada indicador tindrà associat un codi identificatiu inequívoc i que es correspon amb 

una combinació de números i lletres que identifica cada un dels indicadors segons els 

àmbits als que pertany. Ex. Admissio-01. Ens diu que és un indicador corresponent a 

l’admissió dels estudiants (Admissio) i que és el primer (01). 

 Denominació: nom que identifica a l’indicador de forma única i no ambigua. 

 Descripció i propòsit: correspon a la definició del concepte a valorar (què significa). Breu 

explicació de la característica, activitat o aspecte al que està associat l’indicador: el que 

mesura l’indicador, per a què serveix. 

 Objectiu i evolució desitjada: valor a aconseguir a l’indicador, expressat en les unitats de 

mesura especificada per a l’indicador. Es pot expressar també mitjançant un rang de 

valors, com per exemple, mínim i/o màxim, o mitjançant límits numèrics tipus més gran 

que o més petit que; valor a aconseguir; consecució successiva de valors en el temps; etc. 
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En el cas que es correspongui, s’especifica la tendència que ha de seguir l’indicador 

(disminuir, augmentar o mantenir-se estable). 

 Qui marca l’obligació de l’objectiu: si l’objectiu l’estableix l’estat, la universitat, la pròpia 

Facultat o altres. 

 Responsable: qui és el responsable en el centre d’aquell indicador.  

 Relació amb altres indicadors propis o d’altri 

 Periodicitat: freqüència de mesura (mensual, trimestral, quadrimestral, anual, etc.) 

 Representació numèrica: forma en la que s’ha de representar l’indicador. Els indicador es 

poden representar en xifres absolutes, s'utilitzen per reflectir en termes absoluts la situació 

avaluada o l'avanç obtingut amb el propòsit de donar una idea de la magnitud de la 

situació; percentatges, destaquen aspectes de distribució al relativitzar els valors absoluts; 

Mitjanes i altres mesures estadístiques; taxes de creixement, permeten mostrar l'evolució 

o comportament d'un fenomen en un temps; etc.  

 Representació gràfica: indica si hi ha una representació gràfica, i en cas que hi hagi, de 

quin tipus és: sectors, barres, radial, histogrames, etc. 

 Font d’informació: unitat generadora de les dades o que proporciona les dades. 

 Nivell d’anàlisi (o desagregació): indica els diferents nivells en els que l’indicador es 

desagrega, com per exemple, titulació, gènere, via d’accés... 

 Forma de càlcul: com es calcula l’indicador, operacions a realitzar per obtenir el valor de 

l’indicador. S’ha d’expressar amb precisió per a què no existeixi dubte sobre com s’obté 

l’indicador. 

 Exemple de com és el càlcul i/o la mostra de l’indicador. 

 Observacions: qualsevol altre informació necessària per a la completa definició de 

l’indicador. 

 

Es proposa, que la revisió de l’indicador per saber si continua sent útil o s’ha d’eliminar o redefinir, 

s’ha de fer cada 5 anys tenint en compte les línies estratègiques de la Facultat alineades a les de 

la Universitat. 

 

A l'Annex 1 es troba la definició dels indicadors. 

1. Nota d’accés de l’estudiant en una posició (1, 25, 50, 75, 100). 

2. Nota d’accés del darrer estudiant. 

3. Nota d’accés mitjana dels estudiants d’entrada. 

4. Nombre d’estudiants segons la nota d’accés. 

5. Nombre d’estudiants que accedeixen a la Facultat. 

6. Percentatge de noies que accedeixen. 

7. Taxa de rendiment acadèmic. 

8. Percentatge d’estudiants d'una promoció que superen la fase inicial. 
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9. Percentatge d’estudiants que superen la fase inicial en TP. 

10. Percentatge d’estudiants que superen la fase en TP+1. 

11. Percentatge d’estudiants que superen la fase en TP+2. 

12. Percentatge d’estudiants que superen la fase en més de TP+2. 

13. Percentatge d’estudiants que no superen la fase. 

14. Taxa d'abandonament. 

15. Percentatge d’estudiants que no superen 15 crèdits el primer curs acadèmic. 

16. Percentatge d’estudiants declarats no aptes de fase inicial. 

17. Alumnes que superen la fase per quadrimestre. 

18. Nombre d’estudiants matriculats d’una assignatura. 

19. Nombre d’estudiants aprovats d’una assignatura. 

20. Nombre d’estudiants suspesos d’una assignatura. 

21. Nota mitjana d’una assignatura. 

22. Nota mitjana d’una assignatura sense NP. 
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4 FASE 2: CONTROL 

DELS INDICADORS 
 

 

 

 

 

 

 

Els estudis en enginyeria informàtica tenen una alta dificultat conceptual i requereixen una 

capacitat d'abstracció elevada per poder seguir amb èxit. Aquesta circumstància ha ocasionat 

problemes de rendiment acadèmic a un percentatge elevat d'estudiants d'aquesta disciplina. 

Els problemes de rendiment acadèmic es veuen reflectits en el resultat de la taxa d'abandonament 

de la Facultat, els estudiants amb problemes de rendiment acaben per abandonar la titulació. 

Al definir la titulació de grau amb el VERIFICA
2
 (9), la Facultat adquireix un compromís als 

indicadors establerts per l'ANECA
3
: 

 Taxa de graduació: major o igual al 14%. 

 Taxa d'abandonament: menor o igual al 38%.  

 Taxa d'eficiència: major o igual al 68%.  

 

                                                      

2
 Programa que avalua les propostes dels plans d’estudi dissenyats en consonància amb l’EEES. 

3
 Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 
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Això implica el plantejament de nous propòsits en el pla d'estudis del grau, com és resoldre el 

problema del baix percentatge d'aprovats i es marca com a objectius de la fase inicial: 

 Augmentar el nombre d’estudiants que superen la fase. 

 Augmentar la velocitat dels estudiants. 

 Detectar els motius d’abandonament els estudis. 

Com a primeres mesures per incrementar el rendiment dels estudiants de la fase inicial, la FIB 

inicia diferents accions:  

 El curs intensiu amb l'objectiu de repassar i reforçar alguns aspectes importants per al 

seguiment dels estudis de grau (curs impartit setmanes abans d'iniciar el curs). 

 La tutorització intensiva en els estudiants de nou ingrés (durant tot el curs acadèmic). 

 La impartició de tallers de treball en les assignatures de la fase (durant tot el curs 

acadèmic). 

 

4.1 INDICADORS CRÍTICS 

Si als objectius de la fase inicial s’afegeix el compromís adquirit per la FIB al i tenint en compte 

que, d'acord amb els que s'indica al "Marc per la disseny i la implantació dels nous plans d'estudi 

de grau en la UPC" (16) aprovat pel Consell de Govern de la UPC, la FIB presentarà un pla de 

contingència consistent en un conjunt de mesures de resposta ràpida per corregir desviacions que 

es detectin en els valors dels indicadors VERIFICA, és d'especial importància considerar realitzar 

un seguiment més exhaustiu d'alguns indicadors relacionats amb la fase.  

Es poden analitzar i estudiar els resultats de la fase inicial per dues vessants, estudiar l’èxit o bé 

estudiar el fracàs. 

 Estudiar l’èxit de la fase inicial implica analitzar la població formada pels estudiants que 

superen la fase inicial, com ho fan, quin rendiment tenen, com els hi van les assignatures, 

quin perfil tenen, trobar perquè la superen, etc. 

 Estudiar el fracàs és estudiar la població formada pels estudiants que no han superat la 

fase inicial i mirar quines han estat les causes d’aquest "fracàs" per poder aplicar mesures 

correctives
4
 o preventives

5
. 

Es planteja llavors, el repte d’abordar la perspectiva del fracàs i plantejar una primera visió de 

quins aspectes poden motivar la disminució d'estudiants que superen la fase en relació a la seva 

cohort d'entrada, perquè hi ha un baix rendiment, etc. i així poder aplicar mesures. Els indicadors 

relacionats són: 

                                                      

4
 Mesura que elimina la causa d'una no conformitat detectada i així prevenir que torni a passar. 

5
 Mesura que elimina la causa d'una no conformitat potencial o d'una causa potencial indesitjable i així 

prevenir que passi. 
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1. Percentatge d’estudiants que no superen la fase. 

2. Taxa d'abandonament. 

3. Percentatge d’estudiants que no superen 15 crèdits el primer curs acadèmic. 

4. Percentatge d’estudiants declarats no aptes de fase inicial. 

5. Percentatge d’estudiants suspesos d’una assignatura amb NP. 

6. Percentatge d’estudiants suspesos d’una assignatura sense tenir en compte els amb NP. 

7. Nota mitjana d’una assignatura. 

8. Nota mitjana d’una assignatura sense NP. 

 

4.2 ANÀLISI DEL FRACÀS DELS ESTUDIANTS DE LA FASE INICIAL 

Un dels objectius plantejats per la Facultat en la definició del pla d’estudis del Grau en Enginyeria 

Informàtica és augmentar el percentatge d'aprovats de la fase inicial atès que ens els darrers 

anys hi hagut una tendència descendent en el nombre d’estudiants que superaven fase selectiva. 

Segons dades de la mateixa facultat es pot observar l'intercanvi de tendència que s'ha produït 

entre el percentatge d'estudiants han superat la fase selectiva i el percentatges d'estudiants que 

no l’han superat.  

 

Figura 8. Evolució dels resultats de la Fase Selectiva 

 

Si s’analitza l’estudiantat que no supera la fase inicial, s’ha d’estudiar les tres possibles situacions 

que declaren no apte de la fase inicial a un estudiant: 

 Quan l’estudiant aprova 15 crèdits el seu primer any acadèmic. 

 Quan l’estudiant no aprova les assignatures de la fase inicial en els dos anys acadèmics 

de que disposa per fer-ho. 
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 Quan l’estudiant abandona els estudis abans de superar la fase inicial. Es considera  

abandonament quan un estudiant: 

o Es matricula el primer quadrimestre i no el segon. 

o Es matricula el segon quadrimestre, supera 15 crèdits i no es matricula el tercer. 

o Es matricula el tercer quadrimestre i no es matricula el quart. 

 

Per analitzar aquest estudiantat sembla lògic començar per establir una relació amb les 

assignatures cursades, les assignatures que formen la Fase Inicial (FI).  

S’estudia el percentatge d’estudiants que han suspès cada una de les assignatures de la FI, un 

quadrimestre determinat una vegada passada l’avaluació curricular.  

Quan es parla de no superar una assignatura s’ha de comentar la diferència entre suspendre una 

assignatura i no presentar-se a una assignatura. En tots dos casos no s’arriba a aprovar-la, però 

en el cas de la qualificació No Presentat (NP), significa que el professor no ha avaluat l’estudiant 

perquè no s’ha presentat o no ha complert amb les condicions establertes en la guia docent
6
 de la 

l'assignatura. 

 

Figura 9. Resultats de les assignatures de la FI un quadrimestre acadèmic 

 

                                                      

6
 Recurs elaborat pel professor de cada matèria amb l'objectiu d'informar l'estudiant/a sobre la manera en què 

es desenvoluparà la docència i l'aprenentatge de la matèria. Generalment, conté les dades d'identificació de 
la matèria, els objectius, la càrrega lectiva, els continguts, la metodologia, els criteris d'avaluació, la 
bibliografia i altra informació rellevant, com ara les habilitats o competències que s'adquiriran o que són un 
prerequisit. La guia docent és l'evidència més operativa per conèixer el plantejament del procés 
d'ensenyament-aprenentatge. És un document d'informació pública i, per tant, constitueix una referència per a 
l'estudiantat i per a tota la comunitat nacional i internacional. 
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La gràfica conté diversos indicadors d’informació. Observant-la es pot veure quines són les 

assignatures amb més suspesos i més NP un quadrimestre determinat dintre del seu semestre. Es 

poden per tant, estudiar dos poblacions d’estudiants, els estudiants que cursen el primer semestre 

(FM, F, PRO1 i IC) i la població dels estudiants que cursen el segon semestre (M1, M2, PRO2 i 

EC) (Figura 3. Pla d’estudis del grau en Enginyeria Informàtica).  

A partir d'aquesta primera gota d’informació, els caps d’estudis en especial el de FI, poden tenir un 

primer tast de la relació de suspesos entre les assignatures i quines no arriben al 50% d’aprovats. 

Si es detecta que una assignatura ha anat especialment malament un quadrimestre, pot passar 

que sigui un problema aïllat d’un quadrimestre o que sigui un fet que es va repetint.  És de pensar 

que seria interessant estudiar l’evolució del percentatge d’estudiants que no supera una 

assignatura, és a dir, com han estat els resultats dels estudiants que no superen una assignatura 

durant els diferents quadrimestre.  

 

Figura 10. Evolució dels resultats d’una assignatura 

 

Si es confirma que és un fet puntual, simplement es pot deixar en observació i no prendre cap 

mesura. Però per contra, si hi ha una tendència en què quadrimestre darrera quadrimestre una 

assignatura va malament, i s’observa una tendència negativa, és interessant veure la tipologia de   

Per tenir classificat o identificat l’estudiantat es defineix el que podem anomenar un índex 

d’idoneïtat. Aquest índex indica quant d’idoni és l’estudiant per cursar els estudis d’Enginyeria 

Informàtica a la FIB i ajuda per tant, a identificar i establir relacions entre l’estudiant i la titulació. 

Actualment no es disposa de gaire informació per definir un índex amb qualitat que, a partir de les 

qualitats necessàries per cursar Enginyeria Informàtica, identifiqui l’estudiant amb un alt grau de 

probabilitat de tenir èxit a la FIB. La única informació de la qual disposa actualment la Facultat per 
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saber com són els seus estudiants és la nota d’admissió
7
 als estudis, encara que no es descarta 

tenir un índex d’idoneïtat més adequat, de moment s’utilitza la nota d’accés. Es proposa estudiar 

per cada assignatura el % d’estudiants que no superen una assignatura per nota d’accés un 

quadrimestre determinat. 

A més, es proposa comparar els resultats amb els resultats dels indicadors d’abandonament, no 

aptes de 15 crèdits, no aptes de FI i no superen la FI i descrits a l’annex 1, Rendiment dels 

estudiants. 

 

Per acabar també és d’interès poder estudiar el rendiment d’aquest conjunt d’estudiants segons la 

seva nota d’accés o admissió, índex d’idoneïtat. 

 

Es proposa aplicar, a més, un estudi dels resultats dels estudiants en les assignatures per 

grups donat que des del primer quadrimestre del curs 2012-13, en les assignatures del primer 

semestre els estudiants només poden escollir si cursaran en torn de matí o tarda. Per determinar 

el grup, s’aplica un algoritme de distribució de grups sobre l’alumnat. Veure el rendiment per grups 

permetria valorar l’algoritme de distribució seleccionat i aplicar les correccions necessàries. 

 

                                                      

7
 La nota d'admissió és la nota que s’obté de les PAU i que es tindrà en compte per a cada títol de grau on 

vulgui accedir un estudiant. 
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/vies/pau/info/normativa/index.html 
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5 REQUISITS 

FUNCIONALS  
 

 

 

 

 

 

 

Una vegada definides les necessitats dels usuaris en capítols anteriors, és necessari especificar el 

què haurà de fer el sistema per satisfer les necessitats descrites, i es fa mitjançant els casos d’ús.  

 

5.1 DIAGRAMA DE CASOS D’ÚS 

Els casos d’ús proporcionen un o més escenaris que expressen com el sistema hauria 

d'interactuar amb l'usuari final per a assolir els objectius marcats. A la Figura 12 es mostra el 

diagrama de casos d’ús d’aquest sistema. Cal esmentar que per a desenvolupar el quadre de 

comandament s’ha utilitzat un sistema de suport que proporciona algunes funcionalitats com és la 

gestió dels usuaris i generació d’informes, i que per tant no s’han hagut d’implementar. Per a més 

informació respecte a l’eina de suport es pot consultar el punt 6.5 Arquitectura del Quadre de 

Comandament. 
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Diagrames de casos d’ús  

La solució a implementar ha de permetre donar resposta a les persones que han de prendre 

decisions acadèmiques, respostes a preguntes de l’estil: “vull saber, dels estudiants que van 

accedir a la facultat el curs 2010-11, quants encara estan cursant la fase inicial i quants l’han 

superat”. Aquesta pregunta se la pot formular la Cap d’Estudis de la fase inicial de la FIB. A més, 

una vegada obtingui resposta, es pot plantejar saber: “com l’han superat els estudiants que han 

accedit per la via dels cicles formatius separant les dades per gènere”. Poder obtenir aquesta 

informació dóna un coneixement extra a la persona interessada a l’hora de conèixer la situació 

actual de la fase inicial per a aquest cas particular, a més d’esser un coneixement de gran valor 

per saber si s’està complint o no amb els objectius definits.  

Pensant en el tipus d’interaccions, es planteja un diagrama de casos d’ús amb un primer nivell on 

l’usuari interactuarà amb el sistema realitzant consultes i comparant dades. En conseqüència es 

defineix com a casos d’ús de primera instància: 

1. Consultar indicadors d’àmbit docent sobre l’accés als estudis de grau i la fase inicial. 

2. Comparar indicadors d’àmbit docent sobre l’accés als estudis de grau i la fase inicial. 

Es defineixen diferents actors que interaccionen amb els sistema. Un actor és una entitat externa 

al sistema que participa en el cas d’ús. Aquest pot ser una persona, un conjunt de persones, un 

sistema software, etc. A continuació es concreten els actor del sistema a l’esquema següent: 

 

 

Figura 11. Actors del quadre de comandament 

Degana Cap d'estudis

Direcció FIBTGA

Vd. QualitatCap ASPDCap d'estudis FI Vd. Promoció CAC Comissió Qualitat

Usuari autoritzat

Secretaria Acadèmica Secretaria Deganat Comissions
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Accedirà al sistema qualsevol dels stakeholders definits a la Figura 4 com usuari actiu.  

És important esmentar que encara que tot usuari que accedeixi al sistema haurà d’estar autoritzat, 

és a dir, haurà de tenir usuari i contrasenya, en aquesta primera fase no es tindrà en compte la 

diferenciació de perfils però si que es detalla una jerarquització dels usuaris. 

Aquesta informació actualment és accessible a tot usuari autoritzat atès que és informació dirigida 

un nombre reduït de persones. Tal i com s’ha comentat amb anterioritat, recordar que la gestió 

dels usuaris la proporciona la mateixa eina de suport. 

 

Figura 12. Diagrama principal de casos d’ús 

 

A través del diagrama es pot veure la relació entre els actors i els casos d'ús del sistema, i s’hi 

indica com ha d’interactuar el sistema amb l'usuari per aconseguir l’objectiu. En una primera 

instància, segons s’ha explicat amb anterioritat, l’usuari interactuarà amb el sistema via consulta o 

comparació d’indicadors. En segona instància, aquests casos d’ús s’estenen a casos més 

particulars en funció de l’àmbit d’actuació i que es mostren a continuació.  

 

Figura 13. Diagrama del cas d’ús: àmbit accés a la facultat 
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Com es pot observar en aquesta i les figures següents, els diagrames incorporen l’extensió 

(<<extends>>) que és una forma d’interacció entre l’usuari i el sistema. S’usa quan un cas d'ús 

incorpora implícitament el comportament d'un altre cas d'ús, és a dir, un cas d’ús base està lligat a 

un altre que hereta el comportament del cas d’ús, de tal forma que es pot llegir com un únic cas 

d’ús en lloc de dos casos d’ús.  

 

Figura 14. Diagrama del cas d’ús: àmbit estudiants en la fase inicial 

 

 

Figura 15. Diagrama del cas d’ús: àmbit assignatures de la fase inicial 

 

5.2 CASOS D’ÚS INDIVIDUAL 

Es defineix per a cada cas d’ús:  

 Actors, són aquells que assoleixen un objectiu amb el seu cas d’ús, tal i com s’acaba de 

comentar. 

 Precondicions, són les condicions sobre l’estat del sistema que han de ser certes per a es 

pugui realitzar el cas d’ús. 
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 Trigger o activació, és la condició que provoca l’inici del cas d’ús.  

 Escenari principal, és la descripció de la interacció entre els actors i el sistema.  

 Extensions, descriuen la seqüència d’accions alternes a una l’acció. 

 Satisfacció del client, valorat d’1 a 5 essent 1 el mínim valor i 5 el màxim, indica quant de 

satisfet estarà el client si no es compleix el cas d’ús. 

 Insatisfacció del client, valorat d’1 a 5 essent 1 el mínim valor i 5 el màxim, indica quant 

d’insatisfet estarà el client si no es compleix el cas d’ús. 

Tot seguit es detallen els dos casos d’ús individuals de primera instància. 

Consultar indicador 

Actors: Usuari autoritzat. 

Precondicions: 

L'usuari ha iniciat la sessió en el sistema. 

L'usuari es troba en el menú principal. 

L'usuari té permís per accedir als indicadors de l’àmbit corresponent. 

Trigger: L’usuari vol consultar algun indicador de l’àmbit seleccionat. 

Escenari principal (cas d’èxit): 

1. El sistema permet seleccionar els àmbits. 

2. L’usuari selecciona l’àmbit en qual vol consultar un indicador. 

3. El sistema mostra els indicadors (dades i gràfiques) relacionats amb l’àmbit i amb un filtre 
per defecte. 

Extensions: 

3a. L’usuari vol modificar el filtre a l’indicador. 

3a1. L’usuari modifica les variables del filtre a aplicar. 

3b2. El sistema torna calcular l’indicador (dades i gràfiques). 

3b3. Tornar al punt 3. 

Satisfacció del client: 1 

Insatisfacció del client: 5 

 

Comparar indicador 

Actors: Usuari autoritzat. 

Precondicions: 

L'usuari ha iniciat la sessió en el sistema. 

L'usuari es troba en el menú principal. 

L'usuari té permís per accedir als indicadors de l’àmbit corresponent. 

Trigger: L’usuari vol comparar algun dels indicadors de l’àmbit d’actuació seleccionat. 

Escenari principal (cas d’èxit): 

1. El sistema permet seleccionar els àmbits. 

2. L’usuari selecciona l’àmbit en el qual vol fer una comparativa. 

3. El sistema mostra els indicadors (dades i gràfiques) relacionats amb l’àmbit i amb un filtre 
per defecte. 
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Extensions: 

3a. L’usuari vol modificar el filtre a l’indicador. 

3a1. L’usuari modifica les variables del filtre a aplicar. 

3b2. El sistema torna calcular l’indicador (dades i gràfiques). 

3b3. Tornar al punt 3. 

Satisfacció del client: 1 

Insatisfacció del client: 3 

 

Estudiants que accedeixen 

Actors: Usuari autoritzat. 

Precondicions: Cap. 

Trigger: L’usuari vol saber dels resultats dels estudiants que accedeixen a la facultat. 

Extends: Consultar indicador; Comparar indicador. 

Escenari principal (cas d’èxit): 

1. El sistema ofereix a l’usuari les diferents variables per les quals pot filtrar la informació: 

o Curs d’inici 
o Quadrimestre d’inici 
o Gènere 
o Nota d’accés 
o Tipus d’accés 
o Via d’accés 
o Tipus d’expedient 

2. L'usuari selecciona una o més variables. 

Satisfacció del client: 1 

Insatisfacció del client: 5 

 

Distribució nota d’accés estudiants que accedeixen 

Actors: Usuari autoritzat. 

Precondicions: Cap. 

Trigger: L’usuari vol conèixer els resultats de la distribució de la nota d’accés dels estudiants que 
accedeixen a la Facultat. 

Extends: Consultar indicador; Comparar indicador. 

Escenari principal (cas d’èxit): 

1. El sistema ofereix a l’usuari les diferents variables per les quals pot filtrar la informació: 

o Curs d’inici 
o Quadrimestre d’inici 
o Gènere 
o Nota d’accés 
o Tipus d’accés 
o Via d’accés 
o Tipus d’expedient 

2. L'usuari selecciona una o més variables. 

Satisfacció del client: 1 

Insatisfacció del client: 5 
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Ranking de notes d’accés 

Actors: Usuari autoritzat. 

Precondicions: Cap. 

Trigger: L’usuari vol saber les notes d’accés dels estudiants nous que accedeixen a la Facultat 
endreçats per ordre de nota. 

Extends: Consultar indicador; Comparar indicador. 

 

Escenari principal (cas d’èxit): 

1. El sistema ofereix a l’usuari les diferents variables per les quals pot filtrar la informació: 

o Curs d’inici 
o Quadrimestre d’inici 
o Gènere 
o Nota d’accés 
o Tipus d’accés 
o Via d’accés 
o Tipus d’expedient 

2. L'usuari selecciona una o més variables. 

Satisfacció del client: 2 

Insatisfacció del client: 4 

 

 

 

Resultats estudiants que superen FI 

Actors: Usuari registrat en el sistema. 

Precondicions: Cap. 

Trigger: L’usuari vol conèixer els resultats dels estudiants que han superat la fase inicial. 

Extends: Consultar indicador; Comparar indicador. 

Escenari principal (cas d’èxit): 

1. El sistema ofereix a l’usuari les diferents variables per les quals pot filtrar la informació: 

o Curs d’inici 
o Gènere 
o Nota d’accés 
o Tipus d’accés 
o Via d’accés 
o Tipus d’expedient 
o Curs previ 
o Tutorització 
o Mentorització 

2. L'usuari selecciona una o més variables. 

Satisfacció del client: 1 

Insatisfacció del client: 5 
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Resultats estudiants que NO superen FI 

Actors: Usuari autoritzat. 

Precondicions: Cap. 

Trigger: L’usuari vol conèixer els resultats dels estudiants que no han superat la fase inicial. 

Extends: Consultar indicador; Comparar indicador. 

Escenari principal (cas d’èxit): 

1. El sistema ofereix a l’usuari les diferents variables per les quals pot filtrar la informació: 

o Curs d’inici 
o Gènere 
o Nota d’accés 
o Tipus d’accés 
o Via d’accés 
o Tipus d’expedient 
o Curs previ 
o Tutorització 
o Mentorització 

2. L'usuari selecciona una o més variables. 

Satisfacció del client: 1 

Insatisfacció del client: 5 

 

 

 

Resultats FI en funció nota d’accés 

Actors: Usuari autoritzat. 

Precondicions: Cap. 

Trigger: L’usuari vol conèixer els resultats dels estudiants d’una promoció en la fase inicial 
respecte la seva nota d’accés a la facultat. 

Extends: Consultar indicador; Comparar indicador. 

Escenari principal (cas d’èxit): 

1. El sistema ofereix a l’usuari les diferents variables per les quals pot filtrar la informació: 

o Curs d’inici 
o Gènere  
o Nota d’accés 
o Tipus d’accés 
o Via d’accés 
o Tipus d’expedient 
o Curs previ 
o Tutorització 
o Mentorització 

2. L'usuari selecciona una o més variables. 

Satisfacció del client: 3 

Insatisfacció del client: 2 
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Resultats de les assignatures 

Actors: Usuari autoritzat. 

Precondicions: Cap. 

Trigger: L’usuari vol conèixer els resultats de les assignatures en la fase inicial. 

Extends: Consultar indicador; Comparar indicador. 

Escenari principal (cas d’èxit): 

1. El sistema ofereix a l’usuari les diferents variables per les quals pot filtrar la informació: 

o Curs acadèmic 
o Quadrimestre acadèmic 
o Assignatura 
o Gènere  
o Nota d’accés 
o Tipus d’accés 
o Via d’accés 
o Tipus d’expedient 
o Curs previ 
o Tutorització 
o Mentorització 

2. L'usuari selecciona una o més variables. 

Extensions: 

2a. L’usuari vol comparar els resultats de diferents cursos acadèmics gràficament. 

2a1. L’usuari selecciona els cursos acadèmics a comparar. 

2a2. El sistema mostra la gràfica segons petició. 

Satisfacció del client: 1 

Insatisfacció del client: 5 
 

Distribució de la nota de les assignatures 

Actors: Usuari autoritzat. 

Precondicions: Cap. 

Trigger: L’usuari vol conèixer la distribució de les notes de les assignatures de la fase inicial. 

Extends: Consultar indicador; Comparar indicador. 

Escenari principal (cas d’èxit): 

1. El sistema ofereix a l’usuari les diferents variables per les quals pot filtrar la informació: 

o Curs acadèmic 
o Quadrimestre acadèmic 
o Assignatura 
o Gènere  
o Nota d’accés 
o Tipus d’accés 
o Via d’accés 
o Tipus d’expedient 
o Curs previ 
o Tutorització 
o Mentorització 

2. L'usuari selecciona una o més variables. 

Satisfacció del client: 5 

Insatisfacció del client: 1 
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6 DISSENY I 

ARQUITECTURA 
 

 

 

 

 

 

 

 “Una cosa pitjor que no tenir informació disponible és tenir molta informació i no saber què 

fer-ne” 

 

Les tecnologies d'Intel·ligència de Negoci o tecnologies Business Intelligence (BI) donen la solució 

al problema de “no saber què fer amb la informació”. A partir d’ella es poden generar escenaris, 

pronòstics i informes que donin suport a la presa de decisions, el que es tradueix en un avantatge 

competitiu. Les tecnologies BI converteixen les dades disponibles en informació útil analitzant 

dades estructurades i processos. Les dades es troben habitualment recopilades en un data 

warehouse o magatzem de dades. Els avantatges que aporta el BI són entre d’altres: 

 L’estalvi de temps i diners en la preparació d’informes i anàlisis manuals. 

 Millorar el control del negoci, detectant tendències, oportunitats o problemes a temps. 

 Millorar les decisions amb informació actualitzada visual interactiva i de qualitat. 

 La informació fiable per a tota l’entitat, integrada i a partir de qualsevol font. 

 Anàlisis a diferents nivells amb possibilitat d’arribar a nivell transaccional. 
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Per tant, tot projecte de BI tracta de proporcionar informació correcta i de forma eficaç, a les 

persones adequades i en el moment adequat, potenciant les millors decisions amb la millor relació 

cost-benefici, amb la finalitat d’assolir els objectius i estratègies proposades. 

 

6.1 COMPONENTS DEL BI 

La definició del concepte Business Intelligence engloba múltiples eines, estratègies i tecnologies, 

que es poden agrupar en dos grans grups, la capa lògica i la capa de presentació: 

 Capa lògica o back-end: hi trobem els processos ETL (Extract, Transform and Load), els 

sistemes d’emmagatzematge de dades, i els entorns o cubs multidimensionals. 

 Capa de presentació o front-end: fa referència a les eines de visualització per a la 

realització d’anàlisi i consultes, i d’eines per a la creació d’informes i quadres de 

comandament. 

En el cas particular que s’està tractant, en la Figura 16 es poden veure el elements que formen el 

Quadre de Comandament de la FIB, l’accés als estudis i el seguiment de la fase inicial.  

 

 

Figura 16. Esquema de la solució BI del QC de la FIB 

 

 Les fonts d'informació de les quals es parteix per alimentar d'informació al data warehouse 

acostumen a ser aplicacions operacionals internes o externes i/o fitxers plans interns o 

externs. En el cas de la FIB i segons els requisits d’aquest projecte, s’utilitzen les dades 

provinents del sistema d’informació Prisma, sistema de gestió dels estudis, i dades de 

diversos documents MS Excel generats pel vicedeganat Cap d’Estudis de la Fase Inicial 

que utilitza per a la gestió del curs intensiu i de la tutorització. Es preveu que en el futur la 
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informació sobre les tutories i el curs intensiu estigui en una base de dades de gestió 

interna de la FIB. Per tant, s’haurà de tenir en compte la seva possible adaptació quan 

sigui necessari. Es dóna més informació sobre les fonts d’informació a l’apartat 6.4. 

 Procés ETL (Extract, Transform and Load). Procés d’extracció, transformació i càrrega de 

les dades al data warehouse. En aquest projecte la gran part de les dades s’extreuen de la 

mateixa font i per tant ja estan força homogeneïtzades. Aquest fet simplifica una mica el 

procés d’ETL que es detalla a l’apartat 6.6. 

 Un repositori d'informació format pel propi data warehouse o magatzem de dades i 

metadades o diccionari de dades. Aquest apartat està ampliat a continuació, al punt 6.3.  

 Les eines BI, explicades a l’apartat 6.7, serveixen per extreure i analitzar la informació 

mitjançant consultes, informes, dashboards, etc. 

 

6.2 DISSENY DEL QUADRE DE COMANDAMENT 

En el disseny es defineix el sistema per permetre la seva implementació. Bàsicament es dissenya 

la base de dades. 

6.2.1 Model dimensional 

El model dimensional consisteix en analitzar les dades que fan referència a fets, siguin del tipus 

que siguin, des de la perspectiva dels seus components o dimensions. És una variació del model 

relacional utilitzant estructures multidimensionals per organitzar les dades i expressar les relacions 

entre les dades. L’estructura bàsica està definida per dos elements: taules i esquemes. 

Hi ha dos tipus de taules que defineixen la modelització dimensional: 

 Taules de fets. Són l’objectiu de l’anàlisi. Són les taules centrals d’un esquema 

dimensional i conten la informació rellevant sobre un fet o activitat per l’anàlisi. Estan 

formades per: 

a) claus que apunten a les taules de dimensions i 

b) mesures (xifres reals) 

 Taules de dimensions. Són els criteris que determinen el fet (l’objectiu de l’anàlisi). 

Contenen atributs i s’utilitzen per restringir i agrupar les dades de les taules de fets quan 

es realitzen consultes.  

Si es traslladen aquests conceptes al cas particular del quadre de comandament, es pot traduir 

com l’interès que tindria el responsable de l’àrea de Suport a la Presa de Decisions en conèixer, 

dels estudiants que han accedit als estudis via PAU amb nota d’accés més gran de 9 i han cursat 

el curs intensiu, la nota mitjana d’una assignatura els dos darrers cursos acadèmics desglossat per 

quadrimestre i gènere. Per aquest cas: 

 Fet (mesura): nota mitjana d’una assignatura. 
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 Dimensions: assignatura, temps, tipus via, nota d’accés, gènere i curs intensiu. 

Les dimensions es poden identificar com les perspectives d’alt nivell de les dades que representen 

la informació més important.  

Les mesures acostumen a ser dades numèriques que es poden calcular a partir diferents dades. 

Per tant, el model dimensional està orientat a consultes, no a transaccions. La idea d’aquest model 

és que gràcies a les dimensions que proporcionen el context d’un fet es pugui donar resposta a 

preguntes de l’estil: 

 

L’esquema dimensional pot ser implementat per esquemes relacionals. Hi ha dos tipus 

d’esquemes relacionals que poden implementar un esquema dimensional: 

 Esquema en estrella (star schema) (17). Aquest model consta d’una taula de fets central i 

un conjunt de taules de dimensions que es relacionen al seu voltant.  

 

 Esquema floquet de neu (snowflake schema). Aquest model, a diferència de l’anterior, 

consta de diversos nivells de dimensions. Aquest tipus de disseny és més complex que 

l’estrella, i es dóna quan una dimensió necessita ser implementada per més d'una taula de 

dades.  

 

Si es comparen els models, a diferència dels esquemes transaccionals, els esquemes en estrella 

estan desnormalitzats, és a dir, les regles habituals de normalització aplicats, a bases de dades 

relacionals de transacció, es relaxen. En canvi en els esquemes snowflake la finalitat és 

normalitzar les taules i així reduir l'espai d'emmagatzematge, en eliminar la redundància de dades, 
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però té la contrapartida de generar pitjors rendiments en haver de crear més taules de dimensions 

i més relacions entre les taules, el que té un impacte directe sobre el rendiment. L’star schema és 

una manera molt senzilla i amb alt rendiment a la hora de fer anàlisi de les dades, ja que, encara 

que hi ha redundància, aquest fet facilita que no s’hagin de travessar moltes taules per fer una 

consulta, i per tant, reduir el cost de les consultes.  

Amb l’snowflake es guanya capacitat per representar escenaris complexos però es necessari tenir 

usuaris més experts. Per contra l’star schema es perd capacitat de representació però qualsevol el 

pot utilitzar. 

Vistes les característiques de la solució a implementar s’utilitza l’esquema en estrella pels 

beneficis següents: 

 Consultes simples. 

 Millores en el rendiment de consulta i en la velocitat perquè permeten indexar les 

dimensions de forma individualitzada sense que repercuteixi en el rendiment de la bases 

de dades en el seu conjunt. 

 Agregacions ràpides. Les preguntes més simples contra un esquema en estrella poden 

resultar en un millor rendiment en les operacions d'agregació. 

 Permet implementar funcionalitat d’una base de dades dimensional utilitzant una base de 

dades relacional clàssica. 

 

En la Figura 17, la Figura 18 i Figura 19 es mostren els esquemes en estrella per a modelitzar la 

base de dades. Amb la construcció dels esquemes es donarà resposta als indicadors prèviament 

definits.  

 

Model dimensional del fet “accés als estudis” 

L’objectiu d’estudi és l’accés a la facultat, com és aquest accés i conèixer la tipologia de la nota 

d’accés d’estudiantat d’entrada. Es vol analitzar l’accés a la facultat per diferents variables com el 

temps, la titulació, el tipus i via d’accés, la nota d’accés, el gènere i si tenen tutor/mentor o han 

cursar el curs intensiu. 

Encara que en el model no es veuen, al fet “accés estudis” es defineixen les mesures. 

 Nombre d’estudiants 

 Mijtana, és la nota d’accés mitjana d’una població. 

 Últim, és la nota d’accés més baixa d’una població. 

 Primer, és la nota d’accés més alta d’una població. 

 Posició, és una mesura calculada que dóna la posició que ocupa un estudiant dintre d’una 

població. 

La figura següent mostra el model en estrella del fet accés estudis i les seves dimensions. 
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Figura 17. Star schema fet Accés als Estudis 

 

El model respon a preguntes com quants estudiants han accedit els dos darrers anys amb nota 

d’accés més gran que 9. 

 

Model dimensional del fet “estudiants fase inicial” 

L’objectiu d’estudi és els estudiants de la fase inicial, saber com és el flux dels estudiants en la 

fase inicial. Les dades es volen estudiar segons diferents variables: temps, el tipus i via d’accés, la 

nota d’accés, el gènere i si tenen tutor/mentor o han cursar el curs intensiu. 

En la figura següent es mostra el model en estrella del fet i les seves dimensions. 

 

Figura 18. Star schema fet estudiants fase inicial 

 

De moment es defineix una mesura per al fet “Estudiants FI” que és: 

 Nombre d’estudiants 

Accés estudis

Gènere

Tipus i via d’accés

Nota d’accés

Tutoria

Curs intensiu

Curs i 

Quadrimestre

Estudiants FI

Gènere

Tipus i via d’accés

Nota d’accés

Tutoria

Curs intensiu

Curs i 

Quadrimestre
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El model deixarà veure, per exemple nombres d’estudiants que superen la fase separat per 

gènere. 

 

Model dimensional del fet “rendiment fase inicial” 

L’objectiu d’estudi és el rendiment de la fase inicial sobre les assignatures. Les dades es volen 

estudiar segons diferents variables: temps, el tipus i via d’accés, la nota d’accés, el gènere i si 

tenen tutor/mentor o han cursar el curs intensiu. 

En la següent figura es mostra el model en estrella del fet i les seves dimensions. 

 

 

Figura 19. Star schema fet rendiment fase inicial 

 

Les mesures definides per al fet “Rendiment FI” són: 

 Nombre d’estudiants 

 Nombre de crèdits, és la suma dels crèdits. Els crèdits fan referència a les assignatures. 

El model respon a consultes tipus: nombre d’estudiants que han superat una assignatura de la 

fase inicial i per tant, els crèdits superats vs els matriculats.  

 

Un magatzem de dades pot contenir múltiples esquemes en estrella que comparteixin taules de 

dimensions, permetent ser usades juntes. Al punt 6.5.1 Model de la base de dades, es pot veure el 

model físic de les dades i per tant, com es passa del model dimensional al model físic per formar el 

data warehouse. 

Cal indicar que, encara que es detalla a l’apartat 6.5.1, el fet “estudiants FI” i el fet “rendiment FI” 

s’han acabat per ajuntar en un únic fet en el model físic atès que tenen gairebé totes les 

dimensions compartides i les dades són comunes. 

Rendiment

Gènere

Tipus i via d’accés

Nota d’accés

Tutoria

Curs intensiu

Curs i 

Quadrimestre
Assignatura i grup
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6.3 EL DATA WAREHOUSE 

Un data warehouse es pot descriure com una eina d'informació que es basa en un cúmul 

d'informació que prové de dades que es troben en bases de dades operatives i/o altres fonts 

externes o internes, tal i com s’indica en la Figura 16. Esquema de la solució BI del QC de la FIB.  

 

“A data warehouse is a subject oriented, nonvolatile, integrated, time variant collection of data in 

support of management's decisions” 

Bill Inmon 

 Subject oriented: temàtic, és a dir, les dades s'organitzen per temes per facilitar el seu 

accés i enteniment per part dels usuaris finals. 

 Nonvolatile: no volàtil, és a dir, el magatzem d'informació existeix per ser llegit, i no 

modificat.  

 Integrated: integrat, és a dir, les dades emmagatzemades s'han d'integrar en una 

estructura consistent. S’han d’eliminar les inconsistències existents entre els diversos 

sistemes operacionals.  

 Time variant collection: històric, és a dir, conté la història dels valors de dades, el temps és 

part implícita de la informació continguda en un data warehouse. En els sistemes 

operacionals, les dades reflecteixen l'estat de l'activitat del negoci en el moment present.  

La informació emmagatzemada en el data warehouse serveix, entre altres coses, per realitzar 

anàlisis de tendències. Es carrega amb els diferents valors que pren una variable en el temps per 

permetre comparacions. 

L'avantatge principal d'aquest tipus de sistemes es basa en l'estructura de la informació. Aquest 

concepte significa l'emmagatzematge d'informació homogènia i fiable, en una estructura basada 

en la consulta i el tractament jerarquitzat de la mateixa. Les diferències entre un data warehouse i 

un sistema transaccional o operacional són entre d’altres: 

Data warehouse  Sistema operacional 

Orientada a temes  Orientada a aplicacions 

Integrada  No integrada 

No volàtil  Volàtil 

Dóna suport a les decisions  Registra transaccions 

Informació històrica  Informació actual 

Visió dimensional  Estructura relacional 

Predomina la consulta  Predomina l’actualització 

Dates en diferents nivells detall i agregació  Dades en general desagregades 

Importància de la resposta massiva  Importància de la transacció instantània 

Actualitzacions poc freqüents  
Transaccions curtes (actualitzacions 
generalment) 
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Data warehouse  Sistema operacional 

Consultes molt complexes (moltes dades i 
funcions d’agregació) 

 Tasques repetitives i ben estructurades 

Explotació de tota la informació interna i 
externa relacionada amb el negoci 

 
Explotació de la informació relacionada 
amb l’operativa de cada aplicació 

 

Figura 20. Diferències data warehouse -  sistema operacional 

 

Com a resum es pot dir que: 

 La prioritat del data warehouse és el processament de consultes. Els data warehouses  

emmagatzemen dades resumides de tipus històric. L'optimització de les consultes i el 

temps de resposta són primordials. 

 La prioritat dels sistemes operacionals és la gestió de transaccions, les quals es realitzen 

sobre grans bases de dades a les que es pot accedir eficientment mitjançant índexs, ja 

que cada operació afecta només a uns pocs registres. És important garantir la "acidesa" 

de les transaccions (atomicitat, consistència, aïllament i durabilitat)
8
. 

En el desenvolupament de sistemes de Business Intelligence l'ús de metadades és una peça 

important (informació sobre la informació) que permet tenir el control sobre el contingut del sistema 

i la seva operació.  

 

6.4 FONTS D'INFORMACIÓ, LES VISTES DE PRISMA 

El Sistema d’Informació Prisma dóna suport a determinats processos de gestió que es fan a la 

universitat: programes d’estudi, estudiants i expedients, matrícula i avaluació, projectes finals de 

carrera, gestió econòmica dels serveis acadèmics, comunicació amb altres sistemes (intranets 

docents, MECD, DIUiE, etc). 

Per donar solució als indicadors que corresponen a l’accés al grau, a la fase inicial i el seu 

rendiment, són necessàries dades del Sistema d’Informació Prisma que contenen informació 

d’aspectes relacionats amb els estudiants, els seus expedients i les assignatures matriculades. 

Prisma està estructurat en mòduls, cadascun dels quals respon a una de les vessants de la gestió 

acadèmica: 

 Programació Universitària: gestió dels programes d’estudis, assignatures, normatives i 

gestió de les guies docents. 

 Estudiants i expedients: gestions relacionades amb els estudiants i els seus expedients, 

autoritzacions, convalidacions, certificacions, sol·licituds, etc. 

                                                      

8
 Més informació sobre les propietats ACID de les bases de dades: http://es.wikipedia.org/wiki/ACID. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ACID
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 Matrícula: processos relacionats amb matrícula (previs, durant i posteriors), tant 

acadèmics com econòmics. 

 Avaluacions: processos relacionats amb l’avaluació d’assignatures i blocs curriculars, i la 

seva documentació. 

 Projectes, treballs i tesis: tots els processos relacionats amb els projectes/tesis, gestió de 

tribunals, inscripció, sortejos, documentació associada inclosa la de comunicació. 

 Gestió de la docència: encàrrec docent, gestió de grups, professors, horaris, calendari 

d’exàmens, etc. 

 Accés: dóna suport als processos centralitzats del Servei de Gestió Acadèmica i 

descentralitzats de les unitats estructurals, relacionats amb l’accés als estudis. 

 Gestió econòmica: dels serveis acadèmics, gestionant cobraments, devolucions, relacions 

amb altres entitats, liquidacions, etc. 

Aquest sistema és completament viu, es va adaptant en funció de les normatives, nous plans 

d’estudis, noves necessites que tenen els centres i la mateixa universitat. 

Per poder accedir a la informació que en ell resideix per a la seva explotació, s’utilitza el sistema 

de consultes Prisma que en realitat són vistes de la informació que s'emmagatzema a les taules 

de la base de dades relacional Prisma on es troba la informació del sistema de gestió dels estudis 

a centres, departaments i serveis de la universitat per a la explotació de dades.  

La Unitat Prisma de la UPC que desenvolupa i manté els sistemes realitza cada nit una 

actualització de les dades que s’han introduït, esborrat o modificat durant el dia, des de l’aplicatiu 

al sistema de consultes, de tal manera que cada dia es té accessible per a la explotació la 

informació actualitzada fins al dia anterior. Aquesta informació és únicament de lectura, qualsevol 

actualització de les dades s’ha de fer mitjançant l’aplicació Prisma i no es veuen els canvis fins al 

dia següent. 

 

6.5 ARQUITECTURA DEL QUADRE DE COMANDAMENT 

En el mercat hi ha moltes plataformes BI. El quadrant màgic de Gartner (19) de plataformes BI 

mostra quines hi ha i les classifica. En aquest quadrant de la prestigiosa consultora posiciona les 

plataformes més conegudes del mercat en funció de l’habilitat en l'execució i de l’amplitud de visió, 

per fer-ho Gartner defineix que el software ofereix 15 funcions a través de tres categories: 

integració, lliurament d'informació i d’anàlisi. A continuació es mostren els quadrants del 2011 i 

2012, moment en què es va decidir la tecnologia per al projecte Quadre de Comandament FIB. Si 

es vol conèixer l’estat actual, es pot consultar l’informe “Magic Quadrant for Business Intelligence 

and Analytics Platforms” de Gartner. 
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Figura 21. Quadrant màgic de Gartner 2011 i 2012 

 

Tal i com s’ha comentat, durant el 2011 es va començar a analitzar i fer proves per establir la 

solució de suport al desenvolupament del Quadre de Comandament de la FIB. Es van fer unes 

primeres proves amb una solució Open Source anomenada Pentaho, però finalment, es va escollir 

la plataforma comercial Oracle, tenint en compte que: 

 És una solució que compleix amb les necessitats de la Facultat tenia en el moment de la 

seva selecció. 

 Dóna resposta a futures necessitats i preocupacions que ja s’han plantejat sobre la taula. 

 La solució generada és web i la fa compatible amb aplicacions de gestió de què disposa la 

FIB. 

 La font principal d’alimentació del data warehouse fins al moment és una base de dades 

relacional Oracle, per tant, redueix el nombre de possibles errors de compatibilitat. 

 La UPC té llicenciat aquest producte, que és de pagament. 

 A la universitat s’està desenvolupant un quadre de comandament per a l’equip rectoral i 

vicegerències. Utilitzar el mateix sistema facilitaria possibles futures integracions. 

 El fet que altres serveis de la universitat també desenvolupen en la mateixa tecnologia, 

possibilita l’intercanvi de coneixement durant el desenvolupament. 

 Aporta un valor afegit que fins ara no es tenia com és la visualització en dispositius 

smartphone. 
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Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 

La solució Oracle Business Intelligence Foundation Suite és una solució completa, oberta i 

integrada per totes les seves necessitats dels BI empresarials. Un dels principals productes que 

inclou la suite és l’Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11 g (OBIEE) i que s’utilitza per 

a la implementació del quadre de comandament de la Facultat d’Informàtica de Barcelona. 

L’OBIEE 11 g és una plataforma BI que ofereix una gamma completa de capacitats d’intel·ligència 

de negocis, incloent quadres de comandament interactius, consultes ad hoc, notificacions i alertes, 

reporting, gestió de l'estratègia, etc. OBIEE està basat en un proveïdor basat en arquitectura web 

orientada a serveis i que s'integra amb la tecnologia d'informació que existeixen tant a la 

universitat com a la FIB.  

 

 

Figura 22. Arquitectura bàsica de l’Oracle 

 

En la Figura 22 es pot observar de forma molt resumida l’arquitectura bàsica l’Oracle BI i els seus 

serveis a més de poder veure el flux d’una sol·licitud del client fins a l’origen de dades i viceversa: 

Client - Presentation Server - Servidor BI - Font de dades. Es pot ampliar la informació consultant 

la web d’oracle (20). 

El flux del procés en el cas del quadre de comandament és el següent: cada dia es realitza un 

procés de còpia de les vistes de prisma d’àmbit UPC, a un servidor de base de dades de l’àmbit de 

la FIB. Una vegada realitzada la còpia, s’inicia el procés ETL (detallat a l’apartat 6.6) que crea les 

estructures i carrega les dades necessàries al repositori per a la posteriori visualització. 

Una vegada el repositori està creat (dades i metadades) es poden aplicar les lògiques de negoci 

corresponents per acabar de crear les taules de fets amb les seves mesures corresponents i les 

taules de dimensions segons indicacions dels models en estrella de l’apartat. Per poder acabar de 

crear els esquemes en estrella, l’OBIEE proporciona l’Oracle BI Administration Tools. 
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Figura 23. Arquitectura de desplegament del BI QC 

 

Aquesta és una eina que permet veure les dades carregades al data warehoue, simplificar i 

reorganitzar les metadades i estructurar el model de negoci per a la presentació als usuaris a 

través de l’Oracle BI WebLogic. 

 

Figura 24. Exemple Administration Tools: fet accés facultat 
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L’Administration Tools conté tres nivells: el físic, el de negoci i el de presentació (21). Es pot parlar 

d’un model en tres capes que s’alimenta de dades, a les qual s’aplica una lògica per a donar uns 

resultats. 

 

Figura 25. Model en tres capes 

 

 Nivell físic (Data Services Layer): conté les taules importades de la BD aplicant 

combinacions entre ells. Es correspon a la columna dreta de Figura 24. 

 Nivell lògic (Business Logic Layer): és la capa de model de negoci i conté les lògiques de 

negoci que s'implementen, com per exemple càlculs de percentatges. Es correspon a la 

columna central de la Figura 24. 

 Nivell presentació (Presentation Layer): s'utilitza per a la presentació de les taules i 

columnes necessàries per als usuaris en el format necessari. Es correspon a la columna 

esquerra de la Figura 24. 

 

6.5.1 Model de la base de dades 

El model de base de la dades és un tipus de model de dades que determina l'estructura lògica 

d'una base de dades i determina de quina manera s’emmagatzemen les dades.  
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“The goal of a DW/BI solution is to publish the “right” data and make it easily accessible to 

decision-makers” 

Ralph Kimball 

Tal i com s’ha comentat a l’apartat 6.2.1 Model dimensional, s’aplica un esquema en estrella, amb 

unes dimensions que envolten la taula de fet.  

En la Figura 26 s’observa perfectament el model en estrella. La taula de fet emmagatzema les 

dades del negoci i les claus foranies cap a les taules de dimensions. 

Seguint amb l’exemple del fet “accés a la facultat”, a continuació es mostra el model físic resultant. 

Bàsicament està format per les claus de les taules de dimensions (FK_ID_) que en el seu conjunt 

formen la clau primària de la taula de fet. 

 

 

Figura 26. Model físic del fet accés a la facultat 

 

Recordar que aquestes dades i estructures del model físic són el resultat del procés ETL. En la 

figura següent s’examinen amb més detall els camps que formen el fet. Acompanyant al model 

físic es troba el model lògic (part dreta de la Figura 27) on es poden observar les mesures que 

s’han establert per a aquest fet i que responen a les necessitats que tenen la Facultat en aquest 

àmbit. Tal i com s’ha comentat anteriorment, el pas del model físic al lògic es fa aplicant les regles 

de negoci mitjançant l’Administration Tools d’Oracle.  
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Figura 27. Model físic i lògic de la taula fet accés facultat 

 

Un exemple de càlcul de mesura amb l’Administration Tool seria la mitjana de la nota, que es 

calcula: 

 

Figura 28. Càlcul de la mesura: mitjana 

 

Les taules de dimensions, en general són taules que tenen un nombre relativament petit del 

registres en comparació amb les taules de fet, però cada registre pot tenir un gran nombre 

d'atributs per descriure dades del fet. Un exemple d’una taula de dimensió és “notes de tall” que a 

més, és utilitzada pels dos fets.  

                

Figura 29. Model físic i lògic de la taula dimensió notes de tall 
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Cada dimensió pot referir-se a conceptes com nota, tipus d’accés, temps, assignatura, estudiant, 

etc. Ara bé, cada dimensió pot estar mesurada de diferents maneres segons la granularitat 

desitjada. Un exemple podria ser la dimensió agrupa nota que, com es pot observar, consta de 

diferents agrupacions equivalent a les diferents maneres en que es volen presentar les dades, per 

exemple per notes amb una separació d’un punt, de mig punt, si dos decimals o tres decimals, etc. 

 

 

Figura 30. Dimensió amb granularitat 

 

Un clar exemples de diferents agrupacions de notes és l’indicador nombre d’estudiants segons la 

nota d’accés on es del tipus: 5-5.499; 5.5-5.99, etc.  

 

 

Figura 31. Dades de la dimensió notes 

 

Per finalitzar aquest apartat, es mostra el model físic del fet “fase inicial” seguit d’una vista dels dos 

fets conjuntament on es poden observar les dimensions comunes. 

Per acabar però aquest apartat, només recordar que el motiu d’utilitzar l’esquema en estrella és el 

d’optimitzar el temps de resposta de base dades per a donar informació a l’usuari en el menor 

temps possible. Amb aquest esquema, per a obtenir informació sol·licitada no cal construir una 

sentència SQL molt complexa que llegeixi moltes taules d'una vegada. A l’apartat sobre 

l’explotació del data warehouse, punt 6.7, s’explica com són les consultes que es fan a les dades. 
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Figura 32. Model físic del fet fase inicial 

 

 

Figura 33. Model físic 
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6.6 PROCÉS ETL EN EL DATA WAREHOUSE 

Amb el procés ETL es realitzen processos que extreuen dades que es necessiten de les fonts de 

dades, les transformen, les tornen a codificar, les netegen, expliciten regles de negoci ocultes i 

organitzen la manera d’incorporar aquestes dades, convertides en informació, a l’entorn del data 

warehouse. 

 

Figura 34. Procés d’ETL 

 

Aquest procés es realitza cada matí una vegada s’ha fet la còpia de les vistes Prisma als servidors 

de la FIB (Figura 23. Arquitectura de desplegament del BI QC). Es fa una crida a un procés que 

executa un conjunt de procediments que duren aproximadament una hora.  

El procés ETL encara es troba en un moment inicial en el què el sistema s’està desenvolupant i 

van sorgint necessitats, restriccions i nous problemes, és un sistema completament viu. De fet, la 

construcció d’un data warehouse és un procés continu. 

 

6.6.1 Extracció de les dades 

La fase d’extracció consisteix en l’execució d’un conjunt de procediments que proporcionen la 

informació que es necessita segons el model de dades establert al capítol anterior.  

El procediment d’extracció de les dades primer comprova la connexió a la BD i després executa 

diferents selects. 

A continuació es mostra un fragment de codi per veure un exemple d’extracció, en concret es vol 

crear la dimensió accés estudis i per tant, s’haurà d’obtenir la següent informació per construir-la: 

SELECT DISTINCT 
"COPIA_VW_ACCES_ESTUDIS_270"."CODI_EXPEDIENT" AS "ID_EXPEDIENT", 
"COPIA_VW_ACCES_ESTUDIS_270"."TIPUS_ACCES" AS "ID_TIPUS_ACCES", 
"COPIA_VW_ACCES_ESTUDIS_270"."VIA_ACCES" AS "ID_VIA_ACCES", 
"COPIA_VW_ACCES_ESTUDIS_270"."CODI_PROGRAMA" AS "ID_TITULACIO", 
"COPIA_VW_ACCES_ESTUDIS_270"."DNI", 
"COPIA_VW_ACCES_ESTUDIS_270"."ANY_ACCES" , 
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   ... 
"COPIA_VW_ACCES_ESTUDIS_270"."CONVOCATORIA" 

FROM 
"COPIA_VW_ACCES_ESTUDIS_270"; 

 

6.6.2 Transformació de les dades 

En aquesta fase s’apliquen regles de negoci o funcions sobre les dades extretes per a convertir-les 

en dades preparades per a ser carregades. Es tracta de solucionar alguns dels problemes que es 

poden trobar als sistemes font, com per exemple l’existència de claus primàries inconsistents, de 

dades inconsistents, de dades provinents de diferents fonts que s’hagin de fusionar, entre altres. 

Un cas típic de transformació és quan una variable pot tenir una diversitat elevada de valors 

depenen de l’aplicació de procedència com pot ser la variable sexe: femení/masculí, H/D, 

Noi/Noia, etc. 

La lògica de transformació d’aquest projecte, considerant que la gran part de la informació 

provenia d’una mateixa font, ha estat senzilla si es compara amb situacions en què el data 

warehouse s’alimenta de moltes aplicacions. S’ha fet per tant, petites transformacions per ajustar 

les dades al format desitjat.  

Un exemple de transformació és el cas de la codificació i agrupació de valors com la via d’accés, 

la titulació, etc. 

 Decode("COPIA_VW_ACCES_ESTUDIS_270"."VIA_ACCES",  
0, 'PAU', 
1, 'PAU', 
2, 'Altres vies', 
4, 'Cicles', 
5, 'Altre vies', 
7, 'PAU', 
8, 'Cicles', 
9, 'Altres vies', 
11, 'Altres vies', NULL) AS "AGRUPA_VIA_ACCES" 

 

Altres exemples són la unificació de titulacions; la creació de nous camps com el càlcul del curs 

real d’inici dels estudis per a un estudiant o el quadrimestre real en que supera la Fase Inicial (FI); 

el càlcul de noves variables com número de quadrimestres en superar la FI. Algunes d’aquestes 

transformacions han estat necessàries per no tenir informació innecessària, preparar les dades per 

a les anàlisis que es volen realitzar i facilitar la feina per a anàlisis futures.  

Exemple de codi per calcular el nombre de quadrimestres que tarda un estudiant en superar la 

fase inicial. 

CREATE OR REPLACE FUNCTION obi_quads_supera_fs (dniEst VARCHAR2, fs_aprov IN VARCHAR2, cod_prog IN 
NUMBER) RETURN NUMBER 
IS 
 situacio_exp VARCHAR2(5); 
 cod_est NUMBER := 0; 
 nq NUMBER := 0; 
 nq_cpla NUMBER := 0; 
 aux NUMBER := 0; 
BEGIN 
IF(cod_prog NOT IN (1,2,3,5,6,7,757)) THEN RETURN NULL; END IF; 
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IF(fs_aprov = 'N') THEN 
-- Comprovar que no tingui un expedient més nou amb la fs_aprovada 

SELECT Count(*) INTO aux 
FROM copia_vw_expedients_270 
WHERE fs_aprovada='S' AND dni=dniEst; 
IF(aux=0) THEN RETURN NULL; END IF; 

END IF; 
RETURN nq; 
END obi_quads_supera_fs; 

 

6.6.3 Càrrega de les dades al data warehouse 

En aquesta fase les dades transformades són carregades al data warehouse. La càrrega es pot fer 

de dues maneres: 

 Refrescar: el data warehouse és completament reescrit. S’acostuma a utilitzar amb 

l’extracció estàtica per omplir inicialment un magatzem de dades. 

 Actualitzar: només els canvis aplicats a les dades d’origen s’agreguen al magatzem de 

dades sense esborrar o modificar les dades preexistents. Aquesta  tècnica s’utilitza en 

combinació amb l’extracció en increment.  

De moment, tal i com s’ha explicat al punt 6.5 Arquitectura del Quadre de Comandament, per 

simplificar el sistema i tenir una primera solució, es refresquen totes les dades, és a dir, que 

s'esborra la informació i es torna a copiar tal i com es necessita. 

Segons el model explicat l’apartat 6.2.1 Model dimensional, al data warehouse es creen les 

dimensions, fets i mesures necessàries per satisfer els indicadors que s’han especificat en aquest 

projecte. 

A continuació un fragment de codi de càrrega de la dimensió agrupa titulacions: 

txt := txt||'Actualitzant dim_agrupa_titulacions...'; 
 
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE DIM_AGRUPA_TITULACIONS'; 
 
EXECUTE IMMEDIATE 'CREATE TABLE DIM_AGRUPA_TITULACIONS AS 
SELECT DISTINCT 

copia_vw_programes_270.codi_programa||Decode(copia_vw_programes_270.acces_segon,'''', '''', '''') AS 
"ID_TITULACIO_ALT", 
copia_vw_programes_270.codi_programa AS "ID_TITULACIO", 
... 
obi_sigles_titulacions_2C(copia_vw_programes_270.codi_programa, copia_vw_programes_270.sigles) AS 
"SIGLES_TITULACIO_2C" 

FROM copia_vw_programes_270 
... 
txt := txt|| dim_agrupa_titulacions ACTUALITZAT' || cl; 

 

També es mostra un fragment de codi de com és la càrrega del fet fase inicial: 

txt := txt||'Actualitzant fet_fase_inicial...'; 
 
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE fet_fase_inicial'; 
 
EXECUTE IMMEDIATE 'CREATE TABLE FET_FASE_INICIAL AS 
(SELECT DISTINCT 
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 "DIM_EXPEDIENTS"."ID_EXPEDIENT" AS "FK_ID_EXPEDIENT", 
 "COPIA_VW_DADES_ESTUDIANTS_270"."CODI_ESTUDIANT" AS "FK_ID_ESTUDIANT", 

... 
 "COPIA_VW_QUALIFICACIONS_UD_270"."CURS", 
 "COPIA_VW_QUALIFICACIONS_UD_270"."QUAD" 
FROM 
 "DIM_EXPEDIENTS", 
 "COPIA_VW_DADES_ESTUDIANTS_270", 
 ... 
WHERE 

"COPIA_VW_QUALIFICACIONS_UD_270"."CODI_UPC_UD" = 
"COPIA_VW_UNITATS_DOCENTS_270"."CODI_UPC_UD” AND 

 "COPIA_VW_QUALIFICACIONS_UD_270"."CODI_EXPEDIENT"="DIM_EXPEDIENTS"."ID_EXPEDIENT" AND 
 "COPIA_VW_DADES_ESTUDIANTS_270"."CODI_ESTUDIANT"="DIM_EXPEDIENTS"."ID_ESTUDIANT" AND 

... 
 "DIM_EXPEDIENTS"."CODI_TIPUS_EXP" NOT IN (''SEGON'', ''INTER''))'; 
 
 txt := txt||'fet_fase_inicial ACTUALITZAT' || cl; 

 

Per temes de rendiment del sistema i complexitat de la dimensió, es va decidir que la dimensió 

expedient es guardés calculada físicament al data warehouse, per aquest motiu d'aquesta 

dimensió es fa una vista materialitzada. Com es pot observar, la càrrega d’aquesta i altres 

dimensions implica l'execució de funcions de transformació. 

DROP MATERIALIZED VIEW DIM_EXPEDIENTS; COMMIT; 
 
CREATE MATERIALIZED VIEW DIM_EXPEDIENTS BUILD DEFERRED REFRESH ON DEMAND COMPLETE AS ( 
SELECT DISTINCT 
 "COPIA_VW_EXPEDIENTS_270"."CODI_EXPEDIENT" AS "ID_EXPEDIENT", 
 "COPIA_VW_EXPEDIENTS_270"."CODI_PROGRAMA" AS "ID_TITULACIO", 
 "COPIA_VW_EXPEDIENTS_270"."CODI_ESTUDIANT" AS "ID_ESTUDIANT", 
 "COPIA_VW_EXPEDIENTS_270"."DNI", 
 "COPIA_VW_EXPEDIENTS_270"."CURS_INICI", 
 "COPIA_VW_EXPEDIENTS_270"."QUAD_INICI", 

... 
 

obi_quads_supera_fs ("COPIA_VW_EXPEDIENTS_270"."DNI", 
"COPIA_VW_EXPEDIENTS_270"."FS_APROVADA", "COPIA_VW_EXPEDIENTS_270"."CODI_PROGRAMA") 
AS "QUADS_SUPERA_FS", 

 
obi_calcul_tp(obi_quads_supera_fs("COPIA_VW_EXPEDIENTS_270"."DNI", 
"COPIA_VW_EXPEDIENTS_270"."FS_APROVADA", "COPIA_VW_EXPEDIENTS_270"."CODI_PROGRAMA"), 
2) AS "TP_SUPERA_FS", 

 ... 
FROM 
 "COPIA_VW_EXPEDIENTS_270" 
); 

 

6.7 EXPLOTACIÓ DEL DATA WAREHOUSE 

L'objectiu final de tots els sistemes d'emmagatzematge de dades és explotar el magatzem de 

dades. El magatzem és un gran repositori de dades que no diu molt per si mateix i que necessita 

d’eines auxiliars per consultar i analitzar dades emmagatzemades. Sense les eines adequades 

d'explotació, no es poden extreure els coneixements del data warehouse, i tot el sistema 

fracassarà en el seu objectiu de proporcionar informació per donar suport a la presa de decisions. 

Les tècniques d'explotació més utilitzades es poden classificar en: 
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 Query & Reporting. És l'evolució i optimització de les tècniques tradicionals de consulta i 

presentació d'informes. 

 Eines OLAP. És l'anàlisi de les dades des de diferents dimensions o components de la 

perspectiva.  

 Eines de dashboard i scorecard. Permeten a l’usuari final veure informació crítica per al 

rendiment mitjançant icones gràfiques i amb la possibilitat de veure més detall per 

analitzar informació detallada i informes, si es desitja. 

 Mineria de dades o datamining. És l'exploració i anàlisi de grans quantitats de dades per 

descobrir i interpretar patrons desconeguts i regles significatives. Els usos més habituals 

són: segmentació, venda creuada, classificació, previsió, optimització, etc. 

L'explotació del magatzem de dades aplicant aquestes tècniques permet entre altres: 

 Accedir a informes a través d'una eina d'explotació de manera centralitzada i no 

distribuïda. 

 Disposar d'un inventari d'informes, permetent la classificació i tipificació de tots ells. 

 Automatitzar la generació dels informes més utilitzats. 

 Definir les consultes i informes predefinits d'ús comú.  

 Definir, recopilar, estructurar i organitzar les dades rellevants. 

 Entorn web a través del qual es podrà accedir als informes que s'hagin generat. 

 Visualització d’anàlisis tant de forma numèrica com gràfica. 

 Usabilitat, informació en un clic. 

 

L’Oracle Business Analytics és una solució que ajuda a obtenir d’una manera visual, una idea de 

tots els aspectes del negoci, planificar el futur i actuar amb confiança en qualsevol moment, en 

qualsevol lloc i en qualsevol dispositiu.  

Per a iniciar la fase d’explotació de la informació la capa de presentació ha d’estar preparada, és a 

dir, s’han hagut de generat els fets, dimensions, mesures, variables, etc., i les dades han d’estar 

carregades. Es fa l’explotació mitjançant diferents elements: dashboards, anàlisis, filtres, 

condicions, prompts, gràfiques, accions, etc. 

 

6.7.1 Estructuració de la informació al QC 

La informació en el nou quadre de comandament s’ha organitzat segons els àmbits en que està 

estructurada la facultat, el àmbits que tenia quadre de comandament inicial i les necessitats i 

preocupacions que tenen la degana i l’equip deganal. S’han considerat els següents grans grups 

d’anàlisis, informes i indicadors:  

 Estudiantat 

 Resultat Acadèmics 
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 Titulats 

 Mobilitat 

 Convenis de Cooperació Educativa 

 Professorat i PAS 

 Infraestructura TIC 

 Recursos econòmics 

 Indicadors VERIFICA  

 Memòria Acadèmica  

 

La Figura 35 mostra una imatge actual dels àmbits d’informació. Cada àmbit o agrupació a la 

vegada està dividit en un o dos nivells de profunditat en funció del detall al què es vol arribar. A 

continuació es mostra un fragment de l’estructura general ressaltant en verd els aspectes que 

s’han treballat en aquest projecte. 

 

Figura 35. Esquema de navegació del QC FIB 

 

La pàgina principal del Quadre de Comandament (Figura 38) recull l’estructura anterior. A més 

s’intenta que apartat vagi acompanyat d’un o més indicadors clau/resum que proporcioni, només 

entrar, una primera idea de la situació via dials d’informació.   

Un exemple són els dos dials que es mostren a continuació que mostren gràfica i numèricament 

dades comparades de la situació actual versus la de fa un exactament un any. Es mostren dos 

indicadors molt concrets. 

 Per l’àmbit d’accés als estudis, s’ha seleccionat l’indicador nota mitjana d’accés al grau en 

Enginyeria Informàtica perquè s’ha considerat força representatiu. La Figura 36 mostra la 

Estudiantat 

Dades de la 
preinscripció 

L'accés als 
estudis 

Dades sobre 
la matrícula 

Resultats 
acadèmics 
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nota mitjana dels estudiants que han accedit al grau que ha pujat un 13,39% respecte a la 

nota mitjana dels estudiants que van accedir els curs anterior.  

 Per l’àmbit de la fase inicial, s’ha seleccionat un indicador força important que és el 

nombre d’estudiants que superen la fase inicial. La Figura 36 compara el nombre 

d’estudiants que han superat la FI un quadrimestre respecte el mateix quadrimestre del 

curs anterior i posa de manifest l’augment o disminució d’aquest indicadors. 

 

             

Figura 36. Indicadors resum 

 

Per veure les dades, el que primer s’ha de fer és entrar a un navegador i carregar la pàgina d’inici. 

El primer que es trobarà l’usuari és una pantalla per autentificar-se.  

 

 

Figura 37. Pantalla d'inici a l'analytics 

 

Una vegada es té accés, l’usuari es troba amb la pàgina d’inici del quadre de comandament on 

veurà la informació corresponent en funció dels privilegis atorgats. 

Actualment, una vegada s’accedeix, tothom pot veure tota la informació que hi ha, però es podria 

configurar per a què cada interessat veiés una informació o una altra. Fins arribar a mostrar la 

informació filtrada. 
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Figura 38. Aspecte de la pàgina inicial del QC FIB 
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Des del menú principal, es poden seleccionar les anàlisis amb els indicadors a consultar o 

comparar. S’intenta que totes les pantalles tinguin un aspecte semblant per a facilitar el seu ús. En 

la Figura 39  s’observa la distribució de les dades dins de les pantalles que s’amplia en el punt 

següent. 

 

6.7.2 Disseny extern 

El disseny extern pretén definir com serà la part del sistema que interactua amb l’usuari. 

Consisteix en la definició dels mecanismes amb els que els usuaris poden realitzar peticions al 

sistema i la manera de mostrar els resultats d’aquestes peticions a l’usuari. En aquest sentit, es 

decideix que la informació quedi distribuïda en la pantalla de la manera següent: 

 

 

Figura 39. Esquema d’una anàlisi del QC FIB 

 

 Un espai amb els paràmetres de filtres que es poden aplicar a les anàlisis.  

 Un espai amb l’anàlisi en sí, format en general per taules de dades i gràfiques.  

 Un espai on es pot trobar més indicadors agrupats temàticament per pestanyes. 

 

Un exemple es mostra a continuació, on es poden veure els paràmetres de consulta o filtres a 

l’esquerra, i les taules de dades i les de gràfiques corresponents a la dreta. 
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Crear un dashboard 

Encara que hi ha manuals que expliquem a un nivell de detall molt important com crear analysis i 

dashboards (21), tot seguit es comentaran alguns dels aspectes més destacats. 

 

 

Figura 40. Exemple d'un panell amb dades 

 

L’OBIEE anomena als panells dashboard i són una composició de diferents elements: 

Analysis: per crear anàlisis (dades i/o gràfiques). 

Filter: per a crear els filtres dels paràmetres de consulta en les anàlisis. 

Dashboard Prompt: per a crear els filtres dels paràmetres de consulta en el dashboard. 

 

La imatge de la Figura 41 mostra la distribuït de les quatre anàlisis del panell “Resultats 

estudiants” (part dreta) i el dashboard prompt que correspon als paràmetres de consultar (part 

l’esquerra). 
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Figura 41. Dashboard: composició d'elements 

 

Per crear una anàlisi com per exemple “1-Evolució FI”, s’ha d’editar l’anàlisi, seleccionar les dades 

a utilitzar i aplicar els filtres desitjats. Tot això es pot fer amb l’apartat “Criteria”.  

 

 

Figura 42. Crea una anàlisi: criteria 
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Una vegada la consulta està feta, es poden veure generar les gràfiques i distribuir les dades. Això 

es pot fer a l’apartat “Results”, que a més és on es dóna format, es poden aplicar condicions per a 

mostrar la informació.  

 

 

Figura 43. Crea una anàlisis: Results 

 

Encara que sembla molt senzill crear una anàlisis perquè es fa tot d’una manera molt visual, 

aquesta eina és molt potent amb una complexitat de funcionament considerable.  

 

El detall dels indicadors implementats, les dades mostrades i les gràfiques que els representen es 

troba a l’annex 1. 
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7 PLANIFICACIÓ I 

ANÀLISI 

ECONÒMICA  
 

 

 

 

 

 

7.1 PLANIFICACIÓ 

La proposta d’aquest projecte es realitza a principis de l’any 2011. Per aquell temps es va plantejar 

un projecte en el qual hi treballaven dues persones, per tant, amb un objectiu més ambiciós, 

desenvolupar indicadors per a tots els àmbits acadèmics. 

En aquest projecte la idea era realitzar una primera conjunta de recollida de requisits i després 

dividir el projecte en dues parts per dedicar-se cadascú a implementar la seva part, la tipologia de 

projecte permetia una bona divisió.  

És per això, que immediatament es van iniciar les entrevistes als diferents membres de l’equip 

deganal.  

Passat un temps i per qüestions d’incompatibilitat laboral, poc a poc el meu company es va anar 

desvinculant del projecte. 

Va ser a principis de l’any 2012 quan es va redefinir el projecte i es va adaptar a  una proposta de 

projecte per a una única persona. 
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Planificació inicial 

A continuació es mostra una planificació inicial del nou projecte definit. Evidentment, tot el que es 

va fer prèviament s’ha aprofitat, doncs l’abast d’aquest projecte conté part dels indicadors 

acadèmics més crítics. Es planteja una planificació amb un dedicació entre 15 i 20 hores 

setmanals. Cal recordar que aquest projecte es realitza fora d’hores de feina. 

 

 

Figura 44. Planificació inicial 

 

Planificació de seguiment 

A finals de l’any 2012 es va presentar l’informe previ en el qual es van incloure els percentatges 

dels objectius coberts fins al moment, més una petita planificació del que es faria en els propers 

mesos. 

Segons la proposta a finals de gener tindria lloc la defensa del projecte i per tant, la finalització del 

mateix. 

 

 Id  Nombre de tarea  Trabajo  Comienzo  Fin

 0 Planificació 749 horas lun 21/02/11 lun 28/01/13
1 Definicio del projecte 6 horas lun 21/02/11 mié 23/02/11
2 Entrevistes usuaris finals 68 horas lun 28/02/11 dom 31/07/11
3 Cap de l'ASPD 25 horas lun 28/02/11 dom 31/07/11
4 Degana 8 horas lun 07/03/11 dom 13/03/11
5 Cap d'estudis 10 horas lun 14/03/11 dom 27/03/11
6 Cap d'estudis de la FI 10 horas lun 14/03/11 dom 27/03/11
7 Vicedegà de Promoció 4 horas lun 04/04/11 dom 10/04/11
8 Vicedegana d'Empreses 4 horas lun 04/04/11 dom 10/04/11
9 Vicedegana d'Internacionals 7 horas lun 18/04/11 dom 24/04/11

10 Selecció de l'eina de suport 12 horas lun 12/12/11 lun 19/12/11
11 Avaluació eina de suport 10 horas lun 12/12/11 dom 18/12/11
12 Reunió amb Prisma 2 horas lun 19/12/11 lun 19/12/11
13 Redefinició del projecte 6 horas mié 25/01/12 mié 01/02/12
14 Reunions seguiment 16 horas lun 01/10/12 vie 30/11/12
15 Reunions de seguiment cap ASPD 10 horas lun 01/10/12 vie 30/11/12
16 Reunió seguiment caps d'estudis 3 horas vie 09/11/12 vie 09/11/12
17 Reunió-demo Comissió Qualitat 3 horas mié 21/11/12 mié 21/11/12
18 Fase 1. Anàlisi d'un sistema d'indicadors 370 horas jue 02/02/12 dom 29/07/12
19 Identificar els indicadors que afecten a l'accés als estudis de grau i a la fase inicial i al seu rendiment30 horas jue 02/02/12 dom 19/02/12
20 Definir i classificar els indicadors 60 horas lun 20/02/12 dom 18/03/12
21 Model dimensional 20 horas lun 19/03/12 dom 25/03/12
22 Model base de dades 10 horas lun 26/03/12 dom 01/04/12
23 Procés ETL 60 horas lun 02/04/12 dom 29/04/12
24 Aprenentatge de l'eina 20 horas lun 30/04/12 dom 06/05/12
25 Implementació dels indicadors catalogats com a més prioritaris 170 horas lun 07/05/12 dom 29/07/12
26 Fase 2. Control dels indicadors 20 horas lun 03/09/12 dom 16/09/12
27 Identificació dels indicadors crítics 10 horas lun 03/09/12 dom 09/09/12
28 Identificiar símptomes i mecanismes de detecció 10 horas lun 10/09/12 dom 16/09/12
29 Documentació 230 horas lun 17/09/12 dom 13/01/13
30 Anàlisi de requisits 100 horas lun 17/09/12 dom 11/11/12
31 Disseny i Arquitectura 60 horas lun 12/11/12 dom 09/12/12
32 Altres capitols 50 horas lun 10/12/12 dom 30/12/12
33 Revisió 20 horas lun 07/01/13 dom 13/01/13
34 Defensa 21 horas lun 14/01/13 lun 28/01/13
35 Preparació defensa 20 horas lun 14/01/13 dom 27/01/13
36 Defensa del projecte 1 hora lun 28/01/13 lun 28/01/13
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 Objectiu % cobert 

Fase 1. Anàlisi d’un sistema d’indicadors  

 
1. Identificar els indicadors que afecten a l’accés als estudis de grau i a la fase 

inicial i al seu rendiment. 
100 % 

 2. Definir i classificar els indicadors. 60 % 

 
3. Validar els indicadors amb els grups d’interès que tenen una implicació més 

directe en el sistema. 
80 % 

 
4. Establir quin sistema software s’ha de desenvolupar per gestionar els 

indicadors. 
100 % 

 5. Implementar els indicadors catalogats com a més prioritaris. 80 % 

Fase 2. Control dels indicadors  

 1. Identificació dels indicadors crítics. 100 % 

 2. Identificar símptomes i mecanismes de detecció. 33 % 

Figura 45. Planificació de seguiment 

 

Planificació final 

No s’han aconseguit els objectius establerts en la planificació inicial ni en la planificació de 

seguiment. De fet, finalment es produeix un retard de 5 mesos. Les possibles causes del retard 

són: 

 Una planificació inicial ambiciosa amb una proposta de dedicació de gairebé 20 hores 

setmanals, quan la realitat és que la dedicació va ser menor. Dedicar unes estones cada 

dia, fa que el rendiment sigui molt baix i s’acaba perdent temps en recordar en quin punt 

estava. 

 Diversos motius han fet que el projecte es dilatés en el temps, però sense increment 

d’hores dedicades la projecte. Per qüestions personals hi ha hagut mesos en què no s’han 

dedicat esforços en avançar el projecte. Aquest fet es veu reflectit en la planificació final. 

Finalment el projecte ha tingut una durada d’uns dos anys i mig, si es compta des que es va 

realitzar la proposta conjunta.  

És important remarcar que en la planificació no consten les hores dedicades a entrevistar al tècnic 

de suport a l’Àrea de Suport a la Presa de Decisions. El més normal seria tenir contacte directe 

amb la persona amb coneixements del negoci i TIC a la vegada. S’ha donat el cas que la persona 

que ocupa aquest rol és la mateixa persona de desenvolupa el projecte. És per aquest motiu que 

les hores no apareixen i que el nombre d’hores dedicades a entrevistes sembli a priori baix. En 

principi seria una gran avantatge, atès que ja es té coneixement del negoci.  
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Figura 46. Planificació final 

 

Figura 47. Diagrama de Gantt final 

 Id  Nombre de tarea  Trabajo  Comienzo  Fin

 0 Planificació 763 horas lun 21/02/11 mié 19/06/13
1 Definicio del projecte 6 horas lun 21/02/11 mié 23/02/11
2 Entrevistes usuaris finals 68 horas lun 28/02/11 dom 31/07/11
3 Cap de l'ASPD 25 horas lun 28/02/11 dom 31/07/11
4 Degana 8 horas lun 07/03/11 dom 13/03/11
5 Cap d'estudis 10 horas lun 14/03/11 dom 27/03/11
6 Cap d'estudis de la FI 10 horas lun 14/03/11 dom 27/03/11
7 Vicedegà de Promoció 4 horas lun 04/04/11 dom 10/04/11
8 Vicedegana d'Empreses 4 horas lun 04/04/11 dom 10/04/11
9 Vicedegana d'Internacionals 7 horas lun 18/04/11 dom 24/04/11

10 Selecció de l'eina de suport 12 horas lun 12/12/11 lun 19/12/11
11 Avaluació eina de suport 10 horas lun 12/12/11 dom 18/12/11
12 Reunió amb Prisma 2 horas lun 19/12/11 lun 19/12/11
13 Redefinició del projecte 6 horas mié 25/01/12 mié 01/02/12
14 Reunions seguiment 16 horas lun 01/10/12 vie 30/11/12
15 Reunions de seguiment cap ASPD 10 horas lun 01/10/12 vie 30/11/12
16 Reunió seguiment caps d'estudis 3 horas vie 09/11/12 vie 09/11/12
17 Reunió-demo Comissió Qualitat 3 horas mié 21/11/12 mié 21/11/12
18 Fase 1. Anàlisi d'un sistema d'indicadors 392 horas jue 02/02/12 vie 22/02/13
19 Identificar els indicadors que afecten a l'accés als estudis de 

grau i a la fase inicial i al seu rendiment
30 horas jue 02/02/12 dom 26/02/12

20 Definir i classificar els indicadors 65 horas lun 13/02/12 jue 12/04/12
21 Model dimensional 36 horas lun 09/04/12 vie 29/06/12
22 Model base de dades 11 horas lun 13/02/12 vie 23/03/12
23 Procés ETL 37 horas lun 19/03/12 mar 17/04/12
24 Aprenentatge de l'eina 44 horas lun 07/05/12 mar 19/06/12
25 Implementació dels indicadors catalogats com a més 

prioritaris
169 horas lun 30/07/12 vie 22/02/13

26 Fase 2. Control dels indicadors 26 horas lun 02/07/12 lun 01/10/12
27 Identificació dels indicadors crítics 11 horas lun 02/07/12 mar 31/07/12
28 Identificiar símptomes i mecanismes de detecció 15 horas lun 30/07/12 lun 01/10/12
29 Documentació 216 horas lun 03/12/12 jue 13/06/13
30 Anàlisi de requisits 99 horas lun 03/12/12 jue 31/01/13
31 Disseny i Arquitectura 60 horas mié 01/05/13 vie 17/05/13
32 Altres capitols 37 horas sáb 18/05/13 vie 24/05/13
33 Revisió 20 horas mié 29/05/13 jue 13/06/13
34 Defensa 21 horas jue 13/06/13 mié 19/06/13
35 Preparació defensa 20 horas jue 13/06/13 mar 18/06/13
36 Defensa del projecte 1 hora mié 19/06/13 mié 19/06/13
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7.2 ANÀLISI ECONÒMICA 

Per fer l’anàlisi econòmica es consideren tres elements que generen despesa: recursos humans, 

recursos software i recursos hardware. 

 

Costos recursos humans 

Per calcular la despesa en recursos humans del projecte s’han considerat els següents rols
9
: 

 Analista funcional: 35 €/hora 

 Analista programador: 31 €/hora 

 Programador: 27 €/hora 

Aquests preus/hora són un exemple de cost que hauria tingut si la Facultat subcontractes el 

desenvolupament d’aquest projecte.  

Tasca Rol Preu/Hora* Hores Total 

Requisits Analista funcional 35 €/hora 201 7.035,00 € 

Disseny Analista programador 31 €/hora 47 1.457,00 € 

Implementació Programador 27 €/hora 278 7.506,00 € 

Documentació  Analista programador 31 €/hora 237 7.347,00 € 

  TOTAL 763 23.345,00 € 

Figura 48. Relació cost recursos humans 

 

Cost del software 

Tot seguit s’exposa el software utilitzat, i a continuació, s’especifica la tipologia de la llicència i el 

cost. 

Windows 7 Service Pack 1. Sistema Operatiu de l’ordinador utilitzar per al 

desenvolupament del projecte. 

Oracle Business Intelligence 11g.  Plataforma Business Intelligence, eina de suport per 

al desenvolupament de la solució final. 

 Mozilla Firefox 18.0.2. Navegador web. 

 Internet Explorer 9. Navegador web. 

                                                      

9
 http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/26/pdfs/BOE-B-2012-26318.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/26/pdfs/BOE-B-2012-26318.pdf
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Chrome v26. Navegador web. 

  Microsoft Office Professional Plus 2010. Suite ofimàtica de Microsoft amb  diferents 

programes entre els quals hi ha el Microsoft Word, destinat al processament de textos i Microsoft 

Excel, destinat a les fulles de càlcul. El Ms Word s’ha utilitzat per a l’elaboració de la memòria. El 

Ms Excel per analitzar el quadre de comandament inicial. 

 Microsoft Project. Programa de la suite ofimàtica de Microsoft destinat a l’administració de 

projectes. S’ha usat per a realitzar els diagrames de planificació del projecte. 

 Microsoft Visio 2010. Programa de Microsoft destinat al dibuix vectorial. S’ha usat per a 

realitzar els diagrames d’arquitectura del capítol de disseny. 

 Dropbox. Servei web o d’escriptori que serveix per a compartir informació i que aquesta 

sigui accessible des de qualsevol ordinador. S’ha usat per a fer còpies de seguretat de tota la 

documentació i part del codi. 

 

Software Tipus de llicència Cost amortització 

Windows 7 Service 
Pack 1 

Llicència per a ús de la UPC 
- 

Oracle Business 
Intelligence 11g 

Llicència per a ús de la UPC. Amortització en 
3 anys amb un us del 10 %. 

(12.000 €  x 10% ) / 3 
= 400 € 

Mozilla Firefox  
Mozilla Public License, GNU General Public 
License, i GNU Lesser General Public License 
(LGPL) 

- 

Internet Explorer  Inclòs amb el Sistema Operatiu  - 

Chrome  - 

Microsoft Office  Llicència per a ús de la UPC - 

Microsoft Visio Llicència estudiant FIB. Acord MSDNA
10

  - 

Dropbox  - 

 TOTAL 400 € 

Figura 49. Relació cost software 

                                                      

10
 Acord MSDNAA: La FIB està subscrita a l'acord MSDNAA (Microsoft Developer Network Academic 

Alliance). En virtut d'aquest acord els alumnes de la FIB, poden obtenir diferent software de Microsoft que 
inclou Sistemas operatius, eines de desenvolupament i servidors. 
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7.2.1 Cost hardware 

Per desenvolupament del projecte no ha estat necessari adquirir nou hardware, s’ha treballat amb 

el hardware existent. Donat que el projecte té una durada aproximada de 2 anys, es realitza 

l’amortització del hardware utilitzat.  

 

Hardware Cost 
Anys 

amortització 
Cost/mes 

Durada 
projecte 

Cost 
amortització 

Portàtil DELL Latitude 
E6500  

1.200 €* 
3 anys 

(36 mesos) 
33,33 € 

6 mesos x 80 
% = 4,8 
mesos 

159,98 € 

Ordinador de sobretaula 
HP 
Intel Core i5 CPU a 3,3 
GHz amb 4 GB de RAM 

1.000 €* 
3 anys 

(36 mesos) 
27,77 € 

6 mesos x 20 
% + 18 

mesos x 80 
% = 23,7 

658,15 € 

Servidor 
PoweEdge PE2950 
4Gb de RAM 

16.000 €* 
3 anys 

(36 mesos) 
444,44 € 18 mesos 7.999,92 € 

    TOTAL 8.818,05 € 

Figura 50. Relació cost hardware 

*inLab FIB 

 

El cost total d’aquest projecte és: 

 Cost dels Recursos Humans 23.345,00 € 

 Cost del Software 400,00 € 

 Cost del Hardware 8.818,05 € 

 Cost Global 32.563,05 € 

 

Nota: Tots aquests imports no inclouen l’IVA
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8 CONCLUSIONS 
 

 

 

 

 

 

“When you are asked if you can do a job, tell 'em, 'Certainly I can!' Then get busy and find out how 

to do it”  

Theodore Roosevelt 

 

 

Després de 6 anys treballant a l’Àrea de Suport a la Presa de Decisions de la FIB (ASPD) com a 

suport tècnic, el desenvolupament d’aquest projecte ha significat, un punt d’inflexió en la meva 

carrera professional, a més d’un punt de millora important per a la Facultat. 

Recordo quan vaig començar a treballar amb el QC. La primera vegada que el vaig veure, era un 

document word imprès d’unes 15 fulles, amb gràfiques i taules amb dades. 

El temps que vaig estar col·laborant amb l’ASPD, vam donar un primer pas en l’evolució del QC. 

Després de molts mesos de treball desxifrant aquell document i entenent, el llavors, nou sistema 

de consultes de Prisma, vam aconseguir tenir un petit i senzill sistema d’informació combinant 

diverses eines ofimàtiques. Però com tot, tenia les seves limitacions. 

Amb el desenvolupament d’aquest projecte s’assoleix un doble objectiu. Per una part, 

s’aconsegueix cobrir la necessitat de la Facultat de disposar d’una eina de qualitat a nivell 

estratègic per a donar suport a la presa de decisions. 
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I per una altra, satisfer la meva predisposició a: 

 desenvolupar un projecte que planteja una solució alineada a les estratègies de la Facultat 

aportant un valor afegit al centre,  

 poder aportar l’experiència adquirida en el meu pas per l’àrea de Suporta a la Presa de 

Decisió, 

 poder posar en pràctica i consolidar els coneixements adquirits durant la carrera, 

 poder posar en pràctica els coneixements adquirits durant la meva formació interna en 

temes de qualitat, entre d’altres, 

 adquirir nous coneixements tècniques. 

 

El quadre de comandament ha fet un pas més en la seva evolució tecnològica. Els objectius s’han 

cobert, actualment la Facultat disposa i utilitza una eina que dóna suport a l’anàlisi de dades per a 

la presa de decisions. 

S’han reduït costos i esforços que es poden dedicar a cobrir altres necessitats. S’ha guanyat en 

temps de resposta, abans podia passar una setmana des de la sol·licitud de les dades fins a 

l’obtenció dels resultats, ara el temps de buscar-la i executar-la. En el cas de existir, el temps 

d’implementació, que només serà d’una vegada. 

Les dades estan centralitzades i actualitzades al moment, cosa que possibilita la detecció de 

riscos i identificar oportunitats de millora. 

Ara el propi interessat pot consultar dades i aplicar filtres per fer seguiment de variables i conjunt 

de poblacions d’una manera autònoma. 

 

En definitiva, la Facultat ha guanyat valor i ha donat un pas en el camí de l’excel·lència. 

 

8.1 TREBALL FUTUR 

El quadre de comandament és una eina dissenyada a mida per als usuaris de la Facultat 

d’Informàtica de Barcelona i pensada per adaptar-se en funció de les necessitats i prioritats. Per 

tant, és un sistema viu que anirà evolucionant i creixent, així vagin canviat les estratègies, els 

objectius i la societat. 

Encara que aquest projecte només ha implementat uns quants indicadors, actualment hi ha més 

persones treballant per incloure d’altres. Algunes indicacions que em van fer arribar els 

stakeholders i que algunes no s’han arribat a implementar i/o propostes de millora són: 

 Implementació d’indicadors de la resta d’àmbits acadèmics: convenis de cooperació 

educativa, màsters i mobilitat d’estudiants i del personal d’administració i serveis. 

 Implementació dels indicadors VERIFICA.  
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 Definició i implementació d’indicadors de control: econòmics i de recursos. 

 Definició i implementació d’indicadors de recursos humans. 

 Implementació d’indicadors de la Memòria Acadèmica de la FIB. 

 Definició i implementació d’indicadors d’Infraestructures TIC. 

 Definició i implementació d’indicadors A més dels indicadors sobre la procedència dels 

estudiants. 

 A nivell tècnic, plantejar una optimització de les consultes per millorar l’eficiència i el temps 

de resposta.  

A més també s’ha pensat en:  

 Indicadors socioecnòmics. Plantejar, definir i implementar indicadors de context social i 

econòmic com per exemple la taxa de natalitat i l’atur. 

 Aplicar una jerarquia o grups de visualització d’indicadors: 

o Indicadors públics: oberts a la societat 

o Indicadors per a la comunitat FIB com per exemple per a responsables 

d’assignatures 

o Indicadors de nivell intern com per exemple només l’equip deganal. 

 Potenciar la definició de indicadors resum com són els de que hi ha actualment a la pàgina 

principal. 

 Establir comparatives de resultats amb altres universitats catalanes. 

 Proposar l’adopció del quadre de comandament a altres escoles de la UPC, al tenir Prisma 

com a font d’informació una adaptació no seria complicada. 

 Es proposa aplicar tècniques de data mining per trobar models que permetin definir un 

índex d’idoneïtat més complet. 

 

La llista es llarga, encara es podrien fer més propostes. El sistema evolucionarà tant com 

evolucionin les nostres necessitats.  
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10 ANNEX 1: 
INDICADORS 

 

 

 

 

 

 

A continuació s’especifiquen els indicadors seguint el model descrit al l’apartat 3.2 Definició dels 

indicadors.  

És important comentar que els números que apareixen en les següents definicions d’indicadors i 

en tot el projecte en sí, tot i ser versemblants no es corresponen a la realitat. 
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10.1 ACCÉS A LA FACULTAT 

 

Denominació: Nota d’accés de l’estudiant en una posició Codi: Admissió-01 

Descripció i propòsit: Nota d’accés de l’estudiant que ocupa la posició número 1, posició 25, 
posició 50, posició 75 i posició 100 una vegada endreçades de forma descendent les notes dels 
estudiants que d’una promoció accedeixen a la Facultat per preinscripció en primera opció. 

Objectiu i evolució: Una anàlisi de l'estudiantat a partir de la seva nota d’accés permet saber 
quina és la qualitat amb la qual hi accedeix comparant-los al llarg del temps, a més de poder 
establir una relació amb els estudiants d’altres centres. A partir d’aquest indicador i els que té 
relació, més l’oferta de places d’entrada d’un centre determinat, s’estableix una comparativa de 
notes entre centres. 

Obligació de l’objectiu: FIB 

Responsable: Cap d’estudis de la Fase Inicial 

Relació amb altres indicadors propis o d’altri: Nota d’accés del darrer estudiant, Nota d’accés 
mitjana dels estudiants d’entrada. 

Periodicitat: Anual Font d’informació: Prisma 

Representació: Número amb tres decimals Rep. gràfica: Gràfica en línies 

Nivell d’anàlisi (o desagregació): Curs de promoció i gènere. 

Forma de càlcul: Donada una promoció d’entrada, endreçar el llistat per nota d’accés de forma 
descendent i seleccionar la nota corresponent a la posició a estudiar. 

Exemple: Si en una determinada promoció entren 380 estudiants, s’endrecen i seleccionen les 
notes d’accés dels estudiants que ocupen les posicions 1, 25, 50, 75 i 100.  

 

Curs Inici 1r. 25è 50è 75è 100è 

2010-11 13,296 11,086 10,190 9,722 9,324 

2011-12 13,302 10,482 9,838 9,240 8,708 

2012-13 13,130 11,214 10,562 10,050 9,544 
 

 

Observacions: Es tenen en compte estudiants d’accés a la Facultat al setembre per la via de 
preinscripció i en primera opció. 

Data de revisió: Novembre 2012 

 

 

La representació gràfica dels indicadors nota d’accés de l’estudiant en la posició 1, nota d’accés 

de l’estudiant en la posició 25, nota d’accés de l’estudiant en la posició 50 i nota d’accés de 

l’estudiant en la posició 100, per estudiar l’evolució de notes dels estudiants amb més probabilitat 

d’èxit es fa conjunta en una única gràfica superposant els cinc indicadors. 
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Denominació: Nota d’accés del darrer estudiant Codi: Admissió-02 

Descripció i propòsit: Nota d’accés de l’estudiant que ocupa la darrera posició una vegada 
endreçades de forma descendent les notes dels estudiants que d’una promoció accedeixen a la 
Facultat per preinscripció en primera opció. 

Objectiu i evolució: Establir la nota de tall dels estudis de la promoció d’entrada i que representa 
la nota mínima necessària per accedir-hi quan la nota d’accés del darrer estudiant és del grup 
d’estudiant en primera opció que han accedit a través de les PAU matriculats al juliol.  

Obligació de l’objectiu: FIB, UPC 

Responsable: Cap d’estudis de la Fase Inicial 

Relació amb altres indicadors propis o d’altri: Nota d’accés de l’estudiant en la posició 1, Nota 
d’accés de l’estudiant en la posició 25, Nota d’accés de l’estudiant en la posició 50, Nota d’accés 
de l’estudiant en la posició 75, Nota d’accés de l’estudiant en la posició 100, Nota d’accés mitjana 
dels estudiants d’entrada, oferta dels estudis i demanda dels estudis. 

Periodicitat: Anual Font d’informació: Prisma 

Representació: Número amb tres decimals Rep. gràfica: Gràfica en línies 

Nivell d’anàlisi (o desagregació): Curs de promoció, titulació, gènere, tipus/via d’accés. 

Forma de càlcul: Donada una promoció d’entrada, endreçar el llistat per nota d’accés de forma 
descendent i seleccionar la nota corresponent a la posició a estudiar. 

Exemple: Si una promoció d’entrada té 380 estudiants que han accedit a través de les PAU. 
Aquesta nota va variant durant els diversos cursos acadèmics. Així doncs, el curs 2010-11 era de 
8,662; el curs 2011-12 va ser de 5,346; i el curs 2012-13 va ser de 6,050. 

Curs Inici Últim 

2010-11 5,662 

2011-12 5,346 

2012-13 6,050 
 

Observacions: Es consideren els estudiants d’accés a la Facultat al setembre per preinscripció i 
en primera opció. 

Data de revisió: Novembre 2012 
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Denominació: Nota d’accés mitjana dels estudiants d’entrada Codi: Admissió-03 

Descripció i propòsit: Donada una promoció d'entrada, la nota mitjana del conjunt de notes 
d’accés de l’estudiantat d’entrada a la Facultat per preinscripció en primera opció. 

Objectiu i evolució: Conèixer la nota mitjana del conjunt d’estudiants que entren una promoció 
determinada. 

Obligació de l’objectiu: FIB 

Responsable: Cap d’estudis de la Fase Inicial 

Relació amb altres indicadors propis o d’altri: Nota d’accés de l’estudiant en la posició 1, Nota 
d’accés de l’estudiant en la posició 25, Nota d’accés de l’estudiant en la posició 50, Nota d’accés 
de l’estudiant en la posició 75, Nota d’accés de l’estudiant en la posició 100, Nota d’accés del 
darrer estudiant. 

Periodicitat: Anual Font d’informació: Prisma 

Representació: Número amb tres decimals Rep. gràfica: Gràfica en línies 

Nivell d’anàlisi (o desagregació): Curs de promoció, titulació, gènere, tipus/via d’accés. 

Forma de càlcul: Donada una cohort d’entrada, es calcula la mitjana del conjunt de les notes 
sumant totes les notes i dividint per el nombre d’estudiants de la promoció d’entrada. 

∑             

                                     
 

Exemple: Si en una determinada promoció entren 380 estudiants, es fa el sumatori de totes les 
notes d’accés i es divideix per 380. El resultat serà la nota d’accés mitjana d’aquella promoció. 

 

Curs Inici Mitjana 

2010-11 8,362 

2011-12 8,030 

2012-13 8,677 
 

 

Observacions: Es consideren els estudiants d’accés a la Facultat al setembre per preinscripció i 
en primera opció. 

Data de revisió: Novembre 2012 

 

La representació gràfica d’aquest indicadors es mostra en context amb els indicadors Nota del 

primer i Nota d’accés del darrer estudiants d’entrada. 
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Denominació: Nombre d’estudiants segons la nota d’accés Codi: Admissió-04 

Descripció i propòsit: Conjunt d'estudiants de nou ingrés en la Facultat agrupat en funció de la 
seva nota d'accés determinant intervals de mig punt. 

Objectiu i evolució: Conèixer la distribució de la nota d’accés per saber el nivell que té un grup 
d’entrada. 

Obligació de l’objectiu: FIB 

Responsable: Cap d’estudis de la Fase Inicial 

Relació amb altres indicadors propis o d’altri: Nota d’accés de l’estudiant en la posició 1, Nota 
d’accés de l’estudiant en la posició 25, Nota d’accés de l’estudiant en la posició 50, Nota d’accés 
de l’estudiant en la posició 75, Nota d’accés de l’estudiant en la posició 100, Nota d’accés del 
darrer estudiant. 

Periodicitat: Anual Font d’informació: Prisma 

Representació:  Número sense decimal Rep. gràfica: Gràfica en línies i gràfic circular 

Nivell d’anàlisi (o desagregació): Curs de promoció, titulació, gènere, tipus/via d’accés. 

Forma de càlcul: Per a cada promoció d’entrada es calcula el nombre d’estudiants per cada 
interval de nota. 

Exemple: Donada un població de 400 estudiants, endreçar la llista per nota d’accés i comptar els 
estudiants que es troben dintre de cada rang establert. 

 

Curs Inici 
5 - 

5,499 
5,5 -
5,999 

6 -
6,499 

6,5 -
6,999 

... 
10 -

10,499 
10,5 -
10,999 

11 -
11,499 

11,5 -
11,999 

>12 

2010-11 2 20 45 45 ... 18 14 14 10 10 

2011-12 3 1 60 66 ... 16 9 9 2 9 

2012-13 1 3 4 48 ... 28 21 21 6 11 
 

Observacions: - 

Data de revisió: Novembre 2012 
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Denominació: Nombre d’estudiants que accedeixen a la Facultat Codi: Admissió-05 

Descripció i propòsit: Tot el conjunt d'estudiants de nou ingrés que accedeixen en la Facultat 
agrupat en funció de la seva nota d'accés determinant intervals de mig punt. 

Objectiu i evolució: Es vol augmentar el nombre d’estudiant que accedeixen a la Facultat arribant 
a cobrir l’oferta te places que s’ofereix. 

Obligació de l’objectiu: FIB 

Responsable: Cap d’estudis de la Fase Inicial 

Relació amb altres indicadors propis o d’altri: Nota d’accés de l’estudiant en la posició 1, Nota 
d’accés de l’estudiant en la posició 25, Nota d’accés de l’estudiant en la posició 50, Nota d’accés 
de l’estudiant en la posició 75, Nota d’accés de l’estudiant en la posició 100, Nota d’accés del 
darrer estudiant. 

Periodicitat: Anual Font d’informació: Prisma 

Representació: Numeral Rep. gràfica: - 

Nivell d’anàlisi (o desagregació): Curs de promoció, titulació, gènere, tipus/via d’accés. 

Forma de càlcul: Per a cada promoció d’entrada es calcula el nombre d’estudiants per cada 
interval de nota. 

Exemple: Donada una cohort d’entrada el total d’estudiants que accedeixen als estudis . 

 

Observacions: - 

Data de revisió: Novembre 2012 
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Denominació: Percentatge de noies que accedeixen Codi: Admissió-06 

Descripció i propòsit: Relació percentual entre el nombre total de noies de nou ingrés que s'ha 
matriculat d'algun crèdit en uns estudis de la Facultat el curs de referència entre el total 
d'estudiantat matriculat el mateix curs. 

Objectiu i evolució: Variable que indica si la facultat s’acosta a la paritat en la seva població 
estudiantil. 

Obligació de l’objectiu: FIB i UPC. La planificació estratègica de les UUBB 2011-2014 contempla 
l'indicador [DOC-060] % estudiantat de nou ingrés matriculat per sexe. 

Responsable: Cap d’estudis de la Fase Inicial 

Relació amb altres indicadors propis o d’altri: Percentatge d’estudiantat de nou ingrés; Oferta   

Periodicitat: Anual Font d’informació: Prisma 

Representació: Percentual Rep. gràfica: Gràfica en línies 

Nivell d’anàlisi (o desagregació): Curs de promoció, titulació, tipus/via d’accés, nota d'accés. 

Forma de càlcul: Aquest indicador s’obté de la divisió entre el nombre total de noies matriculades 
per primera vegada en un curs i estudi determinat, pel total d'estudiantat matriculat per primera 
vegada en el mateix curs i titulació multiplicat per cent. 

 

                                

                                   
       

Exemple: En una determinada promoció inicien els estudis 60 noies d'un total de 400 estudiants. 
L'indicador es calcula de la següent manera: 

  

   
             

 

Observacions: - 

Data de revisió: Novembre 2012 
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10.2 RENDIMENT DELS ESTUDIANTS 

 

Denominació: Taxa de rendiment acadèmic Codi: Rend-01 

Descripció i propòsit: És la relació entre el nombre total de crèdits superats per l'estudiantat i el 
nombre total de crèdits en els que s'ha matriculat l’estudiantat en el mateix interval de temps. 

Es tenen en compte en el còmput dels crèdits matriculats els crèdits corresponents a assignatures 
qualificades com a "no presentat/ada" i queden exclosos els crèdits adaptats i/o equiparats, 
convalidats, reconeguts. 

Objectiu i evolució: Aquest indicador expressa el grau d'eficàcia de l'estudiantat i de la Facultat 
en relació a la seva activitat acadèmica. A mesura que el valor de l'indicador s'aproximi a 1 
expressa un major grau d'eficàcia i, en conseqüència, una millor taxa de rendiment. 

Tenir una relació entre els crèdits superats i els matriculats per saber com s’aprofiten els recursos 
que la Facultat destina. 

Obligació de l’objectiu: UPC; Nacional (VERFICA) 

Responsable: Cap d’estudis i Cap d’estudis de la Fase Inicial 

Relació amb altres indicadors propis o d’altri:   

Periodicitat: Quadrimestral Font d’informació: Prisma 

Representació: Percentual Rep. gràfica: - 

Nivell d’anàlisi (o desagregació): Curs, titulació, gènere, tipus/via d’accés, nota d'accés, 
amb/sense NP, fase/no fase, curs intensiu, tutoria. 

Forma de càlcul: En un quadrimestre i una titulació acadèmica determinada, aquest indicador 
s’obté dividint el nombre de crèdits superats entre el nombre de crèdits matriculats pels alumnes, i 
multiplicat per cent. 

                                         

                                 
       

Exemple: 

En un curs acadèmic i estudi determinat el nombre total de crèdits superats és de 11.506 i el 
nombre total de crèdits matriculats és de 32.422. 

     

     
               

Observacions: UPC. En el procés de la planificació estratègica de les UUBB 2011/2014, per 
realitzar l’anàlisi a nivell de departaments el càlcul es realitza tenint en compte els resultats 
obtinguts a la titulació de cada centre on el departament imparteix docència, ponderant-los pel 
nombre de crèdits matriculats a cada titulació. 

Data de revisió: Novembre 2012 
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10.3 FLUX D'ESTUDIANTS A LA FASE INICIAL 

 

Denominació: Percentatge d’estudiants d'una promoció que 
superen la fase inicial / superen en TP / superen en TP+1 / 
superen en TP+2 / superen en més de TP+2 

Codi: Fase-01 / Fase-02 
/ Fase-03 / Fase-04 / 
Fase-05 

Descripció i propòsit: Donada una promoció d'entrada, el percentatge d'estudiants d'una 
promoció que superen la fase inicial és la relació percentual de l'estudiantat que ha superat les 
assignatures que segons el pla d'estudis formen la fase inicial de la titulació d'anàlisi respecte al 
nombre d'estudiants matriculats en la mateixa promoció. 

Objectiu i evolució: Conèixer el flux dels estudiants per saber quant tarden en superar la Fase 
Inicial. A percentatge més elevant en menys quadrimestres, els estudiants segueixen el pla 
d’estudis al ritme estipulat. 

Obligació de l’objectiu: UPC, és un indicador que forma part del pla estratègic de la universitat 
(DOC-054)  

Responsable: Cap d’estudis de la Fase Inicial 

Relació amb altres indicadors propis o d’altri: Percentatge d’estudiants d'una promoció que 
superen la fase inicial; Percentatge d’estudiants que superen la fase inicial en TP; Percentatge 
d’estudiants que superen la fase en TP+1; Percentatge d’estudiants que superen la fase en TP+2; 
Percentatge d’estudiants que superen la fase en més de TP+2; Percentatge d’estudiants que no 
superen la fase; Taxa d'abandonament; Percentatge d’estudiants que no superen 15 crèdits el 
primer curs acadèmic; Percentatge d’estudiants declarats no aptes de fase inicial. 

Periodicitat: Quadrimestral Font d’informació: Prisma 

Representació: Percentual Rep. gràfica: Gràfica circular 

Nivell d’anàlisi (o desagregació): Curs, titulació, gènere, tipus/via d’accés, nota d'accés, curs 
intensiu, tutoria. 

Forma de càlcul: Aquest indicador s’obté a partir del nombre total d’estudiants que ha estat 
apte/no apte a la fase inicial dividit entre el nombre total de l'estudiantat de nou accés en el curs 
d'estudi i multiplicat per cent. 

                                                      

                                    
       

Exemple: Donada una promoció d'entrada i titulació, de 180 estudiants nous, 75 han estat 
declarats aptes a la fase inicial i s'han matriculat de les següents assignatures. 

  

   
               

 

 

 

Observacions: Estudiantat de nou ingrés que ha matriculat algun crèdit durant el curs acadèmic 
de referència. 

Data de revisió: Novembre 2012 
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 Es presenta també les dades en valors absoluts: 
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Denominació: Percentatge d’estudiants que no superen la fase Codi: Fase-06 

Descripció i propòsit: Relació percentual de l'estudiantat que no ha superat les assignatures que 
formen la fase inicial en el temps determinat per fer-ho. 

Objectiu i evolució: Posar de manifest el total d’estudiants que no superen la fase inicial. A un 
valor més aproximat a 50% menys estudiants tenen èxit en els seus estudis. 

Obligació de l’objectiu: FIB; UPC 

Responsable: Cap d’estudis de la Fase Inicial 

Relació amb altres indicadors propis o d’altri: Percentatge d’estudiats que superen la fase, 
Taxa d'abandonament, Percentatge d’estudiants que no superen 15 crèdits el primer curs 
acadèmic, Percentatge d’estudiants declarats no aptes de fase inicial. 

Periodicitat: Quadrimestral Font d’informació: Prisma 

Representació: Percentual Rep. gràfica: Gràfica en cercle i línies 

Nivell d’anàlisi (o desagregació): Curs, titulació, gènere, tipus/via d’accés, nota d'accés, curs 
intensiu, tutoria. 

Forma de càlcul: Aquest indicador s’obté a partit del nombre total d’estudiantat que no ha estat 
apte en la fase inicial dividit entre el nombre total d’estudiantat de nou accés i multiplicat per cent. 

 

                                                         

                                    
       

 

Exemple: En un determinat curs i titulació, de 180 estudiants nous, 20 han estat no han superat la 
fase inicial. 

   

   
               

 

 

Observacions: Estudiantat de nou ingrés que ha matriculat algun crèdit durant el curs acadèmic 
de referència. 

Data de revisió: Novembre 2012 

 

Es presenta també les dades en valors absoluts. 
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Denominació: Taxa d'abandonament Codi: Fase-07 

Descripció i propòsit: Un estudiant pot abandonar els seus estudis en dos moments, abans de 
superar la fase inicial (taxa d’abandonament de la fase inicial) o una vegada superada la fase 
inicial (taxa d’abandonament de fora de la fase inicial).  

Objectiu i evolució: La Facultat per al nou grau en Enginyeria Informàtica es compromet tenir una 
taxa d'abandonament global (titulació més fase inicial) menor o igual al 38%. 

Obligació de l’objectiu: Estatal, és un indicador marcat per l'ANECA. 

Responsable: Cap d'estudis i Cap d'estudis de la Fase Inicial 

Relació amb altres indicadors propis o d’altri: Percentatge d’estudiants que no superen la fase, 
Percentatge d’estudiants que no superen 15 crèdits el primer curs acadèmic, Percentatge 
d’estudiants declarats no aptes de fase inicial. 

Periodicitat: Quadrimestral Font d’informació: Prisma 

Representació: Percentual Rep. gràfica: Gràfica en cercle i línies 

Nivell d’anàlisi (o desagregació): Curs, titulació, gènere, tipus/via d’accés, nota d'accés, fase/no 
fase, curs intensiu, tutoria. 

Forma de càlcul: Sobre una determinada cohort d'estudiants de nou ingrés, establir el total 
d'estudiants que tenint la oportunitat no han esgotat totes les vies possibles per a superar la fase 
inicial. Aquest indicador s’obté dividint el nombre de d’estudiants que no s’han matriculat durant 
dos quadrimestres entre el nombre d’estudiants matriculats d’una promoció, i multiplicat per cent. 

                                                      
 

                                                     
       

Exemple: El curs 2000-01 va tenir una entrada de 424 estudiants. Aquests haurien d’haver 
superat la fase el curs 2002-03 ja que té una durada de dos anys. . Per tant s’ha comptabilitzat 
com a abandonaments aquells que no han esgotat totes les vies per matricular-se  

   

   
               

Observacions: - 

Data de revisió: Novembre 2012 

 

La representació gràfica d’aquest indicador es mostra conjunta amb la resta d’indicador que 

refereixen als estudiants que no han superat la fase. 
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Denominació: Percentatge d’estudiants que no superen 15 crèdits 
el primer curs acadèmic 

Codi: Fase-08 

Descripció i propòsit: Relació percentual entre el nombre total d'estudiantat d'una promoció que 
passat el seu primer any acadèmic no han aprovat 15 crèdits entre el total d'estudiants matriculats 
en la mateixa promoció d'entrada. 

Objectiu i evolució: Amb aquest indicador serveix per fer un ús aprofitat dels recursos de la 
societat destina. 

Obligació de l’objectiu: FIB 

Responsable: Cap d'estudis de la Fase Inicial 

Relació amb altres indicadors propis o d’altri: Percentatge d’estudiants que no superen la fase, 
Taxa d'abandonament, Percentatge d’estudiants declarats no aptes de fase inicial 

Periodicitat: Quadrimestral Font d’informació: Prisma 

Representació: Percentual Rep. gràfica: Gràfica en cercle i línies 

Nivell d’anàlisi (o desagregació): Curs acadèmic, titulació, gènere, tipus/via d’accés, nota 
d’accés, curs intensiu, tutor. 

Forma de càlcul: Aquest indicador s’obté a partit del nombre total d’estudiantat que no han 
superat quinze crèdits el primer any que està matriculat en la fase inicial dividit entre el nombre 
total d’estudiantat de nou accés i multiplicat per cent. Són els estudiants anomenats bacarrà. 

                                                                  

                                    
       

 

Exemple: En un determinat curs i titulació, de 180 estudiants nous, 20 han estat no han superat la 
fase inicial. 

   

   
               

 

 

Observacions: -  

Data de revisió: Novembre 2012 

 

La representació gràfica d’aquest indicador es mostra conjunta amb la resta d’indicador que 

refereixen als estudiants que no han superat la fase. 
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Denominació: Percentatge d’estudiants declarats no aptes de fase 
inicial 

Codi: Fase-09 

Descripció i propòsit: Relació percentual de l'estudiantat que no ha superat en la fase inicial un 
nombre fix d'assignatures del pla d'estudis, necessàries i indispensables per poder formalitzar la 
matrícula d'assignatures obligatòries i optatives d'un curs posterior. 

Objectiu i evolució:  

Obligació de l’objectiu:. UPC amb la planificació estratègica de les UUBB 2011-2014, indicador 
[DOC-039] % estudiantat no apte de fase inicial. 

Responsable: Cap d'estudis de la Fase Inicial 

Relació amb altres indicadors propis o d’altri: Percentatge d’estudiants que no superen la fase, 
Taxa d'abandonament, Percentatge d’estudiants que no superen 15 crèdits el primer curs 
acadèmic. 

Periodicitat: Quadrimestral Font d’informació: Prisma 

Representació: Percentual Rep. gràfica: Gràfica en cercle i línies 

Nivell d’anàlisi (o desagregació): Curs acadèmic, titulació, gènere, tipus/via d’accés, nota 
d’accés, curs intensiu, tutoria. 

Forma de càlcul: Aquest indicador s’obté a partit del nombre total d’estudiantat que no ha estat 
apte en la fase inicial dividit entre el nombre total d’estudiantat de nou accés i multiplicat per cent. 

                                                      

                                    
       

Exemple: En un determinat curs i estudi el 32% de l'estudiantat de nou accés no ha sigut apte en 
la fase inicial. 

  

   
            

 

 

 

Observacions: - 

Data de revisió: Novembre 2012 

 

La representació gràfica d’aquest indicador es mostra conjunta amb la resta d’indicador que 

refereixen als estudiants que no han superat la fase. 
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Denominació: Alumnes que superen la fase per quadrimestre Codi: Fase-10 

Descripció i propòsit: Aquest indicador informa del nombre d’alumnes que superen la fase inicial 
un quadrimestre donat, independentment del temps que inverteixen en superar-la. 

Objectiu i evolució: Denota el nombre d’estudiants que passa la fase cada quadrimestre. Es 
buscar tenir un valor elevat.  

Obligació de l’objectiu: FIB. 

Responsable: Cap d'estudis de la Fase Inicial 

Relació amb altres indicadors propis o d’altri: Percentatge d’estudiants d'una promoció que 
superen la fase inicial / superen en TP / superen en TP+1 / superen en TP+2 / superen en més de 
TP+2 

Periodicitat: Quadrimestral Font d’informació: Prisma 

Representació: Valor absolut Rep. gràfica: Gràfica en línies 

Nivell d’anàlisi (o desagregació): Curs acadèmic, titulació, gènere, tipus/via d’accés, nota 
d’accés, curs intensiu, tutoria. 

Forma de càlcul: Es calcula per a cada curs acadèmic, cada quadrimestre la suma d’estudiants 
declarats aptes aquell quadrimestre. 

Exemple: Donat un curs acadèmic determinat, el total d’estudiants que superen la fase inicial 
independent del dia que comencen. 

 

Observacions: - 

Data de revisió: Novembre 2012 
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10.4 RESULTATS DE LES ASSIGNATURES 

 

Denominació: Nombre d’estudiants 
matriculats/aprovats/suspesos d’una assignatura 

Codi: Assig-01 

Descripció i propòsit: Nombre total de crèdits matriculats/aprovats/suspesos dividit per la totalitat 
d'estudiantat matriculat. No inclou els crèdits convalidats, adaptats, reconeguts ni equiparats. 

Obligació de l’objectiu: FIB; UPC. 

Responsable: Cap d'estudis de la Fase Inicial  

Relació amb altres indicadors propis o d’altri: Nota mitjana d’una assignatura; Nota mitjana 
d’una assignatura sense NP 

Periodicitat: Quadrimestral Font d’informació: Prisma 

Representació: Percentual Rep. gràfica: En barres 

Nivell d’anàlisi (o desagregació):  

Forma de càlcul: Per a cada assignatura, un curs determinat es suma el nombre d’estudiants que 
s’han matriculat, el nombre d’estudiants que han superen l’assignatura i el nombre d’estudiants 
que eno l’han superat indicant el nombre d’estudiants que no s’han presentat. 

Exemple: Donat un curs, quants estudiants han superat l’assignatura PRO1, quants l’han suspès i 
quants no s’han presentat. 

 

Observacions: - 

Data de revisió: Novembre 2012 
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Denominació: Nota mitjana d’una assignatura // Nota mitjana 
d’una assignatura sense NP 

Codi: Assig-02 // Assig-03 

Descripció i propòsit: Es descriu com la mitjana de tots les notes dels estudiants que s’han 
matriculat un quadrimestre en una assignatura. 

Obligació de l’objectiu: FIB 

Responsable: Cap d'estudis de la Fase Inicial 

Relació amb altres indicadors propis o d’altri:  

Periodicitat: Quadrimestral Font d’informació: Prisma 

Representació: Número amb tres decimals Rep. gràfica: Gràfica en línies 

Nivell d’anàlisi (o desagregació): Curs acadèmic, titulació, gènere, tipus/via d’accés, nota 
d’accés, curs intensiu, tutoria. 

Forma de càlcul: Donat una assignatura la sumar els crèdits aprovats i dividir entre els estudiants 
que s’han matriculat (tenint o sense tenir en compte els NP). 

Exemple: 

 

Observacions: - 

Data de revisió: Novembre 2012 
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