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11..  IInnttrroodduucccciióó  ddeell  pprroojjeeccttee  

11..11  DDeessccrriippcciióó  ddeell  pprroojjeeccttee  
Aquest projecte consisteix en estudi i anàlisi dels diferents models de qualitat que existeixen actualment en 
el mercat i implantació d’un model concret a les diferents etapes del procés de desenvolupament i en el 
resultat final d’un sistema d’informació desenvolupat pel Laboratori de Càlcul de la Facultat d’Informàtica 
de Barcelona (LCFIB). 

Per ser més concret amb les tasques que es realitzaran, es fa una breu explicació a continuació: 

1- Estudi i recopilació  dels models de qualitat de processos: 

Es pretén realitzar un estudi sobre els models i estàndards que hi ha avui en dia que regeixen la 
qualitat de processos pel desenvolupament de projectes de sistemes d’informació. Per aquest 
motiu s’estudiaran les ISO/IEC 9000, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15504 i el model CMMI que són els 
estàndards més importants relacionats amb la qualitat. 

2- Recollida d’informació sobre la metodologia de l’LCFIB: 

L’LCFIB té com a missió principal la prestació de serveis, en les tecnologies informàtiques i de 
comunicació i desenvolupa projectes d’innovació i de transferència de tecnologia. 

La recollida d’informació sobre com es treballa a l’LCFIB, consistirà en una unificació de la 
metodologia utilitzada  per l’organització en un únic document. Es pretén utilitzar com a punt de 
partida un qüestionari per obtenir la informació necessària i els coneixements que s’han adquirit 
durant un període de treball de més de dos anys. 

3- Comparació entre les metodologies de qualitat del software i la metodologia de l’LCFIB: 

Per tal de poder avaluar fins quin punt l’LCFIB segueix les millors pràctiques en el 
desenvolupament de projectes i poder proposar noves millores, es compararà la metodologia 
triada CMMI, amb els processos de desenvolupament de l’LCFIB. 

D’aquesta comparativa sortirà el conjunt de tasques crítiques sobre les que s’hauria de fer èmfasi 
per tal de millorar els processos de l’LCFIB. 

4- Proposta de millora, adaptació i metodologia: 

Un cop realitzats els estudis i la comparativa, es pretén realitzar una proposta de millora que sigui 
assumible amb el temps del que es disposa per la realització del projecte final de màster. La 
proposta serà desenvolupada per tal de cobrir les necessitats de l’LCFIB  i fer millorar els seus 
processos per donar un millor servei de qualitat. 

Per tal de poder adaptar un model a l’LCFIB, s’estudiarà detalladament el cicle de vida d’un 
projecte de desenvolupament d’un sistema d’informació, i s’hi incorporaran les pràctiques 
d’aquest model a les etapes corresponents del projecte.  

S’espera poder donar solució a les pràctiques més crítiques i importants de l’organització com a 
resultat del projecte. 

5- Aplicació en un projecte: 

Un cop desenvolupat el pla de millora i identificades les tasques a realitzar, es pretén aplicar els 
processos determinats per l’estudi a un projecte de desenvolupament que es realitzarà al propi 
LCFIB. Es farà un estudi detallat de com aquests processos afecten al desenvolupament del 
projecte per tal de determinar el benefici que pot aportar el que proposa el model determinat. 
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6- Avaluació i extracció de conclusions: 

Es realitzarà l’avaluació de la implantació d’un model de processos de qualitat en el projecte on 
s’està implantant, ja que és interessant poder apuntar avantatges o inconvenients que hi puguin 
haver.  

Un cop acabat tot el procés de desenvolupament del projecte segons la metodologia 
desenvolupada i s’hagi fet una completa avaluació, s’extrauran unes conclusions de quins 
beneficis s’han aportat amb la nova metodologia i quins inconvenients. 

7- Treball futur: 

Per finalitzar, es proposaran noves millores a dur a terme per aconseguir realitzar processos de 
qualitat utilitzant com experiència l’estudi realitzat. Amb aquest pas s’espera poder tancar un 
primer cicle en d’implantació del model a l’LCFIB.  

També es definirà una guia a seguir per poder seguir implantant el model de millora sobre tots els 
processos utilitzats per l’organització. 

8- Planificació: 

Es detallarà la planificació realitzada del projecte, i les variacions que han anat sorgint durant el 
procés de desenvolupament d’aquest. 

9- Estudi econòmic: 

Es mostrarà un estudi econòmic aproximat del cost que representa el desenvolupament d’un 
projecte com el realitzat. 

10- Conclusions: 

Es finalitzarà amb un conjunt de conclusions extretes de la realització del projecte. 

El projecte final de màster ha estat estructurat d’aquesta manera gràcies a l’ajuda del professor de l’UPC 
Antoni Olivé, que va tenir un paper fonamental a l’hora de definir aquesta estructura a seguir amb la 
intenció que el projecte fos desenvolupat d’una manera més correcte.  

El procés establert pel desenvolupament del projecte final de màster és de caire cíclic com es veu a la 
Imatge 1 i consisteix en: 

o Determinar l’estat actual de l’organització 
o Realitzar una proposta per la millora 
o Aplicar el model sobre un o més projectes 
o Realitzar una avaluació de resultats 
o Extreure conclusions de l’avaluació 
o Realitzar una proposta de millora sobre les conclusions 

Imatge 1: Cicle de vida del desenvolupament del PFM 
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11..22  RRaaóó  ii  ooppoorrttuunniittaatt    
Tot projecte de desenvolupament d’un sistema d’informació està composat per tres factors fonamentals, 
l’alteració d’un d’ells pot afectar greument algun dels altres i per tant tots ells són iguals d’importants. 
Aquests són: 

o Els objectius que s’han de complir per tal de satisfer la necessitat del projecte. 

o El temps que requereix arribar a complir els objectius. 

o Els costos que es produeixen per arribar a complir els objectius. 

Per tal d’assolir el millor possible els tres factors esmentats, tota organització disposa de tres elements, 
també dependents uns dels altres i que són: 

o Els recursos dels que disposa l’organització i que per tant pot aplicar a un projecte. Aquests 
consisteixen en, els diners dels que es disposa, el personal contractat i el material utilitzat. 

o La tecnologia utilitzada per tal de realitzar el projecte de la forma més senzilla possible. 

o Els processos que hi ha definits per a dur a terme les tasques de l’organització.  

Com es veu a la Imatge 2, per tal de poder assolir amb èxit els tres factors que formen un projecte, és 
essencial utilitzar el millor possible els elements dels que es disposa.  

o Els recursos, normalment vénen determinats per l’estat econòmic de l’organització i es poden 
variar molt poc. És un element bastant estàtic. 

o Les tecnologies, són molt diverses, però és un element limitat, ja que existeixen un nombre finit 
d’elles. A l’haver-hi tantes, és possible que moltes siguin desconegudes, i per tant, s’acostumen a 
utilitzar un conjunt reduït que és el més conegut per l’organització.  

o Els processos, poden ser molt diferents, cadascú aplica els que millor coneix, els que creu que són 
millors, o fins i tot els que resulten més senzills. 

Per tant, l’objectiu principal d’aquest projecte, és intentar millorar l’element més flexible que hi ha, aplicant 
els coneixements desenvolupats al llarg del temps, que serveixen com a experiència important. El projecte 
farà èmfasi en la millora dels processos aplicant un model de qualitat existent que servirà de guia per a dur 
a terme les millors pràctiques en el sector del desenvolupament de sistemes d’informació. El resultat 
esperat, és una millora dels projectes desenvolupats aconseguint complir millor els objectius esperats, amb 
un temps raonable i costos minimitzats. 

Imatge 2: Elements utilitzats per tal d’assolir els factors d’un projecte. 

Projecte Projecte

Processos

Recursos Tecnologia

Objectius

Costos Temps
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Des de l’LCFIB, s’ha vist la importància de fer un estudi del funcionament d’algun dels estàndards de 
qualitat existents avui en dia, ja que és una entitat suficientment important i conscienciada, com per 
dedicar part dels seus esforços en millorar i evolucionar en els processos que té establerts. 

Per aquest motiu, ha sorgit l’iniciativa de dur a terme un projecte d’estudi sobre aquestes metodologies, 
per tal de poder avaluar l’esforç que implica la implantació d’un model de qualitat de processos i poder 
obtenir una relació dels beneficis que pot aportar. 

Per altre banda, trobo molt interessant tot el que pugui fer referència a la qualitat en el desenvolupament 
de sistemes d’informació. Avui en dia estem en un món on la qualitat és important en tots els àmbits. La 
majoria de sectors amb empreses que produeixen qualsevol tipus de producte, ha de passar controls de 
qualitat estrictes per tal de garantir al client que el producte que se li està oferint compleix uns 
requeriments mínims.  

En el món de les TIC, cada dia es desenvolupen nous projectes, que intenten dur solucions a 
problemàtiques del dia a dia en altres sectors o en el propi, o que aporten un valor afegit a la nostre vida 
oferint funcionalitats que fins el moment no s’han pogut dur a terme ja sigui per impossibilitat tecnològica 
o per que fins al moment no han esdevingut necessitat. Aquest sector, no hauria de ser diferent als altres, i 
s’hauria de poder donar garanties que els productes que es desenvolupen, compleixen aquests mínims de 
qualitat que l’usuari necessita.  

No s’ha d’oblidar que avui en dia el món del desenvolupament de sistemes d’informació està 
completament immers en un mar de productes desenvolupats utilitzant milers de tecnologies, de 
metodologies i de processos diversos que fan que no es pugui garantir quin és el grau de satisfacció que pot 
donar un producte referent a la qualitat esperada si no és que s’utilitzen processos basats en les millors 
pràctiques del sector. És molt normal que a l’hora de comprar o adquirir un software, el client assumeixi 
que fallarà en algun cas. 

Per aquest motiu, sento una atracció per a posar remei a aquesta problemàtica actual i encara que sóc 
conscient que una única persona no pot donar solució a una problemàtica així, si que opino que si tothom 
hi dedica el seu esforç en aplicar metodologies de qualitat, al final es pot aconseguir un canvi important i 
rellevant en el sector de les TIC. 

11..33  AAbbaasstt  IInniicciiaall  ddeell  pprroojjeeccttee  
L’abast inicial del projecte consisteix en la realització d’un estudi per la implantació d’un model de qualitat 
en processos de software. Aquest estudi es realitza per tal de desenvolupar una prova pilot d’implantació a 
l’LCFIB i per poder iniciar una base de coneixements del que significa una implantació d’aquest tipus. A 
arrel d’aquest estudi, s’espera poder continuar amb el procés de millora de l’organització i així anar 
augmentant la qualitat dels productes desenvolupats a la casa. Les conclusions que s’espera extreure en 
aquest estudi, marcaran un inici en el procés d’evolució de l’LCFIB. 
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22..  EEssttuuddii  ddee  mmooddeellss  eexxiisstteennttss  
El mercat laboral està ple de normatives de qualitat, estàndards de processos, processos de millora,  
mètodes d’avaluació, guies d’actuació, etc... Com es pot veure a la Imatge 3 tot aquests elements, 
mantenen certa relació. Aquest ampli ventall de possibilitats fa que s’hagi d’estudiar ben a fons els 
diferents tipus d’elements, per poder decidir acuradament que convé en cada moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ha estudiat els diferents tipus d’estàndards rellevants relacionats amb el tema de qualitat de processos de 
desenvolupament de sistemes d’informació ISO/IEC 9000, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15504 i el model CMMI. 

S’ha fet molt èmfasi sobre el model CMMI ja que és el model que s’ha acabat triant per utilitzar a la 
implantació sobre els processos de l’LCFIB. Per tant, s’ha fet una explicació acurada de com funciona el 
model perquè es pugui entendre les decisions preses i els problemes durant la implantació. 

22..11  IISSOO//IIEECC  99000000    

22..11..11  IInnttrroodduucccciióó    
La família de normes ISO 9000, són normes de "qualitat" i "gestió continua de qualitat", establertes per 
l’Organització Internacional per l’Estandardització (ISO) que es pot aplicar a qualsevol tipus d’organització o 
activitat sistemàtica, que estigui orientada a la producció de bens o serveis. Es composen d’estàndards i 
guies relacionades amb sistemes de gestió i d’eines específiques com els mètodes d’auditoria (el procés de 
verificar que els sistemes de gestió compleixen amb l’estàndard). 

La seva implantació en aquestes organitzacions, encara que suposa un treball dur, ofereix una gran 
quantitat d’avantatges per les empreses, entre els que es conten: 

o Millora la satisfacció del client 
o Millora contínuament els processos relacionats amb la Qualitat 

Imatge 3: Relacions entre estàndards, models, normatives, etc... 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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o Reducció d’incidències a la producció o prestació del servei 
o Augment de la productivitat 

 
La família de normes va aparèixer per primera vegada el 1987 tenint com a base una norma estàndard 
britànica (BS), i es va estendre principalment a partir de la versió de 1994, estant actualment a la versió 
2008, publicada el 13 de novembre de 2008. 

La principal norma de la família és actualment la: ISO 9001:2008 - Sistemas de Gestió de la Qualitat - 
Requeriments. 

Per verificar que es compleix amb els requeriments de la norma, existeixen unes entitats de certificació que 
donen els seus propis certificats i permeten el segell. Aquestes entitats estan vigilades per organismes 
nacionals que els donen la seva acreditació. 

Per la implantació, és molt convenient que doni suport a l’organització una empresa de consultoria, que 
tingui bones referències, i el compromís de la Direcció de que vol implantar el Sistema, ja que és necessari 
dedicar temps del personal de l’empresa per implantar el Sistema de gestió de la qualitat. 

22..11..22  EEssttrruuccttuurraa  
Normativa ISO/IEC 9001 està estructurada en vuit capítols, de manera que els 4 primers fan referència a 
declaracions de principis, estructura i descripció de l’empresa, requeriments generals, etc..., és a dir són de 
caràcter introductori. Els capítols del cinquè al vuitè estan orientats a processos i en aquests s’agrupen els 
requisits necessaris per implantar un sistema de qualitat. 

Els vuit capítols són els següents: 

1. Guies i descripcions generals.  

a. Generalitats . 

b. Reducció a l’abast. 

2. Normatives de referència. 

3. Termes i definicions. 

4. Sistema de gestió: conté els requeriments generals i els requeriments per a gestionar la 
documentació.  

a. Requeriments generals. 

b. Requeriments de documentació. 

5. Responsabilitats de la Direcció: conté els requeriments que ha de complir la direcció de 
l’organització, tals com definir la política d’empresa, assegurar que les responsabilitats i autoritats 
estan definides, aprovar objectius, el compromís de la qualitat per part de la direcció, etc...  

a. Requeriments generals. 

b. Requeriments del client. 

c. Política de qualitat. 

d. Planificació. 

e. Responsabilitat, autoritat i comunicació. 

f. Revisió gerencial. 

6. Gestió dels recursos: la Normativa distingeix 3 tipus de recursos sobre els quals s’ha d’actuar: 
recursos humans, infraestructura i ambient de treball. Aquí es contenen els requeriments exigits 
en la seva gestió.  

a. Requeriments generals. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidades_de_certificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_consultor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
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b. Recursos humans. 

c. Infraestructura. 

d. Ambient de treball. 

7. Realització del producte: en aquest capítol estan continguts els requeriments purament 
productius, des de la atenció al client, fins a l’entrega del producte o el servei.  

a. Planificació de la realització del producte i/o servei. 

b. Processos relacionats amb el client. 

c. Disseny i desenvolupament. 

d. Compres. 

e. Operacions de producció i servei. 

f. Control de dispositius de medició, inspecció i monitorització. 

8. Medició, anàlisi i millora: en aquest capítol es situen els requeriments pels processos que 
recopilen informació, l’analitzen, i que actuen en conseqüència. L’objectiu és millorar 
contínuament la capacitat de l’organització per subministrar productes que compleixin els 
requeriments. L’objectiu declarat a la Normativa, és que l’organització busqui sense descans la 
satisfacció del client a través del compliment dels requeriments.  

a. Requeriments generales. 

b. Seguiment i medició. 

c. Control de producte no conforme. 

d. Anàlisi de les dades per millorar el desenvolupament. 

e. Millora. 

22..22  IISSOO//IIEECC  1122220077  
És l’estàndard per els processos del cicle de vida del software de l’organització ISO.  

22..22..11  IInnttrroodduucccciióó  
Estableix un procés de cicle de vida del software que inclou  processos i activitats que s’apliquen des de la 
definició de requeriments, passen per l’adquisició i configuració dels serveis del sistema, fins a finalització 
del seu ús. Aquest estàndard té com objectiu principal proporcionar una estructura comú per que 
compradors, proveïdors, desenvolupadors, personal de manteniment, operadors, gestors i tècnics 
involucrats en el desenvolupament del software utilitzin un llenguatge comú, establert en forma de 
processos ben definits. 

22..22..22  EEssttrruuccttuurraa  
L’estructura de l’estàndard ha estat concebuda de manera flexible i modular per aconseguir que es pugui 
adaptar a les necessitats de qualsevol que la necessiti utilitzar. Per aconseguir aquesta flexibilitat 
l’estàndard es basa en dos principis fonamentals: modularitat i responsabilitat. Amb la modularitat es 
pretén aconseguir processos amb un mínim acoblament possible i una màxima cohesió. Pel que fa a la 
responsabilitat, el que es busca és establir un responsable per a cada procés, facilitant l’aplicació de 
l’estàndard a projectes en els que puguin existir diferents persones d’una organització involucrada. 

Els processos es classifiquen en tres tipus: Principals, de suport i de l’organització.  
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o Processos principals 

Els processos principals són dependentes del projecte i de l’organització.  

 Adquisició 

 Subministrament 

 Desenvolupament 

 Explotació 

 Manteniment 

o Processos de suport  

Els processos de suport són independents de l’organització i del projecte.  

 Documentació 

 Gestió de la configuració 

 Assegurament de qualitat 

 Verificació 

 Validació 

 Revisió conjunta 

 Auditoria 

 Resolució de problemes 

o Processos de l’organització 

Els processos de l’organització són independents de l’organització i del projecte.  

 Gestió 

 Infraestructura 

 Millora 

 Formació 

22..33  IISSOO//IIEECC  1155550044  --  SSPPIICCEE  
Estàndard per a la millora i avaluació dels processos de desenvolupament i manteniment de sistemes i 
productes de software. 

22..33..11  IInnttrroodduucccciióó  
Al gener de 1993 la comissió ISO/IEC JTC1 va aprovar el programa de treball pel desenvolupament d’un 
model que fos la base pel futur estàndard internacional per l’avaluació dels processos del cicle de vida del 
software. Aquest treball va rebre el nom de projecte SPICE (Software Process Improvement and Capability 
Determination) i el juny de 1995, amb la publicació del seu primer esborrany, des d’ISO van ser convidades 
diferents organitzacions per aplicar-lo i valorar els seus resultats. 

Al 1998, passada la fase de projecte, i després de les primeres avaluacions, el treball va passar a la fase 
d’informe tècnic amb la denominació de ISO/IEC TR 15504.  

L’ informació tècnica constava de 9 apartats com es pot observar a la Imatge 4. Aquests estaven recollits en 
volums independents que van esser redactats com a definició definitiva de l’estàndard internacional 
ISO/IEC 15504 durant el període 2003-2005. Aquesta estructura no ha variat. 
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Estableix un marc per a mètodes d’avaluació, no es un mètode ni un model en si. Aquest marc, compren 
l’avaluació de processos, la millora d’aquests i la determinació de capacitat. 

Esta alineat amb l’estàndard ISO/IEC 12207 que defineix els processos del cicle de vida del 
desenvolupament, manteniment i operació dels sistemes software. 

Encara que en un inici eren dos elements totalment diferenciats, avui en dia és equivalent i compatible amb 
el CMMI. 

22..33..22  EEssttrruuccttuurraa  
Com es pot observar a la Imatge 4, aquest marc està dividit en nou parts. A continuació veurem en que 
consisteix cadascuna d’elles. 

o Part 1 (informativa): És el punt d’entrada de l’estàndard internacional. Descriu com interactuen 
les parts del marc i proveeix d’unes guies per la seva selecció i us. S’expliquen també els 
requeriments de l’estàndard i com s’apliquen per realitzar una avaluació, per construir i 
seleccionar les eines de suport i per construir processos estesos. Aquests, són processos que 
inclouen una base de pràctiques addicionals als que estan definits a la segona part de l’estàndard 
o són processos nous sencers. 

o Part 2 (normativa): És la part on es defineix a alt nivell, els fonaments de les activitats que són 
essencials per l’enginyeria del software, estructurades d’acord amb el increment dels nivells de 
capacitat dels processos. Aquestes pràctiques bàsiques haurien de ser prorrogades a traves  de la 
generació d’aplicacions o de les guies de pràctiques específiques del sector, tenint en compte 
l’industria específica o altres requeriments. 

o Part 3 (normativa): És la part on es defineix un marc per a dirigir una avaluació i un conjunt de 
bases per classificar els perfils de les capacitats de processos.  

o Part 4 (informativa): És la part on es defineix una guia en la conducta de les avaluacions dels 
equips de desenvolupament de software. Aquesta guia es suficientment genèrica per poder ser 

Imatge 4: Estructura del ISO/IEC 15504 - SPICE 
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aplicada a totes les organitzacions i inclús per fer avaluacions utilitzant una gran variació de 
mètodes, tècniques i suport per una amplia gama d’eines.   

o Part 5 (normativa): És la part on es defineix un marc d’elements necessaris per construir un 
instrument per assistir a un assessor per fer una avaluació elements. A més a més proveeix d’una 
orientació per els que ho han d’adquirir o dissenyar sobre diferents aspectes d’utilitat i 
instruments d’avaluació.  

o Part 6 (informativa):  És la part on es defineix les competències, educació, l’entrenament i 
l’experiència dels avaluadors per aconseguir ser determinants desenvolupant l’avaluació dels 
processos. Es descriuen mecanismes que han de ser utilitzats per demostrar les competències i 
validar l’educació, l’entrenament i l’experiència.  

o Part 7 (informativa):  És la part on es defineix com definir les entrades i com utilitzar els resultats 
de les avaluacions per complir els propòsits de la millora de processos. La guia inclou exemples de 
aplicació de millora de processos en diverses situacions.  

o Part 8 (informativa):  És la part on es defineix com definir les entrades i com utilitzar els resultats 
de les avaluacions per determinar la capacitat dels processos. S’ocupa de la determinació de 
capacitat de processos en situacions senzilles i en altres de major complexitat. L’orientació sobre 
la realització de determinació de capacitat de processos es aplicable tant dins d’una organització 
per determinar la seva pròpia capacitat de processos com per un comprador que vol determinar 
la capacitat de processos de l’organització potencial que vol que li proveeixi.  

o Part 9 (informativa): És la part on es defineix un vocabulari consolidat sobre tots els termes 
específics definits per entendre l’estàndard utilitzat. 

Per a tots els processos es defineixen els components següents: Identificador, nom, tipus, propòsit, sortides 
i notes. 

Totes aquestes parts estan identificades en una arquitectura basada en dues dimensions.  

o Processos 
o Capacitats de processos 

La dimensió de processos, s’encarrega d’organitzar els processos que estan descrits en cada part segons 
quina sigui la finalitat del procés. Des de la dimensió de processos hi ha tres categories: 

o Processos primaris  

 CUS: engloba tots els processos que van dirigits a client i proveïdor 

 ENG: engloba tots els processos que formen part de l’enginyeria 

o Processos de suport 

 SUP: engloba tots els processos que estan relacionats amb el suport 

o Processos de Organització  

 MAN: engloba tots els processos que estan dedicats a la gestió 

 ORG: engloba tots els processos que formen part de la pròpia organització 
 

La dimensió de capacitat, s’encarrega de determinar en quin nivell de qualitat es desenvolupa un procés. 
Des de la dimensió de capacitat el model defineix una escala de 6 nivells per determinar la capacitat.  

o Nivell 0: Incomplert, no existeix cap manera concreta de fer els processos 
o Nivell 1: Realitzat, els processos segueixen alguna metodologia  
o Nivell 2: Gestionat, es determina clarament quins processos s’han de fer 
o Nivell 3: Establert, es determina clarament per cada procés com realitzar-lo 
o Nivell 4: Predicible, s’estableixen processos de medició i control dels processos a desenvolupar 
o Nivell 5: Optimització, s’estableixen processos per el canvi i la millora continua 
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22..44  CCMMMMII    

22..44..11  CCaappaabbiilliittyy  MMaattuurriittyy  MMooddeell  IInntteeggrraattiioonn    
És el successor de CMM, va ser desenvolupat per un grup de professionals del sector de la industria, del 
govern i de l’Annex I a la universitat de Carnagle-Mellon des del 1987 fins 1997. Al 2002, es va llençar 
CMMI Versió 1.1, i la següent versió 1.2 va sortir l’agost de 2006, per tant ens referim a un model molt 
actual. 

CMMI és un model per la millora de processos que proporciona a les organitzacions els elements essencials 
per realitzar processos eficaços.  

Actualment el CMMI està composat per tres models diferents: 

o Productes i serveis de desenvolupament (CMMI-DEV). 

o Establiment de serveis, gestió i entrega (CMMI-SVC). 

o Adquisició de productes i serveis (CMMI-ACQ).  

Quan ens referim a CMMI en aquest document, ens estem referim a CMMI-DEV, ja que és el que conté la 
part de desenvolupament de projectes. 

Aquest model és un recull d’una sèrie de pràctiques agrupades per Àrees de Processos (PA), que estan 
considerades les millors pràctiques a seguir quan es vol desenvolupar un projecte en l’àmbit de les TIC. 
Aquestes pràctiques són executades de forma conjunta amb altres per aconseguir un conjunt d’objectius, 
Components, de les Àrees de Processos (PA).  

Aquestes Àrees de Processos (PA) estan classificades segons uns nivells que estan definits en les dues 
representacions del model. Cadascuna d’aquestes, serveix per adaptar el model a una organització de la 
forma més senzilla possible. El CMMI proporciona, la representació “Continua” i l’“Escalonada”. La 
representació “Continua” té Nivells de Capacitat, i l’” Escalonada” té Nivells de Maduresa (ML). 

Aplicar CMMI s’ha de fer de manera que el model s’adapti al model de negoci de l’organització i no a 
l’inversa. 

En aquest capítol ens dedicarem a explicar detalladament com funcionen aquestes representacions, quins 
són els components i quines són les àrees de processos que es formen en el CMMI. 

22..44..22  CCoommppoonneennttss  
Com hem dit, tot model CMMI, fa èmfasi sobre un seguit d’Àrees de Processos (PA). Normalment una 
d’aquestes àrees té de 1 a 4 objectius, i a cadascun d’aquests li corresponen  un seguit de pràctiques que 
s’han de realitzar per complir-los.  

Els Components, són aquell conjunt d’objectius i pràctiques relacionats amb les Àrea de Processos (PA). 
Per tal de poder visualitzar l’estructura dels components, ens hem de fixar en la Imatge 5. 

Objectiu genèric: Els objectius genèrics associats a un Nivell de Maduresa (ML), estableixen el que una 
organització ha d’assolir per aquell Nivell de Maduresa (ML)  en totes les seves Àrea de Processos (PA). 

Un èxit de cadascun dels objectius en una Àrea de Processos (PA), significa millorar el control en l’execució 
d’aquesta. 

Objectiu específic: Els objectius específics s’apliquen a una única Àrea de Processos (PA)  i defineixen 
concretament les particularitats que descriuen el que s’ha de realitzar per a satisfer el propòsit d’aquesta. 

Pràctica genèrica: Una pràctica genèrica és una activitat que es considera important en la realització de 
l’objectiu genèric al qual està associada. 

Les pràctiques genèriques s’apliquen a qualsevol Àrea de Processos (PA) perquè pot millorar el 
funcionament i el control de qualsevol procés.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_Capacidad_y_Madurez
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Pràctica específica: Una pràctica específica és una activitat que es considera important en la realització de 
l’objectiu específic al qual està associada. 

Les pràctiques específiques descriuen les activitats esperades per aconseguir una objectiu específic d’una 
Àrea de Processos (PA) concreta. 

A la Imatge 5 es pot apreciar com es relacionen els diferents components del model. 

22..44..22..11  OObbjjeeccttiiuuss  ii  pprrààccttiiqquueess  ggeennèèrriiqquueess  

Els objectius i les pràctiques genèriques formen part de totes les Àrea de Processos (PA). Principalment 
consisteixen en un conjunt d’objectius i pràctiques que serveixen per institucionalitzar cadascun dels 
objectius i pràctiques específiques. Com es pot veure a continuació, aquesta institucionalització segueix 
també l’estructura del model i per tant també hi ha nivells. 

GG 1 Aconseguir realitzar Objectius Específics  

GP 1.1 Aconseguir realitzar Pràctiques Específiques 

GG 2 Institucionalitzar un Procés Gestionat  

GP 2.1 Establir una Política d’Organització  

GP 2.2 Pla de Procés  

GP 2,3 Proporcionar Recursos  

GP 2.4 Assignar Responsabilitat  

GP 2.5 Entrenar Treballadors  

GP 2.6 Gestió de Configuració  

GP 2.7 Identificació i Implicació de les Parts Interessades Pertinents  

GP 2.8 Supervisar i Controlar el Procés 

Imatge 5: Components del model CMMI 
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GP 2.9 Avaluar Objectivament l’Adhesió 

GP 2.10 Revisió de l’Estat amb el Nivell Superior de Gestió 

GG 3 Institucionalitzar un Procés Definit 

GP 3.1 Establir un Procés Definit 

GP 3.2 Millora de Recollida d’Informació  

GG 4 Institucionalitzar un Procés Gestionat Quantitativament  

GP 4.1 Establir Objectius Quantitatius pel Procés  

GP 4,2 Estabilitzar Subprocés de Rendiment 

GG 5 Institucionalitzar un Procés d’Optimització  

GP 5.1 Garantir Procés de Millora Continua  

GP 5.2 Corregir Causes Profundes dels Problemes 

 

22..44..22..22  OObbjjeeccttiiuuss  ii  pprrààccttiiqquueess  eessppeeccííffiiqquueess  

El conjunt d’objectius i pràctiques específiques es molt ampli i variat. Hi ha un conjunt per cada Àrea de 
Procés (PA). Per aquest motiu no es mostraran tots els objectius i pràctiques específiques, i només es farà 
èmfasi en els que vagin relacionats directament amb el projecte. Per més informació es pot consultar 
l’Annex II on hi ha una llista d’aquests per Àrea de Procés (PA). 

22..44..33  RReepprreesseennttaacciióó  EEssccaalloonnaaddaa  
Consisteix en intentar assolir Nivells de Maduresa (ML). Un cop s’ha assolit un Nivell de Maduresa (ML), 
s’ha d’intentar anar a posar en pràctica els processos necessaris per arribar a assolir el nivell següent i així 
fins arribar al nivell més alt tal i com es pot observar a la Imatge 6.  

Imatge 6: Representació escalonada del model CMMI 
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Aconseguir assolir un Nivell de Maduresa(ML) consisteix en dur a terme els objectius que s’haurien 
d’assolir i les pràctiques que s’haurien de realitzar del conjunt d’Àrees de procés indicades per aquell Nivell 
de Maduresa (ML).   

Quan una organització està catalogada en un Nivell de Maduresa (ML), es considera que dona la garantia 
que els processos relacionats en aquell Nivell de Maduresa (ML) es realitzaran d’una manera concreta i 
garanteix un mínim de qualitat. 

Hi ha 5 Nivells de Maduresa (ML), que són els següents: 

1.- Inicial: Les organitzacions normalment en aquest nivell són caòtiques i utilitzen solucions que 
només resolen el moment concret. No hi ha un entorn de treball ben definit i per tant depenen 
d’actuacions heroiques per tal de poder treure els projectes endavant. Molts projectes finalitzen sent 
un desastre o fora del termini acordat. 

2.- Gestionat: En aquest nivell les organitzacions estan segures que els projectes són: planificats i 
executats d’acord amb les politiques de desenvolupament, s’impliquen els Stakeholders rellevants, es 
monitoritzen, es controlen, es revisen i s’avaluen. 

3.- Definit: En aquest nivell, els processos estan ben caracteritzats, ben entesos, estan definits en 
estendards i metodologies. 

4.- Quantitativament gestionat: En aquest nivell, s’estableixen objectius quantitatius de qualitat i per 
el desenvolupament de projectes i s’utilitzen com a criteri a la gestió de processos. 

5.- Optimitzat: En aquest nivell, l’organització millora contínuament els seus processos basats en un 
enteniment quantitatiu de les causes comuns de la variació inherent en els processos. 

La Imatge 7 és una llista amb les Àrees de Processos (PA) corresponents per Nivell de Maduresa (ML). 

Gestió de la Configuració (CM)  

2 

Medició i Anàlisi (MA) 

Supervisió i Control de Projecte (PMC) 

Planificació de Projecte (PP) 

Assegurament de Qualitat de Processos i Productes (PPQA) 

Gestió de Requeriments (REQM) 

Gestió d’Acords amb Proveïdors (SAM) 

Anàlisi de Decisions i Resolució (DAR) 

3 

Gestió Integrada de Projectes + IPPD (IPM) 

Definició de Processos de l’Organització + IPPD (OPD) 

Enfocament de Processos de l’Organització (OPF) 

Formació sobre l’Organització (OT) 

Integració de Producte (PI) 

Desenvolupament de Requeriments (RD) 

Gestió de Riscs (RSKM) 

Solució Tècnica (TS) 

Validació (VAL)  

Verificació (VER) 
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Rendiment de Processos de l’Organització (OPP) 
4 

Gestió Quantitativa de Projectes (QPM) 

Anàlisi de Causes i Resolució (CAR) 
5 

Innovació i Desplegament de l’Organització (OID) 

Imatge 7: Àrees de Processos (PA) corresponents per Nivell de Maduresa (ML) 

22..44..44  RReepprreesseennttaacciióó  CCoonnttiinnuuaa  
Consisteix en intentar incrementar els Nivells de Capacitat per Àrees individualment. 

Hi ha 4 Àrees com es pot observar a la Imatge 8 i són: 

o Administració de processos: Àrea que conte les pràctiques relacionades amb la millora dels 
processos, proporciona la capacitat de documentar, compartir les millors pràctiques i aconseguir 
objectius quantitatius de qualitat. 

o Administració de projectes: Àrea que cobreix les activitats relacionades amb la planificació i 
gestió de projectes, estableix mecanismes de control i seguiment i proporciona mecanismes per 
establir entorns de col·laboració. 

o Enginyeria: Àrea que incideix en les activitats del cicle de vida del desenvolupament d’un sistema 
d’informació. 

o Suport: Àrea que dona suport als processos essencials del desenvolupament i manteniment i 
dona suport també a les Àrees de Processos (PA) durant el desenvolupament de les tasques de 
l’organització. 

Un Nivell de Capacitat, s’incrementa quan hi ha una millora en totes les pràctiques d’una Àrea de Procés 
(PA). Quan es realitzen totes les Àrees de Processos (PA) d’un Nivell de Capacitat dins de l’Àrea a la que 
pertanyen, es pot dir que l’Àrea ha assolit aquell Nivell de Capacitat.  

Segons la representació “Continua”, el model CMMI està organitzat en 6 Nivells de Capacitat. Aquests 
nivells indican quina capacitat té una certa Àrea de les 4 existents.  

Imatge 8: Representació continua del model CMMI 
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L’organització va decidint sobre quines Àrees vol anar incrementant Nivells de Capacitat de manera que 
poc a poc va  posant èmfasi sobre les pràctiques de les Àrees de Processos (PA) de l’Àrea en concret i va 
assolint els seus objectius. 

D’aquesta manera, es pot anar treballant sobre diverses Àrees de l’organització i anar incrementant el 
Nivell de Maduresa (ML) d’aquesta sense haver de focalitzar els esforços en millorar processos, que en un 
moment determinat, poden ser d’un interès mínim per l’organització. 

Els Nivells de Capacitat són els següents: 

0.- Incomplert: El procés no es realitza o no s’aconsegueixen els seus objectius. 

1.- Executat: El procés s’executa i s’aconsegueixen els objectius parcialment. 

2.- Gestionat: A més a més d’executar-se, el procés es planifica, es revisa i s’avalua per comprovar que 
compleix els requisits. 

3.- Definit: A més a més d’esser un procés gestionat s’ajusta a la política de processos que existeix a 
l’organització, alineada amb les directives de l’empresa. 

4.- Quantitativament gestionat: A més a més de ser un procés definit es controla utilitzant tècniques 
quantitatives. 

5.- Optimitzat: A més a més de ser un procés quantitativament gestionat, de forma sistemàtica es 
revisa i modifica o canvia per adaptar-lo als objectius del negoci. Millora continua. 

 

La Imatge 9 és una llista amb les Àrees de Processos (PA) corresponents per Àrea. 
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Gestió de la Configuració (CM) 2 

Medició i Anàlisi (MA) 2 

Assegurament de Qualitat de Processos i Productes (PPQA) 2 

Anàlisi de Decisions i Resolució (DAR) 3 

Anàlisi de Causes i Resolució (CAR) 5 

A
d
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e

 
p
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e
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Supervisió i Control de Projecte (PMC) 2 

Planificació de Projecte (PP) 2 

Gestió d’Acords amb Proveïdors (SAM) 2 

Gestió Integrada de Projectes + IPPD (IPM) 3 

Gestió de Riscs (RSKM) 3 

Gestió Quantitativa de Projectes (QPM) 4 

En
gi

n
ye

ri
a 

Gestió de Requeriments (REQM) 2 

Integració de Producte (PI) 3 

Desenvolupament de Requeriments (RD) 3 

Solució Tècnica (TS) 3 

Validació (VAL)  3 

Verificació (VER)  3 
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Definició de Processos de l’Organització + IPPD (OPD) 3 

Enfocament de Processos de l’Organització (OPF) 3 

Formació sobre l’Organització (OT) 3 

Rendiment de Processos de l’Organització (OPP) 4 

Innovació i Desplegament de l’Organització (OID) 5 

 Imatge 9: Àrees de Processos (PA) corresponents per Àrees de negoci  

22..44..55  NNiivveellllss  ddee  CCaappaacciittaatt  ii  NNiivveellllss  ddee  MMaadduurreessaa  
Hi ha una relació quasi directe entre els Nivells de Capacitat i els Nivells de Maduresa (ML). Aquesta 
relació es pot veure clarament a la Imatge 10. Com s’ha comentat anteriorment, la diferencia més 
important es que la capacitat va relacionada amb la representació continua i la maduresa amb la 
representació escalonada. 

 

Nivell Representació Continua 

Nivells de Capacitat 

Representació Escalonada 

Nivells de Maduresa 

Nivell 0 Incomplert N/A 

Nivell 1 Realitzat Inicial 

Nivell 2 Gestionat Gestionat 

Nivell 3 Definit Definit 

Nivell 4 Quantitativament Gestionat Quantitativament Gestionat 

Nivell 5  Optimitzat Optimitzat 

Imatge 10: Comparació entre els nivells de Capacitat i nivells de Maduresa del CMMI 

22..44..66    ÀÀrreeeess  ddee  pprroocceessssooss  ((PPAA))  

Hi ha 22 Àrees de Processos (PA)  que indiquen els aspectes del producte i servei que el desenvolupament 
dels processos d’una organització ha de cobrir. A continuació es pot veure les diferents Àrees de Processos 
(PA) amb la seva funció principal. 

22..44..66..11  AAnnààlliissii  ddee  CCaauusseess  ii  RReessoolluucciióó  ((CCAARR))  

Aquesta àrea de procés pertany a l’àrea de Suport i és pertanyent al Nivell de Maduresa 5. 

El propòsit del CAR és identificar les causes dels defectes i altres problemes, i prendre mesures de 
prevenció perquè no succeeixin en el futur. 

22..44..66..22  GGeessttiióó  ddee  llaa  CCoonnffiigguurraacciióó  ((CCMM))  

Aquesta àrea de procés pertany a l’àrea de Suport i és pertanyent al Nivell de Maduresa 2. 

El propòsit de la CM és el d’establir i mantenir la integritat dels productes de treball utilitzant la 
configuració, control de configuració, estat de les comptes de configuració i configuració de les auditories.  

22..44..66..33  AAnnààlliissii  ddee  DDeecciissiioonnss  ii  RReessoolluucciióó  ((DDAARR))  

Aquesta àrea de procés pertany a l’àrea de Suport i és pertanyent al Nivell de Maduresa 3. 



 
 

 

22 

El propòsit del DAR és analitzar possibles decisions, utilitzant un procés d’avaluació formal que avalua i 
identifica alternatives seguint un criteri establert. 

22..44..66..44  GGeessttiióó  IInntteeggrraaddaa  ddee  PPrroojjeecctteess  ++  IIPPPPDD  ((IIPPMM))  

Aquesta àrea de procés pertany a l’àrea de Gestió de projectes i és pertanyent al Nivell de Maduresa 3. 

El propòsit de la IPM  és establir i gestionar, el projecte  i l’entorn dels Stakeholders rellevants, d’acord amb 
el procés definit i integrat el qual és adaptat de l’organització cap als processos estàndards. 

22..44..66..55  MMeeddiicciióó  ii  AAnnààlliissii  ((MMAA))  

Aquesta àrea de procés pertany a l’àrea de Suport i és pertanyent al Nivell de Maduresa 2. 

El propòsit de la MA és desenvolupar i mantenir una capacitat de medició que s’utilitza per donar suport a 
les necessitats de gestió de la informació.  

22..44..66..66  IInnnnoovvaacciióó  ii  DDeesspplleeggaammeenntt  ddee  ll’’OOrrggaanniittzzaacciióó  ((OOIIDD))  

Aquesta àrea de procés pertany a l’àrea de Gestió de processos i és pertanyent al Nivell de Maduresa 5. 

El propòsit de la OID és seleccionar i desenvolupar millores incrementals i innovadores que milloren en 
gran mesura els processos i tecnologies de l’organització.  

22..44..66..77  DDeeffiinniicciióó  ddee  PPrroocceessssooss  ddee  ll’’OOrrggaanniittzzaacciióó  ++  IIPPPPDD  ((OOPPDD))  

Aquesta àrea de procés pertany a l’àrea de Gestió de processos i és pertanyent al Nivell de Maduresa 3. 

El propòsit de la OPD  és establir i mantenir un conjunt de processos actius de l’organització i estàndards 
d’entorn de treball. Per el IPPD també es cobreix el establiment de regles i guies per a l’organització que 
permeten utilitzar equips integrats de treball. 

22..44..66..88  EEnnffooccaammeenntt  ddee  PPrroocceessssooss  ddee  ll’’OOrrggaanniittzzaacciióó  ((OOPPFF))  

Aquesta àrea de procés pertany a l’àrea de Gestió de processos i és pertanyent al Nivell de Maduresa 3. 

El propòsit del OPF és planificar, implementar i desplegar processos de millora per a les organitzacions 
basats en un coneixement profund dels actuals punts forts i debilitats dels processos actius de 
l’organització.  

22..44..66..99  RReennddiimmeenntt  ddee  PPrroocceessssooss  ddee  ll’’OOrrggaanniittzzaacciióó  ((OOPPPP))  

Aquesta àrea de procés pertany a l’àrea de Gestió de processos i és pertanyent al Nivell de Maduresa 4. 

El propòsit del OPP és establir i mantenir un coneixement quantitatiu de la realització de l’organització 
sobre el conjunt de processos que donen suport a la qualitat i el rendiment dels objectius de processos, 
proporcionar dades dels objectius de processos, paràmetres de referència i models quantitatius per a la 
gestió dels projectes de l’organització. 

22..44..66..1100  FFoorrmmaacciióó  ssoobbrree  ll’’OOrrggaanniittzzaacciióó  ((OOTT))  

Aquesta àrea de procés pertany a l’àrea de Gestió de processos i és pertanyent al Nivell de Maduresa 3. 

El propòsit de la OT és desenvolupar habilitats i coneixements sobre el personal, i sobre quins rols poden 
realitzar efectivament i eficientment.  

22..44..66..1111  IInntteeggrraacciióó  ddee  PPrroodduuccttee  ((PPII))  

Aquesta àrea de procés pertany a l’àrea d’Enginyeria i és pertanyent al Nivell de Maduresa 3. 

El propòsit de la PI és integrar els components del producte, garantir que el producte funcioni 
correctament tal i com ha estat integrat i lliurar un producte unificat. 
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22..44..66..1122  SSuuppeerrvviissiióó  ii  CCoonnttrrooll  ddee  PPrroojjeeccttee  ((PPMMCC))  

Aquesta àrea de procés pertany a l’àrea de Gestió de projectes i és pertanyent al Nivell de Maduresa 2. 

El propòsit de la PMC és proveir un coneixement sobre el progrés del projecte per tal que es puguin 
prendre accions correctives adequades quan aquest progrés es desvií significativament de la planificació 
realitzada. 

22..44..66..1133  PPllaanniiffiiccaacciióó  ddee  PPrroojjeeccttee  ((PPPP))  

Aquesta àrea de procés pertany a l’àrea de Gestió de projectes i és pertanyent al Nivell de Maduresa 2. 

El propòsit de la PP és establir i mantenir una planificació que defineixi les activitats del projecte. 

22..44..66..1144  AAsssseegguurraammeenntt  ddee  QQuuaalliittaatt  ddee  PPrroocceessssooss  ii  PPrroodduucctteess  ((PPPPQQAA))  

Aquesta àrea de procés pertany a l’àrea de Suport i és pertanyent al Nivell de Maduresa 2. 

El propòsit del PPQA és proporcionar el personal i l’administració amb l’objectiu de conèixer els processos i 
productes associats al treball. 

22..44..66..1155  GGeessttiióó  QQuuaannttiittaattiivvaa  ddee  PPrroojjeecctteess  ((QQPPMM))  

Aquesta àrea de procés pertany a l’àrea de Gestió de projectes i és pertanyent al Nivell de Maduresa 4. 

El propòsit de la QPM és gestionar quantitativament els processos definits del projecte per garantir un 
projecte de qualitat i amb la realització dels objectius de processos. 

22..44..66..1166  DDeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee  RReeqquueerriimmeennttss  ((RRDD))  

Aquesta àrea de procés pertany a l’àrea d’Enginyeria i és pertanyent al Nivell de Maduresa 3. 

El propòsit del RD és analitzar i produir els requeriments dels clients, del producte i dels components del 
producte.  

22..44..66..1177  GGeessttiióó  ddee  RReeqquueerriimmeennttss  ((RREEQQMM))  

Aquesta àrea de procés pertany a l’àrea d’Enginyeria i és pertanyent al Nivell de Maduresa 2. 

El propòsit de REQM és gestionar els requeriments del producte del projecte i dels seus components alhora 
d’identificar inconsistències entre els requeriments, la planificació del projecte i el treball a realitzar. 

22..44..66..1188    GGeessttiióó  ddee  RRiissccss  ((RRSSKKMM))  

Aquesta àrea de procés pertany a l’àrea de Gestió de projectes i és pertanyent al Nivell de Maduresa 3. 

El propòsit de la RSKM és identificar problemes potencials abans que aquests succeeixin de manera que es 
pugui prendre accions per evitar aquests sobre les activitats planificades i mitigar així els impactes negatius 
que puguin alterar l’objectiu del projecte.  

22..44..66..1199  GGeessttiióó  dd’’AAccoorrddss  aammbb  PPrroovveeïïddoorrss  ((SSAAMM))  

Aquesta àrea de procés pertany a l’àrea de Gestió de projectes i és pertanyent al Nivell de Maduresa 2. 

El propòsit de SAM és gestionar l’adquisició de productes provinents de proveïdors. 

22..44..66..2200  SSoolluucciióó  TTèèccnniiccaa  ((TTSS))  

Aquesta àrea de procés pertany a l’àrea d’Enginyeria i és pertanyent al Nivell de Maduresa 3. 

El propòsit de la TS és dissenyar, desenvolupar i implementar solucions per els requeriments que dels 
productes i components relacionats amb el cicle de vida dels processos a desenvolupar. 
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22..44..66..2211  VVaalliiddaacciióó  ((VVAALL))  

Aquesta àrea de procés pertany a l’àrea d’Enginyeria i és pertanyent al Nivell de Maduresa 3. 

El propòsit de la VAL és demostrar que el producte i els seus components compleixen el seu us quan són 
ubicats al ambient per el que han estat creats. 

22..44..66..2222  VVeerriiffiiccaacciióó  ((VVEERR))  

Aquesta àrea de procés pertany a l’àrea d’Enginyeria i és pertanyent al Nivell de Maduresa 3. 

El propòsit de VER és assegurar que els productes resultants del treball compleixen els requeriments 
especificats. 

22..44..77    AAvvaalluuaacciióó  
Moltes organitzacions troben valor afegit a mesurar els seu progrés en una avaluació incrementat així el 
seu Nivell de Maduresa(ML). Aquest tipus d’avaluacions normalment són fetes per les següents raons. 

o Per determinar com estan els processos de l’organització en comparació amb les millors 
pràctiques del model CMMI i identificar quines àrees s’han de millorar. 

o Per poder informar a clients i proveïdors com estan els processos de l’organització en comparació 
a les millors pràctiques del model CMMI. 

o Per complir els requeriments contractuals amb un o més clients. 

A continuació veurem tres elements que formen un paper elemental en les avaluacions del CMMI.  

o The Appraisal Requirements for CMMI® (ARC): Procés que serveix per identificar oportunitats de 
millora i comparar els processos de l’organització. 

o Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement: Procés oficial que s’utilitza per 
ubicar una organització en un cert Nivell de Maduresa(ML). 

o Ideal: Procés que serveix per indicar els passos a seguir quan es vol dur a terme un procés de 
millora en una organització. 

22..44..77..11  TThhee  AApppprraaiissaall  RReeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  CCMMMMII®®  ((AARRCC))    

Consisteix en un conjunt d’alt nivell pel desenvolupament de criteris de disseny, definició, avaluació i 
utilització de mètodes basats en el CMMI. El ARC  va ser creat per a donar suport als diferents models del  
CMMI  tant en les sever representacions continues com escalonades. Aquest mètode va ser influenciat per 
el EIA/IS 731.2 i la ISO/IEC 15504. 

El resultat d’una avaluació feta amb aquest sistema es pot fer servir de diverses maneres: 

o Planificació i millora de l’estratègia de l’organització 

o Generació de Nivells de Capacitat i Nivells de Maduresa(ML) 

o Servir de guia per decisions de màrqueting 

o Mitigar riscs a l’hora del desenvolupament, de l’adquisició de productes i del control  

Els principis d’aquesta avaluació són els següents: 

o Començar amb un model de referència per fer l’avaluació 

o Utilitzar processos formalitzats d’avaluació 

o Involucrar a l’equip de gestió per donar suport a l’avaluació 

o Focalitzar l’avaluació sobre els objectius de negoci 

o Posar cura sobre la confidencialitat de les dades 
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o Fer el procés d’avaluació col·laboratiu 

o Focalitzar en activitats de seguiment i presa de decisions basats en el resultat de l’avaluació 

Per les organitzacions que desitgin fer avaluacions sobre múltiples disciplines, l’enfocament unificat del 
CMMI  permet fer avaluacions dels Nivells de Capacitat  i de la formació. El mètode en concret pot 
proporcionar per separat o combinat els resultats d’una o més disciplines. 

Els requeriments de l’ARC estan dissenyats per ajudar a millorar la coherència entre múltiples disciplines i 
mètodes d’avaluació i ajudar a la coherència sobre desenvolupadors del mètode, promotors, usuaris que 
estan associats amb diversos mètodes.  

22..44..77..22  SSttaannddaarrdd  CCMMMMII  AApppprraaiissaall  MMeetthhoodd  ffoorr  PPrroocceessss  IImmpprroovveemmeenntt    

SCAMPI És el mètode oficial del Software Engineering Institute (SEI) per proveir punts de referència de 
sistemes de qualificació en relació amb els models CMMI. Utilitzen per identificar fortaleses i debilitats dels 
processos, revelar riscs de desenvolupament, adquisició i determinar Nivells de Maduresa (ML). Essent 
part d’un procés o programa de millora, o per la qualificació de possibles proveïdors. El mètode defineix el 
procés d’avaluació; les activitats sobre el terreny; observacions preliminars, conclusions i valoracions; 
presentació d’informes i activitats de seguiment. 

Hi ha diferents tipus d’avaluacions. Principalment hi ha les classes A, B i C.  

Les avaluacions de tipus A, són les avaluacions més formals i són les úniques que poden donar resultat a un 
establiment de Nivell de Maduresa (ML). Els altres nivells són menys rigorosos i no poden donar com a 
resultat aquest establiment, però poden servir per fer avaluacions orientatives de quin es l’estat d’una 
organització i de com funcionen els seus processos. 

22..44..77..33  IIddeeaall  

El procés de millora Ideal va ser concebut com a model del cicle de vida per a processos de millora basats 
amb el software. Aquest model proporciona una aproximació comprensible a la millora continua destacant 
els passos necessaris per establir convenientment un projecte de millora. S’ha de puntualitzar abans 
d’explicar en que consisteix, que encara que és el procés més adequat per dur a terme un procés de 
millora, per aquest projecte no s’ha seguit degut al desconeixement d’aquest fins una fase ja avançada del 
projecte. El procés utilitzat en aquest projecte que és el que es defineix en el capítol 1.1, és molt aproximat 
al Ideal, s’ha decidit no alterar-lo en aquesta iteració però en el treball futur es considera una millor opció 
utilitzar l’Ideal. 

Com es pot veure a la Imatge 11, aquest model és de caràcter cíclic i per tant esta pensat per afavorir la 
millora continua més enllà del temps destinat al procés de millora en sí. La clau de l’èxit és l’aprenentatge 
realitzat a final del cicle, on es plantegen i decideixen nous objectius de millora. 

Aquest model està dividit en 5 fases, i cadascuna d’aquestes en diferents activitats. La descripció 
d’aquestes es presenta a continuació:   

o Iniciació: S’estableix el treball inicial per un procés de millora amb èxit.  

 Establir context: Consisteix en relacionar com l’esforç de millora afecta a l’estratègia de 
l’organització. 

 Crear patrocini: Consisteix en aconseguir el suport dels diferents nivells de gerència de 
l’organització ja que en cas contrari, el projecte tendeix a un fracàs absolut. 

 Establir infraestructura:  Consisteix en preparar a l’organització en si del coneixement del 
model de millora CMMI. Aquest coneixement es necessari tant per les persones destinades 
a dur a terme la implantació com per el personal de gerència. 

o Diagnòstic: Es determina la situació inicial i la situació a la que es vol arribar. 

 Identificar l’estat actual i desitjat: Consisteix en identificar el punt de partida de 
l’organització i quin és el punt on es vol arribar en el projecte de millora. 
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 Desenvolupar recomanacions: Un equip expert identifica les debilitats i fortaleses de les 
pràctiques actuals, i desenvolupa un conjunt de propostes de canvi. 

o Establiment: Es planifica i es fa una estimació dels recursos disponibles. 

 Establir prioritats: En aquest punt, ja es poden establir les prioritats d’actuació ja que es té 
un coneixement complert de les activitats 

 Desenvolupar aproximació: La solució que es desenvolupa en aquest punt pot cobrir les 
necessitats de l’organització gràcies als coneixements adquirits fins aquest punt. 

 Planejar accions: En aquest punt es plasma un pla d’actuació per cobrir totes les necessitats 
determinades anteriorment i satisfer les prioritats. 

o Actuació: S’executa la millora acord amb la planificació. 

 Crear solució: Implica integrar eines, coneixements, informacions, processos, i habilitats 
tant existents com proposades. 

 Fer pilot de la solució: Consisteix en aplicar la solució creada en projectes per tal de poder 
veure quines avantatges i inconvenients produeix. 

 Refinar solució: Es pot refinar la solució per aconseguir la més adequada tenint en compte 
coneixements  extrets  d’aplicacions anteriors en altres projectes.  

 Implementar solució: Consisteix en dur a terme la solució creada i refinada per tal 
d’implantar la millora. 

o Aprenentatge: Es recullen els resultats obtinguts, s’analitzen i s’extreuen conclusions. 

 Anàlisi i validació: En aquest punt s’identifica el grau d’esforç que ha suposat la implantació 
de la solució. Les accions fetes, s’analitzen i es documenten per tal de poder aportar 
informació en un futur. 

 Proposta d’accions futures: Es desenvolupa i documenta un conjunt de recomanacions que 
resulten de tot l’anàlisi desenvolupat i la validació del producte creat. Es proposen pautes i 
actuacions per projectes en un futur, facilitant així el funcionament cíclic del model. 

Imatge 11: Procés IDEAL de millora del model CMMI 
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22..55  MMoottiiuu  ppeerr  hhaavveerr  ttrriiaatt  CCMMMMII  
Els motius per triar el model CMMI han estat diversos, a continuació faré una breu explicació d’aquets. 

1- Tots els models estan formats sobre unes bases de bones pràctiques en el desenvolupament de 
sistemes d’informació i s’ha de puntualitzar que els més especialitzats en el desenvolupament de 
projectes TIC són el ISO/IEC 15504 i el CMMI. Aquests dos models avui en dia són molt similars. 
Així doncs al fet de que sigui més accessible el CMMI ha estat un punt determinant important. 

2- El CMMI no és tan sols un model estàndard on s’indiquen quins processos s’han de dur a terme 
per tal de garantir uns mínims nivells de qualitat, sinó que a l’hora és un model de millora, on el 
que s’intenta no és tan sols fer bé les coses sinó aprendre del que s’ha fet i no caure en els errors 
anteriors. 

3- El CMMI és un model de millora de processos de qualitat que té els seus inicis amb el model CMM 
creat del 1987 fins 1997 i més tard la primera versió del CMMI  que va sorgir el 2002 i s’ha anat 
millorant fins l’actualitat. Aquest ha estat refinat durant el pas del temps i per tant engloba 
coneixements molt pràctics per poder desenvolupar processos correctament.  

4- El CMMI és el model més triat per les organitzacions actuals ja que marca un procés d’adaptació 
flexible amb la seva dualitat de representació. Aquesta dualitat facilita que es pugui implantar el 
model en organitzacions molt diferents arribant a  assolir l’èxit de la implantació.  

5- El motiu principal és pel fet que desprès de l’estudi acurat, s’ha determinat que aquest model 

segueix totes les bones pràctiques que es presenten com a base de coneixements dels estudis 

realitzats, i per tant està directament relacionat amb el meu aprenentatge.  
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33..  RReeccoolllliiddaa  ddee  mmeettooddoollooggiiaa  ddee  ll’’LLCCFFIIBB    

33..11  LL’’oorrggaanniittzzaacciióó  ddee  ll’’LLCCFFIIBB  
L’LCFIB té com a missió principal la prestació de serveis, en les tecnologies informàtiques i de comunicació, 
a la docència i a l'administració i direcció de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), facilitant els 
recursos humans i materials necessaris per proporcionar un servei de qualitat als seus usuaris (estudiantat, 
professorat i personal d’administració i serveis).  L’LCFIB també desenvolupa projectes d’innovació i de 
transferència de tecnologia amb diferents unitats de la UPC i en col·laboració amb altres entitats públiques 
o privades. 

Actualment l’LCFIB està estructurat en les següents àrees de treball:  

o Àrea de Sistemes i Xarxes de Comunicacions (ASAC) 

 Servei de Sistemes i Comunicacions  

 Servei de Manteniment  

 Servei de Suport a la Docència  

o Àrea de Sistemes d'Informació i Gestió (ASIG) 

 Servei d'Informació  

 Serveis de Gestió Acadèmica i Administrativa  

 Serveis de Gestió Organitzativa i Unitat d’Ajuda i Documentació (UNAID)  

o Àrea de Desenvolupament de Projectes Tecnològics (ADEPT)  

on hi treballen tan personal d'administració com becaris desenvolupant tasques de Caps de Projectes, 
Tècnics de Sistemes, Programadors de Sistemes, Operadors, Tècnics de Manteniment i Administratius. 
Aquest conjunt de treballadors ronda els 60 treballadors, per tant es pot considerar una organització de 
caire mitja, encara que estaria molt a prop del límit amb les organitzacions de caire petit. 

Un factor a tenir en compte és que la majoria de treballadors són becaris estudiants de la facultat, i per 
tant, són treballadors que no passen gaire temps treballant a la unitat. Aquest factor fa que els becaris 
hagin d’assumir els coneixements necessaris pel funcionament diari en poc temps ja que sinó no podrien 
desenvolupar les seves obligacions. 

Tota aquesta infraestructura de departaments i personal, necessita d’una metodologia bastant gestionada i 
eines per a donar-li suport i així aconseguir que tot el conjunt de processos i productes que es 
desenvolupen a l’LCFIB, surti amb garanties de qualitat. 

33..22  EEiinneess  uuttiilliittzzaaddeess  
Entre moltes eines que utilitza l’LCFIB per desenvolupar les tasques diàries, podem destacar dues que són 
molt importants per a tenir una bona gestió de tota l’organització. 

Una de les bases de l’organització de l’LCFIB es centra sobre el programa Lotus Notes, aquest serveix com a 
base de coneixement de tots els processos i projectes que es fan a l’LCFIB. 

Aquesta eina reuneix molta informació sobre l’LCFIB a nivell estructural. Principalment es registra el 
següent: 

o Registre del personal 
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o Registre de les activitats generals, ja siguin laborals com lúdiques 

o Calendari de totes les activitats per coordinar tasques 

o Bases de dades per la gestió econòmica 

o Gestor de correu per una fàcil comunicació  

o Gestor de reunions 

o Registre d’informació de l’estructura de l’organització 

o Registre d’incidències de l’organització 

o Registre de manteniment i d’incidències 

Referent als projectes, aquesta eina reuneix els documents relacionats amb els projectes que es duen a 
terme i que s’han realitzat anteriorment. L’eina permet designar qui té accés a certs projectes i quin paper i 
juga en aquests. D’aquest projectes s’emmagatzema molta informació, entre d’altres coses, les principals 
són: 

o Actes de reunions 

o Persones de contacte per el projecte 

o Planificacions 

o Configuracions dels servidors involucrats per projecte 

o Configuracions de les bases de dades 

o Documents de requeriments 

o Documents d’anàlisi 

o Documents de disseny 

o Manuals d’usuaris 

o Llistes de tasques per fer  

o Llistes de tasques en procés 

o Llistes de tasques realitzades 

o Reunions planificades 

En fi, aquest software permet portar un registre complert de les activitats de l’organització així com els 
projectes. Quan es necessita saber qualsevol cosa sobre algun tema en concret, està clarament indicat a 
quin lloc centralitzat s’ha d’accedir per tal de trobar el que es necessita. 

L’altre eina imprescindible és l’inventari, un software desenvolupat a la casa, que manté un registre de tot 
el hardware que hi ha a l’organització. A traves d’aquesta eina, es controlen i es registren totes les 
maquines. A l’inventari es guarda el següent: 

o Els servidors 

o Els ordinadors de sobretaula i portàtils de l’organització  

o Les configuracions de xarxa 

o Perifèrics 

o Elements de comunicació ( Routers, Switchs, Acces points, etc..) 

o Sai’s 

o Estacions de treball 

o Equips de les aules 
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Aquest software serveix per tenir un registre acurat de tot, i per tant, fa que l’existència de problemes o 
d’algun imprevist, sigui difícil i en cas de succeir qualsevol cosa, la solució estigui força controlada. A més a 
més aquest control permet facilitar la configuració de tota la xarxa, ja que com estan perfectament 
identificats tots els elements que hi pertanyen, es poden configurar els firewalls d’una manera molt precisa. 

A part d’això, hi ha alarmes activades per avisar a la gent responsable d’alguna fallida en algun dels 
sistemes de funcionament imprescindible.  

També es guarda informació de tots els canvis que es produeixen a l’hora d’adquirir nou material. La 
ubicació de tot el material i les garanties i llicencies necessàries. 

33..33  MMeettooddoollooggiieess  
L’activitat de l’LCFIB no segueix cap metodologia concreta que determini com fer exactament tot el conjunt 
de tasques que són requerides el dia a dia de l’organització, però si que hi ha definits els processos que es 
segueixen davant de certes situacions. 

Per facilitar l’enteniment entre aquest apartat i el capítol següent, s’han ordenat els punts més rellevants 
del funcionament segons l’ordre del CMMI Nivell de Maduresa (ML) 2 i s’han sintetitzat els processos que 
es fan, a continuació: 

Gestió de la Configuració (CM): 

o Integració i implantació d’un projecte: A l’hora d’implantar un nou projecte, sempre es fa un 
estudi de les configuracions que hi hauria d’haver per tal d’aconseguir una estructura estable que 
no doni problemes en el desenvolupament. Es guarden documents de permisos de gent cap el 
projecte, contrasenyes, usuaris, i tot el que pugui fer referència a l’estat del projecte en l’àmbit 
d’integració i accés a la informació. També s’enregistren els canvis que hi ha a la configuració per 
tal de poder veure com evoluciona el projecte a traves del que es tenia anteriorment. Finalment 
es fan avaluacions per veure quines configuracions han resultat més eficients que altres. 

o Hardware de l’organització: Gracies al registre de totes les maquines que hi ha, es mante un 
registre de com està configurada la xarxa de l’LCFIB de manera que se sap qui i quan té accés al 
hardware.  

Medició i Anàlisi (MA): 

o No hi ha cap procés identificat 

Supervisió i Control de Projecte (PMC): 

o Verificació i validació d’un projecte: Abans de determinar que un projecte ha arribat a la seva fi, 
es fa un procés de verificació dels requeriments desenvolupats, es revisen els documents de 
requeriments i es mira que es compleixin els més importants. Es mira també que es compleixin els 
compromisos adquirits amb el client, que s’hagin revisat tots els possibles riscs i que totes les 
dades que es generen siguin consistents. Es fa també un anàlisi de possibles mesures correctives 
de cara a nous projectes, que queda com a base de coneixement dels caps de projectes. Es fa un 
procés de validació per veure que tot funciona com ha de funcionar en l’entorn on ha d’estar el 
producte final. 

o Tancament d’un projecte i avaluació dels desenvolupament: Un cop el desenvolupament d’un 
projecte ha arribat a la seva fi, es fan avaluacions dels resultats. Es fa un petit estudi per veure 
com ha sortit de rentable i saber fins quin punt ha estat beneficiós o no el projecte. També es fa 
una reunió amb el client on es posa en manifest la seva acceptació del producte a traves d’una 
carta d’acceptació. 

Planificació de Projecte (PP): 

o Estructura d’un projecte:  S’ha de dir que hi ha un conjunt de passos a seguir que ja està 
determinat per l’organització. Aquest conjunt serveix com a base per a tots els projectes, i està a 
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disposició de tots els caps de projectes. Aquesta estructura es molt semblant a la determinada per 
les bones pràctiques del sector.  

o Desenvolupament d’un projecte: Els projectes s’acostumen a desenvolupar utilitzant arquitectura 
de tres capes, per tal d’aconseguir la separació conceptual de les funcionalitats. 

També s’utilitzen diagrames UML, diagrames de fluxos, diagrames de casos d’ús, disseny de 
classes modulars, baix acoblament, reutilització de codi, normalització en bases de dades, etc...  

o Planificació d’un projecte: En tot projecte es preveuen quins recursos de l’organització es veuran 
involucrats (sobretot el fet que la majoria dels desenvolupadors són becaris i necessiten un temps 
d’aprenentatge, o fins i tot hi ha un petit risc de canvi ja que hi ha bastant moviment d’aquest 
tipus de personal) i la seva disponibilitat a l’hora de desenvolupar-lo.  Les planificacions que es 
realitzen, normalment es fan tenint en compte l’abast del projecte.  

El problema que hi ha actualment es que no es fa una replanificació un cop passada l’etapa dels 
requeriments, o fins i tot, s’hauria de fer aquesta planificació un cop determinats tots els 
requeriments pactats amb el client.  

La majoria de projectes que es desenvolupen no acostumen a ser molt grans i per això acostumen 
a sortir bé però igualment en alguns casos, a conseqüència de fer la planificació d’aquesta 
manera, provoca que el projecte surti del temps estimat i es produeixi algun retràs. Tot i no fer-se 
càlculs de replanificació, si que es va fent un seguiment i es va mantenint actualitzada segons els 
canvis. 

o Riscs en els processos: És un factor que no es té en consideració directe, però si de manera 
implícita quan es produeixen en el desenvolupament d’un nou projecte. No hi ha cap llista base 
de possibles riscs ni un manual de contingència per a poder fer front els contratemps, però això 
no significa que es desenvolupi sense tenir res en compte. Tots els riscs que es podrien produir 
degut a hardware, servidors o integració estan coberts per la metodologia de treball que hi ha 
referent a l’àrea de sistemes, i els riscs que poden aparèixer a la part de software, estan 
controlats implícitament pel coneixement que tenen els caps de projectes i per la utilització de 
frameworks. 

o Pressupostos i càlcul de costos d’un projecte: Acostumen a estar ben acurats, ja que s’utilitza una 
plantilla molt ben dissenyada que contempla tots els possibles factors que poden aparèixer en el 
desenvolupament d’un sistema d’informació. 

o Reunions amb clients: Es manté un seguiment de les reunions amb els clients, fent actes de 
reunió i guardant un històric de totes les decisions que es prenen, d’aquesta manera sempre 
queda clar de cara al client, quins són els passos que es duran a terme en un projecte i quins són 
els canvis apareguts. 

Assegurament de la Qualitat de Processos i Productes (PPQA): 

o No hi ha cap procés identificat 

Gestió de Requeriments (REQM): 

o Requeriments d’un projecte: És un pas imprescindible en tot projecte i per aquest motiu és un 
pas que es té molt en compte a l’hora d’iniciar un projecte i es fan documents dels requeriments 
que els clients comuniquen. Aquests documents, són força acurats i recullen la gran majoria dels 
requeriments, el que no es fa a l’LCFIB és una llista on es pugui veure tots els requeriments 
concrets d’una aplicació.  

El fet de recollir els requeriments en documents escrits més planers per tal que els clients els 
entenguin provoca que no quedin escrits de manera que desprès puguin ser verificables al detall i 
per tant en algun moment pot passar que un requeriment no sigui verificable del tot. En general 
sempre s’acaben complint tots els requeriments. 
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Pel que fa als canvis en els requeriments de l’aplicació, queden recollits en les actes de les 
reunions amb els clients. Una cosa que es té en compte però d’una manera més intuïtiva, són les 
inconsistències entre requeriments, aquestes no es recullen ni s’estudien al detall, però amb 
l’experiència dels caps de projectes s’acaben resolent la majoria de problemes que hi puguin 
haver. 

Gestió d’Acords amb el Proveïdor (SAM): 

o Acords amb proveïdors: Pel que fa als acords amb proveïdors externs, sempre es fa un estudi de 
quin tipus de proveïdor pot donar servei a cada projecte. Aquest estudi es fa per determinar si un 
producte ja desenvolupat pot donar solució als productes que es demanen a l’LCFIB, per tal de no 
treballar sobre quelcom que ja existeixi o que ja s’hagi solucionat anteriorment. 

A l’hora de contractar algun servei més relacionat amb tota l’organització, es fan estudis acurats 
dels diferents proveïdors existents, per tal de poder fer comparatives i buscar les solucions més 
beneficioses per l’organització. Un cop s’han determinat els més adients, s’estableixen els acords 
pertinents que poden ser molt diversos. 

Des de la part de gerència es supervisen i segueixen estrictament totes les adquisicions per tal 
d’assegurar que l’LCFIB pot garantir un millor servei als usuaris que en depenen. 

33..44  CCoonncclluussiióó  
Com a conclusió de tot el que s’ha explicat, s’ha de dir que l’LCFIB és una entitat que vetlla per donar 
sempre un bon servei, adaptant-se a les noves tecnologies, investigant el mercat i posant els seus esforços 
per tal de donar sempre el millor servei possible. 

Treballa el dia a dia per formar els seus treballadors i amb aquest increment de formació aconseguir 
resultats, a l’hora de donar la possibilitat als estudiants de poder obrir-se un bon camí en el món laboral. 

Per tal d’aconseguir tot el que es proposa, l’organització es nodreix dels elements que més la poden ajudar 
a dur a terme els seus objectius i per tant posa èmfasi i esforç en aconseguir una bona gestió de tots els 
seus recursos. 

L’LCFIB  és una organització que és conscient de la seva importància a la facultat i per tant ho demostra 
intentant sempre millorar en el que sigui necessari.  
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44..  CCoommppaarraarr  eell  mmooddeell  CCMMMMII  aammbb  llaa  

mmeettooddoollooggiiaa  ddee  ll’’LLCCFFIIBB    
Per tal de poder avaluar fins quin punt l’LCFIB segueix les millors pràctiques en el desenvolupament de 
projectes i poder proposar noves millores, s’ha comparat la metodologia triada CMMI, amb els processos 
de desenvolupament de l’LCFIB. 

44..11  CCoommppaarraattiivvaa  
Degut a que la metodologia de l’LCFIB està bastant ben gestionada, desprès d’haver-la estudiat, s’ha 
determinat comparar-la amb el Nivell de Maduresa (ML) 2 del CMMI. S’ha pres aquesta decisió de 
comparar-lo amb un nivell de la Representació Escalonada per tal de no focalitzar en cap àrea en concret. 
En aquest capítol veurem només quines tasques del CMMI es realitzen l’LCFIB. 

Com hem vist anteriorment, el nivell 2 del CMMI té 7 Àrees de Processos (PA). Així doncs s’han recollit a la 
taula següent tots els objectius específics (SG) que s’han de complir per cadascuna de les àrees i totes les 
pràctiques específiques (SP) que s’han de dur a terme per a complir els objectius. De cadascuna de les 
pràctiques específiques (SP) hi ha un conjunt de documents a entregar o fites a realitzar que són els 
productes típics bàsics resultants d’aquests pràctiques específiques (SP).  

 

Tasques a realitzar per area de procés Realització 

Gestió de la Configuració (CM) Realitzada 
SG 1 Establir bases de configuració Assolit 

SP 1.1 Identificar objectes de configuració Completa 

1. Identificació d’elements de configuració Si 

SP 1.2 Establir un sistema de gestió de la configuració Completa 

1. Sistema de gestió de la configuració amb productes de control del treball Si 

2. Sistema de gestió de la configuració dels processos del control d’accés Si 

3. Base de dades de les sol·licituds de canvis  Si 

SP 1.3 Crear unes bases de la configuració Completa 

1. Bases de la configuració Si 

2. Descripció de les bases de la configuració Si 

SG 2 Seguiment i control de canvis  Assolit 

SP 2.1 Seguiment de sol·licituds de canvis Completa 

1. Sol·licituds de canvis Si 

SP 2.2 Objectes de configuració de control Completa 

1. Historial de revisions dels elements de configuració Si 

2. Arxiu de les bases del canvi Si 

SG 3 Establir integritat  Assolit 

SP 3.1 Establir configuració de gestió de dades Completa 

1. Historial de revisions dels elements de configuració Si 

2. Registre de canvis Si 

3. Copies de les sol·licituds de canvis Si 
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4. Estat dels elements de configuració Si 

5. Diferencies entre les bases de la configuració Si 

SP 3.2 Realitzar avaluació de configuració Completa 

1. Resultats de l’avaluació de la configuració Si 

2. Elements d’acció Si 

Medició i Anàlisi (MA) No realitzada 
SG 1 Alinear activitats de mesura y anàlisi  No Assolit 

SP 1.1 Establir objectius de mesura Incompleta 

1. Objectius de mesura No 

SP 1.2 Especificar mesures Incompleta 

1. Especificacions de les mesures bàsiques i derivades No 

SP 1.3 Especificar processos de recol·lecta de dades i emmagatzematge Incompleta 

1. Processos de recollida i emmagatzematge de dades No 

2. Eines de recollida de dades No 

SP 1.4 Especificar processos d’anàlisi Incompleta 

1. Especificació de processos d’anàlisi No 

2. Eines d’anàlisi de dades No 

SG 2 Proporcionar resultats de les mesures  No Assolit 

SP 2.1 Recol·lectar dades de les mesures Incompleta 

1. Conjunts de dades de mesura bàsiques i  No 

2. Resultats de tests de integritat de dades No 

SP 2.2 Analitzar les dades de les mesures Completa 

1. Resultats d’anàlisi i informes de projectes Si 

SP 2.3 Emmagatzemat de dades i resultats Completa 

1.  Inventari d’emmagatzematge de dades Si 

SP 2.4 Comunicar resultats Incompleta 

1. Comunicacions d’informes i resultats d’anàlisi Si 

2. Informació contextual o guia per la interpretació dels resultats d’anàlisi  No 

Supervisió i Control de Projecte (PMC) 
Realitzada en 

gran part 
SG 1 Supervisió del projecte segons la planificació  Assolit en gran part 

SP 1.1 Supervisar els paràmetres de la planificació del projecte Incompleta 

1. Registres dels resultats dels projectes Si 

2. Registres de desviacions significatives No 

SP 1.2 Supervisar compromisos Completa 

1.       Registres de la supervisió de compromisos Si 

SP 1.3 Supervisar riscs del projecte Completa 

1. Registres de la supervisió de riscs dels projectes Si 

SP 1.4 Supervisar la gestió de dades Incompleta 

1. Registres de la supervisió de la gestió de dades No 

SP 1.5 Supervisar els Stakeholders implicats Completa 

1. Registres dels entorns dels Stakeholders Si 

SP 1.6 Realitzar revisions de progrés Completa 
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1. Documentació dels resultats de les revisions de projectes Si 

SP 1.7 Realitzar revisions de les fites Completa 

1. Documentació dels resultats de les fites dels projectes Si 

SG 2 Gestionar accions correctives de clausura  Assolit 

SP 2.1 Analitzar problemes  Completa 

1. Llistes de les accions que poden dur problemes Si 

SP 2.2 Executar accions correctives Completa 

1. Planificació de les accions correctives Si 

SP 2.3 Gestionar accions correctives Completa 

1. Document de resultats de les accions correctives Si 

Planificació de Projecte (PP) 
Realitzada en 

gran part 
SG 1 Establir estimacions  Assolit 

SP 1.1 Estimar l’abast del projecte Completa 

1. Descripció de tasques Si 

SP 1.2 Establir estimacions del treball i dels atributs de les tasques incompleta 

1. Document d’enfocament tècnic Si 

2. Mida i complexitat de les tasques i del treball del producte Si 

3. Models estimats No 

4. Estimacions d’atributs No 

SP 1.3 Definir el cicle de vida del projecte Completa 

1. Fases del cicle de vida d’un projecte Si 

SP 1.4 Determinar estimacions del cost i de l’esforç del projecte Completa 

1. Justificacions d’estimació Si 

2. Estimacions d’esforços del projecte Si 

3. Estimacions de costos del projecte Si 

SG 2 Desenvolupar la planificació del projecte  Assolit en gran part 

SP 2.1 Establir un calendari i un pressupost Completa 

1. Calendari del projecte Si 

2. Dependencies del calendari Si 

3. Pressupost del projecte Si 

SP 2.2 Identificar els riscs del projecte Incompleta 

1. Identificació de riscs Si 

2. Impacte de riscs i possibilitat d’ocurrències No 

3. Prioritats de riscs No 

SP 2.3 Planificar la gestió de dades Completa 

1. Planificació de gestió de dades Si 

2. Llista principal de la gestió de dades Si 

3. Descripció del format i contenidor de dades Si 

4. Llista de requeriments de dades per adquisicions i proveïdors  Si 

5. Requeriments de privacitat Si 

6. Requeriments de seguretat Si 

7. Processos de seguretat Si 

8. Mecanismes per recuperació, reproducció i distribució de dades Si 
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9. Calendari de recollida de dades per el projecte Si 

10. Llista de les dades del projecte que han de ser recollides Si 

SP 2.4 Planificar els recursos del projecte Completa 

1. Paquets de treball de l’estructura desglossada del treball Si 

2. Diccionari de tasques de l’estructura desglossada del treball Si 

3. Requeriments de personal basats en la mida i l’abast del projecte Si 

4. Llista d’instal·lacions i equips crítics Si 

5. Diagrames i definicions dels processos i els fluxos de treball Si 

6. Llista de requeriments d’administració del programa Si 

SP 2.5 Planificar el coneixement i les habilitats necessàries Completa 

1. Inventari de les habilitats necessàries  Si 

2. Personal i nous plans de contractació Si 

3. Bases de dades (habilitats i pràctiques d’aprenentatge) Si 

SP 2.6 Planificar la participació dels Stakeholders Completa 

1. Planificació de la participació de les parts implicades Si 

SP 2.7 Establir el pla de projecte Completa 

1. Pla de projecte general Si 

SG 3 Obtenir compromís amb la planificació  Assolit 

SP 3.1 Revisar la planificació que afecta al projecte Completa 

1. Registre de les planificacions que afecten al projecte Si 

SP 3.2 Ajustar el treball amb els recursos Completa 

1. Revisar mètodes i estimacions corresponents de paràmetres  Si 

2. Pressupostos re negociats Si 

3. Calendaris revisats Si 

4. Llista de requeriments revisats Si 

5. Re negociacions dels acords amb els Stakeholders Si 

SP 3.3 Obtenir el compromís de planificació Completa 

1. Documentació de les peticions d’acceptació Si 

2. Documentació de les acceptacions Si 

Assegurament de Qualitat de Processos i Productes (PPQA) No realitzada 
SG 1 Avaluar objectivament processos i productes del treball  No assolit 

SP 1.1 Avaluar objectivament processos Incompleta 

1. Informes d’avaluació No 

2. Informes d’incompliments No 

SP 1.2 Avaluar objectivament productes de treball i serveis Incompleta 

1. Informes d’avaluació No 

2. Informes d’incompliments No 

3. Accions correctives No 

SG 2 Proporcionar una visió objectiva  No assolit 

SP 2.1 Comunicar i assegurar la resolució de qüestions d’incompliment Incompleta 

1. Informes de les accions correctives No 

2. Informes d’avaluació No 

3. Tendències de qualitat No 

SP 2.2 Establir registres Incompleta 
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1. Avaluació dels registres No 

2. Informes de garanties de qualitat No 

3. Informes d’estat de les accions correctives No 

4. Informes de les tendències de qualitat No 

Gestió de Requeriments (REQM) 
Realitzada 

parcialment 
SG 1 Gestió de requeriments Assolit parcialment 

SP 1.1 Obtenir coneixement dels requeriments Completa 

1. Llista de criteris per distingir els requeriments adequats Si 

SP 1.2 Obtenir compromís de requeriments Completa 

1. Avaluació del impacte dels requeriments Si 

2. Documentació dels compromisos dels requeriments i exigències Si 

SP 1.3 Gestionar el canvis de requeriments Completa 

1. Estat dels requeriments Si 

2. Base de dades dels requeriments Si 

3. Base de dades de les decisions dels requeriments Si 

SP 1.4 Mantenir una traçabilitat bidireccional dels requeriments Incompleta 

1. Matriu de traçabilitat dels requeriments No 

2. Seguiment dels requeriments del sistema Si 

SP 1.5 Identificar inconsistències entre els requeriments i el treball a realitzar Incompleta 

1. Documentació de les inconsistències incloent codi, condicions, i 
raonaments 

No 

2. Accions correctives No 

Gestió d’Acords amb Proveïdors (SAM) Realitzada 
SG 1 Establir acords amb els proveïdors  Assolit 

SP 1.1 Determinar tipus d’adquisicions Completa 

1. Llista de tipus d’adquisicions que seran utilitzades per tots els productes 
que han de ser adquirides 

Si 

SP 1.2 Seleccionar proveïdors Completa 

1. Estudis de mercat Si 

2. Llistes de proveïdors candidats Si 

3. Llistes predefinides de proveïdors Si 

4. Estudi de comerç o altres registres de criteris d’avaluació, avantatges i 
inconvenients dels proveïdors candidats i de les raons per seleccionar proveïdors 

Si 

5. Materials sol·licitats i requeriments Si 

SP 1.3 Establir acords amb els proveïdors Completa 

1. Declaracions de treball Si 

2. Contractes Si 

3. Acords establerts Si 

4. Llicencies d’acords Si 

SG 2 Satisfer acords amb els proveïdors  Assolit 

SP 2.1 Executar els acords amb els proveïdors Completa 

1. Informes de progrés de proveïdors i mesures d’execució Si 
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2. Revisions i informes dels materials dels proveïdors Si 

3. Seguiment dels elements d’acció i clausura Si 

4. Documentació del producte i entrega de documentació Si 

SP 2.2 Analitzar i supervisar els processos dels proveïdors Completa 

1. Llistes dels processos seleccionats i raons per els no seleccionats Si 

2. Informes d’activitat Si 

3. Informes de rendiment Si 

4. Corbes de rendiment Si 

5. Informes de discrepàncies Si 

SP 2.3 Avaluar els productes dels proveïdors seleccionats Completa 

1. Llistes dels processos seleccionats i raons per els no seleccionats Si 

2. Informes d’activitat Si 

3. Informes de discrepàncies  Si 

SP 2.4 Acceptar els productes adquirits Completa 

1. Test d’acceptació de processos Si 

2. Test d’acceptació de resultats Si 

3. Informes de discrepància i plans d’accions correctives Si 

SP 2.5 Transició del producte Completa 

1. Plans de transició Si 

2. Informes d’entrenament Si 

3. Informes de suport i manteniment Si 
Imatge 12: Comparació del CMMI ML 2 amb l'LCFIB 

44..22  RReessuullttaatt  ddee  llaa  ccoommppaarraattiivvaa  
Per tant, un cop fet aquesta comparació es pot arribar a la conclusió concreta de que l’LCFIB compleix un 
gran conjunt de les pràctiques que corresponen al Nivell de Maduresa (ML) 2. A la Imatge 13 es pot veure 
el tant per cent de processos i pràctiques que du a terme l’LCFIB  de cadascuna de les Àrees de Processos 
(PA) estudiades en aquest capítol.  

 

Imatge 13: Percentual que l’LCFIB compleix de cadascuna 
de les Àrees de Processos (PA)  del Nivell de Maduresa (ML) 2 del model CMMI 
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A la Imatge 14, es mostra el percentatge dels processos de cada Àrea de l’organització que es realitzen a 
l’LCFIB. Amb aquesta imatge es pot determinar que les Àrees de Processos (PA)  que  l’LCFIB realitza millor, 
són les relacionades amb l’Enginyeria i l’Administració de projectes.  

 

El resultat d’aquest estudi demostra que les tasques que s’haurien de realitzar a l’àrea d’Administració de 
Projectes es compleixen en un percentatge del 95% i de l’àrea d’Enginyeria es compleix un 60% de l’àrea 
de Suport es compleix un 33% i de la d’Administració de Processos un 0% de les pràctiques pertinents. 

S’ha de profunditzar més en el resultat de les gràfiques ja que aquestes han estat realitzades tenint en 
compte la relació que hi ha entre el nombre de pràctiques específiques d’una Àrea de Procés (PA) i quin 
conjunt d’aquestes es realitzen.  

Si es fa un estudi més acurat d’aquestes àrees, es poden treure un conjunt d’observacions que segurament 
faran que es pugui arribar a una comparativa més acurada. Aquestes observacions són les següents: 

o L’àrea d’Administració de projectes i la de Suport estan composades per tres Àrees de Processos 
(PA), l’àrea d’Enginyeria només per una i l’àrea d’Administració de processos per cap. 

o Al no haver cap Àrea de Procés (PA) a Nivell de Maduresa (ML) 2 que formi part de l’àrea 
d’Administració de processos, es pot dir que és acurat el càlcul del percentatge del 0%. 

o Les Àrees de Processos (PA) d’Administració de projectes compleixen les tres un 95% de les 
pràctiques requerides que es una valoració força acurada ja que si ens fixem en els productes 
típics que es demanen per aquestes, també segueix la mateixa proporció. 

o L’Àrea de Procés (PA) de l’àrea d’Enginyeria compleix un 60% de les pràctiques, però realitza més 
feina de la que es demostra amb la primera valoració. Les tasques que no es realitzen són les que 
engloben la determinació d’inconsistències entre requeriments. A la taula de la Imatge 12 s’ha 
indicat que aquestes tasques no es compleixen perquè no es fan de forma explicita, però si de 
forma implícita mitjançant les revisions dels requeriments. Per tant si es fa una avaluació més a 
baix nivell de l’Àrea de Procés (PA) involucrada que és la de REQM, es pot dir que compleix la 
seva funcionalitat en més d‘un 80%. 

o Les Àrees de Processos (PA) de Suport de projectes demostren que hi ha processos que es 
realitzen al complet i processos que no es realitzen gens. En aquesta àrea hi ha dos Àrees de 
Processos (PA) de les quals no es realitza cap pràctica relacionada per aquest motiu el 
percentatge de realització de l’àrea surt amb un valor del 33%. Un cop realitzat l’estudi acurat 
sobre l’Àrea de Procés (PA) involucrada que si que es du a terme, es pot confirmar que si que es 
realitzen tots els productes típics que li pertoquen. 

Imatge 14: Percentual de processos que fa l’LCFIB de cadascuna de les Àrees  
tenint en compte els processos relacionats amb el Nivell de Maduresa (ML) 2 
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Com a conclusió final, es pot afirmar que els percentatges de realització correctes són els de la Imatge 15. 

Sota el meu punt de vista, l’LCFIB  és una d’aquelles organitzacions que no se li podria atorgar el Nivell de 
Maduresa (ML) 2  ja que no compleix  alguns dels requeriments per aquest nivell, però si que es troba molt 
a prop del Nivell de Capacitat 2 en les àrees d’Enginyeria i l’Administració de projectes, ja que d’aquestes 
dues àrees quasi bé compleix totes les pràctiques pertinents. 

Desprès de fer l’estudi acurat, es pot qualificar que l’LCFIB compleix un bon conjunt de bones pràctiques i 
hi ha altres que no entren dins la seva dinàmica de treball diari. L’organització té com un dels seus 
objectius, el de millorar i perfeccionar els processos de tota l’organització, i per tant es troba interessant 
poder avaluar fins quin punt està realitzant processos adequats i acurats. 

Arribat a aquest punt, ja es pot afirmar que s’ha complert el primer objectiu del procés del 
desenvolupament d’aquest projecte, que és el de determinar l’estat actual de l’organització.  

Imatge 15: Percentatges de la realització de processos corregits 

Imatge 16: Cicle de vida del desenvolupament del PFM 
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55..  PPrrooppoossttaa  ddee  mmiilllloorraa  ppeerr  ll’’LLCCFFIIBB  

55..11  DDeeffiinniicciióó  ddee  ll’’AAbbaasstt  
Després de l’estudi de la situació actual de l’LCFIB i del model CMMI s’ha desenvolupat la proposta de 
millora per els processos que es desenvolupen actualment.  

Adaptar completament un model de millora del estil del CMMI queda fora de l’abast d’aquest projecte per 
una raó molt simple, el temps. Un projecte d’implantació d’aquest tipus acostuma a ser d’un temps estimat 
superior a 15 mesos i per tant supera el temps del desenvolupament d’un projecte final de màster.  

A part del temps, també hi ha un altre factor molt important que és el Nivell de Maduresa (ML) o Nivell de 
Capacitat en el que es troba l’organització. No es pot aplicar de cop un procés de millora sobre totes les 
àrees en una organització que ja està en marxa, ja que és una feina molt costosa i pot afectar molt al ritme 
de l’organització a part de convertir-se en un caos. 

Com hem classificat al capítol anterior, l’LCFIB  està molt a prop d’un Nivell de Capacitat 2 en certes àrees, i 
per tant, no es pot anar a buscar un objectiu molt llunyà d’aquest nivell, perquè seria inviable intentar 
arribar al nivell màxim de cop. 

S’ha de buscar un objectiu de millora assumible i assolible per tal de fer una prova d’implantació que aporti 
resultats de millora dels processos actuals i que pugui servir de precedent per treballs futurs.  

S’ha optat, amb l’acceptació i recolzament de l’LCFIB, a realitzar una etapa inicial de la implantació d’un 
model d’aquestes característiques, i s’ha focalitzat en una part interessant  i necessària per l’LCFIB, el 
desenvolupament de projectes.  

S’ha agafat com a base de la implantació la Representació Continua. El motiu de decidir aplicar aquesta 
representació és que es pot focalitzar la millora sobre un conjunt d’àrees més específic i així es pot anar 
introduint la millora gradualment.  

Com s’ha esmentat amb anterioritat, el model està desenvolupat per incidir directament en el processos 
específics d’una organització que realitza desenvolupament de sistemes d’informació i per tant la part més 
interessant sobre la que es treballa, és la part específica del model. No s’ha d’oblidar que hi ha una part 
genèrica del model que és igual d’interessant encara que no destaqui tant en els documents relacionats. 

Referent als objectius específics i pràctiques específiques, s’ha centrat el projecte en l’àrea d’Enginyeria i 
l’Administració de projectes, com es pot observar a la Imatge 17 destacat amb color verd. L’objectiu 
principal, és assolir el Nivell de Capacitat 3  en aquestes àrees, així es produiria una millora dels processos 
de l’LCFIB relacionats amb les Àrees de Processos (PA) de IPM, PMC, PP, RSKM, SAM, PI, RD, REQM, TS, VAL 
i VER, que són les que queden englobades en els Nivells de Capacitat 2 i 3. 

Imatge 17: Selecció d’àrees sobre les que s’ha desenvolupat el projecte  
basat en la representació continua del model CMMI 
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Referent als objectius genèrics i pràctiques genèriques, s’ha centrat el projecte en la realització del primer 
nivell d’aquestes per el fet de considerar el projecte en un estat de fase inicial d’implantació del model. El 
motiu principal per acotar un nivell tan baix és perquè com el model CMMI explica, hi ha una dependència 
de les tasques a realitzar a nivells superiors amb d’implantació dels objectius específics i pràctiques 
específiques de certes Àrees de Processos (PA) determinades. 

Un exemple de l’explicació anterior seria el següent: 

o Posem el cas que es vol aplicar el 2 nivell de pràctiques genèriques a l’LCFIB. 

 Les pràctiques genèriques del nivell 2 són: 

o GG 2 Institucionalitzar un Procés Gestionat  

 GP 2.1 Establir una Política d’Organització  

 GP 2.2 Pla de Procés  

 GP 2,3 Proporcionar Recursos  

 GP 2.4 Assignar Responsabilitat  

 GP 2.5 Entrenar Treballadors  

 GP 2.6 Gestió de Configuració  

 GP 2.7 Identificació i Implicació de les Parts Interessades Pertinents  

 GP 2.8 Supervisar i Controlar el Procés 

 GP 2.9 Avaluar Objectivament l’Adhesió 

 GP 2.10 Revisió de l’Estat amb el Nivell Superior de Gestió 

o Per dur a terme la pràctica GP 2.2, el model CMMI diu que has de saber realitzar una planificació, i 
aquesta acció es realitza correctament un cop s’ha definit i aplicat l’Àrea de Procés (PA) 
relacionada, que és la de PP, correctament.  

Totes  les pràctiques genèriques  i pràctiques específiques esmentades s’han escollit principalment perquè 
són el conjunt de tasques més relacionades amb l’estructura del desenvolupament d’un projecte de 
sistemes d’informació. La intenció ha estat, encaixar aquestes pràctiques en aquesta estructura per tal de 
poder desenvolupar projectes sabent que s’ha de fer, com s’ha de fer i quines Àrees de Processos (PA) 
intervenen en cada moment del desenvolupament. L’LCFIB està acostumat a desenvolupar projectes 
seguint una estructura determinada, per tant, si s’encaixen els processos determinats pel CMMI, amb 
l’estructura, l’impacta a l’hora de desenvolupar serà mínim.  

De tots aquests processos que s’han definit, s’ha desenvolupat una documentació amb l’objectiu de 
generar una base de coneixement de tots els projectes realitzats. Ha estat una prioritat el fet que la 
documentació sobre un projecte sigui l’adequada i estigui redactada convenientment. Una documentació 
massa extensa i redundant, provocaria que els lectors tinguessin dificultats per entendre el projecte, i una 
massa simple, no aportaria informació suficient d’aquest. 

En resum, tal i com indica l’objectiu genèric GG 1, s’ha dut a terme la pràctica genèrica GP 1.1, d’implantar 
la realització dels objectius específics i pràctiques específiques que formin part de les Àrees de 
l’Organització d’Administració de projectes i d’Enginyeria, corresponents als Nivells de Capacitat 2 i 3 dins 
de l’estructura dels projectes de desenvolupament de sistemes d’informació. 

El CMMI és un model que explica molt acuradament quines coses s’han de fer en una organització però no 
com. Un dels esforços més grans que s’ha de fer a l’aplicar un model d’aquest estil és el de definir com 
s’han de dur a terme aquestes pràctiques per tal d’assolir l’èxit en el desenvolupament de projectes futurs. 
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55..22  PPrrooppoossttaa  ddee  mmiilllloorraa  
Un cop determinat l’abast, s’ha decidit estructurar en dos parts com es desenvoluparà la proposta de 
millora sobre les Àrees de Processos (PA) de IPM, PMC, PP, RSKM, SAM, PI, RD, REQM, TS, VAL i VER que 
afecten el projecte final de màster que s’està desenvolupant. Com es pot observar a la Imatge 18 aquestes 
dues parts són el procés de desenvolupament d’un projecte, que és el punt més important de la proposta 
de millora, i l’entorn necessari per aquest procés. 

S’ha considerat essencial iniciar la proposta explicant l’entorn d’un projecte ja que aquest ajuda a ubicar el 
procés de desenvolupament d’un projecte dins de l’organització. L’Àrea de Procés (PA) d’IPM és 
fonamental per aquest entorn. 

Desprès de definir l’entorn del projecte, s’ha definit el procés de desenvolupament, que és on incideixen 
amb més contundència totes les Àrees de Processos (PA) determinades a l’abast  de la proposta de millora. 

  IPM PI PMC PP RD REQM RSKM SAM TS VAL VER 

Entorn 

 

 

  

   

    Desenvolupament                       
Imatge 18: Esquema de les parts que afecten en un projecte les Àrees de Processos (PA) a treballar en la proposta de millora. 

55..22..11  EEnnttoorrnn  ddee  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  dd’’uunn  pprroojjeeccttee  
És fonamental i necessari que cada projecte tingui el seu entorn propi. Per un cantó hi ha d’haver un entorn 
documental on hi hagi tota la informació del projecte estructurada com a base de coneixement, i per altre, 
l’entorn operacional que s’ha de preparar perquè el projecte es pugi desenvolupar correctament. 

55..22..11..11  EEnnttoorrnn  ddooccuummeennttaall  

Consisteix en un espai on s’emmagatzemarà tota la informació necessària per el desenvolupament del 
projecte, un espai on tothom qui necessiti aquesta informació referent al projecte, podrà adreçar-s’hi i 
aconseguir-la. Aquest entorn ha d’estar organitzat i estructurat d’una manera clara per tal que la 
informació sigui accessible fàcilment, i ha de poder  disposar d’un espai on guardar els documents que 
siguin resultat de la creació del projecte. La informació que s’ha d’enregistrar en aquest entorn, és la 
documentació que es proposa generar en aquest apartat de la memòria. 

També es necessari que hi hagi un entorn comú per a tots els projectes on es pugui guardar tota aquella 
informació relacionada entre ells. Aquest entorn ha de ser accessible per tots els responsables de projectes, 
de manera que puguin consultar la informació de cadascun dels projectes que s’està desenvolupant. És 
necessari que es pugui introduir informació nova que es va generant i també que es pugui actualitzar la 
existent per tal de tenir una visió el més realista possible. Amb aquest espai comú es crea la base de 
coneixement de l’organització que ajudarà a prendre decisions en futurs projectes. 

A la Imatge 19, es pot veure un com es relacionen aquestes bases de coneixement passant informació dels 
projectes cap a la base de coneixement comuna i recollint informació a mode d’aprenentatge per 
desenvolupar millor les tasques a fer: 

BC comuna

BC del projecte 3

BC del projecte 2

BC del projecte 1

Informació

Imatge 19: Visibilitat d’informació entre les bases de coneixement 
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Per tant, cada projecte hauria de poder visualitzar la informació de la base de coneixement comuna i la de 
la seva base de coneixement, però mai la dels altres projectes. 

El Lotus Notes, s’utilitza dins de l’LCFIB per crear aquests tipus d’entorns, com s’ha explicat anteriorment al 
capítol 3.2. És un software bastant indicat per la gestió de tota la documentació relacionada amb els 
projectes ja que és un espai centralitzat. 

A l’LCFIB, la informació que s’emmagatzema dins d’aquest software no té una estructura definida comú per 
tots els projectes, sinó que per cada projecte la distribució dels documents és diferent. Aquest fet genera la 
problemàtica de que encara que tota la informació està registrada dins del Lotus Notes, a vegades és difícil 
i poc intuïtiu trobar-la, sobretot quan es vol buscar la informació d’un projecte en el que no s’està implicat.  

Per aquest punt hi ha la necessitat de crear una organització definida de la informació que ha d’anar dins 
d’aquesta base de coneixement. Dins aquesta proposta de millora, es defineix l’estructura d’aquest entorn 
per tal que es pugui utilitzar de forma homogeneïtzada per tots els projectes. Amb una estructura definida 
aconseguim dos avantatges molt interessants sobre la dinàmica actual: 

o Una estructura definida ajuda a saber quina feina s’ha de fer, i quina informació s’ha d’enregistrar 
a cada part de l’estructura. És una guia de treball que facilita saber com fer les coses quan s’està 
realitzant un projecte. 

o Una estructura definida ajuda a saber on es guarda exactament un tipus d’informació relacionada 
amb un projecte, per tant, ajuda a trobar informacions rellevants més fàcilment. 

En aquest projecte de màster, es pretén que s’iniciï una estructura de bases de coneixements d’aquest 
tipus  per tal de poder ser utilitzada en un futur per millorar els projectes que es desenvolupin a l’LCFIB. Un 
cop s’hagi parlat de tots els elements que s’han de desenvolupar durant el projecte, es definirà com han 
d’estar estructurades les bases de coneixement dins del capítol 5.3.1. 

55..22..11..22  EEnnttoorrnn  ooppeerraacciioonnaall  

Un cop vist com ha d’estar distribuït l’entorn documental del projecte, s’ha tractat un conjunt de processos 
que afecten directament a preparar un entorn operacional d’aquest, i el model CMMI dedica una Àrea de 
Procés (PA)  anomenada IPM  per definir com s’ha de preparar l’entorn operacional. 

55..22..11..22..11  GGeessttiióó  IInntteeggrraaddaa  ddee  PPrroojjeecctteess  ++  IIPPPPDD((IIPPMM))  

En aquesta Àrea de Procés (PA) hi ha com a primer objectiu el SG 1 Utilitzar el procés definit del projecte. 
Aquest procés ha d’estar definit per l’organització abans que s’iniciï el desenvolupament d’aquest. 
Principalment defineix els elements que s’haurien utilitzar en tot projecte com a base inicial i també 
defineix com ha d’estar realitzada una base de coneixement de projectes anteriors que ajuda al 
desenvolupament dels nous projectes. 

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 1.1 Establir el procés definit del projecte: Consisteix en establir un procés definit que faci 
referència a com s’ha de desenvolupar un projecte. Aquesta pràctica ha de servir per quan es vol 
desenvolupar un nou projecte, tenir una guia a seguir pel desenvolupament. D’aquesta manera, el  
procés definit, ajuda a arribar a assolir els objectius d’un projecte d’una forma més senzilla i és 
essencial per garantir la bona realització de tots les pràctiques necessàries utilitzant com a base 
de coneixement experiències passades i per tant evitar caure en errors repetits. 

 La meva proposta per aquesta pràctica dona com a resultat la informació que ha de definir 
el procés de realitzar un projecte. Aquesta informació, ha de recollir tot el que vagi relacionat 
amb les fases d’un projecte, indicant de forma clara el que s’ha de fer en cada moment. 
Aquesta informació ha d’estar representada de forma tècnica ja que va dirigida a treballadors  
especialitzats en el sector. També ha d’estar a l’abast de tota l’organització per tal de poder-
los utilitzar com a base de coneixement a l’hora de desenvolupar un projecte.  

Clarament la informació requerida per aquesta pràctica, és el capítol 5.2.2 del document que 
s’està desenvolupant en la memòria d’aquest projecte final de màster i per tant, ja queda 
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definit en aquest capítol com ha de ser aquesta informació i el procés. En aquest capítol es 
recull com s’ha de desenvolupar un sistema d’informació acuradament i que n’ha de resultar 
d’aquest desenvolupament. En resum, un objectiu d’aquest projecte final de màster, és crear 
el procés definit d’un projecte. 

o SP 1.2 Utilitzar els processos actius de l’organització per planificar les activitats dels projectes: 
Consisteix en utilitzar una base de coneixement que hauria de tenir l’organització. Una informació 
important que s’hauria d’emmagatzemar són les mesures utilitzades en altres projectes per a 
medi l’esforç  de realitzar una tasca i el temps que pot significar aquesta realització. Una exemple 
adequat de càlcul d’esforç  és la següent: 

 Per aquesta proposta inicial no hi ha suficient coneixement estructurat per 
desenvolupar càlculs d’esforç utilitzant formules complexes, així doncs la meva 
proposta per aquesta pràctica és desenvolupar un sistema de medició aproximat. 
L’esforç de realitzar una tasca depèn de dos factors que són el volum de la tasca a 
realitzar i la complexitat. Amb aquests dos factors s’ha classificat l’esforç que pot 
implicar desenvolupar una tasca. S’ha de tenir en compte que el grau d’esforç de 
realitzar una tasca és directament proporcional al temps que es triga en desenvolupar-la 
i per tant es poden establir equivalències en hores del temps aproximat que es necessita 
per realitzar-la. 

Volum de  
la tasca 

Complexitat de tasca 

Molt simple Simple Moderada Complexa Molt complexa 

Mínim Esforç  ínfim Esforç  mínim 
Esforç  molt 

petit 
Esforç  petit Esforç  mig 

Petit Esforç  mínim 
Esforç  molt 

petit 
Esforç  petit Esforç  mig Esforç  gran 

Mitjà Esforç  molt 
petit 

Esforç  petit Esforç  mig Esforç  gran 
Esforç  molt 

gran 

Gran Esforç  petit Esforç  mig Esforç  gran 
Esforç  molt 

gran 
Esforç  gegant 

Molt gran Esforç  mig Esforç  gran 
Esforç  molt 

gran 
Esforç  gegant Esforç  colossal 

Imatge 20: Taula de relació entre el volum i la dificultat de realitzar una tasca. 

A la Imatge 20 es mostra com una tasca de complexitat simple però amb un volum de 
feina molt gran representa un esforç mig i com una tasca molt complexa però amb un 
mínim volum de feina, també representa un esforç mig a realitzar. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de les mesures a utilitzar ha 
de complir els següents requisits: ha d’estar accessible per el personal que es dedicarà a 
realitzar planificacions de projectes, ha d’estar estructurada de manera que es pugui trobar 
amb facilitat una tasca realitzada amb anterioritat, ha d’enregistrar els tipus de mesures per 
tasca i el temps mitja del desenvolupament d’aquesta durant tots els projectes anteriors i per 
finalitzar ha d’estar actualitzada amb els últims projectes realitzats.  

o SP 1.3 Establir entorns de projectes de treball: Consisteix en desenvolupar un entorn adequat 
perquè els treballadors implicats en un projecte puguin realitzar adequadament la seva feina. 
Aquests entorns tenen molts elements implicats, zones d’accés controlat on hi ha documents de 
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consulta o zones on s’hi pot accedir per realitzar proves, eines a utilitzar per el projecte, llicencies 
de les eines necessàries i equipaments preparats per la utilització del desenvolupament. 

 La meva proposta per aquesta pràctica requereix diversos elements que han d’estar a 
disposició dels desenvolupadors que realitzaran el projecte: 

 Informació on s’expliqui la configuració de les eines necessàries: Aquesta ha de tindre 
explícitament assenyalat quines eines són necessàries i quines versions es fan servir, 
quina relació hi ha entre aquestes, com s’han d’instal·lar aquestes eines, quines 
excepcions hi ha per configurar les eines indicades, quines llicencies es necessiten i com 
aconseguir-les i si es necessita de llibreries externes o qualsevol altre element per tal 
que funcioni adequadament l’eina.  

 Informació de les configuracions dels equipaments dedicats a un projecte: Aquest ha 
d’enregistrar totes les particularitats d’un equipament, com per exemple,  configuració 
de xarxa, manera d’adreçar-se a l’equipament a través d’una aplicació i d’altres 
particularitats. 

 Informació de la configuració d’accessos a la informació del projecte: Aquest ha 
d’enregistrar informació sobre qui pot accedir a la informació d’un projecte. És correcte 
saber qui pot accedir-hi per tal de limitar aquesta informació als treballadors que estan 
realment implicats en el projecte.  

 Informació de la configuració de les zones d’accés restringit per el desenvolupador: 
Aquest ha d’enregistrar quins usuaris tenen permisos per treballar i actualitzar els arxius 
d’un projecte que estan en zones concretes. En aquest document s’han de veure 
reflectides les diferents zones restringides, quina és la funció de cadascuna d’aquestes 
zones, qui hi pot accedir a mode consulta, qui pot modificar informació que hi ha. 

o SP 1.4 Planificacions d’integració: Consisteix en realitzar la planificació d’un conjunt de pràctiques 
que estan relacionades amb un projecte però no són tasques directes del desenvolupament del 
projecte. Per exemple: si s’ha de començar un nou projecte de desenvolupament d’una pàgina 
web, s’haurà d’aconseguir un servidor, instal·lar-lo, configurar els accessos, preparar els equips de 
desenvolupament, aconseguir acords amb proveïdors, etc... 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar informació que reflexa la planificació de la 
realització de tots aquests passos. És important reflectir la seqüència de passos a seguir de 
manera que el procés de preparar els elements necessaris per a desenvolupar un projecte 
sigui mínim. De tots aquests elements que s’intenta coordinar, hi haurà certa informació que 
es generarà, per tant, haurà d’estar a l’abast dels responsables del projecte per tal de poder 
consultar informació que pot ser necessària. 

o SP 1.5 Gestionar la utilització de plans d’integració per projectes: Consisteix en gestionar el 
projecte seguint el seu procés definit per l’organització, amb el propòsit de dur a terme la 
planificació desenvolupada. També s’ha de gestionar les planificacions d’integració 
desenvolupades anteriorment, i així poder controlar totes les tasques necessàries a realitzar 
relacionades amb el projecte. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar un conjunt d’informació que és essencial 
per el projecte. D’aquest conjunt d’informació es parla a l’apartat 5.2.2 on s’explica 
exactament quins són els resultats en referència a quines fases del desenvolupament d’un 
projecte. 

o SP 1.6 Contribuir als processos actius de l’organització: Consisteix en utilitzar part de la 
informació creada en les diferents parts del projecte per introduir-la en una base de coneixement 
comuna que ha d’haver-hi a l’organització per tal de deixar constància del resultat del projecte. 
Aquesta pràctica no genera informació nova, posa en comú la informació ja desenvolupada. 
Aquest procés es fa al finalitzar el projecte per tal de donar les dades més reals possibles de cara a 
nous projectes.  
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 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació més important que s’ha 
d’enregistrar com: 

 Planificació del projecte 

 Informació de les replanificacions 

 Mesures per calcular l’esforç i temps de desenvolupament de tasques 

 Barems de validació i verificació 

 Exemples de descripcions de processos 

 Mètodes d’ensenyament a treballadors 

 Llistes de riscs amb les seves possibles mitigacions 

 Llistes de definicions de Requeriments i Casos d’us 

 Configuracions de màquines 

55..22..22  PPrrooccééss  ddee  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  dd’’uunn  pprroojjeeccttee  
S’ha estudiat detalladament el cicle de vida d’un projecte de desenvolupament d’un sistema d’informació 
per adaptar aquest model. La Imatge 21 està basada en els meus estudis a la carrera, i segueix la estructura 
treballada a l’assignatura PGPSI. 

El motiu d’haver seleccionat aquesta estructura és que s’assembla bastant als estàndards d’estructures de 
projectes com l’Unified Process i s’ha trobat que és una estructura més acurada que la que s'utilitza a 
l’LCFIB. 

Estructura de les etapes d’un projecte 

Oportunitat Abast

Requeriments

PlanificacióRiscs Costos

Anàlisi Disseny

Implementació

Control Tancament

Imatge 21: Estructura de les etapes d’un projecte 
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Aclarint una mica la Imatge 21 s’ha explicat en que consisteix cada etapa de l’estructura d’un projecte: 

o Oportunitat: És l’etapa on una organització veu que un possible client té una necessitat que s’ha 
de cobrir i per tant aquesta organització ofereix els seus serveis per buscar una solució. 

o Abast: És l’etapa on s’estudia la necessitat del client i s’estableix una primera formalització de les 
necessitats del client per veure si és viable desenvolupar una solució. 

o Requeriments: És l’etapa on s’extreu una formalització detallada del que el client necessita per a 
cobrir la seva necessitat. És un estudi que requereix diverses reunions amb el client fins que 
realment s’arriba a captar la complexitat de la necessitat que té. 

o Riscs: És l’etapa on s’estudia la formalització detallada de la necessitat del client i es fa una 
avaluació dels possibles riscs que pot comportar desenvolupar una solució. És essencial detectar 
el major nombre de riscs possibles i de cadascun avaluar fins quin punt pot afectar i establir un pla 
de prevenció i un pla de contingència en cas que succeeixi. 

o Planificació: És l’etapa on ja es té un coneixement total de la necessitat del client i del que pot 
suposar desenvolupar la solució i també es té coneixement del recursos de l’organització. Per tant 
es pot fer una planificació de com es durà a terme el projecte i qui intervindrà en cada moment i 
perquè. 

o Costos: És l’etapa on es té ple coneixement de tot el que es farà i dels recursos necessaris i per 
tant es pot calcular el cost que tindrà el projecte. 

o Anàlisi: És l’etapa on s’analitza com ha de ser el sistema per tal de satisfer els requeriments del 
client. En aquesta etapa es desenvolupen diagrames de flux o casos d’ús que representen el que 
serà la solució final. 

o Disseny: És l’etapa on es dissenya el sistema acord amb l’anàlisi fet anteriorment. En aquesta 
etapa es determinen factors tan importants com la configuració del sistema, l’estructura de les 
dades a guardar o l’estructura conceptual de la lògica de negoci a desenvolupar. 

o Implementació: És l’etapa on es desenvolupa la solució. Es en aquest punt quan es crea el 
producte desitjat. 

o Control: És l’etapa on es supervisa que tot el que s’ha realitzat realment està ben fet i compleix 
els tots els requeriments del client. 

o Tancament: És l’etapa on es decideix que el producte està finalitzat i per tant s’ha assolit amb èxit 
l’objectiu del projecte. 

A l’estructura de l’esquema, es pretén emfatitzar en les relacions indicades amb les fletxes, quines són les 
etapes que donen pas a les següents. L’ordre correcte hauria de ser el de realitzar totes les etapes que 
tenen fletxes que incideixen sobre una etapa, abans de realitzar aquesta.  

L’esquema ha estat fet per poder entendre quin seria l’ordre del curs típic de desenvolupar un projecte, 
però no es un curs que passi una vegada per cada etapa i ja està, sinó que es produeixen cicles. Els cicles 
acostumen a iniciar-se en les etapes d’anàlisi, disseny, implementació i control, i acostumen a dirigir-se cap 
a l’etapa de requeriments.  

Aquest cicles normalment es produeixen durant tot el procés de desenvolupament del projecte i serveixen 
per anar refinant la feina realitzada en cada moment. El fet d’augmentar el coneixement sobre el que es 
requereix realitzar per assolir l’objectiu del projecte, dona lloc a canvis o a incorporació de noves 
funcionalitats que han de passar per el procés habitual de desenvolupament i per aquest motiu, només per 
les tasques involucrades, s’ha de tornar a les etapes inicials. 
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Un cop estudiada l’estructura d’un projecte, a la Imatge 22 s’ha estudiat les relacions que tenen entre sí les 
diferents Àrees de Processos (PA)  que intervenen en el projecte. La finalitat d’aquest estudi és la 
d’analitzar que necessita una Àrea de Procés (PA)  de les altres. És necessari tenir aquest coneixement per 
no perdre informació a l’adaptació del model i poder seguir al peu de la lletra totes les indicacions del 
model.  

A la Imatge 23, s’ha ubicat cadascuna de les Àrees de Processos (PA) que intervenen en el projecte,  en les 
etapes del desenvolupament d’un projecte pertinents, amb la intenció de tenir una visibilitat a l’hora de 
determinar en quin moment es necessari realitzar les tasques que el model assenyala. 

L’etapa de l’entorn del projecte com s’ha explicat a l’apartat 5.2.1, no sempre s’ha de realitzar 
completament, ja que part de l’entorn d’un projecte pot afectar a d’altres, per aquest motiu poden haver 
tasques que s’haurien de preparar a l’entorn que ja estan preparades amb anterioritat. El que si que és 
necessari, és aprofitar al màxim tots els avantatges que pugui proporcionar la feina realitzada en altres 
projectes per preparar aquest entorn. 

S’ha fet una llista de les tasques a realitzar, ordenada per etapes del procés habitual del  desenvolupament 
d’un projecte. El motiu de seguir aquest ordre es molt clar, una Àrea de Procés (PA) pot estar inclosa en 
varies de les etapes del projecte. No totes les pràctiques d’aquesta Àrea de Procés (PA) es realitzen en 
totes les etapes en les que està relacionada, hi ha pràctiques que es realitzen en una etapa y altres que es 
realitzen en una diferent. Per tant, aquest ordre, facilita el seguiment de totes les tasques a realitzar 
mentre s’està desenvolupant el projecte. 
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  IPM PI PMC PP RD REQM RSKM SAM TS VAL VER 

Entorn 

 

 

  

   

    Oportunitat                       

Abast                       

Requeriments                       

Riscs                       

Planificació                       

Costos                       

Anàlisi                       

Disseny                       

Implementació                       

Control                       

Tancament                       
Imatge 23: Ubicació de les Àrees de procés en les etapes d'un projecte 

En moltes etapes hi ha relacionades les pràctiques de diferents Àrees de Processos (PA). S’ha decidit 
mantindre l’ordre alfabètic per indicar que s’ha de fer de cadascuna d’elles, però no vol dir que totes les 
pràctiques d’una Àrea de Procés (PA) s’hagin de realitzar seguides, sinó que es poden anar alternant amb 
tasques pertanyents a altres. 

55..22..22..11  OOppoorrttuunniittaatt  

Per aquesta etapa de projecte no hi ha cap Àrea de Procés (PA) que estigui relacionada. Aquesta etapa és 
l’etapa inicial del desenvolupament d’un projecte, no hi ha definit cap procés directe per determinar 
oportunitats o indicar com s’han de buscar.  

Les oportunitats són úniques, normalment apareixen, però a vegades, es pot arribar a crear alguna sense 
ser el més habitual. Adonar-se que hi ha una oportunitat de qualsevol cosa, és un procés més personal que 
tècnic i per tant, depèn molt de la persona que la té a l’abast i no tant d’algun procés definit. Cada 
oportunitat és diferent de les altres i no es pot establir un procés per aconseguir aprofitar-les.  

En aquesta etapa s’ha de desenvolupar l’objectiu del projecte, ja que és necessari saber cap on va 
encaminada la tasca que s’ha de realitzar. L’organització ha d’ajudar a client a definir aquest objectiu ja que 
el client té una clara visió de negoci però no coneix les avantatges o limitacions de la tecnologia. Aquest 
objectiu ha d’estar ben definit, no pot ser ambigu i ha de ser validat tant per el client com per 
l’organització. 

La part més important de preparar l’entorn d’un projecte, s’inicia just en aquesta etapa que és quan es té 
una consciencia directe de que hi haurà un nou projecte, per tant, és en aquest moment on s’han de dur a 
terme, si no s’ha fet abans, les pràctiques de l’objectiu SG1 de l’Àrea de procés (PA) d’IPM explicada a la 
preparació de l’entorn de desenvolupament d’un projecte. 

55..22..22..11..11  GGeessttiióó  IInntteeggrraaddaa  ddee  PPrroojjeecctteess  ++  IIPPPPDD((IIPPMM))  

Per tal de descobrir qui pot aportar la informació necessària per part del client que sigui de més ajuda per 
entendre les seves necessitats i permeti desenvolupar un sistema d’informació ajustat al a aquest, s’ha de 
complir següent objectiu és el SG 2 Coordinació i col·laboració amb els Stakeholders importants. 
Consisteix en coordinar el projecte amb les persones transcendentals per aquest que provenen de la part 
del client. Aquests Stakeholders s’han de detectar correctament ja que són els que donen les guies pel 
desenvolupament del projecte. També s’ha d’aconseguir una relació de col·laboració amb aquestes 
persones amb la finalitat de desenvolupar un producte el més adequat possible. 
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Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 2.1 Gestió de la participació dels Stakeholders: Consisteix en aconseguir determinar qui són 
els Stakeholders rellevants per el projecte provinents de la part del client. Un cop determinats, 
s’ha d’aconseguir la seva col·laboració pel desenvolupament i s’han de coordinar perquè puguin 
realitzar les tasques on estiguin involucrats sense problemes ni mals entesos. Aquestes pràctiques 
són un conjunt molt ampli d’activitats com per exemple, entregues, reunions, etc... 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de tots els Stakeholders 
rellevants. De cadascun d’ells, s’ha d’enregistrar quin és el paper que desenvolupen en el 
projecte, horaris de disponibilitat, formes de contacte i nivell d’importància per el projecte. 

o SP 2.2 Gestió de dependències: Consisteix en definir les possibles dependències que existeixin 
relacionades amb els Stakeholders. Un cop identificades i definides, s’ha de traçar un pla per tal 
d’evitar produir parades o retards sobre el temps de desenvolupament del projecte. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació tipus planificació on es 
reflecteixin totes les dependencies d’una forma clara. De cada dependència es important 
registrar si és critica o no, qui són els elements de la dependència, quins compromisos genera 
i l’estat actual en el projecte. És molt important anar fent el seguiment de l’estat de les 
dependències i per aquest motiu, la informació referent a elles ha de ser molt clara. 

o SP 2.3 Resoldre temes de coordinació: Consisteix en resoldre els temes relacionats amb la 
coordinació dels Stakeholders rellevants.  

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de l’estat de la coordinació 
dels Stakeholders per poder prendre decisions de quins passos s’han de seguir un cop 
finalitzada l’actuació d’un dels Stakeholders. 

55..22..22..22  AAbbaasstt  

A la definició de l’abast, s’estudia la necessitat del client i s’estableix una primera formalització de les 
necessitats del client per veure si es viable desenvolupar una solució. Aquesta tasca queda recollida en els 
primers punts de l’Àrea de Procés (PA) de Planificació de Projecte (PP), on s’intenta definir les primeres 
estimacions del que serà el desenvolupament. 

A continuació s’explica l’efecte sobre l’abast per l’Àrea de Procés (PA) de Planificació de Projecte (PP): 

55..22..22..22..11  PPllaanniiffiiccaacciióó  ddee  PPrroojjeeccttee  ((PPPP))  

L’objectiu en aquest punt és el SG 1 Establir estimacions del que pot representar realitzar el projecte. Com 
més acurades siguin aquestes estimacions, més senzill és que la realització del projecte arribi a assolir l’èxit. 

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 1.1 Estimar l’abast del projecte: Consisteix en identificar quines són les tasques que s’han de 
desenvolupar en el projecte i quines no es desenvoluparan. Un cop determinades aquestes 
tasques, s’ha de crear conjunts de les que estiguin relacionades entre elles. Amb els conjunts s’ha 
de crear una estructura del projecte a desenvolupar, un esquelet. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de l’abast del sistema, on hi 
haurà la llista aproximada de les tasques a realitzar, agrupades per conjunts i ordenats 
aquests conjunts segons l’ordre de realització. La definició d’aquestes tasques no pot ser 
massa tècnica però si concreta. S’ha d’evitar ambigüitats de conceptes i per tant es 
important l’existència d’un glossari que defineixi els conceptes que hi intervenen, ja que ha 
de ser entesa i validada pel client que et sol·licita el sistema d’informació.  

Es important generar un diagrama de fluxos de dades (DFD) conceptual on es mostra la 
interacció entre aquestes tasques o conjunts de tasques ja que fa més entenedor el sistema. 
Si el diagrama realitzat és molt complex, una bona pràctica és la de dividir-lo en petites parts, 
ja que ha d’arribar a ser ben entès pel client. Es pot trobar un exemple a l’Annex III. 
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Aquest diagrama, podria ser una base del esquema conceptual de l’aplicació però no és 
l’esquema conceptual ja que no segueix el model UML. 

o SP 1.2 Establir estimacions del treball i dels atributs de les tasques: Un cop realitzat l’abast del 
sistema amb les tasques aproximades a dur a terme, s’ha de determinar quins paràmetres 
s’utilitzaran per poder valorar l’esforç d’aquestes. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és introduir dins la base de coneixement comuna 
aquests barems. També es pot utilitzar la base comuna per consultar quins serien els 
paràmetres més indicats per les tasques que s’han de realitzar. La informació que ha d’haver 
dins la base de coneixement és com es valora l’esforç d’una tasca. Les mides de mesura han 
d’estar relacionades amb l’activitat de la tasca, per exemple: 

 Determinar els requeriments (unitat de mesuraNombre de requeriments) 
 Realitzar estructura de les funcionalitats (Nombre de classes) 
 Estructurar la base de dades (Nombre de taules) 
 ... 
Aquesta informació pot ajudar a crear bones avaluacions dels esforços en un futur ja que ha 
d’estar dins de la base de coneixement del desenvolupament del projecte. 

o SP 1.3 Definir el cicle de vida del projecte: Coneixent ja els conjunts de tasques, s’ha de definir les 
fases del projecte. Aquesta pràctica consisteix en marcar punts de control. Aquests punts de 
control poden ser fites a realitzar, reunions, elements a entregar, etc... Un factor a tenir en 
compte és que els projectes grans, tindran més complexitat de determinar que els petits. 
Entendre correctament el cicle de vida del projecte, es crucial per un bon desenvolupament d’una 
planificació inicial. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és ajuntar els punts de control esmentats a la 
informació de l’abast del sistema, no s’ha de crear un apartat específic per aquests, sinó que 
han d’estar clarament senyalitzats en el desenvolupament de la planificació inicial. 

o SP 1.4 Determinar estimacions del cost i de l’esforç del projecte: Per finalitzar, s’ha de fer una 
estimació dels esforços que pot suposar desenvolupar aquest conjunt de tasques utilitzant les 
mesures esmentades. Una bona manera de realitzar aquestes aproximacions és la de consultar 
projectes realitzats amb tasques similars, ja que sempre ajudarà a veure un exemple de cost real. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar que la valoració d’aquest esforç s’ha de 
realitzar complementant el document de l’abast del sistema, indicant el cicle de vida del 
projecte, el temps que es triga a realitzar cada tasca, quins recursos s’utilitzaran i acabant 
realitzant una estimació sobre calendari del temps que pot trigar el desenvolupament del 
projecte.  

Aquest apartat donarà lloc a la planificació inicial. Aquesta no es pot prendre com  una 
planificació definitiva, aquest es un error molt habitual i per aquest motiu molts projectes no 
compleixen el calendari. Aquesta planificació ha de ser orientativa pel client i s’ha de fer 
entendre a aquest, que pot variar després de fer l’anàlisi de requeriments i de riscs. Una 
alternativa correcte seria que es planifiques una etapa de presa de requeriments, i desprès 
d’aquesta etapa, ja es definiria la planificació definitiva, en resum dividir tot projecte en dues 
etapes, requeriments i riscs com a primera etapa i desenvolupament com a segona. 

55..22..22..33  RReeqquueerriimmeennttss  

És l’etapa on s’extreu una formalització detallada del que el client necessita per a cobrir la seva necessitat. 
És un estudi que requereix diverses reunions amb el client fins que realment s’arriba a captar la complexitat 
de la necessitat que té i s’obté tota la informació necessària per treballar.  

Hi ha dos tipus de requeriments diferenciats, els funcionals i els no funcionals. Els requeriments funcionals 
són es que descriuen el que ha de fer el projecte a desenvolupar, i els no funcionals són els que indiquen 
qualitats que ha de tenir el projecte. És necessari identificar també les restriccions del projecte. 



 
 

 

53 

Tot projecte té un conjunt de requeriments que recullen el conjunt d’objectius que s’han de complir perquè 
el projecte arribi a ser considerat un èxit. 

55..22..22..33..11  IInntteeggrraacciióó  ddee  PPrroodduuccttee  ((PPII))  

L’objectiu en aquest punt és el SG 1 Preparar-se per la integració de productes. Aquest objectiu té la 
finalitat de preparar un entorn on es pugui desenvolupar sense problemes la seqüència d’integració. 
Aquesta integració a diferencia de l’apartat SP1.4 d’IPM tractat al entorn del desenvolupament de projecte, 
ja és directament la integració dels diferents elements del producte a desenvolupar dins del projecte. 

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 1.1 Determinar la seqüència d’integració: Consisteix en identificar els elements a integrar, les 
verificacions que s’han de fer mentre s’està en el procés d’integració, les diferents alternatives 
d’integració dels components i per finalitzar determinar la millor seqüència per resoldre la 
integració. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació on s’expliqui concretament 
quina és la seqüència que s’utilitzarà d’integració i quines verificacions ha de passar per 
determinar que la integració s’està fent correctament. 

o SP 1.2 Establir un entorn d’integració de productes: Consisteix en establir un entorn que faciliti la 
integració dels diferents components del producte. Aquest entorn consisteix en un conjunt 
d’elements que poden ser necessaris a l’hora de crear-lo com per exemple, equips de proves, 
simuladors, peces d’equipament real o dispositius per guardar informació. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació on es detalla per cada etapa 
de les determinades a la SP 1.1, quin tipus de material o quins elements hi estan relacionats 
per tal de disposar d’ells en el moment indicat d’integració. 

o SP 1.3 Establir criteris i processos d’integració de productes: Consisteix en establir criteris que 
determinin si una part del producte esta preparat per la integració i si és acceptable. Els processos 
i els criteris per la integració de la meva proposta pel producte són els següents: 

 Verificació d’interfícies 

 Nivells de proves per construir components 

 Ombra’ls de desviació del desenvolupament 

 Requeriments derivats per el muntatge i les interfícies externes 

 Substitucions de components admissibles 

 Paràmetres de l’entorn de proves 

 Limitacions del cost de les proves 

 Compensacions en la qualitat o cost de les operacions d’integració 

 Probabilitat de bon funcionament 

 Tasses d’entrega i la seva variació 

 Dates d’entrega 

 Disponibilitat del personal 

 Disponibilitat de la instal·lació d’integració, línea i entorn 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar dos tipus d’informacions, una que recull 
tots els criteris d’integració i l’altre que recull tots els processos dedicats a la integració. 
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55..22..22..33..22  GGeessttiióó  ddee  RReeqquueerriimmeennttss  ((RREEQQMM))  

L’objectiu en aquest punt és el SG 1 Gestió de requeriments. Durant el procés de desenvolupament d’un 
projecte, ha d’existir un conjunt de requeriments que ha d’estar aprovat i validat, per tant aquest objectiu 
s’encarrega de la consistència d’aquest conjunt de requeriments. 

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 1.1 Obtenir un coneixement dels requeriments: Consisteix en determinar un conjunt de 
criteris per poder decidir si un requeriment és vàlid. Aquest conjunt de criteris pot haver estat 
desenvolupat anteriorment, en aquest cas, s’hauria de poder consultar a la base de coneixement 
comuna. Determinar correctament els requeriments és la part més important del procés de 
desenvolupar un projecte, ja que tota la feina que es desenvoluparà està directament relacionada 
amb aquests requeriments. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació sobre quins criteris s’han de 
seguir per realitzar l’avaluació i determinar l’acceptació d’un requeriment. S’ha considerat 
com a criteris adequats els següents: 

 Ha de tenir identificador únic i nom del requeriment 

 Ha de ser escrit amb frases completes  

 Ha de ser escrit amb frases concises 

 Han de descriure la necessitat no la solució 

 Han de representar una única necessitat 

 Sense ambigüitats i amb valors concrets indicats per requeriment (ràpid  5 minuts) 

 Hi ha d’haver un ús de vocabulari limitat 

 Conceptes i abreviatures definits concretament (amb colors  3 colors diferents) 

 Han de definir satisfacció i insatisfacció del client  davant del requeriment 

 Han de estimar prioritat de desenvolupament 

 Han de definir dependències i conflictes 

La informació que un requeriment ha de ser l’identificador del requeriment, el nom, el tipus, 
la justificació del requeriment, una descripció, la importància que té davant l’aplicació i les 
dependències amb altres requeriments. Els requeriments han de ser totalment independents 
de la tecnologia que s’utilitzarà i de la manera en que es mostraran les dades, per tant la 
redacció d’aquests no pot incorporar paraules del estil: taula, desplegable, boto, etc... Es pot 
trobar un exemple a l’Annex IV. 

El seguiment de les pautes establertes en aquest apartat es suficient per desenvolupar un 
bon conjunt de requeriments, però si es vol ser més acurat a l’hora de definir com s’ha de fer 
un requeriment, es poden mirar mètodes desenvolupats com per exemple el Volere 
Template.  

o SP 1.2 Obtenir compromís de requeriments: Consisteix en estudiar detalladament els 
requeriments desenvolupats per els participants del projecte i obtenir l’acceptació per part de 
tots els participants en aquest. En cas de no ser acceptat un requeriment, és necessari estudiar la 
importància que té el requeriment sobre l’aplicació i en cas de ser necessari, s’ha de tornar a 
redactar per poder ser acceptat. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació del conjunt de requeriments 
acceptats, ja hagin estat acceptats des del inici o tornats a redactar. També cal enregistrar la 
importància que tenen els requeriments sobre l’aplicació a realitzar.  
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55..22..22..33..33  DDeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee  RReeqquueerriimmeennttss  ((RRDD))  

En el desenvolupament d’un projecte sobre un sistema d’informació ens trobem que hi ha dos elements 
que necessiten especial atenció, un són els clients que tenen una necessitat i l’altre element es el producte 
desenvolupat. En aquest apartat es diferencien doncs el desenvolupament del requeriments pel client o pel 
producte. 

El primer objectiu és el SG 1 Desenvolupar els requeriments dels clients. S’han d’estudiar les intencions 
dels clients, ja que són la base per desenvolupar els requeriments de tot el sistema. Aquestes intencions, 
han de recollir les seves necessitats, condicions, exigències, expectatives i conceptes operacionals. 

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 1.1 Obtenir necessitats: Consisteix en recollir les necessitats del client, les seves expectatives, 
les condicions que vol que es compleixin i les interfícies que ha d’haver referent amb tot el 
projecte. Per obtenir el conjunt de necessitats més adequat, es essencial la elecció dels 
Stakeholders amb qui es tindrà la reunió o les reunions per determinar aquest requeriments. 
Molts cops aquest procés es el més complexa de tots, ja que s’ha de saber extreure-li al client les 
seves necessitats amb preguntes que ens aportin la major informació possible. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació  per desenvolupar els 
requeriments del client. Aquests requeriments no poden incorporar informació de 
dependencies amb la tecnologia, només es informació funcional.  

o SP 1.2 Desenvolupar els requeriments dels clients: Consisteix en transformar tota la informació 
obtinguda en l’apartat SP1.1 en un conjunt de requeriments anomenats requeriments del client. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la llista de requeriments del client. 
Aquesta  ha d’estar redactada seguint els criteris desenvolupats per la pràctica SP1.1 de 
l’Àrea de Procés (PA) REQM. És important en aquest punt, adjuntar a la redacció dels 
requeriments, paràmetres que serveixin per fer desprès una correcte validació i verificació. 
Un exemple és: 

 Requeriment d’accés al sistema: l’usuari ha de poder identificar-se davant del sistema i 
per tant ha de accedir-hi utilitzant un identificador d’usuari i una clau d’accés. D’aquest 
requeriment s’ha de verificar: 

- L’identificador d’usuari és únic per cada usuari en el sistema 

- La clau d’usuari no ha de ser visible a l’hora d’introduir-la al sistema 

- Etc.. 

Aquests paràmetres són fàcils de determinar quan s’està desenvolupant el requeriment, en 
canvi, si els intentes determinar al final del desenvolupament del sistema, és fàcil que no es 
tingui en compte certes restriccions. Amb aquesta manera de treballar, es facilita molt 
l’etapa de verificació del sistema i es garanteix una verificació més acurada. 

El segon objectiu és el de SG 2 Desenvolupar els requeriments del producte. Dels requeriments del client, 
en surt un conjunt de requeriments derivats que són necessaris per desenvolupar un producte. Aquests 
requeriments satisfan les necessitats que no estan explicites pel client per això reben el nom de 
requeriments del producte. D’aquests requeriments surt la base del que serà el disseny del producte. 

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 2.1 Establir els requeriments del producte i dels seus components: Consisteix en agafar totes 
les necessitats tècniques que tingui el projecte, i fer una redacció d’aquestes amb el conjunt 
d’informació de requeriments. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació que ha de complir els 
criteris de redacció dels requeriments exceptuant que ha d’estar escrita d’una manera més 
tècnica. Aquesta informació és la base del disseny, per tant, es possible que encara apareguin 
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més requeriments derivats de les necessitats tècniques del producte o d’algun dels seus 
components. Aquests requeriments només seran acceptats per els desenvolupadors, i no han 
de formar part dels requeriments que el client veu ja que molts no els entendria i altres ni 
l’interessen.  

o SP 2.2 Assignar requeriments als components del producte: Consisteix en determinar quins 
requeriments formaran part de cada component del producte. Aquestes assignacions es 
desenvolupen tenint en compte la realització del producte, les condicions del disseny i la funció 
que desenvoluparan. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de la relació entre els 
requeriments de producte i els components als que van dirigits aquests requeriments. En 
aquest apartat ja apareixen algunes condicions de disseny que surten dels requeriments 
desenvolupats de producte. 

o SP 2.3 Identificar requeriments d’interfície: Consisteix en identificar les interfícies que hi haurà 
en el producte ja siguin internes o externes i extreure els requeriments d’aquestes. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels requeriments 
d’interfície que ha d’estar redactada seguint els criteris establerts i amb vocabulari tècnic ja 
que s’està començant a definir parts importants del disseny de l’aplicació. 

55..22..22..33..44  GGeessttiióó  dd’’AAccoorrddss  aammbb  PPrroovveeïïddoorrss  ((SSAAMM))  

L’objectiu en aquest punt és el SG 1 Establir acords amb els proveïdors. És possible que per desenvolupar 
una sistema d’informació, es prengui la decisió de acudir a algun proveïdor d’algun servei per contractar 
part del sistema o algun component que permeti que funcioni correctament. Encara que no sempre és 
necessari, a vegades pot ser la solució més correcte.  

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 1.1 Determinar tipus d’adquisicions: Consisteix en determinar si és o no necessari adquirir 
algun tipus de component o contracte sobre algun software que ajudi al desenvolupament de 
l’aplicació que s’està desenvolupant en el projecte. Aquesta pràctica s’ha de realitzar desprès 
d’haver determinat els requeriments, d’aquesta manera ja és té una visió concreta de tot el que 
necessita el producte a desenvolupar. Hi ha molts tipus diferents d’adquisicions que poden ser 
utilitzades.  Alguns exemples són: 

 Contractes de servidors 

 Contractes de desenvolupament de parts del producte  

 Contractes per manteniment de maquinari 

 Contractes per adquirir llicencies  

 Etc... 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de totes les adquisicions 
que s’haurien de dur a terme amb els proveïdors. S’ha d’enregistrar el motiu de determinar 
una adquisició, els avantatges que aquesta adquisició ofereix i la persona responsable de la 
decisió. 

o SP 1.2 Seleccionar proveïdors: Consisteix en fer un estudi dels possibles proveïdors que poden 
oferir els serveis que es necessiten pel desenvolupament del producte. Un cop fet l’estudi de 
mercat, s’ha de fer una tria dels més adients amb la finalitat d’acabar escollint el que millor servei 
ofereixi. La presa de decisions sobre el més indicat, ha de seguir uns criteris de selecció acceptats 
pels responsables del producte. La meva proposta sobre el criteris és: 

 Localització geogràfica del proveïdor 

 Registres del desenvolupament del proveïdor 
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 Capacitat en l’enginyeria 

 Plantilla i facilitats disponibles per desenvolupar el treball 

 Experiència anterior en aplicacions similars 

 Etc... 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació d’un estudi de mercat on es 
pugui determinar quins proveïdors són els més adequats per la necessitat del producte. Un 
cop s’han determinat, s’ha d’aconseguir l’acceptació i els permisos necessaris per preparar 
els acords que es faran. 

o SP 1.3 Establir acords amb els proveïdors: Consisteix en establir formalment els acords amb els 
proveïdors, i mantindre el compliment d’aquests, ja que són acords legals entre l’organització i un 
proveïdor, i d’incompliment d’aquests pot causar problemes legals. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels contractes, els acords 
de llicencies, els acords de productes, en fi tota la informació dels acords que s’hagin 
realitzat. D’aquesta informació és aconsellable emmagatzemar de forma conjunta totes les 
dates d’inici i finalització dels acords conjuntament amb les responsabilitats adquirides. 

55..22..22..44  RRiissccss  

És l’etapa on s’estudia la formalització detallada de la necessitat del client i es fa una avaluació dels 
possibles riscs que pot comportar desenvolupar una solució. És essencial detectar el major nombre de riscs 
possibles i de cadascun avaluar fins quin punt pot afectar i establir un pla de prevenció i un pla de 
contingència en cas que succeeixi. 

55..22..22..44..11  GGeessttiióó  ddee  RRiissccss  ((RRSSKKMM))  

Hi ha tres objectius a assolir per la gestió dels riscs, i els tres objectius es realitzen fonamentalment en 
aquesta etapa. 

El primer objectiu és el SG 1 Preparació per la gestió de riscs. S’ha de preparar, establir, i mantindre una 
estratègia per identificar, analitzar i mitigar els riscs que puguin aparèixer.  

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 1.1 Determinar tipus de riscs i categories: Consisteix en identificar les fonts don provenen els 
riscs. A la base de coneixement comuna, hi hauria d’haver informació per determinar les 
circumstàncies que impacten contra els objectius establerts dels projectes. Els riscs poden 
aparèixer tant internament com externament i hi ha en gran varietat, per tant és convenient, 
establir categories dels riscs amb l’objectiu d’organitzar-los i facilitar el seu tractament i solució. 
Els riscs més comuns acostumen a estar relacionats amb: 

 El compliment dels requeriments del producte 

 Factors de l’anàlisi o el disseny del producte 

 Aplicació de noves tecnologies 

 Mida física d’algun element 

 Desastres o accidents que puguin succeir 

 Mals acords amb proveïdors o incompliment d’aquests 

 Cicle de vida de la tecnologia 

 Productes equivalents de la competència 

 Etc... 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació del les possibles fonts de 
riscs existents, i també de les categories dins de les que es classificaran aquests riscs. És 
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convenient consultar i complementar la base de coneixement comuna, ja que només amb un 
conjunt extens de riscs es pot aconseguir preveure tot el que pot succeir. 

S’ha d’esmentar la importància d’aquesta pràctica ja que un risc no és problema si es té controlat 
o identificat, un risc es realment un problema quan ningú té en compte que pugui succeir. 

o SP 1.2 Definir paràmetres de risc: Consisteix en definir els paràmetres que s’han d’utilitzar per tal 
de controlar i classificar els riscs. La meva proposta de paràmetres  per cada risc és: 

 Probabilitat que succeeixi el risc 

 Impacte que ocasiona en cas de succeir 

 Grau de risc que provoca davant el projecte o l’organització 

 Mesures que s’han d’adoptar per la mitigació i el seu cost  

 Mesures que s’han d’adoptar per la contingència i el seu cost 

 La decisió d’actuació presa i el responsable 

 La meva proposta per aquesta pràctica és enregistrar a la base de coneixement comuna, 
tota la informació referent al impacte que pot tenir un risc sobre l’organització, les 
possibilitats que succeeixi, el grau del risc, mesures de mitigació i costos, plans d’actuació i 
costos, decisió d’actuació i responsable de la decisió. Es pot trobar un exemple a l’Annex V. 

o SP 1.3 Establir una estratègia de la gestió de riscs: Consisteix en definir i mantindre una 
estratègia per la gestió dels riscs. La meva proposta de gestió de riscs aborda temes com els 
següents: 

 Eines i mètodes per determinar, analitzar, comunicar, controlar i mitigar els riscs 

 Projectes específics amb fonts de risc 

 Registre de la manera en com s’han originat els riscs 

 Paràmetres per la adopció de mides per la identificació dels riscs 

 Tècniques de mitigació de riscs que han de fer-se servir com a prototips, simulacions, 
dissenys alternatius o desenvolupament evolutiu 

 Intervals de temps entre avaluacions de riscs 

 Mides per supervisar la situació actual dels riscs 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació necessària per determinar 
l’estratègia de gestió de riscs. Aquesta ha de ser una guia de visió comuna, ja que intervenen 
factors que no tan sols afecten al projecte sinó també a l’organització i per tant ha de ser 
revisada i acceptada per els responsables d’aquesta. 

El segon objectiu és el SG 2 Identificar i analitzar riscs. S’ha de determinar els riscs concrets que es poden 
produir en el projecte que s’està desenvolupant i preparar l’execució de l’estratègia de gestió d’aquests 
riscs. 

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 2.1 Identificar riscs: Consisteix en identificar les vulnerabilitats potencials que existeixen en el 
projecte i poden influenciar negativament el treball a desenvolupar o el resultat d’aquest. Aquest 
conjunt de riscs identificats s’ha d’anar revisant periòdicament i per tant és molt important deixar 
una informació comprensible. Hi ha diferents formes d’identificar aquests riscs, la meva proposta 
recull les següents: 

 Examinar cada element de l’estructura de projecte 

 Executar una avaluació de riscs  

 Consultar experts en el desenvolupament de projectes 
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 Consultar el tractament de riscs de projectes antics 

 Revisar la informació de les lliçons apreses anteriorment 

 Examinar especificacions de disseny i els requeriments acordats 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels possible riscs 
relacionats amb el projecte i  han de ser descrits en relació al seu context, les condicions 
d’aparició, les conseqüències i els danys causats.  

o SP 2.2 Avaluar, categoritzar i prioritzar riscs: Consisteix en avaluar i categoritzar els riscs 
identificats utilitzant les categories  i els paràmetres definits en l’apartat SP1.1 i SP1.2. Un cop 
seleccionats tots els riscs s’ha de formalitzar les prioritats que aquests tenen sobre el projecte en 
concret.  

Es poden aplicar mesures d’avaluació més exactes o més aproximades. Per aquest projecte es 
proposa una medició del grau de risc aproximada tenint en compte que hi ha una relació 
directament proporcional entre el grau de risc i el perjudici que provoca. El perjudici provocat més 
destacable per una organització es l’econòmic per tant cada organització ha de definir quins són 
els barems econòmics que signifiquen riscs per aquesta. No obstant s’ha de tenir en compte que 
poden haver altres perjudicis que entrin en consideració depenent de l’organització.  

Relació 
d’impacte 

 Probabilitat d’ocurrència  

Quasi mai Poc probable Probable Molt probable Constant 

Impacte mínim Risc ínfim 
Risc molt 

mínim 
Risc mínim Risc baix Risc mig 

Impacte baix Risc molt 
mínim 

Risc mínim Risc baix Risc mig Risc alt 

Impacte mig Risc mínim Risc baix Risc mig Risc alt Risc molt alt 

Impacte alt Risc baix Risc mig Risc alt Risc molt alt Risc gegant 

Impacte 

 molt alt 
Risc mig Risc alt Risc molt alt Risc gegant Risc colossal 

Imatge 24: Taula de relació entre l’impacta que genera un risc i la probabilitat que succeeixi 

A la Imatge 24 es mostra com es pot calcular el grau d’un risc de forma aproximada. Un problema 
amb un impacte molt alt sobre el projecte que no passi quasi mai, redueix el grau de risc, en 
canvi un problema amb un impacte mínim sobre el projecte però que succeeix constantment, pot 
convertir-se en un risc de grau més elevat ja que és massa freqüent. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels conjunts de categories 
de riscs i cada risc l’assignació del seu grau de prioritat. 

L’últim objectiu és el SG 3 Mitigar riscs. S’ha de desenvolupar un pla de mitigació de riscs actuant de 
manera proactiva i anticipant-se al que pugui succeir. Per poder anticipar-se, s’ha de tenir un control 
estricte sobre els possibles riscs i vigilar en tot moment que no superin els ombra’ls determinats. Els 
paràmetres de riscs que marquen els ombra’ls serveixen per activar l’estratègia d’acció definida. En cas de 
no poder evitar un risc, ha d’haver-hi un pla de contingència per poder resoldre el problema el més ràpid 
possible. 

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 3.1 Desenvolupar un pla de mitigació: Consisteix en desenvolupar un pla de mitigació dels 
riscs que poden influir en el projecte tal i com està definit en l’estratègia de mitigació de riscs. 
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Aquest pla inclou tècniques i mètodes utilitzades per evitar, reduir i controla la probabilitat 
d’ocurrència d’un risc. Quan el control no serveix per evitar un risc, s’ha d’actuar segons el pla de 
contingència per tal d’aportar la millor solució al problema ocasionat. A vegades un risc pot 
arribar a ser acceptat, hi ha dos motius per poder acceptar un risc: 

 És molt poc probable que succeeixi el risc i té un impacte molt baix per el projecte. En 
aquest cas moltes vegades és acceptat perquè pot suposar més esforç o inclús la 
generació d’un risc més alt, el fet de desenvolupar un pla de mitigació per aquest. 

 És inviable controlar i mitigar el risc, ja que requereix una solució que no està a l’abast 
de l’organització i per tant no queda més remei que acceptar-lo. 

  La meva proposta per aquesta pràctica és generar dos informacions fonamentals, el pla de 
mitigació i el pla de contingència.  

La informació de mitigació ha de recollir de manera clara la forma de control del risc, els 
paràmetres que marquen si un risc està a punt de succeir o no, accions correctives per evitar 
que el risc succeeixi, la persona o grup de persones a qui adreçar-se en cas de detecció del 
risc i el cost de la mitigació de risc. Moltes vegades s’utilitzen alternatives proactives per 
mitigar un risc, uns exemples serien: 

 Risc de perdre informació:  Utilitzar un sistema configurat de manera que la informació 
es guardes en dos discs durs a  la vegada que estiguessin separats, o fer backups de la 
informació periòdicament. 

 Risc de no caiguda d’un servidor: Utilitzar un sistema amb doble servidor per si cau un, 
sempre tenir l’altre, o utilitzar un sistema amb un generador elèctric extra per el 
servidor. 

 Risc de catàstrofe física (inundació, incendi, etc...): Utilitzar diversos locals separats per 
evitar que tota la maquinaria es vegi afectada. 

 Etc ... 

De totes aquestes opcions, també s’ha de determinar i justificar quines s’utilitzen, ja que no 
representen el mateix cost per l’organització i s’ha de fer un estudi acurat del benefici de 
utilitzar-les. 

En cas de que un risc hagi estat acceptat, ha d’haver el responsable de la decisió i els motius 
de l’acceptació del risc clarament indicats.  

La informació de contingència ha de senyalitzar clarament quins són els responsables 
d’actuar contra la problemàtica, els passos a seguir per actuar contra la problemàtica el 
millor explicats possibles i un estudi d’alternatives en cas de tenir una solució irreversible. 

o SP 3.2 Implementar un pla de mitigació: Consisteix en realitzar un seguiment regular dels riscs tal 
i com marca l’estratègia de gestió que ja té definides unes periodicitats per cadascun dels riscs. En 
aquest punt ja es coneix perfectament el conjunt de riscs que poden afectar al nostre projecte, i 
per tant, s’ha de transferir la informació d’aquest control al la fase de planificació del projecte. 

És molt provable que d’aquest control apareguin nous riscs i per tant s’hagi de revisar tot el 
procediment de tractament d’aquests. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels cicles de control de 
l’estat dels riscs que afecten al projecte que s’està desenvolupant i qui són el responsable o 
responsables de fer aquest control. 

55..22..22..55  PPllaanniiffiiccaacciióó  

És l’etapa on ja es té un coneixement total de la necessitat del client i del que pot suposar desenvolupar la 
solució i també es té coneixement del recursos de l’organització. Per tant es pot fer una planificació de com 
es durà a terme el projecte i qui intervindrà en cada moment i perquè. 
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55..22..22..55..11  GGeessttiióó  IInntteeggrraaddaa  ddee  PPrroojjeecctteess  ++  IIPPPPDD((IIPPMM))  

En aquest punt un objectiu és el SG 3 Aplicar els principis del IPPD. Consisteix en aplicar un entorn IPPD per 
permetre crear equips integrats que coneguin eficientment els requeriments del projecte i desenvolupin un 
producte de qualitat. Aquesta és un objectiu opcional però recomanat. 

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 3.1 Establir la visió compartida del projecte: Consisteix en entendre la missió de l’organització, 
els seus objectius, les expectatives i les restriccions, per tal de crear un propòsit comú amb el 
projecte. Per dur a terme aquesta pràctica s’ha de tenir en consideració: 

 Les expectatives dels Stakeholders externs i els requeriments 

 Les aspiracions i expectatives del cap de projecte, el cap d’equip i els membres d’equip 

 Els objectius del projecte 

 Les condicions i els resultats que el projecte ha de complir 

 Les interfícies que el projecte ha de mantenir 

 Les vistes creades pels grups d’interfície  

 Les condicions imposades per les autoritats 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de visió compartida del 
projecte, que contempla els aspectes esmentats anteriorment i una estratègia de 
comunicació del coneixement del projecte. 

o SP 3.2 Establir l’estructura d’equips integrats: Consisteix en establir com s’han de crear una 
estructura d’equips integrats de treball definint els rols participants, quin paper han de fer els 
caps d’equip, les responsabilitats de cadascú i les seves relacions internes. Aquesta estructura es 
crea estudiant els requeriments del producte, els costos, la planificació, el procés definit del 
projecte, les projeccions dels recursos, els processos de negoci i les guies de l’organització. La 
meva proposta per crear aquesta estructura es bo tenir en compte els següents punts 

 Els riscs del producte i la seva complexitat 

 La localització i els tipus de riscs 

 Riscs d’integració 

 Recursos, incloent la disponibilitat dels treballadors amb les habilitats apropiades 

 Limitacions en la mida dels equips per tal de treballar correctament 

 Les necessitats dels membres dels equips 

 Els processos de negoci 

 L’estructura de l’organització 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar l’estructura d’equips integrats. 

o SP 3.3 Assignar requeriments per els equips integrats: Consisteix en determinar quins equips de 
treball són els més indicats per dur a terme els requeriments necessaris de desenvolupar. Per 
realitzar aquesta tasca s’ha de tenir en compte l’experiència que ha de tenir l’equip, els 
coneixements dels individus que formaran part del equip, les habilitats dels integrants dels equips 
i la mida de les tasques a desenvolupar. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la assignació de requeriments a cadascun 
dels equips integrats. 

o SP 3.4 Establir equips integrats: Consisteix en escollir els caps d’equip i els integrants de cada 
equip dels que participarà en el desenvolupament de les tasques del projecte. 
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 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació que registra els equips 
integrats de treball i assenyala qui és el cap de projecte, qui són els components, quina és la 
feina de cada equip integrat i les mides per avaluar els resultats del treball fet per cada equip 
integrat. 

o SP 3.5 Assegurar la col·laboració entre equips de la interfície: Consisteix en determinar com 
s’han de comunicar els diferents equips integrats, quines dependencies tenen un dels altres i 
donar tot el material de suport per garantir la bona comunicació. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació que enregistra com posar-se 
en contacte amb cadascun dels equips integrats de treball, una planificació de les tasques per 
poder fer un seguiment del que estan desenvolupant, dins de la planificació elements que 
assenyalin clarament quins són els equips que precedeixen a l’activitat de cada equip i una 
representació de l’estat actual de les tasques perquè es pugui fer un correcte seguiment. 

55..22..22..55..22  IInntteeggrraacciióó  ddee  PPrroodduuccttee  ((PPII))  

De l’objectiu SG 1 Preparar-se per la integració de productes esmentat a l’etapa de Requeriments, s’ha de 
revisar una pràctica concreta per tal d’integrar-la en la planificació del projecte. 

o SP 1.1 Determinar la seqüència d’integració: S’ha d’agafar la seqüència d’integració 
desenvolupada en l’etapa de requeriments, i s’ha de coordinar amb totes les demes activitats del 
projecte ja que hi haurà passos de la integració que dependran d’activitats concretes i a l’inversa. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de la planificació dels 
elements a integrar dins de la planificació de tot el projecte. De cada element a integrar s’ha 
de senyalitzar les dates d’inici i da fi, les tasques precedents a aquest, les tasques que 
dependents d’aquest, el responsable de dirigir la integració i les fites a assolir durant el 
procés d’integració.  

55..22..22..55..33  PPllaanniiffiiccaacciióó  ddee  PPrroojjeeccttee  ((PPPP))  

L’objectiu en aquest punt és el SG 2 Desenvolupar la planificació del projecte. Aquesta és una de les 
tasques més difícils existents en un projecte per diversos motius. Per un cantó una planificació de temps 
massa ajustat, és més fàcil que sigui acceptada inicialment per el client, però el més segur es que s’acabi 
allargant més del compte. Per altre cantó una planificació amb massa marge de temps, acaba sent refusada 
pel client que sempre té pressa. Per tant desenvolupar una bona planificació sempre és un èxit rotund en el 
desenvolupament d’un projecte, però hi intervenen tants elements que molts pocs cops s’aconsegueix 
aquest èxit temporal i de recursos.  

En aquest punt tenim un conjunt d’informació adequat per desenvolupar una bona planificació, ja que 
contem amb una planificació inicial, un coneixement de les tasques a realitzar, s’han desenvolupat i 
acceptat els requeriments i coneixem els possibles riscs que poden alterar el desenvolupament del 
projecte. Per tant aquesta és una bona base per arribar a planificar correctament. 

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 2.1 Establir un calendari i un pressupost: Consisteix en establir un calendari i un pressupost 
coneixent les tasques a desenvolupar i l’esforç significa dur-les a terme. Aquesta pràctica s’ha de 
basar en la planificació inicial sortida de l’etapa de l’abast que ja té en compte el cicle de vida del 
projecte, i s’ha de complementar amb el coneixement que hi ha sobre els requeriments del 
projecte i la planificació d’integració. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació del calendari principal del 
projecte determinant quines són les fites més importants, les limitacions i les dependències 
entre tasques. També s’ha de desenvolupar un pressupost inicial establint els costos tenint 
en compte tota la informació desenvolupada fins el moment i el temps que es trigarà a 
desenvolupar el projecte. 

o SP 2.2 Identificar els riscs del projecte: Consisteix en identificar els riscs del projecte per poder-
los integrar amb les activitats per desenvolupar. Aquesta pràctica ja ha d’estar totalment 
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realitzada quan s’arribi a aquest punt ja que per aquest motiu es fa l’estudi dels riscs amb 
anterioritat.  

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació del calendari combinada 
amb el pla de mitigació dels riscs que estiguin relacionats en el procés de desenvolupament 
del projecte. S’ha de tenir en compte que no tots els riscs identificats i amb pla de mitigació 
corresponen al procés de desenvolupament del projecte, sinó que molts són riscs que poden 
succeir posteriorment al desenvolupament d’aquest. 

o SP 2.3 Planificar la gestió de dades: Consisteix en planificar com es gestionaran les dades 
pertanyents a un projecte. La gestió de les dades és molt important, ja que, tot el que representa 
un sistema d’informació, són dades. Poden ser de moltes maneres (informes, mapes, fotos, 
escrits, etc...), poden existir en qualsevol medi (paper, format Electronic, paper fotogràfic, etc...), 
poden ser privats(actes de reunions, dissenys de sistemes, contes d’empresa, etc...), en fi, es molt 
variable i per tant difícils de tractar. Per aquest motiu, la gestió de les dades que es generen en un 
projecte ha de ser una de les prioritats més altes. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de la manera en com es 
tractaran les dades del projecte, que serà visible públicament, els formats que s’utilitzaran 
per l’emmagatzematge, com es recolliran les dades i si depèn d’alguna tasca, doncs introduir 
aquesta dependència en el calendari. 

o SP 2.4 Planificar els recursos del projecte: Consisteix en planificar els recursos dels que disposa 
l’organització de cara al projecte. Els recursos consisteixen tot element del que disposa 
l’organització per desenvolupar la seva operativa diària, es a dir, personal, diners per contractar, 
maquinaria, dispositius de xarxa, etc... És necessari avaluar quins recursos hauries de tenir per 
desenvolupar el projecte i assignar al projecte tots els que estiguin disponibles per l’organització. 
Si una organització determinés que necessita un recurs que no disposa, hauria de buscar la millor 
solució, que moltes vegades és la subcontractació. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels recursos necessaris, el 
moment en que s’han d’utilitzar indicat clarament en el calendari desenvolupat, els que 
disposa la pròpia organització i els que són necessaris de subcontractar, el temps d’utilització 
i el cost del recurs. 

o SP 2.5 Planificar el coneixement i les habilitats necessàries: Consisteix en determinar quins són 
els coneixements necessaris per desenvolupar el projecte i quines habilitats han de tenir els 
desenvolupadors. Quan es determinen aquestes habilitats i coneixements, i s’avalua el nivell dels 
desenvolupadors, es pot traçar una planificació d’aprenentatge. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels coneixements i 
habilitats que s’han de tenir, les persones que s’encarregaran de desenvolupar les tasques 
relacionades amb aquests, en cas de ser necessari temps d’aprenentatge, influencia d’aquest 
temps sobre el calendari oficial del projecte i l’assignació de responsabilitats sobre aquests 
coneixements. 

o SP 2.6 Planificar la participació dels Stakeholders: Consisteix en determinar quina participació 
tindrà cadascun dels Stakeholders rellevants en el projecte. Hi ha dos grans grups de 
Stakeholders, un seria el conjunt de participants en el projecte que només proporciona informació 
de quines necessitats ha de resoldre (principalment és el client o representants del client) i l’altre 
grup són els Stakeholders implicats directament en el desenvolupament del projecte. El primer 
grup de Stakeholders són els que correspondrien al apartat SG2 d’IPM.  

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de la participació que tindrà 
cadascun dels Stakeholders implicats en el projecte. Una pràctica recomanada per aconseguir 
aquesta informació es assenyalant quines activitats té per desenvolupar representat amb un 
esquema clar. També és necessari enregistrar qui es el responsable de cada activitat, ja que 
poden haver molts Stakeholders relacionats amb una tasca però algun d’ells ha de garantir 
que la pràctica a realitzar, es desenvolupi en les millors condicions possibles. S’ha de guardar 
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a més a més la rellevància de cadascun dels Stakeholders, el rol que representen, les 
relacions de dependència amb els altres i com poder comunicar-se en cas de ser necessari. 

o SP 2.7 Establir el pla de projecte: Consisteix en establir la planificació definitiva del projecte 
tenint en compte tots els factors esmentats anteriorment per tal de coordinar totes les activitats 
requerides per el desenvolupament de projecte. Es pot trobar un exemple a l’Annex VI. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de la planificació tenint en 
compte el següent: 

 Representació de totes les tasques agrupades per les fases del projecte i per els conjunts 
de tasques creats anteriorment. Les tasques de la planificació han de ser les que han 
resultat de l’estudi de requeriments, de la integració dels components de producte, de 
la preparació de l’entorn del projecte, etc... 

 Data d’inici i de fi de totes les tasques  

 Càlcul del temps que suposa desenvolupar la tasca en hores 

 Responsable de cada tasca 

 Desenvolupador de cada tasca 

 Dependències de precedència de cada tasca 

 Fites a assolir per cada  

 Proves a realitzar durant el desenvolupament 

També s’ha d’assolir l’objectiu SG 3 Obtenir compromís amb la planificació. S’ha de obtenir el compromís 
de la realització de la planificació realitzada i s’ha de mantindre aquest per tal d’assegurar la realització del 
projecte. 

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 3.1 Revisar la planificació que afecta al projecte: Consisteix en revisar totes les planificacions 
que afecten al projecte per poder entendre correctament els compromisos adquirits com l’abast, 
els objectius, les responsabilitats, els rols, les relacions que són necessàries per arribar a assolir 
amb èxit el projecte.  

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de les revisions fetes sobre 
les planificacions que estan involucrades en el projecte. Aquestes revisions han d’assegurar 
que cada planificació està composada per la informació necessària descrita en els apartats 
anteriors. 

o SP 3.2 Ajustar el treball amb els recursos: Consisteix en obtindre el compromís de les parts 
interessades per conciliar les diferencies entre les estimacions i els recursos disponibles. Les 
conciliacions s’aconsegueixen normalment reduint requeriments, negociant més recursos o 
buscant medis externs per augmentar la productivitat. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de les necessitats revisades, 
els calendaris revisats, els pressupostos actualitzats i les negociacions indicades necessàries.  

o SP 3.3 Obtenir el compromís de planificació: Consisteix en obtenir el compromís de realització 
dels responsables del desenvolupament i el suport al pla d’execució. Un cop el compromís queda 
establert, vol dir que totes les parts implicades accepten el calendari, pressupost i el treball a 
realitzar.  

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels compromisos acceptats 
per totes les parts involucrades. És molt important que aquesta informació sigui molt clara i 
mostri tota la informació del que es farà i del que no es farà, ja que més tard pot servir 
aquest document com a comprovant per ambdues parts de les obligacions que cada part ha 
assumit. 
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55..22..22..66  CCoossttooss  

És l’etapa on es té ple coneixement de tot el que es farà i per tant es pot calcular el cost que tindrà el 
projecte. En si el càlcul de costos no és una etapa que vagi després de les tasques de planificació, ja que al 
final de la planificació s’ha de fer l’acceptació del projecte i per tant el càlcul de costos hauria d’estar situat 
entre el final del desenvolupament del pla de projecte i l’establiment del compromís de la planificació. 

La meva proposta és situar aquesta etapa en aquest punt  amb una intenció molt clara, que és la d’indicar 
l’error que es fa avui en dia a l’hora de calcular els pressupostos dels projectes. Normalment en els 
projectes actuals determinen primer quin serà l’abast aproximat del projecte, fan una planificació 
aproximada de les tasques a desenvolupar i tanquen un pressupost sobre aquesta informació.  

Aquest procediment és erroni perquè l’únic que provoca és que els projectes acabin sent un fracàs. El que 
succeeix és que es tanca un calendari i es fa el pressupost del que costa tenir a treballadors realitzant 
tasques fins aquell moment, però com no s’han estudiat bé les condicions exactes del desenvolupament, no 
es té una noció real del que s’ha de desenvolupar i acaba arribant el moment final del projecte i encara 
queden coses per desenvolupar. 

En aquest moment és quan els bons comercials aconsegueixen prolongar el projecte, o redistribuir les 
tasques dividint en fases el projecte a realitzar, però s’acaba convertint en una suplica cap el client que no 
té el que vol en el temps establert però com ja ha invertit, es veu forçat moralment a tirar endavant i  
acabar el projecte.  

Per aquest motiu la fase de realització de pressupostos hauria d’estar en aquest punt que s’indica en 
l’estructura del projecte, hauria de ser una fase on s’arribés i es realitzes la contractació correcte del 
projecte de desenvolupament. Però no tot es tan senzill ja que fins aquí es pot haver realitzat molta feina i 
per tant s’ha de tenir garantia que es cobrarà la feina realitzada, per tant hi ha dos opcions que poden 
solucionar aquesta part, i són les següents: 

 Es pot fer un primer pressupost i planificació sobre la informació recaptada a l’apartat de 
l’abast del sistema, però un cop determinats els requeriments i el s riscs, es totalment 
essencial desenvolupar una nova planificació acotant millor els terminis i les tasques a 
realitzar. D’aquesta nova planificació amb un ple coneixement dels requeriments i dels riscs, 
ja es pot calcular un pressupost que en principi seria més acurat que el realitzat fins aquest 
punt. 

 Es pot determinar cada projecte en dues fases, la primera seria d’estudi dels requeriments on 
es realitzarien les etapes d’oportunitat, abast, requeriments, riscs, planificació i càlcul del 
pressupost total. Per aquesta etapa s’hauria d’assignar un cost estipulat i hauria de ser d’un 
temps limitat. Un cop realitzat l’estudi si es vol seguir amb el projecte aleshores es 
desenvoluparien totes les demes etapes, anàlisi, disseny, implementació, control i 
tancament. 

Aquestes dues propostes podrien semblar bogeries, però sota el meu punt de vista, s’ha de fer entendre al 
client que se li està fent un producte a mida, que s’adaptarà a totes les seves necessitats i que per tant no 
pots establir costos ni temps perquè les seves necessitats poden ser molt diverses dins d’una mateixa 
temàtica.  

Arribats a aquest punt es calculen els pressupostos tenint en compte els tres punts següents, i després es 
desenvolupa el cost global tenint en compte la suma de cada part. Es pot trobar un exemple a l’Annex VII. 

55..22..22..66..11  PPllaanniiffiiccaacciióó  ddee  PPrroojjeeccttee  ((PPPP))  

El cost principal del projecte, és el que es deriva de la informació que s’ha establert a la planificació. En 
aquest punt se sap el temps que s’estarà desenvolupant el projecte, els recursos que hi s’han d’aplicar, les 
tasques a realitzar i per tant es pot estimar el cost que aquest projecte comporta per part de l’organització.  

És convenient utilitzar una base per poder determinar el cost d’un empleat o d’una maquina, i per aquest 
motiu és convenient tenir aquesta base de pressupostos dins la base de coneixement comuna. Aquesta 
base però, es pot ajustar en moments concrets per aconseguir una avantatge competitiva al mercat. 
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55..22..22..66..22  GGeessttiióó  ddee  RRiissccss  ((RRSSKKMM))  

El cost dels riscs no afecta directament al cost del projecte, a diferencia del cost sobra la planificació, on tot 
element existent afecta directament al producte, el càlcul del cost de riscs té molts elements a contemplar 
que no interfereixen del tot. 

S’ha d’estudiar exhaustivament la llista de riscs que poden intervenir totalment en el projecte i agafar el 
cost que suposa mitigar-los o prendre mesures de contingència i afegir-lo al pressupost.  

Desprès s’ha de estudiar els riscs que poden intervenir en el projecte però també en altres projectes i 
d’aquests agafar un valor que ha d’estar preestablert i calculat en funció del que suposi cobrir les mides a 
prendre sobre el risc.  

Per finalitzar, s’ha d’estudiar els riscs que poden afectar al projecte però que tenen el cost cobert ja que 
són riscs que afectarien a tota la operativa de l’organització i per tant no es pot contemplar part del 
pressupost per cobrir aquests risc. 

55..22..22..66..33  GGeessttiióó  dd’’AAccoorrddss  aammbb  PPrroovveeïïddoorrss  ((SSAAMM))  

El cost dels acords amb els proveïdors també es un punt necessari de tracta, ja que poden haver acords que 
també afectin més d’un projecte i d’altres que siguin únicament acords per el projecte a desenvolupar. 

Per els acords directes al projecte, el cost de l’acord ha d’estar inclòs en el pressupost final.  

Per els acords que no afectin directament al projecte, s’ha de valorar el un valor preestablert que vagi en 
funció del valor de l’acord i que ha d’haver estat calculat segons una previsió del nombre de projectes als 
que afectarà l’acord. 

55..22..22..77  AAnnààlliissii  

És l’etapa on s’analitza com ha de ser el sistema per tal de satisfer els requeriments del client. En aquesta 
etapa es desenvolupen diagrames de flux o casos d’ús i diversos esquemes que representen el que serà la 
solució final del producte a desenvolupar. Aquest anàlisi ha d’anar directament relacionat amb els 
requeriments del sistema.  

55..22..22..77..11  DDeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee  RReeqquueerriimmeennttss  ((RRDD))  

L’objectiu en aquest punt és el SG 3 Analitzar i validar requeriments. És necessari analitzar, validar i definir 
els requeriments que s’han determinat per el projecte, per tal de poder formalitzar la realització d’aquests 
dins del sistema a desenvolupar. S’ha de satisfer les necessitats, expectatives, limitacions i interfícies que 
s’han acordat anteriorment i s’ha de tenir en compta viabilitat, necessitats del desenvolupament, 
limitacions de pressupost, estratègia d’adquisició de contractes i mida del mercat potencial.  

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 3.1 Establir conceptes operacionals i escenaris: Consisteix en establir seqüències de successos  
que es poden realitzar durant l’ús del producte i conceptes operacionals que donin solució a les 
necessitats del client. És convenient agrupar els conceptes operacionals per categories que 
englobin una mateixa funcionalitat. Un exemples seria introduir, modificar i eliminar documents 
de l’aplicació i aquestes tres operacions s’haurien d’agrupar dins la gestió d’uns documents. Amb 
aquesta categorització que hauria d’estar definida des de l’etapa de requeriments, s’aconsegueix 
tractar millor les funcionalitats que el producte ha de tenir. És possible que en aquest punt es 
detectin nous requeriments, per tant el procés a seguir per aquests tornaria a l’etapa de 
requeriments. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació relacionada amb els 
conceptes operacionals del client que s’han de resoldre i diagrames de casos d’ús on es 
mostren la relació que ha de tenir cada rol definit en el projecte amb cadascun dels 
conceptes operacionals i agrupats segons les categories. Es pot trobar un exemple a l’Annex 
VIII. 
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o SP 3.2 Establir una definició de les funcionalitats dels requeriments: Consisteix en establir una 
definició formal de quines són les funcionalitats que s’han de realitzar per cada requeriment. S’ha 
de crear una definició el més precisa possible explicant clarament quins són els passos a seguir en 
cada cas. Aquesta definició ha de ser totalment independent de la tecnologia a utilitzar i per tant 
no se poden utilitzar paraules tècniques com boto, desplegable, caixa de text, etc...  

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de les funcionalitats dels 
requeriments que es representen mitjançant casos d’ús. Normalment de cada requeriment 
funcional en surt un o varis casos d’ús.  Aquests casos d’ús s’han d’unir a la informació dels 
requeriments i l’han de complementar enregistrant l’actor principal del cas d’us (a qui va 
dirigit), la precondició perquè es pugui executar, quin element dispara las seva execució, 
quina ha de ser la condició de finalització del cas d’us, la seqüència principal de funcionament 
on es defineix un curs típic d’ús, la seqüència alternativa on s’explica el que passarà si s’altera 
alguna de les condicions del curs típic i per finalitzar és correcte guardar una petit historia del 
cas d’ús indicant quan es va crear i quan s’ha revista per última vegada. Dels requeriments no 
funcionals no es generen casos d’us. Es pot trobar un exemple de cas d’ús a l’Annex IX 

Per la meva proposta es considera essencial desenvolupar el diagrama de classe d’anàlisi, 
que és on es mostrarà l’esquema conceptual del sistema a desenvolupar utilitzant el model 
UML. Aquest esquema ha de mostrar les diferents classes del sistema, la relació entre elles i 
les cardinalitats, els atributs que tenen i restriccions d’integritat. Es pot trobar un exemple a 
la Imatge 50. 

o SP 3.3 Analitzar requeriments: Consisteix en analitzar el conjunt de casos d’ús que han resultat 
dels requeriments per assegurar que aquest conjunt es necessari i suficient. És molt habitual que 
al passar els requeriments a cas d’ús, apareguin nous requeriments o variïn les relacions entre 
ells. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels casos d’ús que són clau 
per el projecte, i propostes de canvi en algun requeriment degut a una necessitat per les 
funcionalitats. En aquest anàlisi, també s’ha de fer la comprovació que els casos d’us estan 
ben definits contrastant-los amb els requeriments i comprovant que es compleixin els 
paràmetres de verificació d’aquests últims. 

o SP 3.4 Analitzar requeriments per aconseguir l’equilibri: Consisteix en analitzar els casos d’ús 
extrets dels requeriments per tal d’equilibrar-los amb les necessitats dels Stakeholders i els 
compromisos adquirits. També s’ha d’assegurar que cap requeriment genera un nou risc que no 
s’hagi tingut en compte. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de l’equilibri dels 
requeriments i les avaluacions dels riscs que puguin aparèixer. Aquesta informació ha de 
recollir de forma clara i concisa per cada cas d’ús quina necessitat del client cobreix i com ho 
fa. 

o SP 3.5 Validar requeriments: Consisteix en validar els requeriments ben desenvolupats amb el 
client final per assegurar que són tots els correctes i ampliar la confiança amb el client. Per fer 
aquest tipus de validacions es fan servir simulacions, demostracions o prototipus en alguns casos. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació referent a preparar la 
validació amb el client. Tota pràctica per preparar una bona validació és convenient que 
s’emmagatzemi a la base de coneixement comuna, així doncs pot ajudar a preparar 
validacions d’altres projectes. També ha de resultar la informació del resultat de la validació 
de requeriments on tant el client com l’organització reafirmen el conjunt d’aquests. 

55..22..22..88  DDiisssseennyy  

És l’etapa on es dissenya el sistema acord amb l’anàlisi fet anteriorment. En aquesta etapa es determinen 
factors tan importants com la configuració del sistema, l’estructura de les dades a guardar o l’estructura 
conceptual de la lògica de negoci a desenvolupar.. 
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55..22..22..88..11  IInntteeggrraacciióó  ddee  PPrroodduuccttee  ((PPII))  

L’objectiu en aquest punt és el SG 2 Assegurarà la compatibilitat de la interfície. Tant les interfícies 
externes com les internes dels diferents components del producte han de ser compatibles. Molts dels 
errors de compatibilitat entre components d’un producte, es produeixen per causes desconegudes o 
incontrolades i per tant un bon disseny d’aquestes tenint en compte la compatibilitat evita molts d’aquests 
errors esmentats. 

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 2.1 Revisar les descripcions d’interfície per completesa: Consisteix en revisar cadascuna de les 
interfícies definides en l’etapa de requeriments per tal d’assegurar que  estan completament 
d’acord amb totes les altres. També s’ha de comprovar que les connexions entre les interfícies 
estan ben definides i segueixen estant amb concordança amb els requeriments. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació completa de les interfícies, 
la compatibilitat que tenen entre elles, i la forma que tenen de comunicar-se (protocols, 
medis, informació que es passen, etc...). Una bona pràctica en aquest punt és la d’intentar 
categoritzar els tipus d’interfície i adjuntar aquesta informació a la base de coneixement 
comuna. 

o SP 2.2 Gestió d’interfície: Consisteix en gestionar les definicions de les interfícies internes i 
externes per els components del producte i el producte. Aquesta gestió inclou el manteniment de 
la consistència de les interfícies a traves de la vida del producte i resoldre conflictes, canvis i 
incompatibilitats. Un punt crític d’aquesta gestió són les interfícies desenvolupades entre 
diferents  proveïdors ja que s’ha de portar la gestió coordinada entre ells. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de la gestió de les interfícies 
que de cadascuna d’elles s’ha d’enregistrar la manera de comunicar-se que té, el entorn més 
òptim de treball, les operacions que realitza, entorns de validació i verificació i el suport 
necessari. 

55..22..22..88..22  SSoolluucciióó  TTèèccnniiccaa  ((TTSS))  

L’objectiu en aquest punt és el SG 1 Seleccionar solucions alternatives . S’ha de considerar possibles 
solucions alternatives que ja estiguin desenvolupades i puguin resoldre part de la necessitat del client o 
inclús tota la necessitat. S’estudien els requeriments clau, temes de disseny i  les limitacions per ser 
utilitzats en l’anàlisi de les solucions alternatives i es comparen amb el cost, horari, rendiment i riscs que 
pot comportar. Una de les avantatges de les alternatives és que a vegades es poden utilitzar amb o sense 
modificacions, si es pot aprofitar integrament, s’estalvia temps de desenvolupament i si no s’aprofita 
integrament, tens la avantatge que pots adaptar-ho millor al teu sistema. 

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 1.1 Determinar solucions alternatives i criteris de selecció: Consisteix en seleccionar i analitzar 
solucions alternatives amb la finalitat de trobar una solució equilibrada sobretot en cost, 
rendiment i risc. Els motius de selecció poden ser diversos: 

 Cost del desenvolupament, fabricació, adquisició i manteniment 

 Rendiment ofert 

 Complexitat de realització del producte o components de producte 

 Lo robust que és i les condicions d’ús 

 Expansió i creixement del producte 

 Limitacions tecnològiques  

 Evolució de les necessitats i tecnologia 

 Riscs que comporten 
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 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels criteris que s’han de 
seguir a l’organització per tal de determinar si s’accepta o és viable una solució alternativa al 
procés de desenvolupament propi.  

És convenient registrar els estudis que s’hagin fet de les noves tecnologies i de les solucions 
alternatives que s’han estudiat. Aquesta informació s’ha d’emmagatzemar dins la base de 
coneixement comuna perquè una alternativa invalida per el projecte, pot ser vàlida per un 
altre. 

o SP 1.2 Seleccionar solucions alternatives : Consisteix en seleccionar les solucions alternatives als 
components de producte necessaris que satisfacin els criteris de selecció.  

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de les solucions alternatives 
per components de producte seleccionades, amb els criteris utilitzats, la justificació de la 
selecció, els requeriments que cobreix la solució i els responsables d’aquesta selecció. 

L’objectiu en aquest punt és el SG 2 Desenvolupar el disseny. S’ha de desenvolupar el disseny del producte 
o dels components de producte que s’han de realitzar en el projecte i per la modificació, el manteniment, la 
logística i la instal·lació d’aquest. És molt important la documentació resultant del disseny ja que ajuda a 
tenir una visió comuna per totes les parts implicades al projecte i de cara a futures modificacions. Sobretot 
es molt important respectar les restriccions establertes pels requeriments. 

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 2.1 Dissenyar el producte i els seus components: Consisteix en desenvolupar el disseny del 
producte. La meva proposta és tenir en compte els següents punts: 

 S’ha de desenvolupar el diagrama de classe de disseny utilitzant el model UML i 
complementant el diagrama de classes d’anàlisi. Aquest esquema ha de mostrar  la 
informació de l’altre però normalitzada i també hi ha d’haver operacions utilitzades i si 
s’ha utilitzat patrons de disseny. Es pot trobar un exemple a l’Annex XII. 

 És convenient desenvolupar un esquema de l’arquitectura del sistema per entendre 
millor els elements que hi haurà formant l’estructura del producte. Es pot trobar un 
exemple a l’Annex XI. 

 Del diagrama UML de disseny ha de sortir l’estructura de la base de dades equivalent al 
model conceptual de l’aplicació. Aquesta pot esser de moltes maneres: 

- Orientada a objectes 

- Relacional 

- Multidimensional 

- Hibrida 

El model que més s’utilitza a l’LCFIB és el model Relacional ja que és el més intuïtiu i 
s’ajusta a les necessitats de les aplicacions desenvolupades. Una base de dades 
Relacional està composada per Claus primeries, claus foranes, relacions, processos, 
disparadors, restriccions d’integritat, permisos i índexs. Aquesta ha d’estar el màxim 
normalitzada possible seguint els patrons de normalització de les estructures de bases 
de dades. El mínim nivell hauria de ser la Forma Normal de Boyce-Codd. Es pot trobar 
una explicació a l’Annex XIII. 

 En el cas d’una aplicació web, és correcte desenvolupar un diagrama UX model i fer un 
disseny WAE, la interacció entre les interfícies de la capa de presentació aplicant 
decisions de disseny. Es pot trobar un exemple a l’Annex XIV. 

 En cas de ser una aplicació d’escriptori, es pot utilitzar l’anotació UML per fer una 
simulació de la comunicació entre els diferents elements de la capa de presentació. 
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 Fase detallada on es defineix completament l’estructura del producte. El nivell de detall 
ha de ser el màxim possible, les interfícies han d’estar caracteritzades, la comunicació 
entre elles ha de ser concreta, l’estructura de les dades ha d’estar ben definida i de les 
operacions més rellevants dels components es pot desenvolupar diagrames de 
seqüència. Es pot trobar un exemple a l’Annex XVI. 

 També és convenient en aquest cas fer uns esquemes de com estaran distribuïdes les 
interfícies gràfiques de cara al client, és a dir un esquema de com estarà distribuïda la 
pantalla que ell veurà (Storyboard). Es pot trobar un exemple a l’Annex XV. 

Existeixen moltes arquitectures diferents que es poden aplicar en un producte i donen solucions 
alternatives, aquestes s’han d’analitzar acuradament per veure quines poden aportar més 
avantatges.  

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de del disseny i 
l’arquitectura del producte. Aquesta ha de seguir a mida del possible els següents criteris i ha 
de ser: 

 Modular 

 Simple 

 Mantenible 

 Verificable 

 Portable 

 Reutilitzable 

 Acurat 

 Segur 

 Escalable 

 Usable 

És convenient utilitzar tècniques i mètodes desenvolupades per el bon disseny: 

 Prototipus ja desenvolupats 

 Arquitectura en tres capes 

 Models estructurals 

 Disseny orientat a objectes 

 Models Relacional de dades 

 Patrons de disseny 

 Disseny reutilitzable 

o SP 2.2 Establir un paquet de dades tècniques: Consisteix en establir i mantenir un paquet de 
dades de caire tècnic que proporciona al programador una descripció completa del producte que 
s’ha de desenvolupar. Aquest recull la arquitectura del sistema desenvolupada en el disseny i s’ha 
de mantenir durant el cicle de vida del projecte per tal d’estar actualitzats tots els canvis que 
puguin succeir.  

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació del paquet de dades 
tècniques que inclou la informació següent: 

 Arquitectura del producte 

 Assignació de requeriments 

 Estructura de la base de dades 
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 Descripció dels components de producte 

 Descripció de les operacions del sistema 

 Descripció de les interfícies i la comunicació 

 Proves unitàries a desenvolupar per cada element 

 Condicions d’ús 

Donat que pot haver-hi molta informació en un paquet de dades tècniques i aquesta és 
bàsica per arribar a l’èxit del desenvolupament, és convenient estructurar-la segons 
temàtiques. D’aquesta manera sempre es pot fer arribar una part més focalitzada als 
responsables de desenvolupar-la. Les temàtiques poden ser: 

 Clients 

 Requeriments 

 Entorn 

 Funcionalitats 

 Seguretat 

 Dades 

 Gestió 

 Lògica 

 Presentació 

o SP 2.3 Disseny d’interfícies segons criteris establerts: Consisteix en dissenyar  les interfícies del 
producte segons criteris establerts. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació del disseny de les interfícies 
amb la seva especificació i criteris per especificar i documents de control. Aquest disseny 
inclou la següent informació. 

 Origen i destí 

 Estímuls i característiques de les dades 

 Característica del hardware mecàniques, elèctriques i funcionals 

 Serveis de línies de comunicació 

o SP 2.4 Desenvolupar, comprar o reutilitzar anàlisi: Consisteix en  avaluar si els components del 
producte han de ser desenvolupats comprats o reutilitzats. S’ha d’analitzar el disseny per veure si 
es pot aconseguir alguna alternativa per algun dels components i que pot significar optar per no 
desenvolupar el component i escollir l’alternativa. Aquest anàlisi es veu afectat per molts factors: 

 Funcionalitats de l’alternativa davant les requerides pel sistema 

 Habilitats i recursos disponibles 

 Habilitats i recursos dels proveïdors 

 Cost d’adquisició davant del cost de desenvolupament 

 Entregues crítiques i dates d’integració 

 Investigació dels productes disponibles al mercat 

 Funcionalitats i qualitat dels productes disponibles 

 Impacte en les funcionalitats clau 

 Llicencies, garanties, responsabilitats i limitacions de l’alternativa 
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 Riscs aportats davant dels que es generen al desenvolupar 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de l’anàlisi de compra i 
desenvolupament amb els criteris utilitzats per la presa de decisions, els responsables de les 
decisions i l’estudi de viabilitat de la decisió. 

55..22..22..99  IImmpplleemmeennttaacciióó  

És l’etapa on es desenvolupa la solució. Es en aquest punt quan es crea el producte desitjat. Aquest ha de 
ser totalment fidel al disseny per tal de arribar a desenvolupar el producte més aproximat a les necessitats 
del client. Durant aquesta etapa es desenvoluparan proves unitàries focalitzades en els elements que es 
vagin desenvolupant o integrant. 

55..22..22..99..11  IInntteeggrraacciióó  ddee  PPrroodduuccttee  ((PPII))  

L’objectiu en aquest punt és el SG 3 Ajuntar els components del producte i entregar el producte. Aquest 
objectiu s’ha de dur a terme al final de l’etapa d’implementació. S’ha de verificar cadascun dels 
components del producte per veure si estan llestos per ser integrats. Un cop tots els components del 
producte estan llestos, es realitza la integració, es verifica i valida que tot sigui correcte i s’entrega el 
producte finalitzat. Aquesta integració ha de seguir la seqüència establerta en la fase de planificació. 

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 3.1 Confirmar que els components estan llestos per ser ajuntats: Consisteix en revisar 
detalladament tots els components del producte per assegurar que estan llestos per ser integrats. 
Aquests components han de ser verificats i validats per tal de poder integrar-se uns amb els 
altres. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de la confirmació de cada 
component que està llest per integrar i ha de reunir la verificació del component, la validació 
d’aquest i un informe fet per el responsable de l’anàlisi confirmant que el component està 
llest. 

o SP 3.2 Integrar els components del producte: Consisteix en integrar els components del producte 
d’acord amb la seqüència d’integració i els processos disponibles. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de la integració dels 
components del producte i com s’ha seguit la seqüència establerta, problemes que hi hagin 
hagut i solucions als problemes apareguts.  

També en resulta el producte o els components de producte integrats. 

o SP 3.3 Avaluar la integració del components del producte: Consisteix en examinar i realitzar un 
conjunt de proves per verificar que els components de producte s’han integrat perfectament.  

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de l’acceptació dels 
components integrats, las proves realitzades i el responsable de la realització. En cas de no 
s’hagi pogut integrat correctament s’enregistrarà les excepcions que han succeït i les accions 
correctives per arribar a la integració. 

55..22..22..99..22  GGeessttiióó  dd’’AAccoorrddss  aammbb  PPrroovveeïïddoorrss  ((SSAAMM))  

L’objectiu en aquest punt és el SG 2 Satisfer acords amb els proveïdors. S’ha de formalitzar els acords per 
ambdues parts, després de deixar ben clars quins compromisos assumeix cadascú. 

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 2.1 Executar els acords amb els proveïdors: Consisteix en dur a terme les activitats acordades 
amb els proveïdors. S’ha de preparar elements de supervisió per assegurar que s’estan complint 
els terminis acordats, s’està desenvolupant la feina correctament, assegurar que els Stakeholders 
rellevants estan participant, assegurar la correcte interpretació de la feina a realitzar, gestionar els 
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elements que es vagin finalitzant, assegurar que es respecten les restriccions imposades i 
assegurar que hi ha la documentació correcte. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels components del 
producte desenvolupats per el proveïdor, amb els seus informes de progrés, revisions del 
producte desenvolupat, seguiment de finalització i validació i verificació de la documentació 
correcte del producte. 

o SP 2.2 Analitzar i supervisar els processos dels proveïdors: Consisteix en analitzar i supervisar els 
processo utilitzats per el proveïdor amb la intenció de garantir que es desenvoluparan 
correctament els components externs responsabilitat dels proveïdors i per ajudar a evitar 
problemes de connexió entre els components d’aquest i els desenvolupats per l’organització. És 
important un detecció i control dels processo crítics del proveïdor per assegurar que es disposa 
del component de producte just a temps. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels processos a analitzar i 
seleccionar en una llista ben clara, la justificació dels processos seleccionats, la activitat que 
han de realitzar, l’estat de l’execució del procés, i un anàlisi del rendiment que dona aquest 
procés. 

o SP 2.3 Avaluar els productes dels proveïdors seleccionats: Consisteix en avaluar el resultat dels 
components de producte que s’ha encarregat als proveïdors. Per poder acceptar un producte ha 
de complir les pràctiques esmentades al apartat SP2.1. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels productes que han 
estat acceptats o rebutjats amb la justificació del perquè s’ha pres una decisió o un altre. 
També s’ha d’enregistrar el responsable de la decisió i en cas de ser una decisió de rebuig, 
quines mides s’haurien de prendre per poder ser acceptada. 

o SP 2.4 Acceptar els productes adquirits: Consisteix en assegurar-se de que l’acord amb el 
proveïdor ha estat complert abans d’acceptar el producte adquirit. Per aquesta acceptació, s’ha 
de desenvolupar un seguit de proves sobre el producte per poder validar que tot és correcte. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de l’acceptació del 
producte, i els tests que s’han utilitzat per validar-lo. Aquests test és convenient que es 
desenvolupin amb eines especialitzades com el JUnit per la part de domini o Selenium per la 
part de presentació o altres. 

o SP 2.5 Transició del producte: Consisteix en fer la transició dels components de producte des de 
el proveïdor fins al projecte  que s’està desenvolupant dins de l’organització. Aquesta tasca es du 
a terme un cop acceptat el component de producte i tenint en compte el calendari creat i la 
seqüència d’integració. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de les transicions 
realitzades. De cadascuna d’elles, s’ha d’enregistrar la planificació de transició, informes de 
capacitat i Informes de manteniment i assistència. 

55..22..22..99..33  SSoolluucciióó  TTèèccnniiccaa  ((TTSS))  

L’objectiu en aquest punt és el SG 3 Implementar el disseny del producte. Aquest objectiu contempla la 
realització dels components de producte que han quedat sota la responsabilitat de l’organització. Aquesta 
implementació s’ha de desenvolupar, a mida del possible, fidelment al disseny de l’aplicació, ja que aquest 
ha estat realitzat tenint en compte tots els objectius del producte. La implementació d’un producte ha 
d’anar acompanyada d’un conjunt de proves que s’han de realitzar per tal de verificar i validar els 
components d’aquest. 

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 3.1 Implementar el disseny: Consisteix en desenvolupar la implementació dels components de 
producte que han quedat sota la responsabilitat de l’organització. Ha de ser fidel al disseny i ha 
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d’anar acompanyada de proves unitàries que s’encarregaran de demostrar que el funcionament 
dels elements desenvolupats és correcte.  

Una pràctica important és desenvolupar de la manera més generalitzada possible, es a dir, tot el 
que es desenvolupi ha d’estar creat com si s’hagués de ser reutilitzat moltes vegades, així doncs, 
s’aconsegueix que quan els sistemes s’amplien, no hi hagi tanta problemàtica en el procés 
d’ampliació. 

Amb la meva proposta destaco que les bones pràctiques en la programació són: 

 Programació orientada a objectes 

 Programació estructurada 

 Programació modular 

 Reutilització de codi 

 Aplicació de frameworks 

 Aplicació de patrons de disseny 

Amb la meva proposta la implementació ha de donar com a resultat els següents elements: 

 Codi del software desenvolupat 

 Informació de les proves realitzades 

 Informació del sistema de dades 

 Informació dels processos que realitza 

 Informació de les estructures utilitzades 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació del codi del sistema 
desenvolupat i el propi codi. És convenient enregistrar els mòduls o elements individuals 
desenvolupats que realitzen tasques independents i que poden ser reutilitzables dins la base 
de coneixement comuna amb la intenció de que estiguin a l’abast d’altres projectes que 
puguin necessitar aquelles funcionalitats.. 

o SP 3.2 Desenvolupar documentació de suport del producte: Consisteix en desenvolupar i 
mantenir la documentació relacionada amb el manteniment, la instal·lació i el funcionament del 
producte desenvolupat. 

 D’aquesta pràctica en resulta la informació d’ús per l’usuari, d’instal·lació i manteniment per 
els desenvolupadors i l’ajuda en línia per l’assistència tècnica.  

 El manual d’usuari ha de ser clar i amb paraules planeres ja que va dedicat a persones no 
expertes ni en l’ús de l’aplicació i molt possiblement està poc familiaritzat amb l’ús dels 
sistemes d’informació. És molt important que reculli totes les funcionalitats del sistema, 
fins i tot les que semblen més obvies. Una bona pràctica és desenvolupar la redacció i 
comprovar que una persona poc afí als sistemes d’informació el llegeixi i el posi en 
pràctica supervisat per l’expert que l’ha redactat. 

 El manual d’instal·lació i el de manteniment, han d’estar desenvolupats el més fidel 
possible als passos que s’han de  seguir per dur a terme qualsevol acció. Ha de ser 
vocabulari tècnic i s’ha de comprovar que efectivament seguint el manual una persona 
no experta ha de poder realitzar totes les operacions. 

 El manual d’assistència tècnica ha d’estar redactat amb paraules més planeres però ha 
de tenir el mateix contingut que els manuals d’instal·lació i manteniment. Aquest va 
dirigit a persones que no són afins al sistema i per tant han d’entendre com fer les coses 
sense vocabulari tècnic. 
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55..22..22..1100  CCoonnttrrooll  

Aquesta etapa, encara que està col·locada al final del diagrama, ocupa tot el procés de desenvolupament 
d’un projecte. El control sobre un element s’ha de realitzar des de que s’inicia el seu procés de 
desenvolupament fins a donar per vàlida la realització d’aquest. 

És l’etapa on es supervisa que tot el que s’està realitzant i el que s’ha realitzat realment està ben fet i 
compleix els tots els requeriments del client. Aquesta supervisió ha de ser molt estricte i ben planificada ja 
que un bon control d’un projecte pot estalviar riscs i pèrdues innecessaris. La base fonamental de la feina a 
realitzar en aquesta etapa la realitza l’Àrea de Procés (PA) de PMC, que amb la realització de les seves 
pràctiques, es dur a terme un control sobre totes les altres Àrees de Processos (PA) implicades en el 
desenvolupament del projecte. 

55..22..22..1100..11  GGeessttiióó  ddee  RReeqquueerriimmeennttss  ((RREEQQMM))  

o SP 1.3 Gestionar el canvis de requeriments: Consisteix en controlar els requeriments en 
l’evolució del projecte que s’està desenvolupant. És habitual que durant el desenvolupament, els 
requeriments canviïn i per tant s’ha de mantenir actualitzada la informació tant dels requeriments 
com dels canvis produïts. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar per cada canvi realitzat en algun 
requeriment, informació l’estat actual del requeriment, el motiu del canvi del requeriment, 
una copia del requeriment anterior i els responsables del canvi en el requeriment. 

o SP 1.4 Mantenir una traçabilitat bidireccional dels requeriments: Consisteix en determinar les 
dependències que existeixen entre requeriments. És habitual que l’objectiu d’un requeriment 
influeixi sobre altres requeriments, i per tant, un canvi en aquest requeriment, afectarà a tots els 
requeriments que estan influenciats per aquest. Aquestes influenciés poden variar l’impacta 
sobre l’aplicació d’un canvi sobre un requeriment. És molt important mantenir aquestes relacions 
entre requeriments controlades. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de les dependències entre 
requeriments. Aquestes dependències han de estar assenyalades correctament, ha de 
quedar ben clar sobre quins requeriments afecta cadascun dels requeriments. Per enregistrar 
aquesta correspondència, acostuma a ser molt útil desenvolupar una matriu de traçabilitat 
on es veu fàcilment les dependències entre requeriments. 

o SP 1.5 Identificar inconsistències entre els requeriments i el treball a realitzar: Consisteix en 
detectar les inconsistències existents entre el requeriments o amb el treball a realitzar. Quan un 
projecte és molt gran, es habitual que apareguin requeriments incompatibles amb altres o amb 
elements del treball a realitzar. Un control d’aquestes inconsistències acurat, determinarà una 
detecció en una de les primeres etapes del projecte, i evitarà el desenvolupament de molta feina 
innecessària.  

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de les inconsistències 
detectades amb la finalitat d’ajudar a preveure aquestes mateixes en futurs projectes que 
tinguin requeriments similars. També s’ha d’enregistrar la informació de les accions 
correctives efectuades per evitar que es produeixin les inconsistències. 

55..22..22..1100..22  SSuuppeerrvviissiióó  ii  CCoonnttrrooll  ddee  PPrroojjeeccttee  ((PPMMCC))  

L’objectiu en aquest punt és el SG 1 Supervisió del projecte segons la planificació. S’ha de crear un 
coneixement de l’evolució del projecte per poder prendre les accions correctives adequades en el moment 
que el que s’està desenvolupant es desvií significativament dels objectius del projecte.  

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 1.1 Supervisar els paràmetres de la planificació del projecte: Consisteix en controlar que 
corresponen els valors reals dels paràmetres de l’aplicació amb els de la planificació. És necessari 
identificar les desviacions significatives i preparar accions correctives. Un cop s’han identificat 
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aquestes desviacions també s’han de registrar amb la intenció de refinar la base de coneixement 
comuna i també per deixar constància del desenvolupament real del projecte. També s’ha de 
tenir en compte que una desviació pot implicar canvis en requeriments, recursos i costos del 
projecte i per tant s’ha de reflectir aquesta informació. 

Els paràmetres de la planificació que segons la meva proposta s’han de controlar amb els valors 
reals són: 

 Anàlisi 

 Disseny 

 Implementació 

 Integració 

 Proves 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels resultats reals del 
projecte, de les desviacions significatives, la planificació corregida i actualitzada, les accions 
correctives dutes a terme, els costos addicionals i els recursos extres utilitzats. 

o SP 1.2 Supervisar compromisos: Consisteix en controlar com es van desenvolupant els 
compromisos adquirits de les tasques a realitzar durant el projecte. Es correcte establir a la 
planificació punts de control per els compromisos amb la intenció d’assegurar una revisió 
periòdica. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de la evolució dels 
compromisos en el projecte. 

o SP 1.3 Supervisar riscs del projecte: Consisteix en controlar l’evolució dels riscs detectats i 
senyalitzat a la planificació, durant el transcurs del projecte. Aquest control ajuda a preveure 
possibles riscs evitant que arribin a succeir.  

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de la evolució dels riscs en 
el projecte. 

o SP 1.4 Supervisar la gestió de dades: Consisteix en controlar l’evolució de la gestió de dades 
durant el transcurs del projecte. Aquesta pràctica serveix per anar garantint que la documentació 
generada es crea segons els criteris establerts i emmagatzema la informació adient. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de la evolució de la gestió 
de dades en el projecte. 

o SP 1.5 Supervisar els Stakeholders implicats: Consisteix en controlar l’evolució de l’actuació dels 
Stakeholders rellevants durant el transcurs del projecte. S’ha de supervisar que cadascú compleixi 
les seves responsabilitats davant del projecte. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de la evolució l’actuació dels 
Stakeholders rellevants en el projecte. 

o SP 1.6 Realitzar revisions de progrés: Consisteix en controlar les revisions del transcurs del 
projecte.  Aquestes revisions de l’evolució del producte serveixen per informar al client de quin és 
l’estat del desenvolupament. El client sempre està més segur si coneix com s’estan desenvolupant 
les coses i se li dona part d’implicació. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de la evolució de les 
revisions del transcurs del projecte. 

o SP 1.7 Realitzar revisions de les fites: Consisteix en controlar l’evolució del transcurs del projecte. 
S’han de complir les fites d’un projecte i en cas de no ser així s’ha de detectar el més aviat 
possible per poder aplicar accions correctives que ajudin a solucionar el problema existent que fa 
que no es compleixin els terminis.  
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 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de la evolució del projecte. 

L’objectiu en aquest punt és el SG 2 Gestionar accions correctives de clausura. Les accions de correctives 
són gestionades al tancament del projecte quan hi ha desviacions significatives en el rendiment o el 
resultat. 

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 2.1 Analitzar problemes : Consisteix en recollir i analitzar els problemes i determinar les 
accions correctives necessàries per solucionar-los. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels problemes apareguts. 
S’ha de generar per cadascun d’ells l’acció correctiva més adient i el responsable de la 
decisió. Aquesta informació s’ha d’introduir a la base de dades comuna per poder utilitzar-la 
en projectes futurs. 

o SP 2.2 Executar accions correctives: Consisteix en dur a terme les accions correctives 
determinades. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de les accions correctives 
efectuades. S’ha d’enregistrar el cost de l’acció econòmicament i en temps, els recursos 
utilitzats i els responsables que l’han dut a terme. 

o SP 2.3 Gestionar accions correctives: Consisteix en fer una avaluació de com han anat les accions 
per tal de determinar si la seva aplicació ha estat una decisió correcte o si hi podria haver un altre 
decisió més encertada. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de l’avaluació de les accions 
dutes a terme amb un petit anàlisi de viabilitat d’aquestes.  

55..22..22..1100..33  VVaalliiddaacciióó  ((VVAALL))  

L’objectiu en aquest punt és el SG 1 Preparar validació. S’ha de validar els components del producte i el 
producte un cop han estat desenvolupat per saber aquests funcionen correctament en l’entorn generat.  

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 1.1 Seleccionar productes per validar: Consisteix en escollir els components de productes o 
producte a ser validat i els mètodes de validació que s’utilitzaran en cadascun d’ells. Els mètodes 
de validació han de ser determinats al principi del desenvolupament del projecte. Com a 
propostes de validació hi ha: 

 Prototipus desenvolupats per que el client 

 Documents explicatius del que es desenvolupa 

 Reunions amb el client 

 Conjunts de proves que han de ser superades 

Aquests mètodes s’han d’enregistrar a la base de coneixement comuna ja que poden servir 
d’ajuda per projectes futurs. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels components del 
producte a validar, els mètodes a utilitzar per validar un component del producte, els 
requeriments de la validació i les limitacions a les que esta subjecte. 

o SP 1.2 Establir un entorn de validació: Consisteix en establir i mantindre un entorn adequat per 
poder donar suport als mètodes de validació necessaris. Aquest entorn depèn directament dels 
components de producte que s’han decidit validar i dels mètodes a utilitzar, per tant es 
convenient guardar relació de la configuració d’aquests entorns amb els mètodes a utilitzar. S’ha 
de tenir en compte que per preparar aquests entorns pot ser necessari l’ús de recursos de 
l’organització, material extra o altres elements els quals s’han de gestionar. 
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 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels entorns de validació 
establerts i en cas de ser necessari, els elements per poder mantindre actius aquests entorns 
i els recursos necessaris. 

o SP 1.3 Establir criteris i procediments de validació: Consisteix en establir i mantindre criteris i 
procediments per a dur a terme una correcte validació de la tasca realitzada.  

Els criteris de validació han de ser acceptats o ratificats pel client, ja que aquest és qui marca els 
objectius del projecte. La meva proposta per fonts de criteris de validació és: 

 Requeriments que defineixen els objectius del producte 

 Requeriments no funcionals 

 Criteris del client 

 Estàndards 

 Elements d’integració 

 Desenvolupament d’entorns específics 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels criteris i procediments 
per realitzar la validació. 

55..22..22..1100..44  VVeerriiffiiccaacciióó  ((VVEERR))  

L’objectiu en aquest punt és el SG 1 Preparar verificació. S’ha de preparar tots els elements necessaris per 
dur a terme una verificació dels components de producte. Si els requeriments han estat desenvolupats 
correctament, haurien de tenir associats cadascun d’ells paràmetres a verificar. 

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 1.1 Seleccionar components de producte per a verificar: Consisteix en seleccionar els 
components de producte a verificar tenint en compte que s’han de seleccionar els que aportin 
una major informació sobre els requeriments i els objectius del producte. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels components del 
producte que han de ser verificats  i els mètodes per verifica que s’utilitzaran en cadascun 
d’ells. 

o SP 1.2 Establir entorn de verificació: Consisteix en establir i mantindre un entorn adequat per 
poder donar suport als mètodes de verificació necessaris. Aquest entorn depèn directament dels 
components de producte que s’han decidit verificar i dels mètodes a utilitzar, per tant es 
convenient guardar relació de la configuració d’aquests entorns amb els mètodes a utilitzar. S’ha 
de tenir en compte que per preparar aquests entorns pot ser necessari l’ús de recursos de 
l’organització, material extra o altres elements els quals s’han de gestionar. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels entorns de verificació 
establerts i en cas de ser necessari, els elements per poder mantindre actius aquests entorns 
i els recursos necessaris. 

o SP 1.3 Establir criteris i procediments de verificació: Consisteix en establir i mantindre criteris i 
procediments per a dur a terme una correcte verificació La meva proposta per fonts de criteris de 
validació és: 

 Requeriments dels components de producte 

 Politiques d’organització 

 Tipus de tests 

 Acords amb proveïdors 

 Paràmetres entre qualitat i cost del producte 
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 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels criteris i procediments 
per realitzar la verificació. 

L’objectiu en aquest punt és el SG 2 Realitzar revisions per parelles. Les revisions per parelles consisteixen 
en realitzar revisions dels elements desenvolupats per altres experts. En resum, un desenvolupador realitza 
una tasca, aquesta tasca passa a mans d’un altre expert que s’encarrega de revisar-la i dona la seva opinió. 
Aquestes opinions poden ser de quatre tipus: 

 Acceptació incondicional de la proposta 

 Acceptació amb la proposta de millores 

 Refús amb proposta de millora i revisió per ser tornat a verificar 

 Refús incondicional de la proposta  

Una opinió donada per un altre expert no es d’aplicació obligada, però acostuma a ser convenient tenir en 
compte aquestes opinions.  

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 2.1 Preparar les revisions per parelles: Consisteix en preparar les revisions per parelles, 
determinant els components de producte que seran sotmesos a aquestes, els participants, els 
materials necessaris per realitzar-les i els criteris que es seguiran per atorgar els valors 
d’acceptació. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de les revisions a realitzar. 
D’aquestes s’ha d’enregistrar l’objectiu que tenen, qui hi participa, quina és la funció del 
participant, quins materials són necessaris per dur a terme la realització, i els criteris per 
donar l’acceptació del component de producte. 

o SP 2.2 Conduir les revisions per parelles: Consisteix en dur a terme la realització de revisions per 
parelles per tal de detectar i preveure errors abans que aquests succeeixin. Aquestes revisions no 
són per avaluar com treballa un desenvolupador sinó per refinar els productes i assegurar que no 
hi ha defectes. Un cop detectats els errors produïts s’ha de realitzar les accions correctives 
adequades per tal de corregir-los sense afectar el que ja funcionava correctament. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació de les revisions per parelles 
realitzades. S’ha d’enregistrar de cadascuna d’elles quin ha estat el resultat, i en cas d’haver 
trobat errors, quins errors hi ha hagut, com s’han solucionat i els materials necessitats. 
També s’ha d’enregistrar els participants i quin ha estat el paper que han desenvolupat 
davant de la revisió. 

o SP 2.3 Analitzar les dades de les revisions per parelles: Consisteix en analitzar les dades 
resultants de les revisions per parelles efectuades i generar informació determinant dins la base 
de coneixement comuna de cara a futurs projectes. Una proposta de dades a analitzar és: 

 Temps de revisió davant del temps estimat 

 Nombre de defectes detectats davant dels previstos 

 Tipus de defectes 

 Causes dels defectes 

 Impacte dels defectes detectats 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels anàlisis de les revisions 
per parelles realitzades dins del projecte. 

55..22..22..1111  TTaannccaammeenntt  

És l’etapa on es decideix que el producte està finalitzat i per tant s’ha assolit amb èxit l’objectiu del 
projecte. Aquest s’entrega al client i es finalitza l’etapa de desenvolupament. 
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55..22..22..1111..11  VVaalliiddaacciióó  ((VVAALL))  

L’objectiu en aquest punt és el SG 2 Validar el producte i els seus components. Les validacions sobre els 
components de producte seleccionats s’han de dur a terme seguint els mètodes, criteris i procediments 
establerts.  

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 2.1 Realitzar la validació: Consisteix en realitzar les validacions dels components determinats. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels resultats de les 
validacions realitzades. S’ha d’enregistrar els problemes que puguin aparèixer al realitzar les 
validacions que estiguin relacionats amb el procés de validar. 

o SP 2.2 Analitzar els resultats de la validació: Consisteix en analitzar els resultats de les validacions 
tenint en compte els criteris establerts. Aquests anàlisis han d’indicar quins són els passos a seguir 
en cas que hi hagi validacions negatives. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels informes de validació 
amb deficiències, dels problemes apareguts i dels canvis necessaris que apareixen sobre el 
component de producte per tal de desenvolupar-lo de nou o millorar-lo i aconseguir una 
validació correcte. 

55..22..22..1111..22  VVeerriiffiiccaacciióó  ((VVEERR))  

L’objectiu en aquest punt és el SG 3 Verificar productes seleccionats. Les verificacions sobre els 
components de producte seleccionats s’han de dur a terme seguint els mètodes, criteris i procediments 
establerts. 

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques:  

o SP 3.1 Realitzar verificació: Consisteix en realitzar les verificacions dels components determinats. 
Amb aquest procés s’aconsegueix detectar errors en les primeres fases del desenvolupament del 
projecte i així estalviar costos generats per aquests errors. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels resultats de les 
verificacions realitzades. S’ha d’enregistrar les demostracions realitzades i els problemes 
produïts de les verificacions. 

o SP 3.2 Analitzar resultats de la verificació: Consisteix en analitzar els resultats de les verificacions 
tenint en compte els criteris establerts. Aquests anàlisis han d’indicar quins són els passos a seguir 
en cas que hi hagi verificacions negatives. 

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar la informació dels informes de verificació 
amb deficiències, dels problemes apareguts i dels canvis necessaris que apareixen sobre el 
component de producte per tal de desenvolupar-lo de nou o millorar-lo i aconseguir una 
verificació correcte. 

55..22..22..1111..33  IInntteeggrraacciióó  ddee  PPrroodduuccttee  ((PPII))  

L’objectiu en aquest punt és una part del SG 3 Ajuntar els components del producte i entregar el producte. 
Arribats a aquest punt, ja s’ha realitzat la integració del producte i les verificacions necessàries per 
assegurar que és entregable al client per tant aquesta serà la funció que falta realitzar. 

Per assolir l’objectiu plantejat s’han de seguir les següents pràctiques: 

o SP 3.4 Empaquetar i entregar al producte o component de producte: Consisteix en finalitzar el 
producte i entregar-lo al client indicat.  

 La meva proposta per aquesta pràctica és generar  la informació de l’entrega del producte al 
client amb la seva acceptació i l’acord de finalització del projecte. També en resulta el 
producte totalment integrat, validat, verificat i finalitzat. 
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55..33  SSíínntteessii  ddee  llaa  pprrooppoossttaa  ddee  mmiilllloorraa  
Un cop desenvolupada tota la proposta de com s’ha de realitzar un projecte de desenvolupament d’un 
sistema d’informació, s’ha volgut sintetitzar la feina a fer en aquest capítol per tal de donar una visió més 
global i pràctica de la proposta. 

A la Imatge 25, es pot apreciar tota la informació que s’ha de recollir per cadascuna de les etapes definides 
el procés de desenvolupament d’un projecte. S’ha de puntualitzar que durant tota la memòria s’ha parlat 
de recollida d’informació i en cap moment s’ha especificat del format en com s’ha de recollir. 

S’ha buscat intencionadament aquesta independència entre la recollida d’informació i el format en com es 
recull, per facilitar l’ús de la proposta permetent que s’adeqüi el millor possible a qualsevol procés de 
recaptació d’informació. 

Així doncs, es pot començar per dur a terme una recollida d’informació en un format més habitual i 
accessible com seria l’ús d’arxius doc, excel, etc... i es pot millorar desenvolupant un sistema propi que 
gestiones aquesta recollida d’informació com es proposa en el capítol 5.2.2. 

Aquesta informació de la Imatge 25, està  organitzada per conjunts conceptuals, representant un esquema 

de l’organització de la informació generada en cada etapa del desenvolupament d’un projecte. 

 
Base de coneixement del projecte Con. Base de coneixement comuna Con. 

Entorn 

- Procés definit d'un projecte (IPM SP1.1) EP1 -  Mesures de càlcul de l’esforç i temps 
per dur a terme una tasca (IPM SP1.2) 

EC1 
- Configuració de treball personal (IPM SP1.3) 
- Configuracions dels equips relacionats amb 

el projecte (IPM SP1.3) 
EP2 - Zones d’accés restringit, i qui té 

permisos per accedir-hi (IPM SP1.3) 
- Permisos d’accés a la informació del 

projecte (IPM SP1.3) 

EC2 
- Planificació de tasques d’entorn del projecte 

(IPM SP1.4) 
EP3 

Oportunitat 

- Objectiu del projecte (Objectiu de negoci) OP1 

 
 

- Stakeholders rellevants pel projecte (IPM 
SP2.1) 

- Dependencies entre Stakeholders (IPM 
SP2.2) 

OP2 

Abast 
- Abast del sistema (PP SP1.1) 
- Cicle de vida del projecte (PP SP1.3) 
- Planificació inicial (PP SP1.4) 

AP1 
- Estimacions de treball i atributs de les 

tasques (PP SP1.2) 
AC1 

Requeriments 

- Compromís dels requeriments (REQM SP1.2) 
- Necessitats del client (RD SP1.1) 
- Requeriments de producte (RD SP2.1) 
- Assignació de requeriments de producte 

amb components de producte (RD SP2.2) 
- Seqüència d’integració del projecte (PI 

SP1.1) 
- Entorn d’integració del projecte (PI SP1.2) 

RP1 
 

- Establir criteris i processos per la 
integració (PI SP1.3) 

RC1 

- Criteris per validar requeriments 
(REQM SP1.1) 

RC2 

- Adquisicions amb proveïdors (SAM SP1.1) 
- Acords amb proveïdors (SAM SP1.3) 

RP2 
- Proveïdors vàlids per fer acords (SAM 

SP1.2) 
RC3 

Riscs 

- Identificació dels riscs del projecte (RSKM 
SP2.1) 

- Avaluació i prioritat dels riscs (RSKM SP2.2)  
- Desenvolupar pla de mitigació i contingència 

(RSKM SP3.1) 
- Implantació del pla de mitigació (RSKM 

SP3.2) 

RIP1 

- Identificació de riscs i categories de 
riscs (RSKM SP1.1) 

RIC1 

- Definició dels paràmetres de risc 
(RSKM SP1.2) 

RIC2 

- Estratègia de gestió de riscs (RSKM 
SP1.3) 

RIC3 

Planificació 

- Calendari i pressupost (PP SP2.1) 
- Calendari complementat amb riscs de 

projecte (PP SP2.2) 
- Planificació de la gestió de dades (PP SP2.3) 

 
PP1 

 

-  Visió compartida del projecte (IPM 
SP3.1) 

- Estratègia de comunicació del 
coneixement del projecte (IPM SP3.1) 

PC1 
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- Planificació dels recursos (PP SP2.4) 
- Planificació de coneixements i habilitats (PP 

SP2.5) 
- Planificació de la participació dels 

Stakeholders (PP SP2.6) 
- Seqüència d’integració del projecte (PI 

SP1.1) 
- Planificació de projecte (PP SP2.7) 
- Revisions de la planificació (PP SP3.1) 
- Ajustos del treball amb els recursos (PP 

SP3.2) 
- Compromís de la planificació (PP SP3.3) 

 
 
 
 

PP1 

- Estructura d’equips integrats (IPM 
SP3.2) 

- Assignació de requeriments als equips 
integrats (IPM SP3.3) 

- Assignació de personal als equips 
integrats (IPM SP3.4)  

PC2 

- Col·laboració i comunicació entre els 
equips de treball (IPM SP3.5) 

PC3 

Costos 

- Pressupost sobre planificació  
- Pressupost sobre riscs 
- Pressupost sobre acords amb proveïdors 
- Pressupost global del projecte 

CP1 
- Costos de recursos CC1 

- Costos de riscs CC2 

Anàlisi 

- Conceptes operacionals i escenaris (RD 
SP3.1) 

- Definició de les funcionalitats en casos d’ús 
(RD SP3.2) 

- Anàlisi de requeriments (RD SP3.3) 
- Equilibri dels requeriments (RD SP3.4) 
- Validació de requeriments (RD SP3.5) 
- Esquema conceptual d’anàlisi en UML  

ANP1 
- Mètodes de validació de requeriments 

(RD SP3.5) 
ANC1 

Disseny 

- Revisió d’interfícies (PI SP2.1) 
- Gestió d’interfícies (PI SP2.2) 
- Solucions alternatives seleccionades (TS 

SP1.2) 
- Disseny del producte i components (TS 

SP2.1) 
- Paquet de dades tècniques (TS SP2.2) 
- Disseny d’interfícies (TS SP2.3) 
- Anàlisi de desenvolupament o compra (TS 

SP2.4) 

DP1 

- Categorització d’interfícies (PI SP2.1) DC1 

- Solucions alternatives i criteris de 
selecció (TS SP1.1) 

DC2 

Implementació 

- Confirmacions d’integració (PI SP3.1) 
- Integració dels components del producte (PI 

SP3.2) 
- Avaluació de la integració dels components 

(PI SP3.3) 
- Implementació del producte (TS SP3.1) 
- Documentació de suport del producte (TS 

SP3.2) 

IP1 
- Mòduls desenvolupats (TS SP3.1) IC1 

- Registre d’acords amb proveïdors executats 
(SAM SP2.1) 

- Avaluació de productes de proveïdors (SAM 
SP2.3) 

- Acceptació dels productes dels proveïdors 
(SAM SP2.4) 

- Transició de productes (SAM SP2.5) 

IP2 - Anàlisi i supervisió dels processos dels 
proveïdors (SAM SP2.2) 

IC2 

Control 

- Gestió de canvis en els requeriments (REQM 
SP1.3) 

- Traçabilitat bidireccional dels requeriments 
(REQM SP1.4) 

- Identificació de inconsistències dels 
requeriments (REQM SP1.5) 

- Supervisió de planificació (PMC SP1.1) 
- Supervisió de compromisos (PMC SP1.2) 
- Supervisió de riscs (PMC SP1.3) 
- Supervisió de gestió de dades (PMC SP1.4) 
- Supervisió de Stakeholders (PMC SP1.5) 
- Supervisió de progrés (PMC SP1.6) 
- Supervisió de fites (PMC SP1.7) 
- Execució d’accions correctives (PMC SP2.2) 

COP1 

- Anàlisi de problemes (PMC SP2.1) 
- Gestió de les accions correctives (PMC 

SP2.3) 
COC1 

- Mètodes de validació (VAL SP1.1) 
- Entorns de validació (VAL SP1.2) 
- Criteris i procediments de validació 

(VAL SP1.3) 

COC2 

- Mètodes de verificació (VER SP1.1) 
- Entorns de verificació (VER SP1.2) 

 

 
COC3 
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- Components per ser validats (VAL SP1.1) COP2 
- Criteris i procediments de verificació 

(VER SP1.3) 
- Anàlisi de dades de les revisions per 

parelles (VER SP2.3) 

 
 

COC3 
- Components per ser verificats (VER SP1.1) 
- Preparar revisions per parelles (VER SP2.1) 
- Conduir revisions per parelles (VER SP2.2) 

COP3 

Tancament 

- Realització de validacions (VAL SP2.1) 
- Anàlisi de validacions (VAL SP2.2) 

TP1 
- Problemes al realitzar validacions (VAL 

SP2.1) 
TC1 

- Realització de verificació (VER SP3.1) 
- Anàlisi de verificació (VER SP3.2) 

TP2 - Problemes al realitzar verificació (VER 
SP3.1) 

TC2 
- Empaquetar i entregar el producte (PI SP3.4) TP3 

Imatge 25: Esquema de la recollida d’informació segons les etapes del projectes i agrupada conceptualment. 

Amb tota la informació que s’ha de recollir, si no es té una referència clara de com ha d’estar estructurada, 
pot acabar sense servir de res degut a la impossibilitat de trobar la informació necessària.  

S’ha realitzat un esquema de com han d’estar estructurades les bases de coneixement per facilitar la 
localització de tots els elements. 

Ha de quedar clar que la informació que es recull a la base de coneixement comuna, s’ha de poder 
consultar accedint-hi des de la base de coneixement del projecte, i al inversa. 

55..33..11  EEssttrruuccttuurraa  ddee  lleess  bbaasseess  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  
A la Imatge 26, es veu quins conjunts d’informació intercanvien dades entre ells.  

D’una banda els intercanvis de dades mostren si s’està agafant informació, s’està enviant d’una base de 
coneixement a l’altre.  

D’altre banda els intercanvis de dades mostren quina informació genera la base de coneixement per poder 
generar el següent conjunt. Per exemple, l’enllaç de AP1 cap a RP1 indica com l’etapa d’abast del sistema 
passa la informació bàsica que necessita l’etapa de requeriments. 

Com que l’esquema és molt extens, s’ha simplificat la nomenclatura dels conjunts d’informació perquè 
quedi més clar. S’ha seguit el patró de nomenclatura on hi ha la inicial de l’etapa, una p o una c si es tracta 
de base documental de projecte o comuna i el numero del conjunt d’informació al que ens referim. Un 
exemple doncs seria EP1 que significa Entorn Projecte 1. 

És pot veure els conjunts d’informació que es generen a la següent llista: 

o Base de coneixement  de Projecte 

 EP1: Procés definit d’un projecte 

 EP2: Configuració de l’entorn de treball 

 EP3: Planificació de les tasques d’entorn de treball 

 OP1: Objectiu del projecte 

 OP2: Informació dels Stakeholders rellevants 

 AP1: Abast del projecte  

 RP1: Requeriments del projecte desenvolupats per l’organització 

 RP2: Acords amb els proveïdors  

 RIP1: Anàlisi dels riscs 

 PP1: Planificació del projecte 

 CP1: Càlcul de costos del projecte 

 ANP1: Anàlisi del projecte 

 DP1: Disseny del projecte 

 IP1: Implementació del projecte per part de l’organització 

 IP2: Implementació del projecte per part dels proveïdors 
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  Imatge 26: Esquema de quins elements d’informació comparteixen informació amb d’altres 

EP1 EP2 EC1 EC2

OP
1

OP
2

RP1

AP1

EP3

AC1

RP2 RC3RC2RC1

RIP
1

RIC
3

RIC
2

RIC
1

PP1 PC1 PC2 PC3

CP1 CC1 CC2

AN
P1

AN
C1

DP1 DC1 DC2

IP1 IP2 IC1 IC2

CO
P1

CO
P2

CO
P3

CO
C1

CO
C2

CO
C3

TP1 TP2 TC1 TC2TP3

Base de coneixement de Projecte Base de coneixement Comuna
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 COP1: Control del l’evolució del projecte 

 COP2: Elements de validació del projecte 

 COP3: Elements de verificació del projecte 

 TP1: Resultats de la validació del projecte 

 TP2: Resultats de la verificació del projecte 

 TP3: Entrega del producte 

o Base de coneixement comuna 

 EC1: Mesures de càlcul d’esforç i temps de realització de tasques 

 EC2:  Control d’accessos als elements del projecte 

 AC1: Estimacions de treball i atributs de les tasques 

 RC1: Criteris i processos d’integració 

 RC2: Criteris de validació de requeriments 

 RC3: Criteris de validació de proveïdors 

 RIC1: Identificació de riscs i categories 

 RIC2: Paràmetres de risc 

 RIC3: Estratègia de gestió de riscs 

 PC1: Visió global del projecte 

 PC2: Gestió d’equips integrats de treball 

 PC3: Comunicació entre els equips de treball 

 CC1: Cost de recursos 

 CC2: Cost dels riscs 

 ANC1: Mètodes de validació de l’anàlisi 

 DC1: Establiment de categories d’interfícies 

 DC2: Criteris de selecció de les solucions alternatives  

 IC1: Patrons desenvolupats  

 IC2: Gestió dels components dels proveïdors 

 COC1: Gestió de problemes 

 COC2: Mètodes de validació 

 COC3: Mètodes de verificació 

 TC1: Dificultats en la validació 

 TC2: Dificultats en la verificació 

Segons la proposta, s’ha determinat que són necessaris 44 conjunts d’informació per crear correctament el 
desenvolupament d’un projecte d’un sistema d’informació.  

Pot semblar que es genera massa informació amb 44 conjunts, però s’ha de tenir en compte que no es 
genera tot aquest volum d’informació durant un projecte.  

Referent a la informació de la base de coneixement comuna, s’ha de recordar que  ja hi ha molta 
informació de la que podem necessitar i que per tant no es genera. Només en cas que no hi sigui la 
informació referent a algun punt en concret, s’han de generar les aportacions necessàries per facilitar el 
desenvolupament de projectes futurs. 

Referent a la base de coneixement del projecte, la majoria d’informació si que s’ha de crear, però hi ha part 
que surt de la informació d’altres projectes que està situada a la base de coneixement comuna. 

Com s’ha esmentat anteriorment, un dels objectius del projecte era la creació d’un procés que generés el 
mínim d’informació però sense oblidar cap detall que pugui ser transcendental. A la proposta realitzada 
s’ha de generar 20 conjunts d’informació de realització pràcticament completa i ha de participar en 24 dels 
quals extreu informació i n’aporta en alguns casos. 
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Pot semblar que és un conjunt ampli d’informació, però desprès de l’estudi realitzat i dels coneixements 
adquirits durant els estudis realitzats a la FIB, s’ha de dir que el desenvolupament d’un sistema 
d’informació és una tasca molt complexa on hi intervenen molts factors i per tant la informació que es 
genera d’aquest procés ha d’enregistrar tots aquests factors cosa que genera aquesta quantitat 
d’informació.   

Un descontrol d’algun dels factors que està implicat en desenvolupament pot provocar alteracions en el 
procés de realització que poden dur conseqüències greus ja que els errors detectats en les ultimes etapes 
del projecte acostumen a representar pèrdues importants per l’organització. Per tant s’ha considerat que 
es un bon conjunt d’informació el que s’ha determinat que s’ha de desenvolupar. 

Amb el coneixement complet de la informació que s’ha de generar, com s’agrupa per conjunts, i quina 
informació es passa entre conjunts, s’ha proposat una estructura organitzativa de distribució perquè sigui 
fàcil la localització de la informació. Tot projecte hauria de seguir aquesta estructura per tal de mantenir 
una homogeneïtat a l’organització. L’estructura es mostra a la Imatge 27. 

 

Amb la intenció de mantenir la independència esmentada sobre la tecnologia, s’ha agrupat els conjunts 
d’informació de forma conceptual.  

No s’ha definit cap format que defineixi com ha d’estar emmagatzemada aquesta informació amb el 
propòsit de deixar facilitats a l’organització que vulgui adoptar la proposta per utilitzar el medi que li sigui 
més còmode. 

A l’LCFIB aquesta estructura s’ubicarà dins del programa Lotus Notes esmentat al capítol de funcionament 
de l’organització, ja que és una eina que facilita una configuració d’aquest estil i permet compartir més 
fàcilment tot aquesta informació. 
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Imatge 27: Estructura dels conjunts d’informació dins les bases de coneixements de l’organització. 
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Arribat a aquest punt, ja es pot afirmar que s’ha complert el segon objectiu del procés del 
desenvolupament d’aquest projecte, que és el de realitzar una proposta de millora. 

   

Imatge 28: Cicle de vida del desenvolupament del PFM 
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66..  AApplliiccaacciióó  eenn  uunn  pprroojjeeccttee  
Un cop desenvolupada la proposta de millora per el procés de desenvolupament d’un sistema d’informació, 
aquesta s’ha posat en pràctica realitzant una aplicació sobre un projecte de l’LCFIB. En aquest capítol 
explicarem en que consisteix el projecte i quins han sigut els elements del model que s’han aplicat sobre 
aquest.  

66..11  IInnttrroodduucccciióó  ddee  ll’’aapplliiccaacciióó  ddeell  mmooddeell  

66..11..11  LLaa  pprroobblleemmààttiiccaa  
El projecte sobre el que s’ha aplicat la proposta de millora és un projecte per la Fundació Pi i Sunyer. 
Aquesta fundació es dedica a realitzar estudis estadístics sobre enquestes que desenvolupen principalment 
sobre ajuntaments. Els resultats d’aquestes enquestes són recollits en unes matrius de dades que contenen 
grans volums d’informació. Cada resultat és referent a un any, un territori, una edició i un projecte. 

La problemàtica per la que van acudir a l’LCFIB, és que tenen aquesta informació en un conjunt de 
documents repartits per diferents punts de l’organització i necessiten un sistema centralitzat per facilitar la 
gestió d’aquests. Un altre factor problemàtic és que no poden realitzar fusions d’aquests arxius de resultats 
i per tant no poder fer estudis estadístics ni operacions estadístiques entre diferents anys d’un projecte o 
diferent territoris. 

Per aquest motiu, la Fundació Pi i Sunyer va acudir al l’LCFIB per aconseguir un sistema de gestió 
centralitzada de la informació dels seus estudis estadístics, i una eina que els proporciones la capacitat de 
poder fusionar estudis diferents. 

66..11..22  IInniiccii  ddeell  pprroojjeeccttee  
El projecte de la Fundació Pi i Sunyer va iniciar les negociacions el dia 16 de febrer del 2009 i no es va 
signar el conveni fins el dia 4 d’abril del 2009. Aquest conveni determinava el final de la fase de 
desenvolupament el dia 27 de juliol del 2009. 

Durant el període comprés entre el 16 de febrer i el 4 d’abril del 2009 els responsables de l’LCFIB que van 
intervenir en les negociacions van realitzar les tasques que intervenen en l’estudi d’oportunitat, definició 
de l’abast i  càlcul de costos. 

El 2 de març del 2009 es va iniciar el meu projecte final de màster. A partir d’aquesta data  va ser quan es 
va decidir iniciar l’aplicació d’un model de qualitat de processos en el desenvolupament de sistemes 
d’informació sobre el projecte que s’estava definint per la Fundació Pi i Sunyer.  

Aquesta decisió estava condicionada per la signatura del projecte amb la Fundació Pi i Sunyer i per tant no 
es podia començar a aplicar el model fins que el conveni no fos signat. 

Durant el més de març del 2009, les meves funcions van ser iniciar l’estudi sobre els models de qualitat de 
processos existents en el mercat per decidir la implantació d’algun d’aquests. A mitjans de març i amb un 
coneixement dels models disponibles, es va decidir iniciar l’estudi exhaustiu sobre el model CMMI. 

Amb la signatura del conveni el 4 d’abril del 2009, ja es podia començar a aplicar el model CMMI sobre el 
projecte. Aquest model és molt complex i l’etapa d’estudi d’aquest no havia finalitzat, així doncs, es va anar 
desenvolupant l’estudi del model a l’hora que s’aplicava aquest sobre el projecte de la Fundació Pi i 
Sunyer.  

La decisió de seguir aquest procediment era degut a les limitacions temporals d’haver de finalitzar el 
projecte final de màster en 6 mesos i que el projecte de la Fundació Pi i Sunyer ja s’havia iniciat. 
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Durant el projecte final de màster s’ha aplicat el model majoritàriament a les etapes de requeriments, 
anàlisi i disseny. S’ha aplicat parcialment sobre les etapes de riscs, implementació, control i tancament.  

El motiu principal d’aplicar parcialment el model sobre el projecte de la Fundació Pi i Sunyer ha estat una 
planificació inadequada del temps de realització ja que es va realitzar una extracció incorrecte de la 
complexitat que té el desenvolupament de la feina diària d’aquesta i també existia algun punt dèbil en els 
seus processos de treball. 

Al iniciar l’etapa d’estudi de requeriments, es va detectar aquest error a l’hora de valorar l’esforç necessari 
per realitzar les tasques, i per aquest motiu es va decidir dividir el procés de desenvolupament del sistema 
en dues fases refent la planificació.  

La primera fase consistia en el desenvolupament d’un sistema centralitzat de gestió dels projectes de la 
Fundació Pi i Sunyer i la segona fase la realització de l’eina que els permetés fusionar matrius. 

Un dels motius principals de l’LCFIB per dur a terme el desenvolupament d’un estudi sobre model de 
qualitat en els processos de desenvolupament de sistemes d’informació, era evitar situacions com la 
succeïda. Aquest motiu reafirma la importància d’aquest estudi de cara a desenvolupaments futurs. 

66..22  AApplliiccaacciióó  ddeell  mmooddeell  
Un cop explicada la situació d’aplicació del model sobre un projecte s’ha de puntualitzar quina ha estat la 
tasca realitzada. 

Durant el procés de definició de la tasca realitzada, es pot observar que hi ha un moment en que el projecte 
sobre el que s’ha aplicat el model es va dividir en dues fases com s’ha descrit anteriorment en aquest 
capítol. D’aquestes dues fases s’han desenvolupat tasques diferents, per aquest motiu es ressaltarà durant 
tot el capítol quines tasques s’han fet en cadascuna d’elles. 

S’ha aplicat l’estructura documental de la creació de dues bases de coneixement. Aquesta estructura ha 
estat desenvolupada segons la proposta, però de moment no s’ha implantat la part comuna a tota 
l’organització. Aquesta decisió ha estat presa perquè el projecte és un estudi de prova i podria ser que 
desprès d’aplicar-lo a diversos projectes es veies que conté millores a realitzar.  

Referent a les pràctiques que s’han dut a terme del model s’han agrupat segons, si el resultat és informació 
generada pel projecte o per l’organització, així doncs es pot observar fàcilment la feina realitzada per un o 
per l’altre. 

o Base de coneixement  d’un projecte 

S’ha generat un espai distribuït segons la proposta utilitzant la interfície que ofereix el Lotus 
Notes per organitzar la documentació que s’ha anat originant. La documentació creada fins el 
moment ha estat desenvolupada en diferents tipus d’arxius que seran esmentats en cadascuna de 
les activitats realitzades. 

Les pràctiques realitzades en aquest espai han estat: 

 EP1: Procés definit d’un projecte 

 Procés definit d'un projecte (IPM SP1.1): Aquesta és una pràctica que s’hauria d’haver 
realitzat abans del inici del projecte i no s’ha fet així ja que el model encara no s’aplicava 
en el moment que es va realitzar. Es va agafar l’estructura utilitzada per altres projectes 
però aquesta no estava completa segons indica el model. Aquesta base va estar 
desenvolupada junt amb la planificació inicial de les tasques en un document Project i 
era la base d’aquest. 

 EP2: Configuració de l’entorn de treball 

 Configuració de treball personal (IPM SP1.3): Aquesta pràctica ja es duia a terme a 
l’LCFIB seguint metodologia apropiada. Encara que no s’hagi aplicat el model en el 
moment de realitzar-la, la pràctica s’ha desenvolupat agafant com a base documents 
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d’instal·lació i configuració dels entorns que ja estaven realitzats i adaptant petites 
necessitats. S’ha generat un manual amb les variacions anotades. 

 Configuracions dels equips relacionats amb el projecte (IPM SP1.3) : Aquesta pràctica 
ja es duia a terme a l’LCFIB i segueix uns processos definits que són bastant eficients. 
Encara que no s’hagués aplicat el model en el moment de realitzar-la, la pràctica s’ha 
desenvolupat correctament i s’ha generat la informació d’aquests entorns. 

 EP3: Planificació de les tasques d’entorn de treball 

 Planificació de tasques d’entorn del projecte (IPM SP1.4): Aquesta tasca va ser 
desenvolupada externament al projecte ja que s’encarrega un altre sector de 
l’organització. De totes maneres, aquest procés a l’LCFIB, és un procés ben coordinat i 
no acostuma a portar gaires problemes. Aquesta tasca ja estava realitzada quan va 
iniciar-se l’estudi. 

 OP1: Objectiu del projecte  

 Objectiu del projecte (Objectiu de negoci): Definir l’objectiu del projecte és una tasca 
que és realitza sempre a l’LCFIB i es valida amb el client. Aquest pràctica no es va 
desenvolupar segons diu el model ja que encara no s’havia iniciat la idea de aplicació 
d’un model de qualitat. Aquesta descripció s’ha introduït dins del document de l’abast. 

 OP2: Informació dels Stakeholders rellevants 

 Stakeholders rellevants pel projecte (IPM SP2.1): De les reunions amb el client, es va 
determinar qui són els Stakeholders rellevants en el projecte. Aquesta tasca va ser 
realitzada abans del inici del estudi. De totes maneres, els processos de l’LCFIB ja feien 
una recollida de la informació necessària i aquesta ha estat introduïda on correspon de 
la base de coneixement. 

 Dependencies entre Stakeholders (IPM SP2.2): Aquesta tasca no ha estat 
desenvolupada en el seu moment degut a que encara no estava en marxa l’estudi sobre 
la qualitat. Més tard s’ha generat una avaluació de les dependències i s’ha vist que en 
aquest projecte només són necessàries d’organitzar les reunions amb el client i per tant 
s’han introduït dins la planificació del projecte com es veurà més endavant.  

 AP1: Abast del projecte 

 Abast del sistema (PP SP1.1): Aquesta tasca va estar desenvolupada per el cap de 
projecte abans d’iniciar-se l’estudi. Un cop iniciat l’estudi, s’ha definit de nou ja que s’ha 
arribat a la conclusió que el document generat inicialment era incomplet. Aquesta nova 
definició s’ha generat segons el model proposat i per tant s’ha generat la informació 
pensant amb el client i la seva participació en el projecte. S’ha tingut en compte la 
separació de les dues fases de les que constarà el projecte. El diagrama de fluxos 
generat per aquest apartat és el que es pot visualitzar a l’Annex III. 

 Cicle de vida del projecte (PP SP1.3): Aquesta tasca va estar desenvolupada 
conjuntament amb l’abast del sistema i com en el cas anterior, s’ha hagut de tornar a 
definir per aconseguir resoldre els errors produïts prèviament i contemplant la nova 
estructura en dues fases. 

 Planificació inicial (PP SP1.4): Aquest pràctica no es va desenvolupar segons diu el 
model ja que encara no s’havia iniciat la idea de aplicació d’un model de qualitat. Es va 
generar un document Project on és reflecteixen les tasques identificades per cadascuna 
de les dues fases, dins el procés que s’ha definit en la proposta i les estimacions 
temporals. 

 RP1: Requeriments del projecte desenvolupats per l’organització 

 Compromís dels requeriments (REQM SP1.2): Durant el procés del desenvolupament 
dels requeriments s’ha anat realitzant aquesta tasca seguint la proposta. S’han realitzat 
reunions amb els clients i s’ha estudiat cadascun dels requeriments de l’aplicació. 
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Gràcies a aquesta pràctica, s’ha detectat que el projecte era més complex del previst 
inicialment i per tant s’ha generat un canvi de les previsions i s’ha reestructurat. En 
aquest punt és on el projecte es divideix en dues fases. D’aquesta pràctica han resultat 
les actes de reunió on es reflecteixen tots els compromisos acceptats sobre els 
requeriments desenvolupats. 

 Necessitats del client (RD SP1.1): Durant aquest procés d’extracció d’informació s’ha 
determinat que era un projecte més extens del previst. D’aquesta manera, s’ha anat 
realitzant aquesta tasca conjuntament amb la esmentada anteriorment REQM SP1.2. 
S’ha vist la necessitat de separar en dues fases el projecte com s’ha comentat i s’ha 
treballat a diferents nivells, simultàniament, segons la fase. S’ha desenvolupat el conjunt 
de requeriments de la fase 1 del projecte, i actualment s’està treballant en els de la fase 
2. Donat que en la fase 2 encara s’està a l’etapa de requeriments, no s’ha realitzar més 
que algunes tasques molt puntuals d’aquesta fase, per tant només es comentarà les 
pràctiques que s’han realitzat seguint el model. La plantilla utilitzada per tots els 
requeriments ha estat la que hi ha a l’Annex IV. 

 Requeriments de producte (RD SP2.1): D’aquesta pràctica s’ha realitzat un estudi dels 
requeriments que necessita el producte per a complir la fase 1 del projecte. Han estat 
desenvolupats i enregistrats separant-los dels del client amb la intenció de no implicar-lo 
en l’enteniment de requeriments que no l’afecten directament i utilitzant un vocabulari 
més tècnic.  

 Assignació de requeriments de producte amb components de producte (RD SP2.2): 
S’ha determinat l’assignació dels requeriments de la fase 1 de la pràctica RD SP2.1 a 
cadascun dels components que s’han desenvolupat en aquesta. 

 Seqüència d’integració del projecte (PI SP1.1): S’ha determinat aquesta seqüència de la 
fase 1 del projecte identificant els elements que es considera que s’han d’integrar i 
realitzant un graf d’ordre i dependències d’aquests elements. S’ha tingut en compte els 
elements que intervindran a la fase 2 del projecte que ja han estat identificats. 

 Entorn d’integració del projecte (PI SP1.2): S’ha determinat quins eren els elements 
necessaris per poder realitzar la integració dels components determinats a la fase 1 i 
fase 2 del projecte i s’ha realitzat document explicant les necessitats. 

 RP2: Acords amb els proveïdors  

 Adquisicions amb proveïdors (SAM SP1.1): Aquesta tasca no ha estat realitzada 
completament en aquest projecte. Aquest projecte té uns certs requeriments que han 
estat satisfets amb l’adquisició de software desenvolupat per altres proveïdors, però la 
selecció d’aquest software ja va ser realitzada per un altre projecte anterior que també 
depenia de les funcionalitats que aquest software proporciona.  

 Acords amb proveïdors (SAM SP1.3): Aquesta tasca tampoc s’ha realitzat en el projecte 
ja que ja s’havia produït l’adquisició del software esmentat al apartat SAM SP1.1. Aquest 
software no ha estat un software desenvolupat expressament per cobrir les nostres 
necessitats i per tant només requeria l’adquisició d’un element ja desenvolupat. 

 RIP1: Anàlisi dels riscs 

Degut a la dinàmica comercial del sector de l’informàtica, aquest conjunt de tasques no han 

estat realitzades seguint el model. El motiu ha estat que al produir-se el retràs temporal en el 

desenvolupament del projecte, s’ha prioritzat altres tasques abans que formalitzar l’anàlisi 

de riscs. El que s’ha formalitzat és la informació que s’ha de recollir per cadascun dels riscs tal 

i com es mostra a l’Annex V. 

 Identificació dels riscs del projecte (RSKM SP2.1): Aquesta pràctica s’ha realitzat 
utilitzant el sistema existent de valoració de riscs basada en el coneixement dels 
desenvolupadors. No ha estat possible desenvolupar una llista inicial dels possibles riscs. 
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 Avaluació i prioritat dels riscs (RSKM SP2.2): S’ha identificat certs riscs per el projecte 
però no s’han formalitzat segons la proposta.  

 Desenvolupar pla de mitigació i contingència (RSKM SP3.1): La preparació de la 
mitigació i contingència dels riscs ha estat realitzada en elements crítics i de forma 
superficial i sense complir totes les necessitats de la proposta. 

 Implantació del pla de mitigació (RSKM SP3.2): No s’ha desenvolupat cap pla de 
mitigació de riscs. 

 PP1: Planificació del projecte 

S’ha desenvolupat un document Project que recull tota aquesta informació com marca la 

proposta del model per la fase 1. 

 Calendari i pressupost (PP SP2.1): S’ha elaborat seguint al metodologia el nou calendari 
per la fase 1, i com la metodologia indica no es pot realitzar el de la fase 2 ja que encara 
no es té el coneixement complet dels requeriments del client per el sistema. 

 Calendari complementat amb riscs de projecte (PP SP2.2): S’ha introduït els riscs 
determinats dins la planificació, no identificats clarament com riscs sinó representats 
com a fites a realitzar. 

 Planificació de la gestió de dades (PP SP2.3): S’ha identificat també les dades a generar 
com a fites a assolir. 

 Planificació dels recursos (PP SP2.4): S’ha introduït al calendari els recursos a utilitzar en 
cada moment. 

 Planificació de coneixements i habilitats (PP SP2.5): S’ha tingut en compte el temps que 
s’ha de dedicar per a adquirir els coneixement específics necessaris per un correcte 
desenvolupament del projecte i s’ha introduït dins del calendari establert. 

 Planificació de la participació dels Stakeholders (PP SP2.6): S’ha integrat dins del 
calendari les reunions amb els clients i la interacció amb els equips de sistemes que han 
de realitzar tasques per el projecte.  

 Seqüència d’integració del projecte (PI SP1.1): S’ha integrat al calendari les activitats 
determinades en la seqüència d’integració. 

 Planificació de projecte (PP SP2.7): S’ha enregistrat tota la informació generada en les 
pràctiques anteriors dins d’un document Project seguint la dinàmica de l’exemple que es 
pot trobar a l’Annex VI. 

 Revisions de la planificació (PP SP3.1): S’han realitzat reunions amb els responsables de 
cada part del projecte per revisar i formalitzar la planificació i acabar de coordinar el 
calendari. 

 Ajustos del treball amb els recursos (PP SP3.2): S’ha estudiat les incompatibilitats 
d’execució de les tasques en el moment que estan determinades per realitzar amb 
cadascun dels responsables i s’ha corregit els possibles conflictes. 

 Compromís de la planificació (PP SP3.3): S’ha formalitzat el compromís d’acceptació de 
la planificació del projecte. 

 CP1: Càlcul de costos del projecte 

Aquesta etapa es va desenvolupar fora de l’aplicació de la proposta de millora. Ha estat 

realitzada segons els paràmetres de l’organització. Per tant hi ha tasques que no s’han 

realitzat. No s’havia contemplat el pressupost de dues fases  des del inici, per tant s’ha 

realitzat un nou càlcul de costos per la fase 1, i s’haurà de realitzar la feina corresponent per 

la fase 2. 
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 Pressupost sobre planificació: S’ha establert el pressupost sobre la planificació inicial 
utilitzant el sistema que marca el model, ja que ja es realitzaven els càlculs d’aquesta 
part del projecte d’una manera que s’ha considerat adequada i utilitzada per la 
proposta. 

 Pressupost sobre riscs: No s’ha tingut en compte la proposta de cara al càlcul de costos 
però s’ha fet l’avaluació d’algun dels més significatius. 

 Pressupost sobre acords amb proveïdors: S’ha tingut en compte de cara al càlcul de 
costos. Hi ha hagut pocs proveïdors ha tenir en compte. 

 Pressupost global del projecte: Es va realitzar amb la informació disponible i s’ha tornat 
a realitzar per la fase 1 un cop desenvolupat el model. S’ha realitzat seguint el patró de 
l’Annex VII. 

 ANP1: Anàlisi del projecte 

 Conceptes operacionals i escenaris (RD SP3.1): S’ha realitzat la tasca d’agrupar tots els 
casos d’ús apareguts dels requeriments de la fase 1 segons conceptes i s’ha 
desenvolupat els diagrames seguint el model UML com es mostra a l’Annex VIII. 

 Definició de les funcionalitats en casos d’ús (RD SP3.2): S’ha desenvolupat tots els 
cassos d’us de la fase 1 segons es mostra a l’Annex IX. 

 Anàlisi de requeriments (RD SP3.3): S’ha repassat amb l’equip de desenvolupament el 
paper de cadascun dels requeriments de la fase 1 per determinar que són els necessaris 
i suficients i que per tant no s’han de realitzar nous casos d’ús per cobrir les 
funcionalitats que ha de tenir l’aplicació per aquesta fase1. 

 Equilibri dels requeriments (RD SP3.4):  S’ha comprovat que compleixen les necessitats 
del clients en els casos d’ús de la fase 1. 

 Validació de requeriments (RD SP3.5): S’ha realitzat reunions amb els clients per validar 
els casos d’Us de la fase 1. 

 Esquema conceptual d’anàlisi en UML: S’ha desenvolupat un diagrama UML 
representant el model conceptual de les necessitats de la fase 1 segons es mostra a la 
Imatge 50. 

 DP1: Disseny del projecte 

Per les tasques més importants s’ha desenvolupat un conjunt de proves a realitzar. 

 Revisió d’interfícies (PI SP2.1): S’ha determinat quines interfícies de la fase 1  
intervenen en el sistema per tenir en compte en el disseny d’aquest. 

 Gestió d’interfícies (PI SP2.2): S’ha determinat el manteniment que han de tenir les 
interfícies de la fase 1 del projecte assenyalant les dependències que afecten a les altres 
interfícies. 

 Solucions alternatives seleccionades (TS SP1.2): S’ha desenvolupat la informació de 
possibles solucions alternatives al disseny que es planteja de la fase 1.  

 Disseny del producte i components (TS SP2.1): S’ha desenvolupat de la fase 1  
l’arquitectura del sistema com a l’Annex XI, el disseny sortit del domini com a l’Annex 
XII i l’estructura interna de la base de dades com a l’Annex XIII com a desenvolupament 
de la solució del sistema. S’han desenvolupat els Storyboards de les interfícies més 
importants com l’exemple de l’Annex XV. S’ha desenvolupat un sistema Web amb una 
arquitectura en tres capes, orientat a objectes amb una base de dades relacional, 
programació modular, codi reutilitzable, ús de patrons de disseny i s’ha delegat 
responsabilitats a softwares especialitzats. Un exemple de la delegació de 
responsabilitats ha estat l’ús del sistema d’autentificació que proporciona el Apache-
Tomcat (software de servidor) per controlar l’accés a l’aplicació. 
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 Paquet de dades tècniques (TS SP2.2): S’ha utilitzat l’estructura de la proposta de 
millora per desenvolupar els paquets de dades de la fase 1 com es pot observar a la 
Imatge 27. 

 Disseny d’interfícies (TS SP2.3): S’ha realitzat el disseny de les interfícies de la fase 1  
incidint en com s’ha de realitzar la comunicació entre elles. 

 Anàlisi de desenvolupament o compra (TS SP2.4): S’ha establert els elements que s’han 
d’aconseguir per resoldre una part funcional del sistema a la fase 1  i els complements 
necessaris per determinar el correcte funcionament d’aquests. 

 IP1: Implementació del projecte per part de l’organització 

En aquest punt és on s’està actualment de la fase 1. La problemàtica apareguda en la 

realització del sistema d’informació ha provocat un retràs sobre les tasques a realitzar i per 

tant no s’ha pogut evolucionar més enllà d’aquest punt. Les tasques que s’han realitzat 

referent a aquest punt han estat desenvolupades segons el model. 

 Confirmacions d’integració (PI SP3.1): S’ha confirmat que és realitzable la integració 
d’una part del software que s’ha adquirit d’un proveïdor extern.  

 Integració dels components del producte (PI SP3.2): S’està treballant en la integració 
d’aquest software adquirit amb la intenció d’aconseguir solucionar una part funcional 
del sistema. 

 Avaluació de la integració dels components (PI SP3.3): Aquesta tasca no s’ha realitzat 
encara.  

 Implementació del producte (TS SP3.1): S’ha començat amb les tasques de 
desenvolupament del projecte seguint el disseny que s’ha desenvolupat. Les tasques 
realitzades han estat la implementació d’algunes funcionalitats, la creació de la base de 
dades i instal·lació dels elements pertanyents al entorn del producte.  També s’han 
desenvolupat conjunts de proves unitàries a realitzar per validar la feina feta. 

 Documentació de suport del producte (TS SP3.2): S’ha desenvolupat informació sobre 
la base de dades i la configuració de servidors. 

 IP2: Implementació del projecte per part dels proveïdors 

 Registre d’acords amb proveïdors executats (SAM SP2.1): S’ha adquirit el software que 
era necessari per a tractar una part funcional del sistema, encara està en procés 
d’integració dels elements que han de gestionar dades amb aquest. 

 Avaluació de productes de proveïdors (SAM SP2.3): Aquesta tasca no s’ha realitzat 
encara. 

 Acceptació dels productes dels proveïdors (SAM SP2.4): Aquesta tasca no s’ha realitzat 
encara. 

 Transició de productes (SAM SP2.5) Aquesta tasca no s’ha realitzat encara. 

 COP1: Control del l’evolució del projecte 

 Gestió de canvis en els requeriments (REQM SP1.3): S’ha dut a terme un seguiment de 
cada canvi del requeriment, i s’ha tingut en compte l’actualització d’aquests en el 
moment de produir-se els canvis. 

 Traçabilitat bidireccional dels requeriments (REQM SP1.4): S’ha mantingut la 
traçabilitat dels requeriments comprovant que els canvis no desajustin l’aplicació. 

 Identificació de inconsistències dels requeriments (REQM SP1.5): S’ha mantingut 
actualitzat l’estat de les inconsistències comprovant els altres requeriments. 

 Supervisió de planificació (PMC SP1.1): S’ha realitzat aquesta tasca marcant punts en la 
planificació de supervisió d’estat. 
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 Supervisió de compromisos (PMC SP1.2): S’ha realitzat aquesta tasca marcant punts en 
la planificació de supervisió d’estat. 

 Supervisió de riscs (PMC SP1.3): S’ha realitzat aquesta tasca marcant punts en la 
planificació de supervisió d’estat. 

 Supervisió de gestió de dades (PMC SP1.4): S’ha realitzat aquesta tasca marcant punts 
en la planificació de supervisió d’estat. 

 Supervisió de Stakeholders (PMC SP1.5): S’ha realitzat aquesta tasca marcant punts en 
la planificació de supervisió d’estat. 

 Supervisió de progrés (PMC SP1.6): S’ha realitzat aquesta tasca marcant punts en la 
planificació de supervisió d’estat. 

 Supervisió de fites (PMC SP1.7): S’ha realitzat aquesta tasca marcant punts en la 
planificació de supervisió d’estat. 

 Execució d’accions correctives (PMC SP2.2): S’ha dut a terme com s’ha explicat 
anteriorment l’acció correctiva de dividir el projecte en dues fases amb la conseqüència 
d’haver d’aplicar molts canvis en el projecte i per tant aquests s’han enregistrat. 

 COP2: Elements de validació del projecte 

 Components per ser validats (VAL SP1.1): S’ha determinat quins han de ser els elements 
a validar en un document de validació. 

 COP3: Elements de verificació del projecte 

 Components per ser verificats (VER SP1.1): S’ha determinat quins han de ser els 
elements a verificar, i s’ha determinat el que han de satisfer en la definició dels 
requeriments. 

 Preparar revisions per parelles (VER SP2.1): Aquesta tasca no s’ha realitzat encara. 

 Conduir revisions per parelles (VER SP2.2): Aquesta tasca no s’ha realitzat encara. 

 TP1: Resultats de la validació del projecte 

 Realització de validacions (VAL SP2.1): Aquesta tasca no s’ha realitzat encara. 

 Anàlisi de validacions (VAL SP2.2): Aquesta tasca no s’ha realitzat encara. 

 TP2: Resultats de la verificació del projecte 

 Realització de verificació (VER SP3.1): Aquesta tasca no s’ha realitzat completament 
però si que es realitzen verificacions quan es desenvolupen cadascuna de les 
funcionalitats que ha de cobrir el sistema. 

 Anàlisi de verificació (VER SP3.2): Aquesta tasca no s’ha realitzat encara. 

 TP3: Entrega del producte 

 Empaquetar i entregar el producte (PI SP3.4): Aquesta tasca no s’ha realitzat encara. 

o Base de coneixement comuna 

Com a punt de partida, s’ha generat un espai amb el format de la base de coneixement comuna 
amb la intenció d’introduir els primers elements.  

S’hauria d’haver anat agafant informació obtinguda d’altres projectes, però s’ha de puntualitzar 
que aquesta informació no està estructurada o emmagatzemada homogènicament i per tant 
s’hauria d’anar refinant amb el pas del temps amb desenvolupament dels projecte on s’hagi 
aplicat la implantació del model. 

A causa del desajust temporal, s’ha generat poca informació en aquesta base de coneixement. 
S’ha trobat oportú deixar plasmat les tasques que s’haurien d’haver desenvolupat  i no s’ha pogut 
amb la intenció que es tingui una visió real de la feina aplicada fins el moment. 
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Les pràctiques realitzades en aquest espai han estat: 

 EC1: Mesures de càlcul d’esforç i temps de realització de tasques 

 Mesures de càlcul de l’esforç i temps per dur a terme una tasca (IPM SP1.2): S’ha 
valorat que no es té suficient informació actualment per desenvolupar un càlcul acurat 
del temps o l’esforç que pot costar desenvolupar una tasca. Per aquest motiu s’ha 
desenvolupat un sistema de medició de l’esforç  més aproximat tal i com s’indica a la 
Imatge 20 de la proposta de millora. La base d’aquesta proposta és que observant els 
dos factors més rellevants en el desenvolupament d’una tasca com són el volum de 
feina i la complexitat, es pot avaluar l’esforç que s’ha de dedicar. Aquest esforç ha estat 
parametritzat fent una equivalència entre el grau d’esforç i les hores que significa. 
Aquesta s’haurà d’anar refinant mitjançant el pas del temps i l’aplicació en projectes 
futurs. 

Amb un coneixement de les hores que s’ha d’aplicar a cada element d’un projecte, es 
pot facilitar molt el desenvolupament d’una planificació encertada.  

 EC2:  Control d’accessos als elements del projecte 

 Zones d’accés restringit, i qui té permisos per accedir-hi (IPM SP1.3): Amb la 
metodologia que ha utilitzat l’LCFIB de sempre, s’ha creat unes zones d’accessos 
restringits amb la determinació dels permisos que tenen cadascú dels components del 
projecte. També s’ha definit una política de permisos per els usuaris del projecte. 

 Permisos d’accés a la informació del projecte (IPM SP1.3): Amb la metodologia que ha 
utilitzat l’LCFIB de sempre, s’ha creat unes zones d’accessos a la informació que es 
generarà del projecte utilitzant les funcionalitats que ofereix el Lotus Notes. 

 AC1: Estimacions de treball i atributs de les tasques 

Estimacions de treball i atributs de les tasques (PP SP1.2): No s’ha realitzat aquesta 
pràctica de cara a la medició de les tasques contemplades en el projecte a desenvolupar 
de la Fundació Pi i Sunyer. S’ha realitzat aquesta pràctica de cara a determinar la 
valoració del treball realitzat per aplicar la proposta de millora sobre el projecte de la 
Fundació Pi i Sunyer com es pot observar al capítol 7.1.1.  

 RC1: Criteris i processos d’integració 

 Establir criteris i processos per la integració (PI SP1.3): No s’han establert criteris de 
integració. Els processos d’integració s’utilitzen a l’organització però tampoc s’ha 
registrat cap procediment dins la base de coneixement comuna. 

 RC2: Criteris de validació de requeriments 

 Criteris per validar requeriments (REQM SP1.1): Amb la tasca de crear requeriments 
correctes que formaran part de la informació del projecte i que s’ha descrit en ells la 
manera de verificar-los, es pot iniciar aquesta base de coneixement. Aquest pas no s’ha 
dut a terme encara.  

 RC3: Criteris de validació de proveïdors 

 Proveïdors vàlids per fer acords (SAM SP1.2): No s’ha introduït informació referent a 
aquesta part, ja que molts dels proveïdors que intervenen en el projecte estan 
enregistrats en els processos dels equips de sistemes i amb tota la problemàtica 
temporal no s’ha pogut acudir a ells per iniciar aquest punt. 

 RIC1: Identificació de riscs i categories 

 Identificació de riscs i categories de riscs (RSKM SP1.1): No s’ha iniciat una identificació 
formal de riscs degut a la falta de temps. S’ha de formalitzar una llista dels possibles riscs 
que s’introduirà dins la base de coneixement comuna en breu. 
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 RIC2: Paràmetres de risc 

 Definició dels paràmetres de risc (RSKM SP1.2): No s’ha definit paràmetres de risc 
concrets, però el model ha proposat un exemple de medició d’aquests contemplant el 
nombre d’ocurrències i el impacte que poden tenir sobre l’organització. Aquesta taula el 
la pertanyent a la Imatge 24. 

 RIC3: Estratègia de gestió de riscs 

 Estratègia de gestió de riscs (RSKM SP1.3): Aquesta és una activitat totalment depenent 
dels riscs en concret i no es realitzarà  fins que hi hagi la llista concreta dels riscs. 

 PC1: Visió global del projecte 

  Visió compartida del projecte (IPM SP3.1): Aquesta pràctica no s’ha realitzat i encara 
no està determinat el moment en que es durà a terme. 

 Estratègia de comunicació del coneixement del projecte (IPM SP3.1): Aquesta pràctica 
no s’ha realitzat i encara no està determinat el moment en que es durà a terme. 

 PC2: Gestió d’equips integrats de treball 

 Estructura d’equips integrats (IPM SP3.2): Aquesta pràctica no s’ha realitzat i encara no 
està determinat el moment en que es durà a terme. 

 Assignació de requeriments als equips integrats (IPM SP3.3): Aquesta pràctica s’ha 
realitzat a caire organitzatiu per part de l’LCFIB però no s’ha enregistrat cap informació 
dins la base de coneixement comuna. 

 Assignació de personal als equips integrats (IPM SP3.4): Aquesta pràctica s’ha realitzat 
a caire organitzatiu per part de l’LCFIB però no s’ha enregistrat cap informació dins la 
base de coneixement comuna. 

 PC3: Comunicació entre els equips de treball 

 Col·laboració i comunicació entre els equips de treball (IPM SP3.5): S’ha realitzat un 
document amb les formes de contacte que hi ha amb cadascun dels implicats en el 
projecte, i s’ha definit quin és el paper d’aquests referent a les tasques a realitzar. 

 CC1: Cost de recursos 

 Costos de recursos: No s’ha desenvolupat perquè ja existia. S’ha emmagatzemat dins de 
la base de coneixement però només amb accés per el personal autoritzat. 

 CC2: Cost dels riscs 

 Costos de riscs: S’ha de desenvolupar un cop s’hagin definit els riscs. 

 ANC1: Mètodes de validació de l’anàlisi 

 Mètodes de validació de requeriments (RD SP3.5): No s’ha enregistrat res dins la base 
de coneixement, però la proposta de millora estableix aquests paràmetres que s’han de 
seguir per validar els requeriments. 

 DC1: Establiment de categories d’interfícies 

 Categorització d’interfícies (PI SP2.1): No s’ha enregistrat res dins la base de 
coneixement. 

 DC2: Criteris de selecció de les solucions alternatives  

 Solucions alternatives i criteris de selecció (TS SP1.1): No s’ha enregistrat res dins la 
base de coneixement i no hi ha definit cap paràmetre. Cada cop que és realitza, es 
determina a criteri de la persona responsable d’aconseguir les alternatives. 

 IC1: Patrons desenvolupats  

 Mòduls desenvolupats (TS SP3.1): No s’ha desenvolupat cap tasca al respecte però 
s’hauria de fer una selecció entre els diferent projectes de l’organització per aconseguir 
un conjunt bastant complet. 
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 IC2: Gestió dels components dels proveïdors 

 Anàlisi i supervisió dels processos dels proveïdors (SAM SP2.2) No s’ha enregistrat res 
dins la base de coneixement i no hi ha definit cap paràmetre. Cada cop que és realitza, 
es determina a criteri de la persona responsable. 

 COC1: Gestió de problemes 

Referent a les tasques d’aquest conjunt, no hi ha cap formalització davant d’aquest tema i no 

s’ha realitzat cap aportació de moment a la base de coneixement. 

 Anàlisi de problemes (PMC SP2.1) 

 Gestió de les accions correctives (PMC SP2.3) 

 COC2: Mètodes de validació 

Referent a les tasques d’aquest conjunt, no hi ha cap formalització davant d’aquest tema i no 

s’ha realitzat cap aportació de moment a la base de coneixement. 

 Mètodes de validació (VAL SP1.1) 

 Entorns de validació (VAL SP1.2) 

 Criteris i procediments de validació (VAL SP1.3) 

 COC3: Mètodes de verificació 

Referent a les tasques d’aquest conjunt, no hi ha cap formalització davant d’aquest tema i no 

s’ha realitzat cap aportació de moment a la base de coneixement. 

 Mètodes de verificació (VER SP1.1): Encara que no  s’ha enregistrat a la base de dades 
cap informació referent al mètodes de verificació, hi ha un recull important d’aquests 
dins dels requeriments desenvolupats. Falta fer una extracció d’aquests i formalitzar-los 
per la base de coneixement comuna. 

 Entorns de verificació (VER SP1.2) 

 Criteris i procediments de verificació (VER SP1.3) 

 Anàlisi de dades de les revisions per parelles (VER SP2.3) 

 TC1: Dificultats en la validació 

 Problemes al realitzar validacions (VAL SP2.1): No s’ha validat formalment i per tant no 
han aparegut problemes que registrar. 

 TC2: Dificultats en la verificació 

 Problemes al realitzar verificació (VER SP3.1): No s’ha verificat formalment i per tant no 
han aparegut problemes que registrar. 

 

No s’ha pogut aplicar completament la proposta de millora 
degut a les dificultats temporals del projecte de la 
Fundació Pi i Sunyer.  

A partir d’aquest moment el projecte hauria de seguir en 
funcionament com es proposa al capítol 8.2.1. 

Encara que no s’ha pogut acabar l’aplicació del model a un 

projecte de desenvolupament, s’ha realitzat una avaluació 

i unes conclusions com marca el procés de la Imatge 29.  

Imatge 29: Cicle de vida del desenvolupament del PFM 
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77..  AAvvaalluuaacciióó  ii  eexxttrraacccciióó  ddee  ccoonncclluussiioonnss    
Una de les expectatives d’aquest projecte final de màster era realitzar una avaluació del funcionament de la 
proposta de millora sobre un projecte que s’estigués desenvolupant a l’LCFIB.  

D’aquesta avaluació s’espera poder extreure conclusions que puguin aportar millores per els processos 
realitzats en un futur i valors que demostrin el increment de millora en els processos determinats per la 
proposta. 

S’ha de puntualitzar que degut a la limitació de temps de l’estudi, ha estat impossible realitzar una 
avaluació completa i per tant el conjunt de conclusions que es poden extreure no és un conjunt complet. 

Malgrat tot, s’ha estudiat l’impacte en certes parts de la proposta, i es poden treure unes conclusions 
inicials que poden ser interessants per determinar nous objectius que completin l’aplicació del model de 
millora en processos de qualitat de desenvolupament de sistemes d’informació CMMI a l’LCFIB. 

77..11  AAvvaalluuaacciióó  
Tal i com determina la proposta de millora, no pot haver una avaluació sense establir unes mètriques 
adequades per poder valorar correctament l’objecte de l’avaluació.  

77..11..11  DDeeffiinniicciióó  ddee  lleess  mmèèttrriiqquueess  
S’ha determinat que l’objectiu d’aquesta avaluació és focalitzar-la sobre els factors de més interès per 
l’estudi que s’està realitzant en aquest projecte final de màster: 

 Nivell de qualitat del projecte 

 Nivell de satisfacció del client 

 Nivell d’esforç realitzat a l’aplicar la proposta 

 Nivell d’acceptació a l’aplicar la proposta 

o Del nivell de qualitat del projecte el procés de realitzar una avaluació de tipus SCAMPI per 
determinar la qualitat, és complet, exacte i seria la millor opció, però no es disposa dels 3 mesos 
que requereix un grup d’experts per realitzar-lo.  

Així doncs s’ha creat una mètrica aproximada seguint la idea que el CMMI utilitza per garantir la 
qualitat: “Si un producte es genera utilitzant els processos de qualitat, el producte resultant és de 
qualitat”. 

Segons l’afirmació es pot arribar a la conclusió que quants més processos de qualitat s’utilitzin per 
desenvolupar un producte, aquest tindrà més qualitat. Per tant si s’apliqués el 100% de les 
pràctiques del model CMMI en el procés de desenvolupar un producte, aquest hauria de tenir un 
100% de qualitat. 

Al realitzar aquest estudi es va determinar que aquesta afirmació que defensa el model CMMI no 
és del tot certa, però té suficient pes per garantir qualitat si s’utilitza el model. Per aquest motiu 
s’ha valorat que el tant per cent de qualitat que pot tenir un producte desenvolupat utilitzant el 
CMMI és d’un 90% ± 10% de la qualitat real que es pot arribar a assolir. 

Arribats a aquest punt, s’ha determinat una relació entre les Àrees de processos (PA) aplicades 
per una organització i les que el model assenyala que s’han de realitzar, per determinar el nivell 
de qualitat que està oferint l’organització tenint en compte el que pot oferir el CMMI amb la 
formula següent. 
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També s’ha volgut determinar una relació entre les Àrees de processos (PA) aplicades en una 
Àrea de l’organització  i les que corresponen a l’Àrea de l’organització per determinar quina 
qualitat s’ofereix en una d’aquestes Àrees de l’organització concretes tenint en compte el que 
pot oferir el CMMI. Aquesta dada ens interessa molt ja que està molt relacionada amb la 
representació Continua que ha esta la escollida per la proposta de millora i es representa amb la 
formula següent: 

 

o Del nivell de satisfacció del client s’ha decidit utilitzar una relació directe entre el grau de 
satisfacció que obtindrà al rebre el resultat final de l’aplicació i un valor establert. S’hauria de fer 
una enquesta sobre la seva opinió del resultat de les funcionalitats principals del producte creat 
delimitant les respostes al conjunt de valors definits. Es proposa que aquests valors es regeixin 
per la següent escala: 

 Molt satisfet 

 Satisfet 

 Indiferent 

 Insatisfet 

 Molt insatisfet 

o Del nivell d’esforç realitzat a l’aplicar la proposta s’ha determinat utilitzar com a base de 
referència un model d’avaluació aproximada d’aquest com el que s’estableix a la Imatge 20. Per 
poder tenir una apreciació més formal d’aquest esforç, s’ha desenvolupat una equivalència de 
valors ja que hi ha una relació directament proporcional entre l’esforç i el temps: 

 Esforç ínfim: Equival una despesa de temps inferior a 2 hores de feina. 

 Esforç mínim: Equival una despesa de temps entre 2  i 4 hores de feina. 

 Esforç molt petit: Equival una despesa de temps entre 4  i 8 hores de feina. 

 Esforç petit: Equival una despesa de temps entre 8  i 20 hores de feina. 

 Esforç mig: Equival una despesa de temps entre 20 i 40 hores de feina. 

 Esforç gran: Equival una despesa de temps entre 40 i 60 hores de feina. 

 Esforç molt gran: Equival una despesa de temps entre 60  i 80 hores de feina. 

 Esforç gegant: Equival una despesa de temps entre 80  i 120 hores de feina. 

 Esforç colossal: Equival una despesa de temps superior a 120 hores de feina. 

Un cop finalitzada l’avaluació de les tasques es pot fer un càlcul general de l’esforç. Com no s’ha 
pogut extreure la informació exacta del temps de cada tasca, s’ha aproximat que una mitjana de 
temps correcte, és la suma del valor mínim més  ¾ parts de la diferència entre el valor mínim i el 
màxim establer per tipus d’esforç. Amb aquests valors la formula queda: 

 

L’esforç establert quan es fa referència a implementació d’un producte s’ha determinat que és 3 
vegades superior resultant de la formula. Així doncs si per la formula estimaríem unes 150 hores 
per realitzar un esforç colossal, per la implementació s’estima 450. 

S’ha determinat també l’esforç per cadascun dels rols que s’identificaran a les pràctiques del 
projecte.  
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Els rols són: 

 Cap de projecte 

 Analista 

 Dissenyador 

 Programador 

 Equip de sistemes 

 Client 

 Responsable de qualitat 

o Del nivell d’acceptació a l’aplicar la proposta s’ha de determinar una escala de valors que 
representi l’opinió dels implicats en aquesta aplicació. Aquesta opinió és important ja que si es 
força als treballadors a realitzar certes tasques, és possible que ho facin a disgust i per tant no 
apliquin correctament la proposta. Una de les claus de l’èxit de l’aplicació d’un model així és el 
compromís dels components de l’organització. S’ha decidit valorar-lo de la següent manera: 

 Acceptat (A): S’accepta totalment tal i com s’ha dit que s’ha de fer. 

 Acceptat parcialment (AP): S’accepta però hi ha algun factor que crea disconformitat. 

 Rebutjat parcialment (RP): Es realitza obligadament però no s’accepta. 

 Rebutjat (R): No es realitza ja que s’està en contra totalment. 

 

77..11..22  RReeaalliittzzaacciióó  ddee  ll’’aavvaalluuaacciióó  
Tenint en compte les mètriques escollides es farà l’avaluació de l’aplicació de la proposta de millora. 

o Referent a la qualitat, s’ha de dir que encara que no ha finalitzat el procés d’aplicació de la proposta 
de millora, es té l’objectiu de realitzar-la fins el final. Així doncs, es pot avaluar que s’aplicaran totes les 
Àrees de Processos (PA) que intervenen en aquest projecte final de màster, més les que ja es complien 
a l’LCFIB que van estar determinades al capítol 4.2. Així doncs la valoració s’ha de fer tenint en compte 
12 Àrees de Processos (PA). 

El resultat de l’avaluació del nivell de l’organització dins del que pot oferir el CMMI ha estat: 

 

El resultat de l’avaluació del nivell de cadascuna de les Àrees de l’organització dins del que pot oferir 
el CMMI ha estat: 

 

 

 

 

De l’avaluació s’extreu que el nivell de qualitat que ofereix l’organització quan s’aplica la proposta de 
millora és del 49% amb una variació del 10%. 

També s’extreu que s’aconsegueix assolir nivells molt alts de qualitat en les Àrees de l’organització on 
s’ha focalitzat la proposta arribant a assolir nivells del 75% o el 90% amb variacions del 10%. 
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Així doncs es pot afirmar que un cop refinada la proposta de millora, l’LCFIB estarà preparat per 
desenvolupar projectes  de sistemes d’informació amb un nivell de qualitat elevat. 

o Referent a la satisfacció del client, no s’ha pogut realitzar una avaluació ja que el producte no ha estat 
finalitzat i per tant, aquest paràmetre ha quedat lluny de ser calculat. Però ha de quedar clar que el 
càlcul s’ha de realitzar seguint la mètrica establerta. 

o Referent a l’esforç realitzat i a l’acceptació dels desenvolupadors a l’aplicar la proposta de millora, 
s’ha fet l’avaluació  seguint les mètriques establertes sobre cadascuna de les tasques realitzades.  

L’estructura d’aquesta part és la mateixa que al capítol 6.2 perquè hi hagi una fàcil identificació de 
l’avaluació amb la tasca realitzada. 

El resultat es mostra a continuació:  

De cadascuna de les tasques realitzades s’assenyala quin és el volum de feina a fer, la complexitat 
d’aquesta, el grau d’esforç que se li atorga, l’acceptació que té i la justificació per les decisions preses 
en la valoració.  

o Base de coneixement  d’un projecte 

- Avaluació: Per generar l’espai de la base de coneixement del producte, no s’ha 

hagut de realitzar gaires canvis en l’estructura de l’LCFIB ja que s’ha incorporat dins 

d’un sistema en funcionament. Per tant ha estat una tasca simple i amb poc volum 

de feina (petit). 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt petit.  

- Grau d’acceptació: Al ser una pràctica que proporciona organització i benefici,i al 

formar part dels objectius del projecte i al estar realitzada per mi,  ha estat 

acceptada completament.  

- Responsable: Responsable de qualitat 

L’avaluació de les pràctiques realitzades en aquest espai han estat: 

 EP1: Procés definit d’un projecte 

 Procés definit d'un projecte (IPM SP1.1):  

- Avaluació: Per realitzar la tasca s’ha utilitzat part de l’esforç realitzat en l’estudi del 

model i l’aplicació de coneixements de la carrera. Ha estat una tasca un tant difícil 

però no gaire extensa en volum. Es pot dir que ha estat moderada però molt petita. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt petit. 

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica és un dels objectius del projecte, ha estat 

realitzada per mi i s’ha considerat molt important. Ha estat totalment acceptada.  

- Responsable: Responsable de qualitat 

 EP2: Configuració de l’entorn de treball 

 Configuració de treball personal (IPM SP1.3):  

- Avaluació: En aquest projecte no s’ha fet cap canvi en aquest procés però es pot 

valorar que és una tasca mitjana i moderada ja que té alguns factors puntuals a 

tenir en compte. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig. 
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- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica és important, però té certa dificultat i no 

forma part dels objectius de qui la desenvolupa. És una pràctica acceptada 

parcialment.  

- Responsable: Programador 

 Configuracions dels equips relacionats amb el projecte (IPM SP1.3) :  

- Avaluació: En aquest projecte no s’ha fet cap canvi en aquest procés però es pot 

valorar que és una tasca gran i complexa ja que té factors importants que són molt 

variants. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt gran. 

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment.  

- Responsable: Equip de sistemes 

 EP3: Planificació de les tasques d’entorn de treball 

 Planificació de tasques d’entorn del projecte (IPM SP1.4):  

- Avaluació: Aquesta tasca no s’ha desenvolupat per la proposta ja que l’entorn del 

projecte ja estava preparat quan aquesta es va iniciar. És una tasca de dificultat 

moderada i volum molt petit. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada.  

- Responsable: Cap de projecte i Equip de sistemes 

 OP1: Objectiu del projecte  

 Objectiu del projecte (Objectiu de negoci):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ja s’havia realitzat abans de realitzar la proposta de 

millora, però s’ha desenvolupat en seguint el mateix procediment. Ha estat un tasca 

simple i petita. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt petita.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica és molt necessària i important per tant ha 

estat molt acceptada.  

- Responsable: Cap de projecte i Client 

 OP2: Informació dels Stakeholders rellevants 

 Stakeholders rellevants pel projecte (IPM SP2.1):  

- Avaluació: Aquest pràctica va ser desenvolupada fora de la proposta i amb 

col·laboració amb el client. Va ser simple i amb un volum de feina mínim. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mínim.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada ja que encara que ja 

s’havia desenvolupat, ja es duia a terme com el model indica.  

- Responsable: Cap de projecte i Client 
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 Dependencies entre Stakeholders (IPM SP2.2):  

- Avaluació: Aquest pràctica va ser desenvolupada fora de la proposta i amb 

col·laboració amb el client. Realment per el projecte no hi ha dependències 

importants. Va ser simple i amb un volum de feina mínim. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mínim.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada ja que encara que ja 

s’havia desenvolupat, ja es duia a terme com el model indica.  

- Responsable: Cap de projecte i Client 

 AP1: Abast del projecte 

 Abast del sistema (PP SP1.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica es va realitzar fora de la proposta i s’ha hagut de 

repetir seguint la proposta. Per tant ha incrementat la dificultat i el volum de feina 

respecte el que seria una aplicació normal de la proposta. S’ha considerat una tasca 

moderada i amb moderat volum de feina. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment degut al 

volum de feina.  

- Responsable: Cap de projecte, Analista i Client 

 Cicle de vida del projecte (PP SP1.3):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat afectada per la PP SP1.1 i per tant ha sigut de 

complexitat moderada i amb un mig volum de feina. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment degut al 

volum de feina.  

- Responsable: Cap de projecte i Analista 

 Planificació inicial (PP SP1.4):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat afectada per la PP SP1.1 i per tant ha sigut de 

complexitat moderada i amb un mig volum de feina. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment degut al 

volum de feina.  

- Responsable: Cap de projecte i Analista 

 RP1: Requeriments del projecte desenvolupats per l’organització 

 Compromís dels requeriments (REQM SP1.2):  

- Avaluació: Aquesta pràctica és un complexa ja que si no s’escriuen correctament els 

requeriments en canvi simplifica les coses amb un conjunt de requeriments ben 

definit. Es una tasca amb un volum equivalent al nombre de requeriments de 

l’aplicació i en aquest cas ha estat un gran volum i sobretot per la problemàtica 
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esmentada anteriorment. S’ha considerat per aquest projecte que la tasca ha estat 

moderada i gran. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment.  

- Responsable: Cap de projecte, Analista i Client 

 Necessitats del client (RD SP1.1):  

- Avaluació: Aquesta és una tasca complexa i amb un gran volum de feina.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica rebutjada parcialment degut a la dificultat de 

escriure correctament els requeriments. El problema de la falta d’acceptació és 

degut a falta de costum per desenvolupar requeriments correctament. Per un 

treballador que està molt acostumat a desenvolupar requeriments sense seguir les 

pautes del bon desenvolupament, li és difícil mantindre aquesta independència 

tecnològica requerida i com aquest fet augmenta la dificultat, es genera un 

sentiment de disconformitat.  

- Responsable: Analista i Client 

 Requeriments de producte (RD SP2.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica va directament relacionada amb la RD SP1.1 i depèn 

del volum i dificultat que hi hagi hagut encara que els treballadors estan més 

acostumats a extreure requeriments relacionats amb el producte. En aquest cas ha 

estat de dificultat moderada i volum de feina gran. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment.  

- Responsable: Analista i Dissenyador 

 Assignació de requeriments de producte amb components de producte (RD SP2.2):  

- Avaluació: Aquesta pràctica va relacionada directament amb la RD SP2.1 però es un 

xic més senzilla. Ha estat de dificultat simple i amb un gran volum de feina. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment.  

- Responsable: Analista i Dissenyador 

 Seqüència d’integració del projecte (PI SP1.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica és complexa perquè hi ha molts factors a tenir en 

compte a l’hora de desenvolupar-la. En aquest projecte ha tingut un volum de feina 

molt petit ja que no hi ha gaires elements a integrar.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment degut a la 

complexitat de haver de tenir cura de molts factors.  

- Responsable: Dissenyador i Equip de sistemes 
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 Entorn d’integració del projecte (PI SP1.2):  

- Avaluació: Aquesta pràctica va molt relacionada amb la PI SP1.1, té un volum de 

feina molt semblant i una dificultat equivalent. En aquest projecte ha estat 

complexa però amb un volum de feina petit 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment degut a la 

complexitat de haver de tenir cura de molts factors.  

- Responsable: Dissenyador i Equip de sistemes 

 RP2: Acords amb els proveïdors  

 Adquisicions amb proveïdors (SAM SP1.1):  

- Avaluació: Per aquest projecte, aquesta pràctica ha estat simple i amb un volum de 

feina petit. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat  acceptada.  

- Responsable: Cap de projecte 

 Acords amb proveïdors (SAM SP1.3):  

- Avaluació: Per aquest projecte, aquesta pràctica ha estat simple i amb un volum de 

feina petit. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat  acceptada.  

- Responsable: Cap de projecte 

 RIP1: Anàlisi dels riscs 

 Identificació dels riscs del projecte (RSKM SP2.1):  

- Avaluació: Per aquest projecte aquesta pràctica no s’ha realitzat correctament ja 

que s’ha considerat que realitzar una llista inicial i força completa de possibles riscs 

era un treball amb un volum de feina molt gran i molt complexa. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau colossal.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat rebutjada.  

- Responsable: Analista 

 Avaluació i prioritat dels riscs (RSKM SP2.2):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat correctament ja que ha estat valorada 

de complexa i amb un volum de feina moderada. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat rebutjada.  

- Responsable: Cap de projecte i Analista 
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 Desenvolupar pla de mitigació i contingència (RSKM SP3.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat correctament ja que ha estat valorada 

amb complexitat moderat i amb un volum de feina gran. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat rebutjada.  

- Responsable: Analista 

 Implantació del pla de mitigació (RSKM SP3.2):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat correctament ja que ha estat valorada 

amb complexitat moderada i amb un volum de feina gran. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat rebutjada.  

- Responsable: Cap de projecte 

 PP1: Planificació del projecte 

 Calendari i pressupost (PP SP2.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha acabat resultant amb un volum de feina mig i de 

complexitat moderada degut a la problemàtica esmentada. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment degut a les 

dificultats afegides.  

- Responsable: Cap de projecte 

 Calendari complementat amb riscs de projecte (PP SP2.2):  

- Avaluació: Aquesta pràctica s’ha fet sobre un conjunt de riscs elaborat sense seguir 

la proposta i reduït.  Ha estat simple i amb poc volum de feina. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat rebutjada parcialment ja que alguna 

cosa s’ha fet però no tot.  

- Responsable: Cap de projecte 

 Planificació de la gestió de dades (PP SP2.3):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat moderada i amb molt poc volum de feina.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment.  

- Responsable: Cap de projecte 

 Planificació dels recursos (PP SP2.4):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat moderada i amb un volum de feina molt petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment.  



 
 

 

108 

- Responsable: Cap de projecte 

 Planificació de coneixements i habilitats (PP SP2.5):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat moderada i amb un volum de feina molt petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada pacialment.  

- Responsable: Cap de projecte 

 Planificació de la participació dels Stakeholders (PP SP2.6):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat moderada i amb un volum de feina molt petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment.  

- Responsable: Cap de projecte 

 Seqüència d’integració del projecte (PI SP1.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat moderada i amb un volum de feina molt petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment.  

- Responsable: Cap de projecte i Equip de sistemes 

 Planificació de projecte (PP SP2.7):  

- Avaluació: Aquesta pràctica és la suma de les anteriors d’aquest apartat de PP1, 

per tant ha estat complexa i amb un volum de feina molt petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada.  

- Responsable: Cap de projecte 

 Revisions de la planificació (PP SP3.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat moderada i amb un volum de feina petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat rebutjada parcialment degut a la 

complexitat d’agrupar diferents grups de persones implicades en el projecte.  

- Responsable: Cap de projecte, Client i Equip de sistemes 

 Ajustos del treball amb els recursos (PP SP3.2):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat moderada i amb un volum de feina petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat rebutjada parcialment degut a la 

complexitat d’agrupar diferents grups de persones implicades en el projecte.  

- Responsable: Cap de projecte, Client i Equip de sistemes 

 



 
 

 

109 

 Compromís de la planificació (PP SP3.3):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat moderada i amb un volum de feina petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment degut a la 

complexitat d’alinear els objectius diferents dels participants en el projecte.  

- Responsable: Cap de projecte, Client i Equip de sistemes 

 CP1: Càlcul de costos del projecte 

 Pressupost sobre planificació:  

- Avaluació: Aquesta pràctica s’ha realitzat de forma automàtica i per aquest motiu 

redueix la dificultat. Ha estat de complexitat moderada i molt poc volum de feina. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat molt acceptada.  

- Responsable: Cap de projecte 

 Pressupost sobre riscs:  

- Avaluació: Aquesta pràctica s’ha realitzat superficialment i per tant ha estat simple 

i amb un volum de feina petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada.  

- Responsable: Cap de projecte 

 Pressupost sobre acords amb proveïdors:  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat simple i amb un volum de feina petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment.  

- Responsable: Cap de projecte 

 Pressupost global del projecte:  

- Avaluació: Per realitzar aquesta pràctica s’ha valorat l’esforç d’adjuntar les 

realitzades anteriorment en aquest apartat CP1, per tant ha tingut una complexitat 

mínima i un volum de feina mínim. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau ínfim.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat molt acceptada.  

- Responsable: Cap de projecte i Client 

 ANP1: Anàlisi del projecte 

 Conceptes operacionals i escenaris (RD SP3.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat moderada i amb un volum de feina petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment.  
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- Responsable: Analista 

 Definició de les funcionalitats en casos d’ús (RD SP3.2):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha esta complexa i amb un volum de feina gran. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat rebutjada parcialment a causa de que 

s’han de tenir en compte molts factors i s’ha fet pesada de realitzar.  

- Responsable: Analista 

 Anàlisi de requeriments (RD SP3.3):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha esta complexa i amb un volum de feina gran. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat rebutjada parcialment a causa de que 

s’han de tenir en compte molts factors i s’ha fet pesada de realitzar.  

- Responsable: Analista 

 Equilibri dels requeriments (RD SP3.4):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha esta moderada i amb un volum de feina gran. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat rebutjada parcialment a causa de que 

s’han de tenir en compte molts factors i s’ha fet pesada de realitzar.  

- Responsable: Analista 

 Validació de requeriments (RD SP3.5):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha esta moderada i amb un volum de feina gran. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat rebutjada parcialment a causa de que 

s’han de tenir en compte molts factors i s’ha fet pesada de realitzar.  

- Responsable: Analista 

 Esquema conceptual d’anàlisi en UML:  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat moderada però amb un volum de feina petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada.  

- Responsable: Analista 

 DP1: Disseny del projecte 

 Revisió d’interfícies (PI SP2.1):  

- Avaluació: Ha estat una pràctica moderada i amb un volum de feina mig 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat rebutjada parcialment ja que no 

forma part de l’objectiu dels desenvolupadors.  
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- Responsable: Dissenyador 

 Gestió d’interfícies (PI SP2.2):  

- Avaluació: Ha estat una pràctica moderada i amb un volum de feina mig 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada.  

- Responsable: Dissenyador 

 Solucions alternatives seleccionades (TS SP1.2):  

- Avaluació: Ha estat una pràctica moderada i amb un volum de feina mig 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada.  

- Responsable: Dissenyador 

  Disseny del producte i components (TS SP2.1):  

- Avaluació: Aquesta tasca ha estat molt complexa i amb un volum de feina gran. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gegant.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat rebutjada parcialment degut a la 

complexitat i el volum que genera moltes complicacions.  

- Responsable: Dissenyador 

 Paquet de dades tècniques (TS SP2.2):  

- Avaluació: Aquesta tasca ha format part de la proposta de millora. Ha estat una 

tasca  moderada i amb un volum de feina molt petit. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada ja que forma part de la 

pròpia proposta.  

- Responsable: Responsable de qualitat 

 Disseny d’interfícies (TS SP2.3):  

- Avaluació: Ha estat una pràctica moderada i amb un volum de feina mig 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment.  

- Responsable: Dissenyador 

 Anàlisi de desenvolupament o compra (TS SP2.4):  

- Avaluació: Ha estat una pràctica moderada i amb un volum de feina petit 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment.  

- Responsable: Dissenyador 
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 IP1: Implementació del projecte per part de l’organització 

 Confirmacions d’integració (PI SP3.1):  

- Avaluació: Ha estat una pràctica moderada i amb un volum de feina petit 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment.  

- Responsable: Equip de sistemes 

 Integració dels components del producte (PI SP3.2):  

- Avaluació: Aquesta pràctica  és complexa ja que s’ha de coordinar molts elements 

diferents i té un gran volum de feina. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment  degut a la 

seva dificultat i volum de feina.  

- Responsable: Equip de sistemes i Programador 

 Avaluació de la integració dels components (PI SP3.3):  

- Avaluació: Aquesta pràctica  és directament proporcional a la PI SP3.2 però més 

senzilla. Ha estat una pràctica de complexitat moderada i amb un gran volum de 

feina. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment  degut a la 

seva dificultat i volum de feina.  

- Responsable: Equip de sistemes i Programador 

 Implementació del producte (TS SP3.1):  

- Avaluació: Aquesta tasca té una complexitat relacionada amb el tipus de projecte. 

En aquest cas és una tasca molt complexa amb un volum de feina molt gran. Tenint 

en compte que sempre apareixen més problemes a la implementació que en el 

disseny, el temps d’aquest es dues vegades o tres més gran que el temps de 

disseny. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau colossal.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada.  

- Responsable: Programador 

 Documentació de suport del producte (TS SP3.2):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat  de complexitat moderada i amb un gran 

volum de feina. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat rebutjada parcialment degut a la 

disconformitat de dur-la a terme.  

- Responsable: Programador 
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 IP2: Implementació del projecte per part dels proveïdors 

 Registre d’acords amb proveïdors executats (SAM SP2.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica és d’una complexitat moderada i amb un volum de 

feina petit.   

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada.  

- Responsable: Cap de projecte 

 Avaluació de productes de proveïdors (SAM SP2.3):  

- Avaluació: Aquesta pràctica és complexa i amb un volum de feina petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica no es pot valorar perquè no s’ha realitzat.  

- Responsable: Analista i Dissenyador 

 Acceptació dels productes dels proveïdors (SAM SP2.4):  

- Avaluació: Aquesta pràctica és complexa i amb un volum de feina petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica no es pot valorar perquè no s’ha realitzat.  

- Responsable: Analista i Dissenyador 

 Transició de productes (SAM SP2.5)  

- Avaluació: Aquesta pràctica és complexa i amb un volum de feina petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica no es pot valorar perquè no s’ha realitzat.  

- Responsable: Analista i Dissenyador 

 COP1: Control del l’evolució del projecte 

 Gestió de canvis en els requeriments (REQM SP1.3):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat de complexitat gran i amb un volum de feina 

equivalent al producte, que en aquest cas és gran. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat rebutjada parcialment.  

- Responsable: Analista i Dissenyador 

 Traçabilitat bidireccional dels requeriments (REQM SP1.4):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat de complexitat gran i amb un volum de feina 

equivalent al producte, que en aquest cas és gran. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat rebutjada parcialment.  

- Responsable: Analista i Dissenyador 
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 Identificació de inconsistències dels requeriments (REQM SP1.5):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat de complexitat gran i amb un volum de feina 

equivalent al producte, que en aquest cas és gran. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat rebutjada parcialment.  

- Responsable: Analista i Dissenyador 

 Supervisió de planificació (PMC SP1.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat moderada i amb un volum de feina equivalent 

al producte, que en aquest cas és mig. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment.  

- Responsable: Cap de projecte 

 Supervisió de compromisos (PMC SP1.2):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat moderada i amb un volum de feina petit. 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment.  

- Responsable: Cap de projecte 

 Supervisió de riscs (PMC SP1.3):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat correctament però es calcula que en 

aquest projecte seria de complexitat moderada i amb un volum de feina gran.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser acceptada parcialment.  

- Responsable: Analista i Dissenyador 

 Supervisió de gestió de dades (PMC SP1.4):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat correctament però es calcula que en 

aquest projecte seria de complexitat moderada i amb un volum de feina mig.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser acceptada parcialment.  

- Responsable: Analista i Dissenyador 

 Supervisió de Stakeholders (PMC SP1.5):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat de complexitat moderada i amb un volum de 

feina mig.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment.  

- Responsable: Cap de projecte 
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 Supervisió de progrés (PMC SP1.6):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat de complexitat moderada i amb un volum de 

feina mig.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment.  

- Responsable: Cap de projecte 

 Supervisió de fites (PMC SP1.7):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat de complexitat moderada i amb un volum de 

feina mig.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser acceptada.  

- Responsable: Cap de projecte 

 Execució d’accions correctives (PMC SP2.2):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat de complexitat moderada i amb un volum de 

feina gran.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment.  

- Responsable: Programador 

 COP2: Elements de validació del projecte 

 Components per ser validats (VAL SP1.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat de complexitat moderada i amb un volum de 

feina petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment.  

- Responsable: Cap de projecte i Client 

 COP3: Elements de verificació del projecte 

 Components per ser verificats (VER SP1.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat de complexitat moderada i amb un volum de 

feina petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment.  

- Responsable: Cap de projecte i Client 

 Preparar revisions per parelles (VER SP2.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no ha estat realitzada però ha estat valorada com una 

pràctica de complexitat moderada i amb un volum de feina mig.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  
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- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser com a mínim acceptada 

parcialment.  

- Responsable: Cap de projecte 

 Conduir revisions per parelles (VER SP2.2):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no ha estat realitzada però ha estat valorada com una 

pràctica de complexitat moderada i amb un volum de feina gran.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser com a mínim rebutjada 

parcialment.  

- Responsable: Programador 

 TP1: Resultats de la validació del projecte 

 Realització de validacions (VAL SP2.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no ha estat realitzada però ha estat valorada com una 

pràctica de complexitat moderada i amb un volum de feina gran.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser com a mínim acceptada 

parcialment.  

- Responsable: Programador 

 Anàlisi de validacions (VAL SP2.2):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no ha estat realitzada però ha estat valorada com una 

pràctica de complexitat moderada i amb un volum de feina gran.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser com a mínim acceptada 

parcialment.  

- Responsable: Analista i Dissenyador 

 TP2: Resultats de la verificació del projecte 

 Realització de verificació (VER SP3.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no ha estat realitzada completament. La part realitzada 

ha estat valorada com una pràctica de complexitat moderada i amb un volum de 

feina gran.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser com a mínim acceptada 

parcialment.  

- Responsable: Programador 

 Anàlisi de verificació (VER SP3.2):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no ha estat realitzada però ha estat valorada com una 

pràctica de complexitat moderada i amb un volum de feina gran.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  
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- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser com a mínim acceptada 

parcialment.  

- Responsable: Analista i Dissenyador 

 TP3: Entrega del producte 

 Empaquetar i entregar el producte (PI SP3.4):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat valorada com una pràctica de complexitat 

moderada i amb un volum de feina petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada.  

- Responsable: Cap de projecte i Client 

o Base de coneixement comuna  

- Avaluació: Per generar l’espai de la base de coneixement comú, no s’ha hagut de 

realitzar gaires canvis en l’estructura de l’LCFIB ja que s’ha incorporat dins d’un 

sistema en funcionament. Per tant ha estat una tasca simple i amb poc volum de 

feina (petit). 

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt petit.  

- Grau d’acceptació: Al ser una pràctica que proporciona organització i benefici,i al 

formar part dels objectius del projecte i al estar realitzada per mi,  ha estat 

acceptada completament.  

- Responsable: Responsable de qualitat 

L’avaluació de les pràctiques realitzades en aquest espai han estat: 

 EC1: Mesures de càlcul d’esforç i temps de realització de tasques 

 Mesures de càlcul de l’esforç i temps per dur a terme una tasca (IPM SP1.2):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat valorada com una pràctica complexa i amb un 

volum de feina molt petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada.  

- Responsable: Responsable de qualitat 

 EC2:  Control d’accessos als elements del projecte 

 Zones d’accés restringit, i qui té permisos per accedir-hi (IPM SP1.3):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat valorada com una pràctica molt complexa i 

amb un volum de feina petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat  acceptada.  

- Responsable: Equip de sistemes 

 Permisos d’accés a la informació del projecte (IPM SP1.3):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat valorada com una pràctica molt complexa i 

amb un volum de feina petit.  
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- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat  acceptada.  

- Responsable: Equip de sistemes 

 AC1: Estimacions de treball i atributs de les tasques 

 Estimacions de treball i atributs de les tasques (PP SP1.2):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat valorada com una pràctica complexa i amb un 

volum de feina gran.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat  acceptada parcialment degut al 

volum de feina i la complexitat.  

- Responsable: Responsable de qualitat 

 RC1: Criteris i processos d’integració 

 Establir criteris i processos per la integració (PI SP1.3):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica complexa i amb un volum de feina mig.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada parcialment degut a 

la complexitat de feina.  

- Responsable: Responsable de qualitat 

 RC2: Criteris de validació de requeriments 

 Criteris per validar requeriments (REQM SP1.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat valorada com una pràctica complexa i amb un 

volum de feina mig.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica ha estat acceptada parcialment degut a la 

complexitat de feina.  

- Responsable: Responsable de qualitat 

 RC3: Criteris de validació de proveïdors 

 Proveïdors vàlids per fer acords (SAM SP1.2):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica complexa i amb un volum de feina gran.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada parcialment degut a 

la complexitat de feina i el seu volum degut a les amplies possibilitats.  

- Responsable: Responsable de qualitat 
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 RIC1: Identificació de riscs i categories 

 Identificació de riscs i categories de riscs (RSKM SP1.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica complexa i amb un volum de feina gran.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada parcialment degut al 

volum i la complexitat de feina.  

- Responsable: Responsable de qualitat 

 RIC2: Paràmetres de risc 

 Definició dels paràmetres de risc (RSKM SP1.2):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica complexa i amb un volum de feina gran.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada parcialment degut al 

volum i la complexitat de feina.  

- Responsable: Responsable de qualitat 

 RIC3: Estratègia de gestió de riscs 

 Estratègia de gestió de riscs (RSKM SP1.3):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica complexa i amb un volum de feina gran.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada parcialment degut al 

volum i la complexitat de feina.  

- Responsable: Responsable de qualitat 

 PC1: Visió global del projecte 

  Visió compartida del projecte (IPM SP3.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica complexa i amb un volum de feina mig.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada parcialment  

- Responsable: Cap de projecte 

 Estratègia de comunicació del coneixement del projecte (IPM SP3.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica complexa i amb un volum de feina mig.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada parcialment.  

- Responsable: Responsable de qualitat 
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 PC2: Gestió d’equips integrats de treball 

 Estructura d’equips integrats (IPM SP3.2):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica moderada i amb un volum de feina mig.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada parcialment.  

- Responsable: Cap de projecte 

 Assignació de requeriments als equips integrats (IPM SP3.3):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat valorada com una pràctica complexa i amb un 

volum de feina petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada.  

- Responsable: Cap de projecte 

 Assignació de personal als equips integrats (IPM SP3.4):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica moderada i amb un volum de feina petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada parcialment.  

- Responsable: Cap de projecte 

 PC3: Comunicació entre els equips de treball 

 Col·laboració i comunicació entre els equips de treball (IPM SP3.5):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat valorada com una pràctica senzilla i amb un 

volum de feina mig.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada.  

- Responsable: Cap de projecte 

 CC1: Cost de recursos 

 Costos de recursos:  

- Avaluació: Aquesta pràctica s’ha realitzat amb una complexitat moderada i amb un 

volum de feina moderat.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada.  

- Responsable: Cap de projecte i Responsable de qualitat 

 CC2: Cost dels riscs 

 Costos de riscs:  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica complexa i amb un volum de feina gran.  
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- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada parcialment.  

- Responsable: Cap de projecte i Responsable de qualitat 

 ANC1: Mètodes de validació de l’anàlisi 

 Mètodes de validació de requeriments (RD SP3.5):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica moderat i amb un volum de feina mig.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada.  

- Responsable: Responsable de qualitat 

 DC1: Establiment de categories d’interfícies 

 Categorització d’interfícies (PI SP2.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica moderat i amb un volum de feina gran.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada.  

- Responsable: Responsable de qualitat 

 DC2: Criteris de selecció de les solucions alternatives  

 Solucions alternatives i criteris de selecció (TS SP1.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica complexa i amb un volum de feina gran.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada.  

- Responsable: Analista i Dissenyador 

 IC1: Patrons desenvolupats  

 Mòduls desenvolupats (TS SP3.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica moderat i amb un volum de feina molt gran.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada.  

- Responsable: Programador 

 IC2: Gestió dels components dels proveïdors 

 Anàlisi i supervisió dels processos dels proveïdors (SAM SP2.2):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica complexa i amb un volum de feina petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada parcialment.  
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- Responsable: Analista i Dissenyador 

 COC1: Gestió de problemes 

 Anàlisi de problemes (PMC SP2.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica moderat i amb un volum de feina mig.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada parcialment.  

- Responsable: Analista i Dissenyador 

 Gestió de les accions correctives (PMC SP2.3)  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica complexa i amb un volum de feina mig.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada.  

- Responsable: Analista i Dissenyador 

 COC2: Mètodes de validació 

 Mètodes de validació (VAL SP1.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat valorada com una pràctica complexa i amb un 

volum de feina petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada.  

- Responsable: Responsable de qualitat 

 Entorns de validació (VAL SP1.2):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica complexa i amb un volum de feina gran.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada parcialment.  

- Responsable: Analista i Dissenyador 

 Criteris i procediments de validació (VAL SP1.3):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica complexa i amb un volum de feina petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada.  

- Responsable: Responsable de qualitat 

 COC3: Mètodes de verificació 

 Mètodes de verificació (VER SP1.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica ha estat valorada com una pràctica complexa i amb un 

volum de feina petit.  
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- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada.  

- Responsable: Responsable de qualitat 

 Entorns de verificació (VER SP1.2):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica complexa i amb un volum de feina gran.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau molt gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada parcialment.  

- Responsable: Equip de sistemes 

 Criteris i procediments de verificació (VER SP1.3):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica complexa i amb un volum de feina petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau mig.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada.  

- Responsable: Responsable de qualitat 

 Anàlisi de dades de les revisions per parelles (VER SP2.3):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica moderada i amb un volum de feina petit.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau petit.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada.  

- Responsable: Analista i Dissenyador 

 TC1: Dificultats en la validació 

 Problemes al realitzar validacions (VAL SP2.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica de complexitat mitja i amb un volum de feina gran.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada.  

- Responsable: Responsable de qualitat 

 TC2: Dificultats en la verificació 

 Problemes al realitzar verificació (VER SP3.1):  

- Avaluació: Aquesta pràctica no s’ha realitzat però ha estat valorada com una 

pràctica de complexitat mitja i amb un volum de feina gran.  

- Grau d’esforç: L’esforç que s’ha valorat en aquesta pràctica és de grau gran.  

- Grau d’acceptació: Aquesta pràctica hauria de ser  acceptada.  

- Responsable: Responsable de qualitat 
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Després de veure com s’han anat avaluant les pràctiques, s’ha calculat l’esforç total del projecte si 

aquest fos finalitzat del tot. Per valorar aquest esforç s’han aplicat les formules definides a les 

mètriques.  

S’ha separat l’estudi de la feina a fer en la base de coneixement del projecte i la feina de la comuna. 

S’ha considerat la feina a fer de la base de coneixement comuna com si s’hagués de desenvolupar tota 

la informació referent a aquesta. El motiu d’aquesta decisió és que no hi ha informació ben 

enregistrada d’altres projectes. 

Per desenvolupar el producte generat seguint la proposta de millora, s’estima que hi ha d’haver el 

següent esforç: Aquest està valorat amb el  nombre de pràctiques que ha de realitzar cadascun dels 

rols per nivell d’esforç. 

  I M MP P MI G MG GE C Hores 

Cap de projecte 1 2 12 6 8 3       638,9 h 

Analista       2 6 8 6     1.134 h 

Dissenyador       2 10 4 3 1   939 h 

Programador         1 6 1   1 890 h 

Equip de sistemes     2 3 2 1 2     340 h 

Client 1 2 1 4 1 1 1     247,9 h 

Responsable de 
qualitat 

    4             28 h 

Total 1 2 16 12 20 16 10 1 1 3.213,9 h 

Imatge 30: Esforç realitzat per desenvolupar el projecte 

A la Imatge 30 es mostra les hores que suposa realitzar aquest conjunt de pràctiques de la proposta de 

millora sobre el projecte on s’ha aplicat.  

Al final es reflecteix quin és el còmput d’hores totals que s’estima per dur a terme aquest projecte. 

S’ha de  tenir en compte que hi ha tasques que han estat valorades com a compartides. Per aquestes 

tasques compartides s’ha contat el temps que es triguen a realitzar per el conjunt de persones 

implicades en elles. 

El resultat final d’hores representa les hores que s’han d’aplicar reals però no d’una forma lineal. Hi ha 

pràctiques que es poden dur a terme paral·lelament i per tant reduir el temps estimat de 

desenvolupament. 

A la Imatge 31 es pot veure la valoració que s’ha realitzat del temps que es trigaria a generar una base 

de coneixement comuna seguint els mateixos raonaments de la generació de la base de coneixement 

del projecte. 
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  I M MP P MI G MG GE C Hores 

Cap de projecte 
   

2 3 1 1 
  

269 h 

Analista 
    

3 
 

2 
  

255 h 

Dissenyador 
    

3 
 

2 
  

255 h 

Programador 
    

2 
 

1 
  

145 h 

Equip de sistemes 
         

0 h 

Client 
         

0 h  

Responsable de 
qualitat    

2 5 7 5 
  

969 h 

Total 
   

4 13 8 9 
  

1.638 h 

Imatge 31: Esforç realitzat per desenvolupar la base de coneixement comuna 

o Referent al grau d’acceptació de les tasques, s’ha contat el nombre d’aparicions de cada resultat i s’ha 

resolt la formula establerta a les mètriques donant un valor de 4 a l’acceptació, 3 a l’acceptació parcial, 

2 al rebuig parcial i 1 al rebuig total. Així doncs un cop aplicada la formula és pot valorar quin grau 

d’acceptació té la proposta. 

 

El resultat obtingut de 3,03 situa l’acceptació en el grau d’acceptació parcial per l’aproximació dels 

decimals.  

S’ha realitzat una avaluació que dona informació del cost del desenvolupament d’un projecte prova per 

realitzar conclusions sobre l’aplicació de la proposta. Arribats a aquest punt podem dir que s’ha realitzat el 

període d’avaluació de la Imatge 32 . 

Imatge 32: Cicle de vida del desenvolupament del PFM 
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77..22  CCoonncclluussiioonnss  
En aquest apartat s’extreuen les conclusions del que suposa aplicar aquesta proposta de millora. S’ha 
valorat els resultats obtinguts de l’avaluació i s’ha tancat el capítol amb unes conclusions generals. 

77..22..11  QQuuaalliittaatt  ddeell  pprroojjeeccttee  
Referent a la qualitat, s’ha agafat la mètrica definida en el procés d’avaluació i s’ha calculat quin era el 
nivell de qualitat abans d’aplicar la proposta de millora tant de l’LCFIB com de les Àrees de l’organització  a 
l’LCFIB.  

El resultat de l’avaluació del nivell de l’organització: 

 

 

Es pot observar que el nivell de qualitat de l’LCFIB incrementa un 28% el seu valor un cop s’aplica la 
proposta de millora com indica el resultat de l’avaluació. 

El resultat de l’avaluació del nivell de cadascuna de les Àrees de l’organització: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es focalitza sobre les Àrees de l’organització es veu que, la millora es realitza sobre les que s’ha centrat la 
proposta. S’ha valorat un increment significatiu en aquestes que condueix cap a la millora del 
desenvolupament dels projectes de sistemes d’informació.  

El increment és d’un 30% a l’Administració de projectes i un 75% a l’Enginyeria. Aquest increment és degut 
a que no hi havia una metodologia estàndard establerta, però en el l’LCFIB, ja s’utilitzaven individualment 
algunes de les bones pràctiques descrites en la proposta. 

Com a conclusió de la qualitat oferta, es pot dir que la proposta incrementa el nivell de qualitat facilitant 
que es compleixin els acords d’entrega, s’evitin errors, s’utilitzi el coneixement d’altres projectes, hi hagi un 
coneixement més definit del que s’ha de fer i el client acabi rebent un producte més ben elaborat. 

   



 
 

 

127 

77..22..22  SSaattiissffaacccciióó  ddeell  cclliieenntt  
Referent a la satisfacció del client, no es pot extreure cap conclusió degut a que no s’ha pogut extreure una 
valoració en aquesta mètrica.  

Tot i no haver realitzat l’avaluació, s’espera un increment de satisfacció ja que s’ha avaluat una millora en la 
qualitat del producte i aquest fet segur que es reflecteix en el receptor del producte. 

77..22..33  EEssffoorrçç  rreeaalliittzzaatt  aa  ll’’aapplliiccaarr  llaa  pprrooppoossttaa  
Referent a l’esforç que ha significat realitzar la proposta de millora, s’ha observat que s’ha de invertir un 
conjunt d’hores de feina elevat en general però s’ha de puntualitzar per veure quin és el benefici obtingut.  

S’ha valorat que el nombre d’hores pel projecte de 3.214 aproximadament, és un nombre més elevat en 
comparació amb altres projectes realitzats a la casa amb unes característiques equivalents però no el 
suficient elevat com per considerar-se un valor inadequat. Aquesta diferència d’hores pot ser assumible 
tenint en compte que gràcies al model es disminuiran significativament les variacions en el càlcul del 
temps, en l’extracció de requeriments, en el disseny, en el producte realitzat ni en els costos.  

Sobre l’esforç de realitzar la base de coneixement comuna, s’ha valorat que s’ha de realitzar un esforç molt 
gran ja que consta d’un nombre d’hores molt elevat (1.638) que no aporta un benefici directe. Aquest 
esforç únicament s’ha de realitzar en una etapa inicial ja que com més informació tingui la base de 
coneixement comuna, més reduït serà l’esforç a realitzar en aquesta i en la base de coneixement del 
projecte.  

La conclusió referent a l’esforç ens indica que aplicar un model de las característiques del CMMI requereix 
esforços grans en les primeres etapes de implantació. A mida que es va adaptant i es va definint la manera 
de treballar, es va estalviant temps i els treballadors guanyen coneixement del que han de realitzar en cada 
moment, per tant es redueix la possibilitat de cometre errors deguts al desconeixement o a l’oblit. 

L’esforç aplicat per seguir un model d’aquest tipus disminueix amb el temps fins assolir un nivell més reduït 
que l’utilitzat per desenvolupar projectes actualment. Per tant amb una política de negoci a llarg termini 
s’espera una reducció significativa d’aquest esforç. 

77..22..44  AAcccceeppttaacciióó  aa  ll’’aapplliiccaarr  llaa  pprrooppoossttaa  
Referent a l’acceptació de la proposta s’ha assolit un valor de 3,03 dins de la categoria d’acceptació parcial. 

S’ha analitzat aquest valor ja que està dins d’un bon nivell d’acceptació però no té acceptació total. 

El fet de tenir 88 de les 115 pràctiques a realitzar dins de l’acceptació, és una dada que ens indica que en 

general els treballadors estan d’acord amb fer les coses amb qualitat. El resultat obtingut assenyala que hi 

ha alguna petita disconformitat a realitzar les tasques seguint uns patrons fixats. Com és habitual en tots els 

sectors i per tant en aquest també, sempre hi ha un mínim grau de rebuig quan al treballador li és imposat 

un canvi en la seva dinàmica laboral. 

Hi ha 27 pràctiques que tenen algun tipus de rebuig. Aquest rebuig és perquè els models de qualitat són 

molt estrictes en la realització dels processos.  

S’ha d’aconseguir una implicació del personal fent que es doni compte de la importància de la qualitat en 

els processos. Encara que l’aplicació de la qualitat generi un volum de feina més elevat al inici, s’ha de 

transmetre el benefici que els treballadors rebran al disminuir el nombre d’errors i al augmentar el seu 

coneixement. 

Per tant, es conclou que hi ha una acceptació general, amb alguna discrepància que és natural en tots els 

camps degut a la imposició del canvi. 
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77..22..55  CCoonncclluussiioonnss  ggeenneerraallss  ddee  ll’’aapplliiccaacciióó  
Arribats a aquest punt, s’ha arribat a les conclusions següents: 

o Amb l’aplicació de la proposta s’aconsegueix una guia de treball que facilita la direcció d’un 

projecte, una visió general del que s’ha d’anar fent i una orientació de com realitzar les tasques. 

o Amb l’aplicació d’un model d’aquestes característiques, l’aprenentatge per part dels treballadors 

és més senzill i condueix a resultats més prometedors. 

o L’esforç inicial per dur a terme un model com el CMMI és elevat degut a la necessitat 

d’aprenentatge.  

o Amb el pas del temps, el model s’autoalimenta i augmenta en coneixement simplificant la 

realització de projectes futurs que poden aprofitar aquesta informació. 

o El nombre d’errors que puguin haver-hi disminueix ja que és té un major control del 

desenvolupament del projecte en tot moment i s’eviten els errors en etapes més inicials del 

procés. Per aquest motiu és pot dir que  la qualitat del producte augmenta. 

o Encara que no s’ha pogut demostrar a l’avaluació, un model d’aquestes característiques genera 

un augment de la satisfacció del client gràcies al compliment de les dates d’entregues, la reducció 

d’errors i la seguretat que genera el coneixement de l’evolució del producte. 

o El compromís de l’organització sobre un model d’aquest tipus és molt important i s’ha de 

fomentar el suport dels responsables de la gestió d’aquesta per garantir el compliment dels 

processos establerts.  

o La implicació dels treballadors és determinant per un bon resultat del producte, una falta de 

motivació per realitzar bé els processos, genera pèrdua de temps i problemes greus que poden 

ser perjudicials per l’organització. 

Arribats a aquest punt es pot dir que s’ha extret les conclusions possibles de l’aplicació de la proposta i per 

tant es pot donar finalitzada aquesta etapa que forma part de les representades a la Imatge 33. 

Imatge 33: Cicle de vida del desenvolupament del PFM 
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88..  TTrreebbaallll  ffuuttuurr  
En aquest capítol es farà una síntesi molt breu de la feina realitzada durant el projecte  fins aquest punt i es 
desenvoluparà un conjunt de propostes del treball futur que es considera convenient per seguir amb 
l’estudi iniciat. 

88..11  SSíínntteessii  ddeell  ttrreebbaallll  rreeaalliittzzaatt  ffiinnss  eell  mmoommeenntt  
Les tasques realitzades han estat: 

1- Estudi i recopilació  dels models de qualitat de processos (capítol 2): 

Aquest estudi s’ha realitzat sobre els models i estàndards que hi ha avui en dia que regeixen la 
qualitat de processos. 

Principalment s’ha fet èmfasi sobre el processos a l’hora de desenvolupament de projectes de 
sistemes de la informació i per tant s’ha mirat les ISO/IEC 9000, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15504 i el 
model CMMI que són els estàndards més importants en el tema de la qualitat. 

S’ha decidit prendre com a referència aquest últim, el CMMI per diversos motius esmentats al 
capítol 2.5 i per tant s’ha realitzat un estudi extens i concret del seu funcionament per tal de 
poder-lo aplicar. 

2- Recollida d’informació sobre la metodologia de l’LCFIB (capítol 3): 

L’LCFIB té com a missió principal la prestació de serveis, en les tecnologies informàtiques i de 
comunicació i desenvolupa projectes d’innovació i de transferència de tecnologia. 

La recollida d’informació sobre com es treballa a l’LCFIB, ha consistit en una unificació de la 
metodologia i les eines utilitzades en un únic document, utilitzant com a punt de partida un 
qüestionari per obtenir la informació necessària i utilitzant els coneixements que s’han adquirit 
durant un període de treball de més de dos anys.  

S’ha vist que els processos que es realitzen a l’LCFIB segueixen bones pràctiques establertes en el 
sector de les tecnologies de la informació i comunicació, però que és necessari estructurar-les 
com és degut i afegir-ne per realitzar desenvolupaments amb millor qualitat. 

3- Comparació entre el CMMI i la metodologia de l’LCFIB (capítol 4): 

Per tal de poder avaluar fins quin punt l’LCFIB segueix les millors pràctiques en el 
desenvolupament de projectes i poder proposar noves millores, s’ha comparat la metodologia 
triada CMMI, amb els processos de desenvolupament de l’LCFIB. 

Aquesta metodologia està estructurada per CMMI que determinen quins processos s’han de fer 
per assolir certs graus de qualitat.  

Degut a que la metodologia de l’LCFIB està bastant ben gestionada, desprès d’haver-la estudiat, 
s’ha determinat comparar-la amb el Nivell de Maduresa (ML) 2 del CMMI per tal de determinar si 
es pot aplicar nivells superiors. 

D’aquesta comparativa ha sortit el conjunt de tasques crítiques sobre les que s’hauria de fer 
èmfasi per tal de millorar els processos de l’LCFIB. 

4- Proposta de millora, adaptació i metodologia (capítol 5): 

S’ha realitzat una proposta de millora seguint el CMMI en la seva Representació Continua. 

D’aquesta representació, s’ha agafat una part interessant que és la més relacionada amb els 
processos de desenvolupament de sistemes d’informació i s’ha estudiat detalladament el cicle de 
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vida d’un projecte d’aquestes característiques per tal d’adaptar-los generant un procés 
estructurat i organitzat. 

S’ha realitzat una estructura per facilitar la gestió de la informació generada i l’accés a aquesta 
com a guia orientativa en treballs futurs. 

5- Aplicació en un projecte (capítol 0): 

Un cop desenvolupat el pla de millora i identificades les tasques a realitzar s’ha aplicat els 
processos determinats per l’estudi a un projecte de desenvolupament que es realitzarà al propi 
LCFIB.  

A l’hora de realitzar aquesta aplicació s’ha fet un control de quin era l’impacta de l’aplicació de la 
proposta sobre el projecte. 

6- Avaluació i extracció de conclusions (capítol 7): 

Per tal de poder avaluar el benefici que pot aportar a l’LCFIB l’aplicació d’aquesta proposta sobre 
un projecte de desenvolupament, s’han determinat unes mètriques.  

Amb aquestes mètriques es pretén saber quin ha esta l’esforç de l’aplicació, quina acceptació ha 
tingut davant dels treballadors, quin ha estat la satisfacció del client i quina millora qualitativa 
ofereix la proposta. 

De l’avaluació realitzada s’han extret conclusions per determinar els passos a seguir en el treball 
futur a realitzar sobre aquesta proposta de millora. 

88..22  PPrrooppoossttaa  ddee  ttrreebbaallll  ffuuttuurr  
Un cop extretes les conclusions s’ha realitzat tres propostes interessants per el treball futur relacionat amb 
l’estudi desenvolupat en aquest projecte final de màster.  

o Com s’ha de finalitzar l’aplicació de la proposta de millora 

o Com s’ha de seguir desenvolupant la proposta de millora en altres àrees de l’organització 

o Desenvolupament d’un projecte per la gestió de la informació generada en aquesta proposta 

88..22..11  CCoonnttiinnuuaacciióó  ddee  ll’’aapplliiccaacciióó  ddee  llaa  pprrooppoossttaa  
Des del inici del projecte final de màster, el procés que s’ha utilitzat per realitzar-lo ha estat una estructura 
cíclica amb la intenció d’anar ampliant i millorant la proposta de millora a traves dels cicles. 

Durant la realització de la proposta i l’aplicació d’aquesta s’ha anat relacionant els passos realitzats amb el 
model cíclic determinat i s’ha vist que no s’ha pogut realitzar una volta completa com s’esperava al inici del 
projecte final de màster. 

Un cop arribats a aquest punt i amb el coneixement dels passos realitzats, el primer objectiu de futur ha de 
ser finalitzar aquesta primera volta del procés. 

Només s’ha fet completament l’anàlisi de l’estat actual i la realització de la proposta de millora.  

És essencial refinar la proposta que ha estat realitzada i així obtenir el major benefici que es pugui extreure 
d’un model de qualitat com el CMMI. Aquesta s’ha d’anar provant sobre projectes que s’estan 
desenvolupant per determinar quins errors hi ha i poder estudiar solucions alternatives. 

Durant el desenvolupament del projecte final de màster, s’han realitzat parts de la proposta de millora a la 
vegada que s’anaven desenvolupant en el projecte sobre el que s’havia de fer l’estudi d’aplicació. Aquest 
fet s’ha realitzat d’aquesta manera degut a la restricció temporal que hi ha per la resolució del projecte 
final de màster però ha estat un fet que no ha estat satisfactori del tot. 
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El procés correcte d’aplicació de la proposta sobre un projecte ha de ser el de realitzar primer la proposta i 
un cop esta completa, anar aplicant-la. 

A partir d’aquest moment, la proposta de millora ja està finalitzada del tot, i s’han definit unes mètriques 
per poder avaluar l’esforç que suposa aplicar-la sobre un projecte. 

Els passos a seguir sobre la proposta han de ser els següents: 

o Finalitzar l’aplicació que s’està realitzant en aquest moment per validar l’avaluació realitzada, 
extreure els errors existents de la proposta i realitzar accions correctives a aquesta i així finalitzar 
el cicle iniciat.  

o Posar a disposició dels treballadors la proposta de millora amb la intenció de comunicar el procés 
a seguir durant la realització de projecte. D’aquesta comunicació s’espera dos resultats: 

 Que la proposta sigui revisada per treballadors amb suficient coneixement per aportar 
millores possibles 

 Que hi hagi una difusió del coneixement als treballadors de l’LCFIB que en puguin treure un 
profit per les seves tasques diàries. 

o Aplicar la proposa a projectes que puguin ser comparats amb altres similars ja realitzats per 
avaluar la diferència de l’esforç realitzat, els beneficis obtinguts i poder refinar-la observant les 
conclusions extretes. 

o Generar la base de coneixement comuna per l’organització i iniciar la introducció d’informació 
seguint el patró establert per aquesta. 

Arribats a aquest punt es pot dir que s’ha finalitzat el procés del projecte final de màster realitzant totes les 
tasques que s’han pogut dur a terme durant aquest període de temps. Degut a la falta d’aplicació i 
avaluació total, falta realitzar les millores  determinades a la Imatge 34. 

 

88..22..22  CCoonnttiinnuuaacciióó  ddee  ll’’aapplliiccaacciióó  ddeell  CCMMMMII  
Desprès de la realització d’aquest projecte final de màster, s’ha trobat interessant seguir aplicant el model 
CMMI  de millora de processos d’organitzacions dedicades a  desenvolupament de sistemes d’informació. 

S’ha de tenir en compte que aquest procés d’aplicació del model s’ha de realitzar tenint un coneixement 
del funcionament del CMMI  i per tant, si la persona encarregada a dur a terme aquesta tasca no tingués 
aquest coneixement, hauria d’estudiar el model per tenir una comprensió necessària per aplicar-lo. 

Imatge 34: Cicle de vida del desenvolupament del PFM  
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Desprès de la realització del projecte final de màster, es pot establir que una persona necessita 
aproximadament un més de dedicació completa per poder entendre el funcionament exacte del CMMI. La 
lectura del capítol 2.4 d’aquesta memòria pot ajudar a entendre d’una manera més senzilla el 
funcionament bàsic d’aquest. 

Durant aquesta realització de projecte final de màster, s’ha adquirit un coneixement bàsic sobre tots els 
elements del model CMMI i per aquest motiu s’ha determinat interessant seguir les següents accions: 

o El primer que s’hauria de realitzar seria completar el Nivell de Maduresa (ML) 2.  

S’ha d’estudiar detingudament les Àrees de Processos (PA) CM, MA, PPQA i determinar com 
s’han de realitzar les pràctiques proposades per assolir els objectius que assenyalen. 

Desprès de posar en pràctica aquestes Àrees de Processos (PA)  s’ha d’establir unes mètriques de 
medició de la feina realitzada amb la intenció de poder avaluar si la proposta realitzada sobre 
aquestes, és la més adequada o es pot refinar. 

Amb el coneixement adquirit fins el moment, s’ha determinat que dur a terme aquesta pràctica 
pot suposar un període de 4 mesos per una persona que és dediqui a estudiar el model i realitzar 
la proposta. 

o El segon pas a seguir per completar la implantació del model és el de realitzar els objectius 
genèrics i les pràctiques genèriques del Nivell de Maduresa (ML) 2. 

S’ha d’agafar totes les Àrees de Processos (PA) i anar realitzant les pràctiques genèriques fins 
assolir tots els objectius genèrics. 

És important la realització de l’estudi complet i la proposta de millora abans d’iniciar cap aplicació. 

Amb el coneixement adquirit fins el moment, s’ha determinat que dur a terme aquesta pràctica 
pot suposar un període de 7 mesos per una persona que és dediqui a estudiar el model i realitzar 
la proposta. 

o El tercer pas que s’hauria de realitzar seria completar el Nivell de Maduresa (ML) 3. 

 S’ha d’estudiar detingudament les Àrees de Processos (PA) de ODP, OPF, OT i DAR i determinar 
com s’han de realitzar les pràctiques proposades per assolir els objectius que assenyalen. 

Desprès de posar en pràctica aquestes Àrees de Processos (PA)  s’ha d’establir unes mètriques de 
medició de la feina realitzada amb la intenció de poder avaluar si la proposta realitzada sobre 
aquestes, és la més adequada o es pot refinar. 

Amb el coneixement adquirit fins el moment, s’ha determinat que dur a terme aquesta pràctica 
pot suposar un període de 5 mesos per una persona que és dediqui a estudiar el model i realitzar 
la proposta. 

o El quart pas a seguir per completar la implantació del model és el de realitzar els objectius 
genèrics i les pràctiques genèriques del Nivell de Maduresa (ML) 2 a les Àrees de Processos (PA) 
de OPD, OPF, OT i DAR.  

Aquesta pràctica hauria de seguir la proposta de millora realitzada en el segon pas de l’aplicació 
del model i per tant hauria de ser relativament senzilla.  

Amb el coneixement adquirit fins el moment, s’ha determinat que dur a terme aquesta pràctica 
pot suposar un període de 3 mesos per una persona que és dediqui a estudiar el model i realitzar 
la proposta. 

o El cinquè pas a seguir per completar la implantació del model és el de realitzar els objectius 
genèrics i les pràctiques genèriques del Nivell de Maduresa (ML) 3 a totes les Àrees de Processos 
(PA) que ja estiguin implantades a l’organització. 

Amb el coneixement adquirit fins el moment, s’ha determinat que dur a terme aquesta pràctica 
pot suposar un període de 6 mesos per una persona que és dediqui a estudiar el model i realitzar 
la proposta. 
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o En aquest punt l’organització tindrà un Nivell de Maduresa (ML) 3. 

Aquest nivell és molt acceptable, però es pot acabar d’implantar les pràctiques i objectius dels 
Nivell de Maduresa (ML) 4 i 5 amb l’objectiu d’assolir al màxim el model CMMI. 

El que s’hauria de fer per implantar aquests dos nivells seria anar seguint el procés explicat 
d’implantar primer les pràctiques específiques i després les genèriques del 4 i 5 nivell. 

Durant la realització del projecte final de màster no s’ha adquirit el coneixement necessari per 
determinar el temps que podria suposar dur a terme aquesta implantació. 

88..22..33  PPrroojjeeccttee  ddee  ggeessttiióó  ddee  pprroojjeecctteess  
Durant el procés de desenvolupament del projecte final de màster he reflexionat sobre una opció de futur 
que considero molt interessant.  

Sota el meu punt de vista, la majoria de projectes de desenvolupament de sistemes d’informació, 
consisteixen en estudiar les organitzacions i proposar sistemes que facilitin els seus objectius de negoci.  

Un escenari molt habitual que ens trobem en aquestes organitzacions consisteix en un ús dels sistemes 
informàtics de l’organització de forma ineficient i desestructurada. La situació més habitual és trobar que 
utilitzen un conjunt d’arxius amb diferents formats per emmagatzemar la seva informació. Aquest sistema 
provoca problemàtiques com no fer les coses homogeneïtzades, no tenir una centralització d’informació, 
no tenir una base de coneixement on fer referència, limitació de l’explotació de les dades de negoci i la 
pèrdua d’informació degut a errors massa habituals. 

La solució habitual a aquesta problemàtica acostuma ser la producció d’un producte amb característiques 
similars per totes les organitzacions. La solució és un sistema centralitzat de tractament de dades que 
permet dur a terme la lògica de negoci, accedir senzillament a la informació, permetre una correcte 
explotació de les dades i una unificació dels processos, gracies a l’estructura del sistema creat. 

La meva visió referent a aquestes situacions habituals és que en el món de les tecnologies d’informació i 
comunicació, nosaltres mateixos cometem els errors que cometen aquestes organitzacions a l’hora de 
realitzar desenvolupament de projectes de sistemes d’informació. 

Un cop desenvolupat el projecte final de màster he après com s’ha de realitzar correctament el 
desenvolupament d’un projecte sobre un sistema d’informació. 

Així doncs la meva proposta consisteix en la realització d’un sistema d’informació que ajudi a la generació 
de projectes de sistemes d’informació.  

Aquest sistema d’informació s’ha considerat que pot ser molt beneficiós realitzar ja que tindria les següents 
característiques: 

o Estaria realitzat seguint el model CMMI amb la qual cosa es garanteixen processos de qualitat 

o Serviria de guia per responsables del desenvolupament de projecte 

 Hi hauria un procés definit per realitzar projectes 

 Orientació per saber en tot moment el que s’ha de fer 

 Facilitaria les planificacions consultant els temps utilitzats en projectes anteriors 

o Serviria de base de coneixement centralitzada i aprofitable per els nous projectes  

o S’estalviaria feina simplificant pràctiques utilitzant desenvolupaments anteriors 

o Ajudaria a fer la feina correctament amb l’ajut d’exemples de casos reals 

Així doncs s’ha valorat una proposta molt interessant la realització del sistema d’informació que ajudi a 
desenvolupar correctament. Amb la proposta de millora realitzada en aquest document es tindria una base 
d’informació molt bona per determinar els requeriments del sistema ajudant a la creació d’una eina de 
treball molt útil.   
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99..  PPllaanniiffiiccaacciióó  ddeell  pprroojjeeccttee  
S’ha realitzat una valoració de com s’ha complert la planificació establerta a principis del projecte final de 
màster i quines han estat les seves desviacions. 

S’ha de tenir en compte que aquest estudi té una part molt important que depèn de la planificació d’un 
altre projecte sobre el que s’ha aplicat la proposta de millora realitzada seguint el model CMMI.  

Per aquest motiu s’ha trobat interessant mostrar també la planificació inicial d’aquest i les seves 
desviacions. 

99..11  PPllaanniiffiiccaacciióó  iinniicciiaall  
La planificació inicial del projecte a desenvolupar sobre el que es basa l’estudi que es realitza com a 
projecte final de Màster va ser la representada a la Imatge 35. 

 

La previsió inicial d’aquesta planificació era que el projecte de la Fundació Pi i Sunyer tindria un temps de 
desenvolupament que s’iniciaria el dia 04 d’abril del 2009 i finalitzaria el 27 de juliol del 2009. 

Després de l’etapa de desenvolupament es va determinar una etapa de validació del sistema per part del 
client on el sistema desenvolupat no estaria en explotació. Aquesta etapa s’iniciava el 28 de juliol del 2009 i 
havia de durar fins el 24 d’agost del 2009.  

El projecte es finalitzaria amb una etapa de tancament que duraria fins el dia 10 de setembre del 2009. 

  

Imatge 35: Planificació inicial del projecte per la Fundació Pi i Sunyer 



 
 

 

135 

Sobre la planificació realitzada del projecte de la Fundació Pi i Sunyer es va desenvolupar la planificació 
inicial del projecte final de màster que es pot observar a la Imatge 36. 

La planificació inicial del projecte es va realitzar tenint en compte quines eren les necessitats del projecte 
de desenvolupament per la Fundació Pi i Sunyer.  

A partir d’aquestes necessitats i sense conèixer el model del CMMI es va determinar com aniria progressant 
la realització de les etapes que s’havien definit del projecte final de màster. 

És va decidir que a la proposta de millora es tractarien les etapes definides del projecte per la Fundació Pi i 
Sunyer. Aquestes etapes són les que apareixen de color verd a la imatge superior. 

Es va anar realitzant l’aplicació de la proposta creada en els moments que es realitzaven les pràctiques 
establertes en el projecte. 

Seguint les previsions de la realització del projecte final de màster, s’havia d’haver aplicat la proposta 
completament a dia 27 de juliol del 2009. 

Inicialment es disposava del temps restant fins a inicis de setembre del 2009 per finalitzar les tasques 
necessàries de l’estudi de la qualitat en el desenvolupament de sistemes d’informació. 

99..22  DDeessvviiaacciióó  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióó  
La planificació dels dos projectes ha variat considerablement per dos motius principals. 

El primer motiu de variació de la planificació, ha estat el comentat al capítol 6.1.2 on es feia referència a un 
càlcul incorrecte de les necessitats del client i per tant una avaluació incorrecte de l’esforç necessari per 
realitzar el projecte. 

El segon motiu ha estat el desconeixement del model CMMI que ha comportat una mala previsió de les 
pràctiques que realment s’havien de realitzar i per tant una mala previsió temporal. 

Imatge 36: Planificació inicial de la realització del projecte final de màster 



 
 

 

136 

Per aquests motius, s’ha hagut de planificar de nou les tasques a realitzar. Aquesta nova planificació del 
projecte de la Fundació Pi i Sunyer és la que es mostra a la Imatge 37 i com es pot observar, és 
completament diferent a la inicial. 

Imatge 37: Planificació real del projecte de la Fundació Pi i Sunyer 
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La planificació real del projecte final de màster ha estat la que es pot observar a la Imatge 38. 

Com es pot observar en color verd s’ha destacat les tasques corresponents a la primera fase del projecte de 
la Fundació Pi i Sunyer. Les tasques corresponents a aquest projecte s’han allargat per la problemàtica 
esmentada al capítol 6.1.2 i per tant no finalitzarà tot el projecte fins a principis de novembre del 2009.  

Les tasques d’avaluació de la proposta de millora han hagut de finalitzar a finals de juliol del 2009 a causa 
de les vacances dels desenvolupadors. No és reflectiran els resultats de la feina que es pugui fer a setembre 
en aquest estudi ja que queda fora de termini per l’entrega de la memòria del projecte final de màster.  

Un cop realitzades les planificacions de nou, s’ha observat que a part de les clares desviacions temporals 
que hi ha al projecte de la Fundació Pi i Sunyer també hi ha desviacions temporals importants en el 
projecte final de màster. 

Els motius d’aquestes desviacions temporals es reflecteixen clarament a la Imatge 39 on es pot observar 
una comparativa entre les hores estimades a la planificació inicial i les realitzades realment.  

D’aquesta comparativa la dada més significativa és que hi ha 328 hores de diferència entre la planificació i 
l’execució real. Aquesta dada és molt alarmant ja que aquesta desviació suposa un increment d’una tercera 
part del temps valorat inicialment. Per aquest motiu s’ha estudiat quins han estat els factors més 
determinants per que es produís aquesta diferència. 

Els factors són els següents: 

o Un increment de 154 hores en el temps necessari per l’estudi i l’enteniment del model CMMI. 

o Un increment de 121 hores en el temps de realitzar la proposta de millora. 

o Un increment de 305 hores en el temps de desenvolupament de la memòria del projecte. 

Imatge 38: Planificació real del projecte final de màster 



 
 

 

138 

També hi ha hagut factors que han estat desenvolupats més ràpid del temps esperat. 

o Un decrement de 84 hores en el temps d’aplicació del model perquè s’ha hagut de participar 
mínimament en les tasques. 

o Un decrement de 168 hores en el temps aplicat a l’avaluació i el control de l’aplicació de la 
proposta de millora. 

 Planificació inicial Planificació real 

Estudi d’entorn 91 h 91 h 

Estudi del CMMI 56 h 210 h 

Estudi del l’LCFIB 21 h 21 h 

Comparativa CMMI & LCFIB 21 h 21 h 

Realització de la proposta 47 h 168 h 

Aplicació de la proposta 180 h 96 h 

Avaluació i control 392 h 224 h 

Propostes de futur 14 h 14 h 

Redacció de memòria 80 h 385 h 

Total 902 h 1230 h 
Imatge 39: Comparació de les hores planificades i les dedicades del projecte final de màster 

Es pot observar de l’anàlisi realitzat sobre la diferència entre les hores planificades i les hores reals que es 
va desenvolupar una planificació inicial molt equivocada i per aquest motiu hi ha hagut aquest increment 
tant gran. 

Aquest fet s’ha produït per desenvolupar una planificació sobre un treball a realitzar que es desconeixia 
totalment i per tant no es van poder avaluar correctament els esforços temporals que s’haurien de produir 
per realitzar el projecte final de màster. 

Un cop més queda demostrat que és essencial fer les coses correctament.  

Si s’hagués fet la planificació inicial seguint la proposta de millora, segurament s’hagués aconseguit realitzar 
una millor planificació i per tant la desviació temporal no hagués estat tant significativa ni s’hagués hagut 
de realitzar més esforços dels plantejats inicialment.  
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1100..  EEssttuuddii  eeccoonnòòmmiicc  
S’ha realitzat un estudi econòmic bàsic per poder valorar el cost que tindria desenvolupar una proposta de 
millora com la que s’ha desenvolupat en aquest projecte final de màster.  

Després s’ha fet el càlcul del cost de realitzar aquest projecte per l’LCFIB. 

1100..11  VVaalloorr  rreeaall    
Per poder calcular el valor real s’ha determinat tres rols diferents que formarien part del desenvolupament 
del estudi. Aquests rols són els de cap de projecte, un expert en CMMI i un desenvolupador junior. 

 

 Cap de projecte Expert en CMMI 
Desenvolupador 

junior 
Total en hores 

Estudi d’entorn 30 % = 27,3 h  70 % = 63,7 h 91 h 

Estudi del CMMI  10 % = 21 h 90 % = 189 h 210 h 

Estudi del l’LCFIB 10 % = 2,1 h 30 % = 6,3 h 60 % = 12,6 h 21 h 

Comparativa CMMI & LCFIB 20 % = 4,2 h 40 % = 8,4 h 40 % = 8,4 h 21 h 

Realització de la proposta 10 % = 16,8 h 30 % = 50,4 h 60 %= 100,8 h 168 h 

Aplicació de la proposta 15 % = 14,4 h 15 % = 14,4 h 70 % = 67,2 h 96 h 

Avaluació i control 20 % = 44,8 h 20 % = 44,8 h 60 % = 134,4 h 224 h 

Propostes de futur 40 % = 5,6 h  60 % = 8,4 h 14 h 

Redacció de memòria 10 % = 38,5 h  90 % = 346,5 h 385 h 

Total en hores 153,7 h 145,3 h 931 h 1230 h 
Imatge 40: Hores de dedicació per rol del projecte desenvolupat 

 

Un cop vist el percentatge de feina que hauria de fer cadascun d’aquests rols sobre les tasques de l’estudi 
s’ha determinat el cost real d’aquest tenint en compte els preus de mercat que hi ha per cadascun dels rols 
determinats. 

 

 Hores Import hora Cost total 

Cap de projecte 153.7 h 60,00 €/h 9.222,00 € 

Expert en CMMI 145.3 h 51,00 €/h 7.410,30 € 

Desenvolupador Junior 931 h 29,00 €/h 26.999,00 € 

Total 1230 h - 43.631,30 € 
Imatge 41: Cost real del projecte 
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1100..22  CCoosstt  ppeerr  ll’’LLCCFFIIBB  
Un cop determinat el cost real del desenvolupament d’aquest projecte final de màster, s’ha de determinar 
el cost que ha suposat per l’LCFIB. 

El contracte que es va firmar amb l’LCFIB per desenvolupar aquest estudi va ser de 6 mesos com a titulat de 
grau mig o superior amb una dedicació de 7 hores diàries (147 h mensuals) i un import de 927,00 € 
mensuals.  

Per tant  el cost ha estat: 

 

 Hores Import hora Cost total 

Titulat de grau 

mitjà o superior 
882 h 6,30 €/h 5562,00 € 

Total 882 h - 5562,00 € 
Imatge 42: Cost del projecte per l’LCFIB 

 

Com es pot observar entre la Imatge 39 i la Imatge 42 hi ha una diferència entre les hores que s’han 
dedicat al projecte i les que han estat contractades.  

Per el desenvolupament del projecte doncs, he dedicat 882 hores de treball remunerat i 348 hores de 
dedicació pròpia. 
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1111..  CCoonncclluussiioonnss  
Com a reflexió personal he desenvolupat unes conclusions del que ha suposat per mi la realització d’aquest 
projecte final de màster.  

1111..11  RReefflleexxiióó  ssoobbrree  llaa  qquuaalliittaatt  
Al iniciar aquest projecte final de màster el meu coneixement sobre temes de qualitat en el 
desenvolupament de sistemes d’informació era mínim.  

Poc a poc, els objectius del projecte em van anar conduint a un estudi més acurat sobre la qualitat i 
d’aquesta manera el meu coneixement va anar incrementant sobre un tema que fins el moment era 
desconegut però que sempre he considerat molt important.  

Al final d’aquest projecte final de màster puc afirmar que tinc un coneixement considerable sobre la 
temàtica i per tant crec que a partir d’aquest moment puc afrontar millor el meu futur professional 
aprofitant molts dels coneixements adquirits durant la realització d’aquest estudi. 

La qualitat en el desenvolupament de sistemes d’informació és un tema en el que un enginyer informàtic hi 
ha de creure per poder garantir un funcionament millor del sector. 

Sota el meu punt de vista la tendència en tots els sectors és establir uns barems de qualitat. Només s’ha 
d’observar el fet que avui en dia tot producte i servei desenvolupat en la majoria de sectors, compleix unes 
normatives de qualitat estrictes si vol sortir d’una forma competitiva al mercat.  

Encara que la història del desenvolupament de sistemes d’informació té les bases en estudis realitzats fa 
més d’un segle, realment no s’ha tractat com un producte a vendre fins fa aproximadament uns 60 anys. 
Per tant estem parlant d’una història molt curta i recent.  

Considero que és per aquest motiu que encara no està ben regulat en aquest sector tot el que fa referència 
als temes de qualitat en el desenvolupament. 

Per fer una comparativa es podria observar el sector de l’arquitectura on ningú és capaç de concebre la 
idea de desenvolupar un projecte arquitectònic sense seguir les normes de qualitat establertes ja que és un 
tema que està totalment assumit com a necessari. S’ha de puntualitzar que l’arquitectura té més de 2000 
anys d’existència com a tal, i per tant, és normal que s’hagin establert uns estàndards de qualitat. 

Així doncs s’ha de pensar que el sector del desenvolupament de sistemes d’informació encara està en 
creixement i que poc a poc s’aniran regulant les normatives fins arribar el punt d’haver de seguir 
estàndards com el que s’ha exposat en aquest estudi. 

Personalment crec que aquesta evolució és totalment necessària i que és una obligació moral per mi, com a 
proper enginyer informàtic amb un màster d’enginyeria del software i sistemes d’informació, col·laborar en 
aquesta evolució.  

Sota el meu punt de vista, un client té el dret de rebre un producte amb les màximes garanties de qualitat 
possibles, i per tant, aquesta garantia li ha de venir determinada per el sector. 

1111..22  RReefflleexxiióó  ssoobbrree  eell  pprroojjeeccttee  
Referent a la realització del projecte, vull deixar constància dels beneficis que m’ha aportat realitzar-lo. 

Per un cantó he après la importància d’organitzar la feina en un projecte i d’estudiar les necessitats a 
resoldre abans de planificar la feina a desenvolupar.  

Com s’ha demostrat en el projecte, no es pot planificar el que no es coneix i per tant aquesta lliçó no 
l’hauria d’oblidar mai per treure bon profit d’aquesta experiència.  
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Per altre banda he après la necessitat d’establir uns objectius pel projecte que marquin la direcció que 
aquest ha de seguir i de determinar uns paràmetres per avaluar la feina feta i poder validar el compliment 
dels objectius. 

La necessitat d’establir aquests objectius clars és que durant el desenvolupament del projecte, hom es va 
centrant en les tasques que va realitzant. És fàcil concentrar moltes energies en un punt en concret que 
causi un certa problemàtica, i si no estan ben clars aquests objectius, és encara més fàcil que al tornar a la 
visió general del projecte, aquesta és desvií cap algun cantó per on no ha d’anar.  

Ha aprés que quan es segueixen uns processos establerts, es facilita la realització i el control de la feina a 
desenvolupar i tot participant en el projecte incrementa el seu coneixement aquest.  En canvi, quan no 
s’utilitzen processos establerts, augmenta la possibilitat que apareguin  errors que produeixin desviacions 
temporals i de cost. 

Al desenvolupar la memòria d’aquest projecte, m’he adonat que és molt complicat expressar els 
coneixement que hom va assolint, d’una manera entenedora i correcte. De fet una de les problemàtiques 
trobada durant el desenvolupament del projecte ha estat precisament la redacció de la memòria que com 
s’ha pogut observar a la Imatge 39 hi ha hagut una desviació temporal de més de 300 hores. Una xifra molt 
considerable ja que és més de ¾ parts del temps que s’ha trigat en redactar-la. 

En fi, considero que he tingut un aprenentatge molt important sobre la dificultat de realitzar projectes, per 
tant si aprofito aquest coneixement puc millorar el desenvolupament dels projectes futurs en els que acabi 
treballant.  

1111..33  RReefflleexxiióó  ssoobbrree  eell  ccoonneeiixxeemmeenntt  
Voldria fer una referència als meus estudis a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) en aquest capítol 
ja que considero que han tingut un paper fonamental pel correcte desenvolupament d’aquest projecte. 

Durant la realització dels meus estudis a la FIB, he adquirit molts coneixements sobretot en la especialitat 
d’enginyeria del software i sistemes d’informació, dels quals estic molt orgullós.  

Fent una avaluació del que he realitzat en aquest projecte final de màster, puc afirmar que aquests 
coneixements m’han servit per: 

o Estructurar la feina a realitzar  

o Desenvolupar un procés per realitzar un projecte que considero acurat i correcte 

o Interpretar un model de qualitat i poder completar els punts febles trobats 

o Aportar solucions a problemes apareguts 

o Facilitar la feina a realitzar per mi i per altres 

o Desenvolupar una avaluació de la feina realitzada d’una forma correcte 

o Extreure unes conclusions sobre el projecte que considero adequades i a tenir en compte 

Aquest projecte basat en la qualitat també m’ha fet adonar d’un tema importantissim per mi i per el sector. 
Durant la realització del projecte he tingut a vegades la sensació que algunes de les coses que m’explicava 
doncs ja eren evidents per mi. El significat que li trec a aquest fet és la qualitat amb la que s’imparteixen els 
estudis a la FIB ja que he vist reflectits en el model de qualitat molts dels coneixements que havia adquirit 
durant la meva etapa d’estudiant. 

Com resum final vull dir que a la FIB  s’imparteix un pla d’estudis que està alineat amb les millors pràctiques 
del sector recollides en els models de qualitat i per tant  es pot considerar un avantatge haver estudiat en 
aquesta facultat. 
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1111..44  RReefflleexxiióó  gglloobbaall  
Un cop arribat al final d’aquest projecte final de màster he d’afirmar que ha estat un procés costos. 

o He hagut de dedicar-hi un gran nombre d’hores personals per arribar a desenvolupar una 
proposta coherent i satisfactòria 

o Hi ha hagut moments que m’he sentit perdut i desorientat per determinar la feina que havia de 
realitzar 

o He tingut complicacions per entendre el model CMMI que estava redactat en anglès i 
conceptualment és extens i complex 

Però a canvi he obtingut molts beneficis. 

o He aprés molt sobre la qualitat en els processos de desenvolupament de sistemes d’informació 

o He pogut constatar que els meus estudis a la FIB són molt importants per el desenvolupament de 
la meva feina ja que m’han ajudat molt 

o He aprés que l’ensenyament a la FIB és molt correcte ja que segueix les millors pràctiques del 
sector de les tecnologies d’informació i comunicació 

En fi, penso que aquest projecte m’ha ajudat molt en la meva formació professional de cara al futur, ha 
estat molt beneficiós per mi i m’ha ensenyat a no cometre els mateixos errors d’aquí en endavant. 
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1122..  AAggrraaïïmmeennttss  
En aquest capítol vull agrair a la gent del meu entorn i als participants en el desenvolupament d’aquest 
projecte final de màster tot el que m’han aportat. 

Primer de tot vull agrair a la Codirectora d’aquest projecte Marta Cuatrecasas Capdevila, tot el suport que 
m’ha donat a l’hora de realitzar-lo. Considero molt importants les aportacions que ha fet  i els consells que 
m’ha donat durant tot el projecte. També he d’agrair els esforços realitzats per corregir la memòria en 
moments de vacances fora de la seva obligació laboral.  

He d’agrair també a l’LCFIB que m’hagi donat l’oportunitat de realitzar aquest projecte final de màster on 
he pogut assolir molts coneixements. També he d’agrair a aquesta organització tots els coneixements que 
he pogut aprendre durant la meva estada com a becari en la seva plantilla que considero que han estat 
importants per la meva formació.  

Vull agrair també el suport de la ponent del projecte Dolors Costal Costa que m’ha ajudat a orientar en tot 
moment com realitzar la memòria d’aquest. Sempre he trobat molt interessant les propostes que m’ha 
anat comentant i m’ha agradat la implicació que ha tingut sobre el projecte i el recolzament  que m’ha ofert 
tant en el interès per la temàtica com en la feina a realitzar. 

Vull fer una menció especial als professors de la FIB: Antoni Olivé i Pere Botella.  

A l’Antoni Olivé sobretot li vull agrair l’ajut que em va oferir a principis del projecte per tal de poder 
estructurar el procés a seguir per desenvolupar-lo i per tant per desenvolupar la memòria d’aquest.  

Al Pere Botella li vull agrair l’ajut que em va donar en una reunió on em va dedicar el seu temps per 
comentar dubtes que tenia sobre el model CMMI i aspectes importants de la qualitat en el 
desenvolupament dels sistemes d’informació.  

Vull fer una agraïment a la FIB per els coneixements que m’ha aportat sobre la informàtica fins arribar a 
convertir-me en un enginyer i en especial als coneixements que he adquirit de l’àrea d’enginyeria del 
software i sistemes d’informació amb les assignatures de ES1, ES2, BD, DABD, PESBD, ER, HDC, PGPSI, 
DSBW, SSI, SIO i ASAI. 

Vull fer una menció molt especial als companys més importants tant de la FIB com de l’LCFIB que han 
format part del meu aprenentatge fins el dia d’avui. Companys dels quals sempre he rebut bones cares i 
recolzament fins i tot en els moments més durs de la carrera, i per tant, són aquella gent que m’ha ajudat a 
no rendir-me mai fins aconseguir arribar on he arribat. Gràcies per el gra de sorra que m’heu aportat 
cadascú de vosaltres Alex, Oscar V., Pigui, Surro, Sanke, Esnaque, Tere, Isa, Cris, Pablo, Morato, Oscar F., 
Àngela, Rubèn, Sara, Tete, Dario, Cano, Sergi, Karim, Josefran, Jessica, Pol, Tillo, Xevi, Iñaki, Escribano, 
Ferran, Copo, Gassó, Alba, Josep, Rosa, Victor, Jaume, Albert, Tony, Sandra, Carmona, Mazas, Santi, 
Mallafré, Lucas,  Joangi i Susana.  

Vull fer una menció molt important per mi als companys de fora de la facultat que m’han ajudat en tot el 
que he necessitat durant tot el meu període d’estudis. Gràcies per sempre estar al meu costat i no minvar 
mai la vostre amistat cap a mi Javy, Peraire, Vali, Miqui, Xavi, Vane, Elena Life, Silvia Life, Sara Life, 
Ramon, Suñé, Ivan, Arnau, Roger, Pau, Emo, Eli, Sandra, Txema, Jordi Tele., Alex Tele., Silvia Tele., Edgar, 
Oscar Inf., Adrian, Vito, Sastre, Beny, l’equip dels Búfals, la gent de Cpet, Cris i la gent del poliesportiu.  

Vull agrair el tracte que m’ha donat sempre la família de la meva xicota i sobretot durant la realització del 
projecte. Ells m’han tractat sempre com si fos un més de la família, m’han rebut amb els braços oberts, que 
m’han demostrat la seva estima cap a mi i m’han fet suport en el que he necessitat. En especial vull dedicar 
aquest agraïment al Toni, la Ma i el Gerard.  
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Vull agrair l’amor que m’ha donat sempre la meva família donant-me suport davant les adversitats que 
hem viscut i compartint els moments feliços que hem tingut junts. Sempre he trobat un recolzament d’ells 
per dur endavant totes les situacions de la meva vida i sobretot davant la carrera. He d’agrair com han estat 
sempre amb mi, com m’han ensenyat a ser i dir que sense ells no hagués estat possible ser qui sóc. Moltes 
gràcies per tot pares i Sandra. 

Per finalitzar vull dedicar l’agraïment més sentimental a la meva xicota Yasmina. Sempre m’ha ajudat en tot 
el que ha pogut, m’ha demostrat estar al meu costat a les bones i a les dolentes. Ha alegrat els meus 
moments de tristesa i ha compartit els meus moments d’alegria. M’ha demostrat un amor que m’ha ajudat 
a superar moltes dificultats, m’ha cuidat en moments difícils de la carrera quan més ho he necessitat i 
sobretot m’ha entregat molts bons moments gràcies al seu caràcter encantador. Moltes gràcies Yass. 

 

MMoolltteess  ggrrààcciieess  aa  ttoottss  

   



 
 

 

146 

1133..  GGlloossssaarrii  
Abast, 51: Estudi on es defineix el que s'ha de fer en un projecte i el que no s'ha de fer. Ha d'estar redactat 

amb paraules entenedores per el client que  l'ha de validar. 

Anàlisi, 66: Etapa d'un projecte on es representa les característiques conceptuals necessàries per assolir les 
necessitats d'aquest. 

Analista, 101: Rol definit en una organització que identifica la persona encarregada de fer l'anàlisi dels 
sistemes que es desenvolupen. 

ARC, 24: Procés que serveix per identificar oportunitats de millora i comparar els processos de 
l’organització. 

Àrees de processos (PA), 21: Conjunts de pràctiques que s'han de dur a terme segons indica el model del 
CMMI que serveixen de guia per saber que s'ha de fer en les diferents parts d'una organització. 

Arquitectura del sistema, 170: Esquema que defineix els diferents elements físics que intervenen en un 
sistema d'informació i com es comuniquen entre ells. 

Càlcul d’esforç, 45: Mètrica per la medició de l'esforç que s'ha de realitzar per dur a terme una tasca. 

Cap de projecte, 101: Rol definit en una organització que identifica la persona encarregada de dirigir i 
supervisar els sistemes que es desenvolupen. 

Cas d’ús, 168: Definició que recull la informació d'un escenari del sistema on s'indica com interactua un 
usuari i el propi sistema. 

Client, 101: Rol definit en una organització que identifica la persona o grup de persones que representen la 
entitat que ha sol·licitat el sistema a desenvolupar. 

CMMI, 15: Model de millora de la qualitat de processos en el desenvolupament de sistemes d'informació. 

Components, 15: Elements que formen part de cada Àrea de processos. 

Control, 74: Etapa d'un projecte on és defineix els elements del sistema sobre els que s'ha de tenir un 
seguiment constant per validar que es desenvolupin o es duguin a terme correctament. 

Cost, 64: Etapa d'un projecte on es fa el càlcul del valor econòmic que representa desenvolupar un sistema. 

Desenvolupador junior, 141: Rol definit en una organització que identifica la persona que s'encarrega de 
fer tasques de desenvolupament dels sistemes i esta considerat amb poca experiència en el sector. 

Diagrama de cas d’ús, 167: Diagrama que es desenvolupa per el sistema amb la intenció d'agrupar casos 
d'us segons conceptes per facilitar el tractament dels que tenen alguna relació. 

Diagrama de classes de l’anàlisi, 169: Model conceptual realitzat amb llenguatge UML que representa 
gràficament el esquema conceptual del sistema a  desenvolupar. 

Diagrama de classes del disseny, 171: Diagrama que formalitza amb llenguatge UML el diagrama de classes 
de l'anàlisi per poder dur a trema la generació del sistema d'una forma coherent amb el model 
conceptual. 

Diagrama de fluxos de dades (DFD), 162: Representació gràfica dels fluxos de dades que hi ha en un 
sistema d'informació. Aquest fluxos comuniquen les interfícies amb les operacions i les bases de dades. 

Diagrama de seqüència, 180: Diagrama que mostra amb llenguatge UML com una operació va interactuant 
amb les diferents classes del sistema per poder aconseguir la informació esperada. 

Diagrama UX model, 177: Diagrama que mostra amb llenguatge UML com interactuen i es comuniquen les 
diferents pantalles d'una aplicació Web. 

Disseny, 67: Etapa d'un projecte on es determina  com ha de ser tècnicament el producte tenint en compte 
el model conceptual. 
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Dissenyador, 101: Rol definit en una organització que identifica la persona encarregada de fer el disseny 
dels sistemes que s'han de desenvolupar. 

EIA/IS 731.2, 24: Mètode d'avaluació de la capacitat de sistemes d'enginyeria. 

Entorn documental, 43: Espai definit per cadascun dels projectes on hi haurà tota la informació que es 
generi referent a aquests.  

Entorn operacional, 44: Espai definit per cadascun dels projectes que estarà preparat i amb les eines 
necessàries per permetre als desenvolupadors treballar en aquests projectes. 

Equip de sistemes, 101: Rol definit en una organització que identifica al conjunt de persones que 
s'encarreguen de la part de hardware d'un sistema d'informació. 

Esquema conceptual, 148: És el coneixement general que un sistema d'informació necessita conèixer per 
desenvolupar la funcionalitat per la que s'ha creat. 

Esquema de base de dades, 172: Esquema representatiu de la estructura de la base de dades necessària 
per cobrir les necessitats del model conceptual. 

Estructura de les bases de coneixement, 83: Distribució concreta i establerta de la informació que hi ha 
d'haver referent al projecte. 

Expert en CMMI, 141: Rol definit en una organització que identifica la persona encarregada de supervisar 
les tasques referents al model CMMI. 

Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC), 176: Grau de normalització d'una base de dades relacional.  

Fundació Pi i Sunyer, 181: Fundació d'estudis estadístics que ha contactat amb l'LCFIB per desenvolupar un 
sistema d'informació que solucioni la seva operativa de negoci. Esta definida a l'Annex XVII. 

Grau d’acceptació, 101: Nivell que indica quina acceptació ha tingut la proposta de millora davant dels 
treballadors del l'LCFIB. 

Grau d’esforç, 100: Nivell que indica quin és l'esforç que han hagut de fer els treballadors del l'LCFIB per 
dur a terme la proposta de millora. 

Ideal, 25: Procés que serveix per indicar els passos a seguir quan es vol dur a terme un procés de millora en 
una organització. 

Implementació, 71: Etapa d'un projecte on es desenvolupa el codi del sistema d'informació que resoldrà les 
necessitats del client. 

ISO/IEC 12207, 11: Estàndard per els processos del cicle de vida del software escrit per la International 
Organization for Standardization i per la Comisión Electrotécnica Internacional. 

ISO/IEC 15504 - SPICE, 12: Estàndard per a la millora i avaluació dels processos de desenvolupament i 
manteniment de sistemes i productes de software escrit per la International Organization for 
Standardization i per la Comisión Electrotécnica Internacional. 

ISO/IEC 9000, 9: Estàndard per la gestió continua de la qualitat escrit per la International Organization for 
Standardization i per la Comisión Electrotécnica Internacional. 

LCFIB, 28: Laboratori de Càlcul de la Facultat d'Informàtica de Barcelona. 

Mètriques, 98: Escala d'una mida i mètode utilitzat per dur-la a terme. 

Model conceptual, 147: Model que representa el esquema conceptual d'un sistema d'informació. 

Nivell de qualitat, 98: Nivell establert per representar el percentual de qualitat que té un sistema 
d'informació. 

Nivells de Capacitat, 21: Nivell establert per el CMMI que determina el nivell en el que esta una Àrea de 
Procés (PA) dins la representació continua. 
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Nivells de Maduresa (ML), 21: Nivell establert per el CMMI que determina el nivell en el que esta una Àrea 
de Procés (PA) dins la representació escalonada. 

Normalització de bases de dades, 172: Conjunt de regles que s'apliquen a una base de dades relacional per 
obtenir una estructura més ben definida. 

Objectiu específic, 15: Objectius determinats pel CMMI que s'apliquen únicament sobre una Àrea de 
Procés (PA). 

Objectiu genèric, 15: Objectius determinats pel CMMI que s'apliquen a totes les Àrees de Processos (PA). 

Oportunitat, 50: Etapa d'un projecte on es detecta un client amb una necessitat de negoci. 

Planificació, 60: Etapa d'un projecte on s'estudien totes les etapes d'un projecte i es determina al calendari 
de realització de cadascuna d'elles. 

Pràctica específica, 16: Pràctica que s'ha de dur a terme en el CMMI per tal d'assolir un objectiu específic. 

Pràctica genèrica, 15: Pràctica que s'ha de dur a terme en el CMMI per tal d'assolir un objectiu genèric. 

Procés de desenvolupament d’un projecte, 47: Conjunt de pràctiques que s'han de realitzar per poder 
assolir els objectius establerts per resoldre les necessitats d'un projecte. 

Programador, 101: Rol definit en una organització que identifica la persona encarregada de realitzar el codi 
del sistema d’informació a desenvolupar. 

Representació Continua, 19: Representació del model CMMI on la manera d'incrementar nivell de qualitat 
esta orientada a les àrees de l'organització. 

Representació Escalonada, 17: Representació del model CMMI on la manera d'incrementar nivell de 
qualitat esta orientada als Nivells de Maduresa determinats per el model. 

Requeriment, 163: És una declaració d'una funcionalitat del sistema per resoldre una necessitat o complir 
un objectiu de negoci. 

Requeriments, 52: Etapa d'un projecte on es recullen els requeriments del sistema d'informació que es vol 
desenvolupar. 

Responsable de qualitat, 101: Rol definit en una organització que identifica la persona encarregada de dur 
a terme el control de la qualitat del sistema d'informació a desenvolupar. 

Risc, 165: Factor que pot resultar en una conseqüència negativa per el sistema d'informació. 

Riscs, 57: Etapa d'un projecte on es recullen els riscs del sistema d'informació que es vol desenvolupar. 

SCAMPI, 25: Procés oficial que s’utilitza per ubicar una organització en un cert Nivell de Maduresa(ML). 

SEI, 154: Software Engineering Institute definit a l'Annex I. 

Stakeholders, 18: Són aquelles persones o organitzacions que afecten o són afectades per el 
desenvolupament d'un projecte. 

Storyboard, 179: Representació gràfica de la distribució dels elements d'una interfície de cara a l'usuari. 

Tancament, 79: Etapa d'un projecte on és valida i verifica que es compleixen tots els requeriments del 
sistema a desenvolupar i s'arriba al acord amb el client de finalització del projecte. 

UML, 148: Unified Modeling Language. Llenguatge gràfic que serveix per visualitzar, especificar, construir i 
documentar un sistema d'informació. 

Unified Process, 47: Procés de desenvolupament de software iteratiu i incremental. 

Validació, 24: Demostració que un requeriment funciona dins de l'entorn que ha de funcionar. 

Verificació, 24: Demostració que un requeriment és compleix tal i com s'ha definit. 

WAE, 178: Web Application Extension for UML. Diagrama que mostra amb llenguatge UML com s'apliquen 
els patrons de disseny d'una aplicació Web.  
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1166..  AAnnnneexxeess  

1166..11  AAnnnneexx  II  

1166..11..11  SSooffttwwaarree  EEnnggiinneeeerriinngg  IInnssttiittuuttee  ((SSEEII))    
Des de 1984 amb seu central a Pittsburgh (USA), el Carnegie Mellon® Software Engineering Institute (SEI) ha 
estat finançat com a centre d’investigació i recerca dels estats units d’Amèrica. El personal del SEI ha 
avançat en els principis de l’enginyeria del software i les millors pràctiques i ha centrat les seves 
investigacions en enginyeria del software, en desenvolupament de sistemes d’informació i en la millora de 
processos.  

El SEI treballa en col·laboració amb el departament de defensa, organitzacions governamentals, industria i 
l’ensenyament de USA amb l’objectiu de millorar els sistemes d’informació contínuament.  

Per complir aquest objectiu, el SEI: 

o Dedica els seus esforços en la recerca de solucions per resoldre els problemes de l’enginyeria. 
o Identifica i crea, tecnologies i metodologies. 
o Testeja i refina les solucions a traves de proves pilot per ajudar a les organitzacions. 
o Difon les solucions a traves de la formació, de llicencies i la publicació de les millors pràctiques. 

El propòsit del SEI és ajudar a les organitzacions a millorar les seves capacitats a l’hora de desenvolupar 
sistemes d’informació correctament, detectar errors i facilitar els processos per solucionar-los. 

Àrees de treball 

El SEI té el següent compromís cara als programes tècnics: 

Els sistemes d’informació han de comportar-se acceptablement i aquest comportament està determinat 
principalment per la seva estructura. La recerca, tecnologia i les solucions als sistemes desenvolupats, es 
centra en l’estructura i el comportament del software en totes les seves àrees. 

El procés de gestió dels programes d’enginyeria del software del SEI, proporciona el lideratge a les 
organitzacions, ja que aquests es centren en la millora dels costos del producte, la qualitat i el temps de 
desenvolupament. 

Basant-se en l’experiència reconeguda a nivell nacional pel Coordination Center (CERT), desenvolupa i 
distribueix bones pràctiques de seguretat i mètodes d’avaluació d’aquestes que ajuden a les organitzacions 
a protegir els seus sistemes d’informació contra les amenaces externes. Actualment el CERT ha format una 
associació per el departament de seguretat anomenada US-CERT que es un punt de prevenció, recerca i 
resposta contra els atacs cibernètics a través d’Internet. 

Ajuda als organismes públics a millorar les adquisicions de sistemes d’informació i ofereix oportunitats per 
crear i difondre les noves tecnologies. 
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1166..22  AAnnnneexx  IIII  
En aquest annex trobem una llista de tots els Objectius específics (SG) i les Pràctiques específiques (SP) per 
Àrea de Procés (PA). 

1166..22..11  ÀÀrreeeess  ddee  pprroocceessssooss  ((PPAA))  
Anàlisi de Causes i Resolució (CAR) 

o SG 1 Determinar causes dels defectes  

 SP 1.1 Seleccionar defectes de dades per Anàlisi 

 SP 1.2 Analitzar causes  

 SG 2 Tractar les causes dels defectes  

 SP 2.1 Implementar accions pel tractament 

 SP 2.2 Avaluar els efectes dels canvis 

 SP 2.3 Enregistrar dades 

Gestió de la Configuració (CM) 

o SG 1 Establir bases de configuració 

 SP 1.1 Identificar objectes de configuració 

 SP 1.2 Establir un sistema de gestió de la configuració 

 SP 1.3 Crear unes bases de la configuració 

o SG 2 Seguiment i control de canvis  

 SP 2.1 Seguiment de sol·licituds de canvis 

 SP 2.2 Objectes de configuració de control 

o SG 3 Establir integritat  

 SP 3.1 Establir configuració de gestió de dades 

 SP 3.2 Realitzar configuració de comptes 

Anàlisi de Decisions i Resolució (DAR) 

o SG 1 Avaluar alternatives  

 SP 1.1 Establir guies per prendre decisions d’Anàlisi 

 SP 1.2 Establir criteris d’avaluació 

 SP 1.3 Identificar solucions alternatives 

 SP 1.4 Seleccionar mètodes d’avaluació 

 SP 1.5 Avaluar alternatives  

 SP 1.6 Seleccionar solucions 

Gestió Integrada de Projectes + IPPD(IPM) 

o SG 1 Utilitzar el procés definit del projecte 

 SP 1.1 Establir el procés definit del projecte 

 SP 1.2 Utilitzar els processos actius de l’organització per planificar les activitats dels 
projectes. 
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  SP 1.3 Establir entorns de projectes de treball 

 SP 1.4 Planificacions d’integració 

 SP 1.5 Gestionar l’ utilització de plans d’integració per projectes 

 SP 1.6 Contribuir als processos actius de l’organització 

o SG 2 Coordinació i col·laboració amb els Stakeholders importants  

 SP 2.1 Gestió de la participació dels Stakeholders 

 SP 2.2 Gestió de dependències 

 SP 2.3 Resoldre temes de coordinació 

IPPD adjunta: 

o SG 3 Aplicar els principis del IPPD  

 SP 3.1 Establir la visió compartida del projecte  

 SP 3.2 Establir l’estructura integrada d’equip 

 SP 3.3 Assignar requeriments per els equips integrats 

 SP 3.4 Establir equips integrats 

 SP 3.5 Assegurar la col·laboració entre equips de la 

Medició i Anàlisi (MA) 

o SG 1 Alinear activitats de mesura y anàlisi  

 SP 1.1 Establir objectius de mesura 

 SP 1.2 Especificar mesures 

 SP 1.3 Especificar processos de recol·lecta de dades i emmagatzematge 

 SP 1.4 Especificar processos d’anàlisi 

o SG 2 Proporcionar resultats de les mesures  

 SP 2.1 Recol·lectar dades de les mesures 

 SP 2.2 Analitzar les dades de les mesures 

 SP 2.3 Emmagatzemat de dades i resultats 

 SP 2.4 Comunicar resultats 

Innovació i Desplegament de l’Organització (OID) 

o SG 1 Seleccionar millores  

 SP 1.1 Recollir i analitzar les propostes de millora 

 SP 1.2 Identificar i analitzar innovacions 

 SP 1.3 Conduir millores 

 SP 1.4 Seleccionar millores per el desplegament 

o SG 2 Desplegament de millores  

 SP 2.1 Pla de desplegament 

 SP 2.2 Gestió de desplegament 

 SP 2.3 Mesura dels efectes de millora 
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Definició de Processos de l’Organització + IPPD (OPD) 

o SG 1 Establir processos actius de l’organització 

 SP 1.1 Establir processos estàndards 

 SP 1.2 Establir descripcions del model de cicle de vida 

 SP 1.3 Establir criteris i directrius 

 SP 1.4 Establir base de coneixement de mesura de l’organització 

 SP 1.5 Establir una biblioteca dels processos actius de l’organització 

 SP 1.6 Establir entorn de estàndards de treball 

IPPD adjunta: 

o SG 2 Habilitar la gestió del IPPD  

 SP 2.1 Establir mecanismes d’habilitació 

 SP 2.2 Establir guies i regles pels objectes integrats 

 SP 2.3 Responsabilitats de l’organització i balanç d’equip 

Enfocament de Processos de l’Organització (OPF) 

o SG 1 Determinar oportunitats de millores de processos  

 SP 1.1 Establir necessitats dels processos de l’organització 

 SP 1.2 Avaluació dels processos de l’organització 

 SP 1.3 Identificar millores als processos de l’organització 

o SG 2 Planificació i implementació de millora de processos  

 SP 2.1 Establir plans de acció sobre els processos 

 SP 2.2 Implementar plans de acció sobre els processos 

o SG 3 Desplegament als processos actius de l’organització i incorporar lliçons apreses 

 SP 3.1 Desplegament de processos actius de l’organització 

 SP 3.2 Desplegament de processos estàndards 

 SP 3.3 Implementar Supervisió 

 SP 3.4 Incorporar experiències de la realització de processos als processos actius de 
l’organització 

Rendiment de Processos de l’Organització (OPP) 

o SG 1 Establir bases de rendiments i models 

 SP 1.1 Seleccionar processos 

 SP 1.2 Establir mesures de rendiment de processos 

 SP 1.3 Establir objectius de qualitat i rendiment de processos 

 SP 1.4 Establir bases de rendiment de processos 

 SP 1.5 Establir models de rendiment de processos 

Formació sobre l’Organització(OT) 

o SG 1 Establir una formació de capacitats de l’organització  
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 SP 1.1 Establir formació de les necessitats estratègiques 

 SP 1.2 Determinar l’entrenament necessari que es responsabilitat de l’organització 

 SP 1.3 Establir un pla tàctic de formació de l’organització 

 SP 1.4 Establir la capacitat de formació 

o SG 2 Proporcionar la formació necessària  

 SP 2.1 Lliurar la formació 

 SP 2.2 Establir registres de la formació 

 SP 2.3 Avaluar eficàcia de la formació 

Integració de Producte (PI) 

o SG 1 Preparar-se per la integració de productes  

 SP 1.1 Determinar la seqüència d’integració 

 SP 1.2 Establir un entorn d’integració de productes 

 SP 1.3 Establir criteris i processos d’integració de productes 

o SG 2 Assegurarà la compatibilitat de la 

 SP 2.1 Revisar les descripcions d’interfície per completesa 

 SP 2.2 Gestió d’interfície 

o SG 3 Ajuntar els components del producte i entregar el producte  

 SP 3.1 Confirmar que els components estan llestos per ser ajuntats 

 SP 3.2 Integrar els components del producte 

 SP 3.3 Avaluar la integració del components del producte 

 SP 3.4 Empaquetar i entregar al producte o component de producte 

Supervisió i Control de Projecte (PMC) 

o SG 1 Supervisió del projecte segons la planificació  

 SP 1.1 Supervisar els paràmetres de la planificació del projecte 

 SP 1.2 Supervisar compromisos 

 SP 1.3 Supervisar riscs del projecte 

 SP 1.4 Supervisar la gestió de dades 

 SP 1.5 Supervisar els Stakeholders implicats 

 SP 1.6 Realitzar revisions de progrés 

 SP 1.7 Realitzar revisions de les fites 

o SG 2 Gestionar accions correctives de clausura  

 SP 2.1 Analitzar problemes  

 SP 2.2 Executar accions correctives 

 SP 2.3 Gestionar accions correctives 

Planificació de Projecte (PP) 

o SG 1 Establir estimacions  
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 SP 1.1 Estimar l’abast del projecte 

 SP 1.2 Establir estimacions del treball del producte i dels atributs de les tasques 

 SP 1.3 Definir el cicle de vida del projecte 

 SP 1.4 Determinar estimacions del cost i de l’esforç del projecte 

o SG 2 Desenvolupar la planificació del projecte  

 SP 2.1 Establir un calendari i un pressupost 

 SP 2.2 Identificar els riscs del projecte 

 SP 2.3 Planificar la gestió de dades 

 SP 2.4 Planificar els recursos del projecte 

 SP 2.5 Planificar el coneixement i les habilitats necessàries 

 SP 2.6 Planificar la participació dels Stakeholders 

 SP 2.7 Establir el pla de projecte 

o SG 3 Obtenir compromís amb la planificació  

 SP 3.1 Revisar la planificació que afecta al projecte 

 SP 3.2 Ajustar el treball amb els recursos 

 SP 3.3 Obtenir el compromís de planificació 

Assegurament de Qualitat de Processos i Productes (PPQA) 

o SG 1 Avaluar objectivament processos i productes del treball  

 SP 1.1 Avaluar objectivament processos 

 SP 1.2 Avaluar objectivament productes de treball i serveis 

o SG 2 Proporcionar una visió objectiva  

 SP 2.1 Comunicar i assegurar la resolució de qüestions d’incompliment 

 SP 2.2 Establir registres 

Gestió Quantitativa de Projectes (QPM) 

o SG 1 Gestió quantitativa del projecte 

 SP 1.1 Establir objectius de projecte 

 SP 1.2 Composar la definició de processos 

 SP 1.3 Seleccionar subprocessos que han de ser gestionats estadísticament 

 SP 1.4 Gestionar la realització del projecte 

o SG 2 Gestionar la realització de subprocessos estadísticament 

 SP 2.1 Seleccionar mesures i tècniques analítiques 

 SP 2.2 Aplicar mètodes estadístics per entendre variacions 

 SP 2.3 Supervisar la realització dels subprocessos seleccionats 

 SP 2.4 Registrar la gestió de dades estadístiques 

Desenvolupament de Requeriments (RD) 

o SG 1 Desenvolupar els requeriments dels clients  
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 SP 1.1 Obtenir necessitats 

 SP 1.2 Desenvolupar els requeriments dels clients 

o SG 2 Desenvolupar els requeriments del producte 

 SP 2.1 Establir els requeriments del producte i dels seus components 

 SP 2.2 Assignar requeriments als components del producte 

 SP 2.3 Identificar requeriments d’interfície 

o SG 3 Analitzar i validar requeriments  

 SP 3.1 Establir conceptes operacionals i escenaris 

 SP 3.2 Establir una definició de les funcionalitats dels requeriments 

 SP 3.3 Analitzar requeriments 

 SP 3.4 Analitzar requeriments per aconseguir l’equilibri 

 SP 3.5 Validar requeriments 

Gestió de Requeriments (REQM) 

o SG 1 Gestió de requeriments 

 SP 1.1 Obtenir coneixement dels requeriments 

 SP 1.2 Obtenir compromís de requeriments 

 SP 1.3 Gestionar el canvis de requeriments 

 SP 1.4 Mantenir una traçabilitat bidireccional dels requeriments 

 SP 1.5 Identificar inconsistències entre els requeriments i el treball a realitzar 

Gestió de Riscs (RSKM) 

o SG 1 Preparació per la gestió de riscs  

 SP 1.1 Determinar tipus de riscs i categories 

 SP 1.2 Definir paràmetres de risc 

 SP 1.3 Establir una estratègia de la gestió de riscs 

o SG 2 Identificar i analitzar riscs  

 SP 2.1 Identificar riscs 

 SP 2.2 Avaluar, categoritzar i prioritzar riscs 

o SG 3 Mitigar riscs  

 SP 3.1 Desenvolupar un pla de mitigació 

 SP 3.2 Implementar un pla de mitigació 

Gestió d’Acords amb Proveïdors (SAM) 

o SG 1 Establir acords amb els proveïdors  

 SP 1.1 Determinar tipus d’adquisicions 

 SP 1.2 Seleccionar proveïdors 

 SP 1.3 Establir acords amb els proveïdors 

o SG 2 Satisfer acords amb els proveïdors  

 SP 2.1 Executar els acords amb els proveïdors 
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 SP 2.2 Analitzar i supervisar els processos dels proveïdors 

 SP 2.3 Avaluar els productes dels proveïdors seleccionats 

 SP 2.4 Acceptar els productes adquirits 

 SP 2.5 Transició del producte 

Solució Tècnica (TS) 

o SG 1 Seleccionar solucions alternatives   

 SP 1.1 Determinar solucions alternatives i criteris de selecció 

 SP 1.2 Seleccionar solucions alternatives  

o SG 2 Desenvolupar el disseny  

 SP 2.1 Dissenyar el producte i els seus components 

 SP 2.2 Establir un paquet de dades tècniques 

 SP 2.3 Disseny d’interfícies segons criteris establerts 

 SP 2.4 Desenvolupar, comprar o reutilitzar anàlisi 

o SG 3 Implementar el disseny del producte  

 SP 3.1 Implementar el disseny 

 SP 3.2 Desenvolupar documentació de suport del producte 

Validació (VAL) 

o SG 1 Preparar validació  

 SP 1.1 Seleccionar productes per validar 

 SP 1.2 Establir un entorn de validació 

 SP 1.3 Establir criteris i procediments de validació 

o SG 2 Validar el producte i els seus components  

 SP 2.1 Realitzar la validació 

 SP 2.2 Analitzar els resultats de la validació 

Verificació (VER) 

o SG 1 Preparar verificació  

 SP 1.1 Seleccionar components de producte per a verificar 

 SP 1.2 Establir entorn de verificació 

 SP 1.3 Establir criteris i procediments de verificació 

o SG 2 Realitzar revisions per parelles  

 SP 2.1 Preparar les revisions per parelles 

 SP 2.2 Conduir les revisions per parelles 

 SP 2.3 Analitzar les dades de les revisions per parelles 

o SG 3 Verificar productes seleccionats  

 SP 3.1 Realitzar verificació 

 SP 3.2 Analitzar resultats de la verificació 
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1166..33  AAnnnneexx  IIIIII  

1166..33..11  EExxeemmppllee  ddee  ddiiaaggrraammaa  ddee  fflluuxxooss  ddee  ddaaddeess  ((DDFFDD))  
En aquest diagrama de fluxos es mostra com interactuen les diferents funcionalitats del sistema a 
desenvolupar. Com es pot veure és complex, per aquest motiu és necessari focalitzar en punts més concret 
perquè el client pugui entendre’l i validar-lo. 

Hi ha representades quatre tipus d’informacions. 

o Interfícies: que són punts de comunicació entre l’usuari i el sistema 

o Mòduls de procés: conjunts de funcionalitats que ha de realitzar el sistema 

o Magatzems de dades: espais on s’emmagatzema la informació del sistema 

o Fluxos de dades: informació que s’intercanvien entre els diferents elements 
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Imatge 43: Exemple de DFD 
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1166..44  AAnnnneexx  IIVV  

1166..44..11  EExxeemmppllee  ddee  rreeqquueerriimmeenntt  
Un exemple d’un requeriment seria el següent: 

44. Alta usuari 
 

Tipus Funcional  
 

Descripció  
El sistema ha de permetre a un usuari que es registri i quedi donat d’alta en aquest. 
 

Justificació  
Un usuari s’ha de poder donar d’alta en el sistema per disposar de les avantatges d’aquest. 
 

Satisfacció del client 1  Insatisfacció del client 5  
 

Prioritat Prioritat mitja Conflictes 
 

Dependencies -   Conflictes -  
 

Verificacions  

L’usuari ha de poder introduir un identificador de mínim 8 caràcters. 

El sistema ha de comprovar la disponibilitat de l’identificador ja que aquest és únic. 

L’usuari ha de poder introduir una clau d’accés de mínim 8 caràcters. 

L’usuari ha de verificar la clau d’accés. 

L’usuari ha de poder introduir una adreça de correu valida. 

El sistema ha de validar la veracitat de l’adreça de correu electrònic. 

El sistema demanarà confirmació al usuari via correu electrònic. 

L’usuari ha de poder confirmar el correu electrònic. 

El sistema ha d’enregistrar el nou usuari. 
Imatge 44: Exemple de requeriment 

Com és pot observar, hi ha l’identificador del requeriment que és el nombre de davant del nom, el nom del 
requeriment, el tipus que indica si es funcional o no funcional, una descripció, la justificació del 
requeriment, el grau d’importància pel client indicant la seva satisfacció i insatisfacció i per finalitzar les 
dependències i conflictes amb altres requeriments. 

El grau de satisfacció indica com un client està de content si el requeriment està contemplat en el sistema i 
el grau d’insatisfacció indica com el client estaria disgustat si el requeriment no hi fos. L’escala de valors 
d’aquests graus és del 1 al 5, sent el 1 el valor que representa molt poc i el 5 el valor que representa molt.  

En aquest requeriment, al client l’importa molt poc si hi és, però molt si no hi és. Amb aquesta afirmació 
vull indicar que seria el típic requeriment que el client ja dona per suposat que hi ha de ser a la força, per 
tant si hi és, no ho agrairà pas, però si no hi és, estarà molt insatisfet. 
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1166..55  AAnnnneexx  VV  

1166..55..11  EExxeemmppllee  ddee  mmiittiiggaacciióó  ii  ccoonnttiinnggèènncciiaa  ddee  rriissccss  
Els riscs tenen paràmetres independents com el pla de mitigació i el de contingència, que són extrets de la 
base de coneixement comuna, tots els altres paràmetres són dependents o del projecte o de l’organització i 
en cada cas pot variar els valors.  

Per aquests paràmetres variables, és convenient utilitzar els valors que ja s’han utilitzat en altres 
aplicacions de l’organització. 

La valoració del risc s’extreu de la Imatge 24. 

59. Accident amb servidor d’aplicació 
 

Grau d’impacte Impacte alt  
 

Probabilitat d’ocurrència Quasi mai  
 

Valoració de risc Risc baix  
 

Mitigació  
Ubicació del servidor en una sala aïllada, en bones condicions d’aire acondicionat, amb suports segurs, 
lluny de conductes d’aigua i d’accés protegit 

 

Cost mitigació  
 0 € - El local ja està amortitzat i acondicionat per l’organització 

 

Contingència  
Us d’un sistema de backups de la informació del servidor, registre actualitzat de la seva configuració.  

 

Cost contingència  
2500 € - Compra d’un nou servidor  
0 € - Sou dels treballadors de manteniment ja que no varia el seu sou  
XXX € - Pèrdues provocades per la falta d’activitat del servidor 

 

Decisió  
Aplicar pla de mitigació i no cal prendre mesures extres ja que suposa un risc baix.  

 

Responsable  
Cap de projecte 
 

Imatge 45: Exemple de registre de risc 

Com es pot observar, hi ha un identificador del risc, el nom descriptiu del risc.  

El grau d’impacte i la probabilitat d’ocurrència s’ha de calcular per cadascun dels projectes ja que un mateix 

risc pot afectar diferent segons el projecte. D’aquest càlcul en surt el grau de risc que suposa.  

S’ha d’enregistrar la proposta de mitigació del risc i el cost que suposa aquesta mitigació.  

S’ha d’enregistrar també un pla de contingència per si acabes succeint el risc i el cost afegit que suposaria 

per l’organització.  

Per finalitzar s’ha d’enregistrar la decisió que s’ha pres de com afrontar el risc, i qui ha estat el responsable 

d’aquesta decisió.   
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1166..66  AAnnnneexx  VVII  

1166..66..11  EExxeemmppllee  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióó  
Definició de totes les tasques agrupades per conceptes i indicant els valors necessaris, 

Esquema visual que permet fer-se una idea millor de com progressarà el projecte.  

Imatge 46:Exemple de planificació 
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1166..77  AAnnnneexx  VVIIII  

1166..77..11  EExxeemmppllee  ddee  ccààllccuull  ddee  ccoossttooss  
Per motius de confidencialitat, no es pot mostrar un càlcul de costos reals però si es detalla com s’hauria de 
fer aquest procés. 

Abans de fer el pressupost s’ha de fer la planificació per saber quan temps durarà el desenvolupament del 
projecte. És molt important al fer aquesta planificació tenir en compte les vacances i dies de festa extres 
que es fan per tal que no es comptin com a dies laborables. 

Un cop es coneix la durada (en mesos) del projecte, les despeses que s’han de comptabilitzar són: 

 

RRHH 

(Recursos humans) 

Personal que es necessita contractar pel desenvolupament del projecte. Per cada 
persona, s’ha d’indicar el tant per cent del seu temps que es dedicarà al 
desenvolupament del projectes que s’està pressupostant. 

RRTT 

(Recursos tècnics) 

Ordinadors Personals: número d’ordinadors que seran necessaris per efectuar el 
desenvolupament. A l’igual que els RRHH s’ha d’indicar el tant per cent de 
dedicació.  

Servidors: numero i tant per cent de dedicació de servidors que s’usaran pel 
desenvolupament. Per comptabilitzar aquest cost, es divideix el cost del servidor 
(preu compra + transport + instal·lació, ...) pels anys d’amortització. 

Programari: programari bàsic que es necessita pel desenvolupament dels 
projectes que es realitzen i el programari més específic del projecte en concret. 
Aquest cost es comptabilitza dividint-lo pels anys d’amortització. 

Despeses varies 

Representació: despeses de viatges, taxis, pàrkings, etc. 

Ofimàtica: despeses de llibres que s’hagin de comprar, missatgers, etc. 

Formació: despeses de formació, seminaris, congressos, etc. 

Imatge 47: Exemple de càlcul de costos 

 

Amb la suma de totes aquestes despeses s’obté el total del pressupost de desenvolupament del projecte. 
En aquest total s’ha de sumar el 16% del IVA.  
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1166..88  AAnnnneexx  VVIIIIII  

1166..88..11  EExxeemmppllee  ddee  ddiiaaggrraammaa  ddee  ccaass  dd’’úúss  
Cas d’ús de gestió de client on es mostra qui pot iniciar certes funcionalitats del sistema i qui no hi pot 
accedir.  

En aquest exemple tenim un sistema on un usuari pot consultar la seva informació privada i modificar-la. 

Per altra banda hi ha un administrador que té privilegis per introduir la informació de qualsevol usuari, pot  
consultar-la, modificar-la i per donar de baixa un usuari si és necessari. 

 

Imatge 48: Exemple de diagrama de cas d’ús  
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1166..99  AAnnnneexx  IIXX  

1166..99..11  EExxeemmppllee  ddee  CCaass  dd’’úúss  

44. Alta usuari 
 

Tipus Funcional  
 

Descripció  
El sistema ha de permetre a un usuari que es registri i quedi donat d’alta en aquest. 
 

Justificació  
Un usuari s’ha de poder donar d’alta en el sistema per disposar de les avantatges d’aquest. 
 

Satisfacció del client 1  Insatisfacció del client 5  
 

Dependencies -   Conflictes -  
 

Actor Usuari genèric 
 

Precondició  
1. L’usuari no està registrat en el sistema. 

 

Disparador  
Una persona externa al sistema vol utilitzar-lo i activa la funcionalitat de registre per poder convertir-
se en usuari d’aquest. 
 

Condició de satisfacció  
El sistema ha registrat a l’usuari que s’ha donat d’alta, per tant, aquest tindrà accés a les funcionalitats 
del sistema. 
 

Escenari principal  
1. Una persona indica al Sistema que desitja donar-se d’alta. 
2. El Sistema sol·licita les dades personals a que necessita de la persona. 
3. La persona introdueix les dades personals sol·licitades. 
4. El Sistema verifica el format de les dades introduïdes per la persona.  
5. El Sistema verifica les dades introduïdes per la persona i sol·licita confirmació. 
6. La persona confirma les dades. 
7. El Sistema registra a la persona como nou usuari. 
8. El Sistema avisa al nou usuari que s’ha pogut registrar correctament. 

 

Escenari alternatiu  
1a. (En qualsevol moment) La persona decideix cancel·lar la operació. 
     1a1. El Sistema finalitza del caso de uso mantenint la seva integritat. 
4a.Dades en format incorrecte: 
     4a1. El Sistema avisa a la persona que les dades introduïdes no tenen el format correcte i 
sol·licita tornar a introduir-les. Es torna al pas 3 del curs principal. 
5a. L’usuari ja existeix: 
     5a1. El sistema indica a la persona que existeix un usuari amb les dades introduïdes i sol·licita 
tornar a introduir dades noves. Es torna al pas 3 del curs principal. 

 

Historia  
Creat el: 01/10/08 
Revisat el: 11/12/08 
             

Imatge 49: Exemple de cas d’ús 



 
 

 

169 

1166..1100  AAnnnneexx  XX  

1166..1100..11  EExxeemmppllee  ddee  ddiiaaggrraammaa  ddee  ccllaasssseess  ddee  ll’’aannààlliissii  
A la imatge següent es pot veure un exemple d’un diagrama de classes de domini. 

En aquest esquema es destaquen les classes amb els seus atributs i les relacions amb les seves cardinalitats. 

Per aquest esquema no ha resultat necessari declarar restriccions d’integritat però normalment es declaren 
les que no queden reflectides gràficament en el diagrama. 

 

Imatge 50: Exemple de diagrama de classes d’anàlisi 

   

-Text : String

-Id : Integer

Pregunta

-Multiple respuesta : boolean(idl)
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1166..1111  AAnnnneexx  XXII  

1166..1111..11  EExxeemmppllee  dd’’aarrqquuiitteeccttuurraa  ddeell  ssiisstteemmaa  
En aquest esquema es pot observar com serà l’estructura física de l’aplicació web a desenvolupar. És 
important destacar els elements que tenen més importància i deixar en un segon pla els menys importants. 

En aquest esquema veiem: 

o Usuaris que utilitzen el portal: S’ha de representar els possibles usuaris que utilitzaran el portal 
web. 

o Portal web: És la part que el client percep i amb la que actuarà a traves d’Internet. Es destaquen 
les tecnologies a utilitzar dins del portal perquè quedi clar sobre quines plataformes s’ha de 
realitzar el desenvolupament. Aquest representa el que el client veu en el seu navegador. 

o Internet: Aquest element s’introdueix perquè quedi clar que no serà un sistema intern sinó que es 
podrà accedir des de qualsevol punt amb una connexió a la xarxa publica. 

o Router: Aquest element és el que s’encarrega de gestionar la xarxa interna i connectar-la amb 
l’exterior. 

o Firewall: Aquest element s’ha de destacar ja que serà el principal encarregat de la seguretat del 
sistema. Intercepta tota senyal que entra i surt del servidor d’aplicació i la base de dades i 
determina si són accessos autoritzats. 

o Capa de Domini: És la part oculta de l’aplicació de cara al client i que realitzarà la lògica 
operacional. És l’encarregada de transmetre la informació entre el Portal Web i el Servidor 
d’Aplicació i Base de Dades. Es destaquen les tecnologies utilitzades. 

o Servidor d’Aplicació i Base de Bades: Es destaquen les tecnologies i la forma en com es comunica 
amb la Capa de Domini. 

 

Imatge 51: Exemple d’arquitectura del sistema 
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1166..1122  AAnnnneexx  XXIIII  

1166..1122..11  EExxeemmppllee  ddeell  ddiiaaggrraammaa  ddee  ccllaasssseess  ddeell  ddiisssseennyy  
Aquest diagrama de classes de disseny està directament relacionat amb el diagrama de classes de l’anàlisi. 

Aquí es poden observar les operacions més importants que realitza cadascuna de les classes. 

No es detallen les operacions de consulta d’atributs ja que estan implícites en cadascuna de les classes. 

 

 

Imatge 52: Exemple de diagrama de classes de disseny 

   

+teDependencia() : Boolean

-Text : String

-Id : Integer

Pregunta

+conjuntRespostes() : Conjunt Respostes

-Multiple respuesta : boolean(idl)
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1166..1133  AAnnnneexx  XXIIIIII  

1166..1133..11  EExxeemmppllee  dd’’eessqquueemmaa  ddee  bbaassee  ddee  ddaaddeess  
En aquest apartat es pot observar l’esquema d’una base de dades. Aquest està totalment relacionat amb 
l’esquema conceptual. 

 

Imatge 53: Exemple de diagrama de base de dades 

1166..1133..22  NNoorrmmaalliittzzaacciióó  ddee  bbaasseess  ddee  ddaaddeess  
La informació següent està extreta de la Wikipedia i explica en que consisteix normalitzar una base de 
dades del model relacional en castellà. 

El proceso de normalización de bases de datos consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones 
obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional. 

Las bases de datos relacionales se normalizan para: 

    * Evitar la redundancia de los datos. 
    * Evitar problemas de actualización de los datos en las tablas. 
    * Proteger la integridad de los datos. 

En el modelo relacional es frecuente llamar tabla a una relación, aunque para que una tabla sea 
considerada como una relación tiene que cumplir con algunas restricciones: 

    * Cada columna debe tener su nombre único. 
    * No puede haber dos filas iguales. No se permiten los duplicados. 
    * Todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. 
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Terminologia equivalente. 
 
    * Relación = tabla o archivo 
    * Tupla = registro, fila o renglón 
    * Atributo = columna o campo 
    * Clave = llave o código de identificación 
    * Clave Candidata = superclave mínima 
    * Clave Primaria = clave candidata elegida 
    * Clave Ajena = clave externa o clave foránea 
    * Clave Alternativa = clave secundaria 
    * Dependencia Multivaluada = dependencia multivalor 
    * RDBMS = Del inglés Relational Data Base Manager System que significa, Sistema Gestor de Bases de 

Datos Relacionales. 
    * 1FN = Significa, Primera Forma Normal o 1NF del inglés First Normal Form. 
 
Los términos Relación, Tupla y Atributo derivan del álgebra y cálculo relacional, que constituyen la fuente 
teórica del modelo de base de datos relacional. 
 
Todo atributo en una tabla tiene un dominio, el cual representa el conjunto de valores que el mismo puede 
tomar. Una instancia de una tabla puede verse entonces como un subconjunto del producto cartesiano 
entre los dominios de los atributos. Sin embargo, suele haber algunas diferencias con la analogía 
matemática, dado que algunos RDBMS permiten filas duplicadas, entre otras cosas. Finalmente, una tupla 
puede razonarse matemáticamente como un elemento del producto cartesiano entre los dominios. 
 
 
Dependencia funcional  
 
B es funcionalmente dependiente de A. 
 
Una dependencia funcional es una conexión entre uno o más atributos. Por ejemplo si conocemos el valor de 
FechaDeNacimiento podemos conocer el valor de Edad. 
 
Las dependencias funcionales del sistema se escriben utilizando una flecha, de la siguiente manera: 
 
FechaDeNacimiento -->Edad 
 
Aquí a FechaDeNacimiento se le conoce como un determinante. Se puede leer de dos formas 
FechaDeNacimiento determina a Edad o Edad es funcionalmente dependiente de FechaDeNacimiento. De la 
normalización (lógica) a la implementación (física o real) puede ser sugerible tener éstas dependencias 
funcionales para lograr la eficiencia en las tablas. 
 
Propiedades de la Dependencia funcional  
 
Existen 3 axiomas de Armstrong: 
 
Dependencia funcional Reflexiva  
 
Si "y" esta incluido en "x" entonces x -->y 
 
Si la dirección o el nombre de una persona están incluidos en el DNI, entonces con el DNI podemos 
determinar la dirección o su nombre. 
 
 

Imatge 54: Exemple de base de dades 

Imatge 55: Exemple de dependència funcional 



 
 

 

174 

Dependencia funcional Aumentativa  
 
x -->y entonces xz -->yz 
 
dni -->nombre 
 
dni,dirección -->nombre,dirección 
 
Si con el dni se determina el nombre de una persona, entonces con el dni más la dirección también se 
determina el nombre o su dirección. 
 
Dependencia funcional transitiva. 
 
Sean X, Y, Z tres atributos (o grupos de atributos) de la misma entidad. Si Y depende funcionalmente de X y Z 
de Y, pero X no depende funcionalmente de Y, se dice que Z depende transitivamente de X. Simbólicamente 
sería: 
 
X -->Y -->Z entonces X -->Z 
 
FechaDeNacimiento -->Edad 
 
Edad -->Conducir 
 
FechaDeNacimiento -->Edad -->Conducir 
 
Entonces tenemos que FechaDeNacimiento determina a Edad y la Edad determina a Conducir, 
indirectamente podemos saber a través de FechaDeNacimiento a Conducir (En muchos países , una persona 
necesita ser mayor de cierta edad para poder conducir un automóvil, por eso se utiliza este ejemplo). 
 
Propiedades deducidas 
 
Union  
 
x -->y y x -->z entonces x -->yz 
 
Pseudo-transitiva  
 
x -->y y wy -->z entonces wx -->z 
 
Descomposición  
 
x -->y y z está incluido en y entonces x -->z 
 
Claves 
 
Una clave primaria es aquella columna (pueden ser también dos columnas o más) que identifica únicamente 
a esa fila. La clave primaria es un identificador que va a ser único para cada fila. Se acostumbra poner la 
clave primaria como la primera columna de la tabla pero esto no tiene que ser necesario, si no es más una 
conveniencia. Muchas veces la clave primaria es autonumérica. 
 
  

Imatge 56: Exemple de dependència funcional transitiva 
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En una tabla puede que tengamos más de una clave, en tal caso se puede escoger una para ser la clave 
primaria, las demás claves son las claves candidatas.Además es la posible clave primaria. 
 
Una clave foránea es aquella columna que existiendo como dependiente en una tabla, es a su vez clave 
primaria en otra tabla. 
 
Una clave alternativa es aquella clave candidata que no ha sido seleccionada como clave primaria, pero que 
también puede identificar de forma única a una fila dentro de una tabla. Ejemplo: Si en una tabla clientes 
definimos el número de documento (id_cliente) como clave primaria, el número de seguro social de ese 
cliente podría ser una clave alternativa. En este caso no se usó como clave primaria porque es posible que 
no se conozca ese dato en todos los clientes. 
 
Una clave compuesta es una clave que está compuesta por más de una columna. 
 
Formas Normales 
 
Las formas normales son aplicadas a las tablas de una base de datos. Decir que una base de datos está en la 
forma normal N es decir que todas sus tablas están en la forma normal N. 
 
En general, las primeras tres formas normales son suficientes para cubrir las necesidades de la mayoría de 
las bases de datos. El creador de estas 3 primeras formas normales (o reglas) fue Edgar F. Codd. 
 
Primera Forma Normal (1FN)  
 
Una tabla está en Primera Forma Normal sólo si 
 
    * Todos los atributos son atómicos. Un atributo es atómico si los elementos del dominio son indivisibles, 
mínimos. 
    * La tabla contiene una clave primaria. 
    * La tabla no contiene atributos nulos. 
    * Si no posee ciclos repetitivos. 
 
Una columna no puede tener múltiples valores. Los datos son atómicos. (Si a cada valor de X le pertenece un 
valor de Y, entonces a cada valor de Y le pertenece un valor de X) 
 
Esta forma normal elimina los valores repetidos dentro de una BD 
 
Segunda Forma Normal (2FN) 
 
Dependencia Funcional. Una relación está en 2FN si está en 1FN y si los atributos que no forman parte de 
ninguna clave dependen de forma completa de la clave principal. Es decir que no existen dependencias 
parciales. 
 
En otras palabras podríamos decir que la segunda forma normal está basada en el concepto de 
dependencia completamente funcional. Una dependencia funcional x -->y es completamente funcional si al 
eliminar los atributos A de X significa que la dependencia no es mantenida, esto es que A Є X, (X – {A}) -x-> 
Y. Una dependencia funcional x -->y es una dependencia parcial si hay algunos atributos A \in X que pueden 
ser removidos de X y la dependencia todavía se mantiene, esto es A Є X, (X – {A}) -> Y . 
 
Por ejemplo {SSN, PNUMBER} -->HOURS es completamente dependiente dado que ni SSN -->HOURS ni 
PNUMBER -->HOURS mantienen la dependencia. Sin embargo {SSN, PNUMBER} -->ENAME es parcialmente 
dependiente dado que SSN -->ENAME mantiene la dependencia 
 
 



 
 

 

176 

 
Tercera Forma Normal (3FN)  
 
La tabla se encuentra en 3FN si es 2FN y cada atributo que no forma parte de ninguna clave, depende 
directamente y no transitivamente, de la clave primaria. 
 
Un ejemplo de este concepto sería que, una dependencia funcional X->Y en un esquema de relación R es una 
dependencia transitiva si hay un conjunto de atributos Z que no es un subconjunto de alguna clave de R, 
donde se mantiene X->Z y Z->Y. 
 
Por ejemplo, la dependencia SSN->DMGRSSN es una dependencia transitiva en EMP_DEPT de la siguiente 
figura. Decimos +son mantenidas, y DNUMBER no es un subconjunto de la clave de EMP_DEPT. 
Intuitivamente, podemos ver que la dependencia de DMGRSSN sobre DNUMBER es indeseable en 
EMP_DEPT dado que DNUMBER no es una clave de EMP_DEPT. 
 
Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC) 
 
La tabla se encuentra en BCNF si cada determinante, atributo que determina completamente a otro, es 
clave candidata. 
 
Cuarta Forma Normal (4FN)  
 
Una tabla se encuentra en 4FN si, y sólo si, para cada una de sus dependencias múltiples no funcionales X->-
>Y, siendo X una super-clave que, X es o una clave candidata o un conjunto de claves primarias. 
 
Quinta Forma Normal (5FN)  
 
Una tabla se encuentra en 5FN si: 
 
    * La tabla esta en 4FN 
    * No existen relaciones de dependencias no triviales que no siguen los criterios de las claves. Una tabla 
que se encuentra en la 4FN se dice que esta en la 5FN si, y sólo si, cada relación de dependencia se 
encuentra definida por las claves candidatas. 
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1166..1144  AAnnnneexx  XXIIVV  

1166..1144..11  EExxeemmppllee  ddee  ddiiaaggrraammaa  UUXX  mmooddeell  
UML Extension model: 

Un diagrama UX model, és un diagrama de representació de la interfície d’una pagina web basat en el 
model UML. En aquest tipus de diagrama es mostra diferents elements: 

o <<screen>>: Un element d’aquest tipus representa una pantalla d’una aplicació web. Cada 
operació que és veu a l’esquema és una acció que pot fer o un enllaç a un altre pantalla. 

o <<input form>>: Un element d’aquest tipus representa un formulari d’entrada d’informació que 
està en alguna pantalla. Es mostren els camps que té per omplir. 

o Classes de domini: Un element d’aquest tipus representa la comunicació de les pantalles amb el 
domini de l’aplicació i la informació que s’hi envia. 

o Relacions: Un element d’aquest tipus representa un enllaç cap a un altre pantalla o cap a ella 
mateixa. 

Aquests diagrames són molt simples però pràctics, utilitzant aquests diagrames com a base del disseny, és 
fàcil estructurar les necessitats de la web aconseguint la visió clara de com interactuen els elements que hi 
estan involucrats. 

 

Imatge 57: Exemple de diagrama UX Model 
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1166..1144..22  EExxeemmppllee  ddee  ddiisssseennyy  WWAAEE  
Web Application Extension for UML: 

Aquest disseny consisteix en interpretar les necessitats d’una web i aplicar-li patrons de desenvolupament 
d’aplicacions web per determinar com ha d’estar estructurada. Esta basat en el model UML. Són dissenys 
dependents de la tecnologia que s’ha determinat aplicar. 

És convenient utilitzar com a base un diagrama UX model que ajuda a la visibilitat de tots els elements. 

Un disseny WAE incorpora diferents elements. 

o Server page: Un element d’aquest tipus representa la part funcional d’una pagina web que es 
troba en el servidor d’aplicació. A l’esquema són els que tenen el símbol de la roda dentada. 
Acostumen a ser Servlets, JSP, Velociti etc...  

o Client page: Un element d’aquest tipus representa representa la part que hi ha en el client de la 
pagina web, el que es carrega en el seu navegador. A l’esquema són els que tenen el símbol d’una 
pagina escrita. Acostumen a ser pagines html, formularis, etc... 

o <<Build>>: Un element d’aquest tipus representa com una pagina de servidor genera una de 
client per respondre a algun servei. 

o <<Link>>: Un element d’aquest tipus representa un intercanvi d’informació entre pagines de 
client. 

o <<Forward>> o <<redirect>>: Un element d’aquest tipus representa un intercanvi d’informació 
entre pagines de servidor. 

o <<Submit>>: Un element d’aquest tipus representa un enviament d’informació de pagines de 
client cap a pagines de servidor. 

o <<Velociti Template>>: Un element d’aquest tipus representa una pagina de servidor que dona 
suport a una tecnologia determinada en aquest cas Velociti.   

 

Imatge 58: Exemple de diagrama WAE 

Aquests diagrames acostumen a ser molt complexes però són aconsellables per determinar la tecnologia i 

els patrons de disseny que s’utilitzaran sobre una pàgina web. 
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1166..1155  AAnnnneexx  XXVV  

1166..1155..11  EExxeemmppllee  ddee  SSttoorryybbooaarrdd    
En aquest apartat podem observar com estaria formada la pantalla on es realitzarien les cerques. És 
convenient mostrar de quin tipus seran els camps així el client entén perfectament com serà la presentació 
del sistema que obtindrà.  

 

Imatge 59: Exemple de Stroyboard 

  

Projecte Observatori

2009

Catalunya

Cercar

Escriba texto

Escriba texto

Nom d’enquesta: Nom del projecte:

Territori:

Any presupostari:

Nom del fitxer:
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1166..1166  AAnnnneexx  XXVVII  

1166..1166..11  EExxeemmppllee  ddee  ddiiaaggrraammaa  ddee  sseeqqüüèènncciiaa  
Aquest diagrama explica com un usuari consulta les enquestes que hi ha en un projecte concret i una edició 
concreta. 

 

Imatge 60: Exemple de diagrama de seqüència 

  

usuari:Usuari projecte:Projecte edicio:Edicio :Enquesta

consultaEnquestes(edicio)

enquestes?(idEdicio)

consultaEnquestes()

set (Enquesta)

set (Enquesta)

set (Enquesta)
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1166..1177  AAnnnneexx  XXVVIIII  

1166..1177..11  FFuunnddaacciióó  PPii  ii  SSuunnyyeerr  
La Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals és una entitat nascuda del impuls d'un conjunt 
d'autoritats locals de Catalunya. Té una vocació de rigor en la recerca i integra persones procedents 
d'àmbits de coneixement i institucions diverses. 

La Fundació  és un centre de recerca, estudi i promoció del coneixement sobre l'àmbit del govern local i les 
comunitats autònomes. Amb l'objectiu de fer aportacions acadèmiques importants, la Fundació combina el 
treball d'investigació intern amb encàrrecs de recerca externa a persones procedents de les diverses 
disciplines de les ciències socials. 

El treball de la Fundació es plasma tant en l'àmbit editorial, amb diverses col·leccions de publicacions, com 
en projectes a mitjà i llarg termini en els quals es creen i gestionen dades d'interès científic i acadèmic. 


