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Resum 

L’objectiu principal d’aquest projecte és desenvolupar una aplicació per a 

dispositius mòbils que permeti fer ús del mètode PSQCAT -21 COPSOQ, 

l’adaptació catalana del mètode CopSoq (Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire), un instrument d’eficàcia provada per a la investigació i la 

prevenció del riscos psicosocials derivats de l’organització del treball. Amb 

aquest instrument es pretén facilitar i millorar la intervenció eficient en els 

centres de treball que condueixin a la millora de l’entorn psicosocial del 

treball i una organització del treball més saludable.  

Els avantatges més destacats que es volen satisfer amb aquesta nova 

aplicació són generar una major flexibilitat horària i geogràfica que permeti 

fer ús del mètode indistintament de la ubicació i l’horari en la que es trobi 

l’usuari, ja sigui des de la banda del treballador o de l’empresa. Un altre 

avantatge que es vol assolir és la informatització de dades per tal de 

realitzar qualsevol tasca o acció de manera més ràpida, còmode i eficient. 

Després d’un estudi previ del mercat, Qt juntament amb SQLite i JavaScript 

han estat les eines escollides per al desenvolupament de l’aplicació. 

Aquestes eines han permès desenvolupar l’aplicació correctament de 

manera que generi els avantatges definits al inici del projecte. 

Resumen 

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una aplicación para 

dispositivos móviles que permita hacer uso del método PSQCAT -21 

COPSOQ, la adaptación catalana del método CopSoq (Copenhagen 

Psychosocial Questionnaire), un instrumento de eficacia probada para la 

investigación i la prevención de riesgos psicosociales derivados de la 

organización del trabajo. Con este instrumento se pretende facilitar y 

mejorar la intervención eficiente en los centros de trabajo que conduzcan a 

la mejora del entorno psicosocial del trabajo i una organización del trabajo 

más saludable. 

Las ventajas más destacadas que se quieren satisfacer con esta nueva 

aplicación son generar una mayor flexibilidad horaria i geográfica que 

permita hacer uso del método indistintamente de la ubicación i horario en la 

que se encuentre el usuario, ya sea des del lado del trabajador o de la 

empresa. Otra ventaja que se quiere alcanzar es la informatización de los 

datos con tal de realizar cualquier tarea o acción de forma más rápida, 

cómoda y eficiente. 

Después de un estudio previo del mercado, Qt junto con SQLite i JavaScript 

han sido las herramientas seleccionada para el desarrollo de la aplicación. 

Estas herramientas han permitido desarrollar la aplicación de correctamente 

de manera que genere las ventajas definidas al inicio del proyecto.  
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Abstract 

The main objective of this project is to develop an application for mobile 

devices that allows the PSQCAt-21 COPSOQ method to be used, the Catalan 

adjustment of the COPSOQ method (Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire), which is an approved efficiency tool to investigate and 

prevent the psychological risks that arise from work organization. This 

instrument intends to facilitate and improve the efficient operation in the 

workplace that leads to improve the psychosocial work environment and the 

making of a healthier work organization. 

The most outstanding advantage that this new application wants to satisfy 

is the creation of a greater geographical and time flexibility that allows 

using the method no matter the location and time of the user, weather it's 

the worker or the company using it. Another advantage to be achieved, is 

the computerization of data in order to perform any task or action in a 

faster, more comfortable and more efficient manner. 

After a preliminary study of the market Qt along with SQLite and JavaScript 

tools, these have been the one's chosen to develop this application. They've 

allowed the development of this application correctly so that the benefits 

defined at the beginning of the project could be achieved. 
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1. Introducció 

 

A la societat actual, en continu moviment, els avanços tecnològics 

apareixen per donar resposta a les necessitats d’estar en continua connexió 

amb la informació i les comunicacions. És per aquesta raó que apareixen 

nous avanços tecnològics que configuraran un nou paradigma social, 

cultural i educatiu. 

Els dispositius mòbils són un tema d’actualitat  i la seva popularitat segueix 

augmentant dia rere dia. En els darrers anys, per a la majoria de nosaltres, 

els dispositius mòbils han deixat de ser únicament una eina de trucades i 

missatges per passar a ser una eina de treball, d’oci i social. L’amplia oferta 

d’aplicacions per a dispositius mòbils actuals ens permet la possibilitat de 

comprar roba, comprar aliments, gestionar els nostres comptes bancaris, 

localitzar els nostres familiars o inclús treballar i guanyar-nos la vida amb 

elles. Tot això fa que el mercat de les aplicacions per a dispositius mòbils 

sigui un mercat en continua expansió que ens ofereix noves oportunitats i 

facilitats dia rere dia.  

Més concretament en el món de la informació i les enquestes, les 

aplicacions per a dispositius mòbils han accelerat la informatització de les 

enquestes degut a la gran quantitat de beneficis que s’obtenen en aquest 

procés. La informatització d’enquestes permet, principalment, una major 

flexibilitat horària i geogràfica per als enquestats a l’hora de respondre-les, 

causant de que tant el volum de informació obtinguda com la diversitat de 

nacionalitats o ubicacions dels enquestats no tingui límits.  Aquesta 

informatització de les enquestes no tan sols afecta a la recollida de dades, 

sinó que també pot generar certs beneficis a qualsevol procés anterior o 

posterior a la recollida de dades com pot ser l’emmagatzematge i l’anàlisi de 

dades o la personalització d’enquestes. 

Un exemple d’un mètode que s’ha vist beneficiat per aquests avanços 

tecnològics és el CopSoq (Copenhagen Psychosocial Questionnaire), un 

instrument d’eficàcia provada per a la investigació i la prevenció del riscos 

psicosocials derivats de l’organització del treball. Amb aquest instrument es 

pretén facilitar i millorar la intervenció eficient en els centres de treball que 

condueixin a la millora de l’entorn psicosocial del treball i una organització 

del treball més saludable. El mètode PSQCAT -21 COPSOQ és l’adaptació 
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catalana de la metodologia COPSOQ-ISTAS 21, adaptació a l’Estat espanyol 

del CopSoq. 

El mètode en la seva versió curta (per empreses de menys de 25 

treballadors) utilitza un qüestionari de 30 preguntes tancades, 

estructurades en 4 parts:  

 Continguts i exigències de la feina.  

 Grau de definició de les feines pròpies.  

 Preocupació sobre possibles canvis en les condicions de treball. 

 Reconeixement, confiança i justícia en el lloc de treball.  

 Motivacions per a la realització del 1.1.

projecte 

La repercussió actual i la constant expansió del món de les aplicacions per a 

dispositius mòbils genera un ampli ventall d’oportunitats per a tot enginyer 

indistintament del sector al que estigui enfocat. És per això que l’autor 

d’aquest projecte considera l’assoliment de coneixements de programació 

enfocats a les aplicacions per a dispositius mòbils de vital importància per al 

seu futur com a enginyer i també la principal motivació  per a la realització 

d’aquest projecte. 

La prevenció de riscos laborals és un sector relacionat amb l’enginyeria amb 

una presència significativa en la societat actual i, degut a recents canvis en 

les lleis actuals, està submergit dins d’un procés de privatització del sector 

que probablement portarà a una expansió del sector, el que generarà gran 

quantitat de llocs de treball i noves oportunitats. Aquesta importància del 

sector i l’actual expansió far creure a l’autor del projecte que una aplicació 

per a dispositius mòbils relacionada amb la prevenció de riscos laborals li 

aportarà un doble benefici, assolint coneixements sobre aquest sector 

d’interès a més a més de coneixements en programació d’aplicacions per a 

dispositius mòbils. 

A mès de la situació general que viu el sector de prevenció de riscos 

laborals, la situació  particular del mètode PSQCAT -21 COPSOQ és un altre 

factor a tenir en compte. Actualment, al portal web de la Generalitat de 

Catalunya, podem trobar el programa oficial que permet fer un ús complet 

del mètode. No obstant, trobem la mancança d’una aplicació per a 

dispositius mòbils que permeti fer ús del mètode amb el que satisfer 

aquesta necessitat és també una motivació més alhora de realitzar aquest 

projecte.  

Existeixen dues raons per creure que l’actual és el moment idoni per al 

desenvolupament i la publicació de l’aplicació. En primer lloc trobem la 

recent publicació de la versió 2 del mètode, fet que fet assegura una durada 
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considerable d’aquesta versió del mètode i una sèrie d’esdeveniments i 

accions per part de diferents organitzacions per tal de difondre aquesta 

nova versió. En darrer lloc trobem que l’actual procés de privatització del 

sector també generarà una  major difusió i repercussió de la prevenció de 

riscos laborals i així de la nostra aplicació i per tant una major quantitat 

d’oportunitats. 

Degut a factors com la existència de diferents torns de treball, manca 

d’espais i eines necessàries o la distribució de la plantilla en diferents 

ubicacions, des de el punt de vista logístic és complicat assegurar que tots 

els treballadors d’una empresa tinguin la ocasió de respondre l’enquesta en 

les condicions adequades. També és cert que moltes empreses no disposen 

d’ordinador per a tots els treballadors i es veuen obligades a realitzar 

aquest procés de recollida de dades de manera manual amb una posterior 

informatització d’aquestes per a poder analitzar-les. Solucionar aquestes 

problemàtiques ampliant així el ventall d’empreses capacitades a fer ús del 

mètode, degut a la facilitació tant del procés de recollida de dades com de 

qualsevol acció anterior o posterior que requereixi el mètode és una 

motivació afegida. 

Tot benefici que generi l’aplicació per a la utilització del mètode és un 

al·licient per a la popularització del mètode i del sector i per tant una 

probable millora del l’actual situació dels treballadors i així de l’eficiència 

d’una empresa. Vist tant des del punt de vista empresarial com des del punt 

de vista particular dels treballador el desenvolupament d’una aplicació 

d’aquestes característiques és positiu i productiu i així el darrer al·licient 

motivant per a la realització del projecte. 

 Producte a desenvolupar 1.2.

La idea principal del present projecte és la realització d’una aplicació per a 

dispositius mòbils i fàcilment utilitzable que permeti fer ús del mètode 

PSQCAT -21 COPSOQ i que generi una flexibilitat horària i geogràfica 

respecte l’aplicació per a ordinadors que estalviï temps, personal i material 

a l’empresa per tal de millorar l’eficiència del mètode. 

En primer lloc, l’aplicació ha de disposar d’una base de dades al voltant de 

la qual funcionarà l’aplicació. Prèviament a l’ús de l’aplicació, el conjunt de 

preguntes i possibles respostes han estat introduïdes a la base de dades, 

per tant l’aplicació llegirà les preguntes i possibles respostes d’aquesta base 

de dades i adaptarà les diferents vistes a aquestes dades. La base de dades 

també ha de permetre registrar qualsevol informació introduïda durant la 

utilització de l’aplicació de manera ordenada. 

Pel que fa a l’aplicació ha de disposar d’un conjunt de pantalles que 

permetin l’ús del mètode tant des del punt de vista de l’empresa com des 
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del punt de vista del treballador. Des del punt de vista de l’empresa 

l’aplicació ha de permetre registrar una empresa i el respectiu representant 

o encarregat d’aquesta empresa. Un cop registrada una empresa i el 

representant corresponent aquest ha de ser l’únic capacitat per a poder 

registrar els diferents treballadors de l’empresa que més endavant 

respondran l’enquesta. Des del punt de vista dels treballadors, un cop 

registrats la totalitat dels treballador d’un empresa, l’aplicació a de 

permetre que cadascun dels treballadors registrats pugui respondre 

l’enquesta i enviar les respostes per tal de que siguin emmagatzemades. Un 

cop emmagatzemades les diferents respostes introduïdes pels treballadors 

l’aplicació ha de permetre calcular els resultats obtinguts per a una empresa 

en particular. 

 Objectius i abast 1.3.

Considerant tots els punts tractats anteriorment, podem dividir els objectius 

en dos blocs. En primer lloc les necessitats que ha de satisfer l’aplicació: 

 Creació d’una App: crear una aplicació per a dispositius mòbils que 

permeti fer ús del mètode COPSOQ. 

 Flexibilitat horària: satisfer la necessitat de poder fer ús del 

mètode en diferents moments temporals. 

 Flexibilitat geogràfica: satisfer la necessitat de fer ús del mètode 

des de diferents ubicacions. 

 Estalvi de temps: reduir la quantitat de temps necessari, tant a les 

empreses com als treballadors, per a dur a terme el procés 

d’utilització del mètode. 

 Estalvi personal: reduir el nombre de personal necessari per a dur a 

terme el procés d’utilització del mètode. 

 Estalvi instal·lacions: eliminar la necessitat d’un espai per a dur a 

terme el procés d’utilització el mètode. 

 Estalvi material: reduir els dispositius, eines o instruments 

necessaris per a dur a terme el procés d’utilització del mètode. 

Per altre banda trobem les característiques o propietats que ha de tenir 

l’aplicació per assolir els objectius esmentats fins ara: 

 Base de dades: generar automàticament una base de dades, dins 

de la qual han d’existir les entitats necessàries per a emmagatzemar, 

de manera eficient i ordenada, tota la informació introduïda pels 

usuaris. 

 Registre enquesta: registrar automàticament des del codi de 

l’aplicació cadascuna de les preguntes de l’enquesta com les possibles 

respostes per a cadascuna de les preguntes.  

 Registre empresa: permetre registrar una empresa així com la 

informació bàsica necessària d’aquesta per a fer ús del mètode. 
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 Registre representant: permetre registrar el representant d’una 

empresa així com la informació bàsica necessària d’aquest per a fer 

ús del mètode. 

 Registre treballadors: permetre registrar cadascun dels 

treballadors d’una empresa així com la informació bàsica necessària 

de cadascun per a fer ús del mètode. 

 Registre respostes: permetre registrar el conjunt de respostes per 

a l’enquesta que seleccioni cadascun dels treballadors. 

 Vincle empresa-representant: permetre relacionar un única 

empresa amb un únic treballador i viceversa. 

 Vincle empresa-treballadors: permetre relacionar un única 

empresa amb diferents treballadors però un treballador amb una 

única empresa. 

 Vincle empresa-respostes: permetre relacionar un única empresa 

amb diferents conjunts de respostes però un conjunt de respostes 

amb una única empresa. 

 Informe: permetre obtenir els resultats del total dels resultats 

obtinguts per a una empresa, l’únic capacitat per a generar l’informe 

corresponent a una empresa ha de ser el seu representant. 

 Veracitat informe: garantir que cada conjunt de respostes és 

registrat per un treballador de l’empresa corresponent i que es manté 

en tot moment l’anonimat d’aquest. 

 Lectura dinàmica enquesta: llegir dinàmicament cadascuna de les 

preguntes i respostes de l’enquesta de la base de dades de manera 

que si es modifica o afegeix alguna pregunta o alguna resposta no 

sigui necessari re-programar l’aplicació.  
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2. Mètode CoPsoQ 

PSQCAT (versió 2) 

Els darrers estudis internacionals mostren com l’entorn psicosocial i 

l’exposició a riscos psicosocials en el treball, són alguns dels aspectes més 

rellevants per a les societats contemporànies i futures. Una gran part de 

treballadors dels països de la Unió Europea estan exposat factors 

psicosocials.  Aquests factors estan directament relacionats amb la 

generació d’estrès en el treball, una situació que pot portar a conseqüències 

molt importants i negatives per als treballadors, per als llocs de treball i per 

a la societat, com poden ser malalties cardiovasculars, trastorns mentals, la 

rotació de personal o la disminució de la motivació i de la productivitat. 

El recent nomenament, per part de la Unió Europea, dels factors de risc 

psicosocials com a “màxima prioritat” mostra la importància d’aquests i els 

situa com a uns dels camps de recerca més importants d’aquest sector de 

cara al futur. 

 Mètode CoPsoQ 2.1.

El CopSoq (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) és un instrument 

d’eficàcia provada per a la investigació i la prevenció del riscos psicosocials 

derivats de l’organització del treball. L’objectiu d’aquest instrument és 

facilitar i millorar la generació de coneixement i a la vegada facilitar 

intervencions eficients en els centres de treball que condueixin a la millora 

de l’entorn psicosocial del treball i una organització del treball més 

saludable.  

Els principals objectius d’aquest instruments són els següents: 

 Facilitar instruments per a avaluar els factors psicosocials en el 

treball de forma vàlida i eficient. 

 Permetre comparacions entre diverses entitats de diferents sectors i 

nacions. 

 Millorar la eficiència de les intervencions i facilitar l’avaluació 

d’aquestes. 
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 Facilitar la vigilància i avaluació comparativa. 

 Facilitar la comprensió de certs conceptes a treballadors i empresaris. 

 Millorar la comunicació entre els centres de treball, els professionals 

de la prevenció de riscos laborals i els investigadors. 

També podem veure els principis bàsics i consideracions teòriques sobre les 

que s’ha desenvolupat el qüestionari CoPsoQ: 

 Basat en la teoria però no unit a cap teoria específica de tensió 

laboral. 

 Existència de diferents nivells d’anàlisi: 

o Organització 

o Departament 

o Treball 

o Interfície persona-treball 

o Individual 

 Cobreix els factors d’estrès potencials de treball i diferents recursos 

com el suport, els compromís i la bona salut. 

 Aplicable en tots els sectors del mercat de treball 

 Longitud mitjana i versions curtes “amigables” per als professionals 

de la prevenció de riscos laborals i els treballadors. 

 Mètode CoPsoQ PSQCAT v2 2.2.

El mètode PSQCAT COPSOQ és l’adaptació catalana del COPSOQ i està 

basat en la seva metodologia. 

Pel que fa al PSQCAT COPSOQ v2, existeixen dues versions: la versió 

mitjana, per a empreses amb 25 o més treballadors, i la versió curta, per a 

empreses amb menys de 25 treballadors. 

El mètode en la seva versió mitjana (per empreses de més de 24 

treballadors), tot i que permet l’adaptació certes preguntes i respostes per 

tal de garantir l’anonimat del treballador, utilitza un qüestionari de 120 

preguntes, estructurades en 4 parts:  

 Context social i treball domèstic i familiar (6 preguntes) 

 Salut i benestar personal (26 preguntes) 

 Condicions d’ocupació i treball (19 preguntes) 

 Dimensions de les exposicions psicosocials (69 preguntes). 

El mètode en la seva versió curta (per empreses de menys de 25 

treballadors) utilitza un qüestionari de 30 preguntes tancades, 

estructurades en 4 parts:  

 Continguts i exigències de la feina(14 preguntes). 

 Grau de definició de les feines pròpies(6 preguntes). 
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 Preocupació sobre possibles canvis en les condicions de treball (4 

preguntes). 

 Reconeixement, confiança i justícia en el lloc de treball (6 preguntes). 



  Pablo Soler Mas 

- 12 - 
 

3. Emprenedoria i 

selecció d’eines 

 Productes i aplicacions presents al 3.1.

mercat 

3.1.1. Programa informàtic CoPsoQ-PSQCAT 

La versió CoPSoQ-PSQCAT del mètode CoPsoQ disposa d’un programa 

informàtic per a ordinadors que permet realitzar la totalitat de les fases del 

mètode com són: 

 Registre d’una empresa 

 Registre d’un representant 

 Registre dels diferents treballadors d’una empresa 

 Adaptació del qüestionari a les condicions de l’empresa 

 Resposta de l’enquesta 

 Anàlisi de les respostes i posterior generació de l’informe 

corresponent.  

Tot i que  es tracta d’un producte molt complet i eficient a l’hora de fer ús 

del mètode, aquesta aplicació només és compatible per a ordinadors, fet 

que condiciona a l’empresa a l’hora d’aplicar el mètode. 

3.1.2. Programa informàtic CoPsoQ-ISTAS21 

La versió CoPSoQ-PSQCAT, versió mètode CoPsoQ adaptada a l’estat 

espanyol, disposa d’un programa informàtic pràcticament igual al programa 

informàtic disponible per a la versió  CoPSoQ-PSQCAT del mètode, així les 

accions realitzables en aquest programa són exactament les mateixes 

accions disponibles al programa esmentat anteriorment. 
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3.1.3. App “Measure workplace stress” 

L’organisme OHCOW (Occupational Health Clinics for Ontario Workers) amb 

la col·laboració de CCOHS (Canadian Centre for Occupational Health and 

Safety) ha creat una aplicació per a dispositius mòbils basada en el mètode 

CoPsoQ. Aquesta aplicació està disponible per Android, IOS i Blackberry tant 

per a smartphones com per a tauletes. 

Tot i que està basada en la metodologia CoPsoQ, no fa ús d’aquest 

metodologia en tota la seva extensió ja que es tracta d’una enquesta 

estàndard per a qualsevol persona indistintament de l’empresa on treballi. A 

més a més, aquesta aplicació no permet el registre d’empreses ni 

l’adaptació de l’enquesta sinó que es tracta d’una aplicació on simplement 

es valora el nivell d’estrès que pateix un treballador en el seu lloc de treball. 

Degut a que no està permès registrar empreses, tant sols és possible la 

comparació dels resultats amb els resultats de la població en general i no és 

possible l’anàlisi dels resultats d’una empresa en concret. 

3.1.4. Solució adoptada 

Després d’analitzar les diferents eines disponibles relaciones al mètode 

CopSoQ  podem observar que existeixen diferents programes que permeten 

un ús complet i personalitzat del mètode i una aplicació on simplement 

valora l’estrès en el nostre lloc de treball. 

Amb això podem veure que segueix existint una necessitat de crear una 

aplicació per a dispositius mòbils que agilitzi i faciliti principalment el procés 

de recollida i anàlisi de dades. Tot i aquests propòsits principals, l’aplicació 

no hauria de deixar de realitzar les funcions  bàsiques que permet l’aplicació 

informàtica per a ordinadors del mètode CoPSoQ-PSQCAT. Aquestes 

funcions bàsiques són les següents: 

 Registre d’una empresa 

 Registre del representant de empresa. 

 Registre dels treballadors de cada empresa. 

 Resposta de l’enquesta. 

 Anàlisi de dades i generació del corresponent informe de cada 

empresa. 

  

http://www.ccohs.ca/
http://www.ccohs.ca/
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 Sistemes i dispositius informàtics 3.2.

3.2.1. Presencia actual i prediccions futures 

Segons un estudi del 2014 de la companyia de estadística i assessorament 

Gartner, la venda d’ordinadors disminuirà en els següents anys i la venda 

de tauletes i smartphones seguirà pujant considerablement. 

Segons aquest estudi al 2017 els smartphones seguiran sent àmpliament 

els dispositius amb més  presència en el marc mundial seguit de les tauletes 

digitals.  

 

Per altra banda, en els sistemes operatius més utilitzats trobem una major 

diferència entre els diferents competidors. Podem observar com Android és i 

està previst que segueixi sent àmpliament el sistema operatiu més present 

seguit de Windows i iOS/MacOs. 

 

 

3.2.2. Solució adoptada 

Després d’observar la situació actual i les prediccions futures del mercat 

podem veure com el sistema informàtic més utilitzat a l’actualitat i 

segurament en el futur és Android i per tant la opció més interessant a 

l’hora d’escollir el sistema al que s’adaptarà la nostra aplicació. 

La situació dels dispositius informàtics més utilitzats també és similar a la 

dels sistemes informàtics amb una clara dominació del mercat dels 

smartphones. Tot i que poguéssim pensar que les tauletes tenen un ús més 
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domèstic i laboral, és tant clar el domini dels smartphones que elimina 

qualsevol dubte. 

Per tant, la solució adoptada és una aplicació per dispositius mòbils on la 

prioritat és la compatibilitat en smartphones amb sistema operatiu Android. 

 Biblioteca multi plataforma 3.3.

Una biblioteca informàtica és un conjunt de subprogrames utilitzats per 

desenvolupar programari. El seu propòsit no és ser utilitzada de forma 

autònoma sinó ser utilitzada per un altre programa independent y 

simultàniament.  

Una plataforma informàtica és un sistema que serveix com a base per al 

funcionament de mòduls de hardware o software amb els que és 

compatible.  

Un programa informàtic multi plataforma permet l’execució en diferents 

plataformes informàtiques. El software multi plataforma pot dividir-se entre 

els que requereixen una compilació individual per a cada plataforma que li 

dóna suport i els que permeten l’execució de directa a qualsevol plataforma. 

3.3.1. Biblioteca multi plataforma Qt. 

Qt és un marc de treball multi plataforma per a la creació de programes 

amb Interfície gràfica d’Usuari (GUI) desenvolupat com un software lliure i 

de codi obert a través de Qt Project. Tot i que permet ser utilitzat en 

diferents llenguatges de programació a través de bindings, el llenguatge 

que Qt utilitza de forma nativa és C++. Actualment existeixen bingings per 

a C#, Go, Haskell, JavaScript, Python, QML, Ruby, Rust, Java, BASIC, Ada 

2005, Perl, D, Pascal, Lua, Ocaml i PHP Chicken Scheme. 

Qt Creator és l’ambient per a desenvolupament integrat IDE de Qt i 

combina edició, depuració, gestió de projectes, localització i eines de 

compilació. Aquest fet permet a l’usuari crear programes per a PCs i 

smartphones sense inconvenients i sense la necessitat de canviar d’entorns 

gràfics i aplicacions. També, disposa d’un editor visual que es pot utilitzar 

conjuntament amb l’editor de codi i facilita el desenvolupament d’interfícies 

més agradables i ajustades a les necessitats del usuari. 

Qt funciona en les principals plataformes actuals i a demès, la interfície de 

programació d’aplicacions(API) de la biblioteca conté certs mètodes per a 

accedir bases de dades mitjançant SQL, utilitzar XML, gestionar fils i 

suportar una ret.  

Un dels grans avantatges de Qt és el fet de que les principals plataformes 

poden suportar-lo, aquestes són les següents: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Subrutina
https://ca.wikipedia.org/wiki/Programari
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 Mac OS X  

 Windows 

 Windows CE  

 Embedded Linux  

 X11  

 Symbian Platform 

Qt està en constant desenvolupament, fet que permet instaurar millores 

contínuament i que fa que vagin apareixen contínuament noves edicions, la 

darrera disponible és la 5.5. Per a cada d’aquestes edicions existeixen 4 

possibles edicions que anomenem a continuació: 

 Qt Console: edició per desenvolupar sense interfície gràfica. 

 Qt Desktop Light: capacitat de gestió de mètodes d'entrada, suport 

per base de dades i de xarxa. 

 Qt Desktop: edició completa. 

 Qt Open Source Edition: edició completa, pel desenvolupament de 

programari lliure. 

Un altre fet que demostra la importància de Qt en el marc informàtic actual 

és la quantitat i importància dels programes informàtic on és utilitzat, a 

continuació anomenem alguns dels més importants: Autodesk, Maya, 

Adobe, Photoshop, AlbumGoogle Earth, Mathematica, VLC media Player, 

Skype, etc. 

A continuació anomenem els principals avantatges característics de la 

utilització de Qt respecte altres opcions disponibles en el mercat actual:  

 Finançament i suport: Qt és de codi obert  i obté molta contribució 

de la comunitat i a més avança molt ràpidament degut al 

finançament i suport que rep de Nokia. 

 Editor visual: conté l’editor visual Qt Designer que permet als 

dissenyadors visualitzar les interfícies per tal d’un desenvolupament 

més fluid i senzill a l’hora d’ajustar dimensions i característiques 

visuals. 

 IDE complet i potent: Qt combina edició, depuració, gestió de 

projectes, localització i eines de compilació. Té tot el necessari per a 

crear programes per a pcs i smarphones i permet treballar en conjunt 

sense la necessitat de canviar d’entorns gràfics o aplicacions. 

 Gratuït:  tant la descàrrega com l’ús de totes les eines de Qt és 

gratuït i permet el seu ús per a creació de projectes comercials. 

 Multi-plataforma: permet desenvolupar aplicacions que funcionin en 

diferents sistemes operatius. 

 Comunitat online: l’existència de Qt desde 1992 i la gran comunitat 

de seguidors que existeixen Qt assegura una gran quantitat 

d’informació i eines com diferents fòrums, tutories i exemples que 

poden ajudar a solucionar qualsevol problemàtica. 
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 QML: QtQuick (Qt User Interface Creation Kit) permet utilitzar el 

constructor d’interfície visual QML i el codi JavaScript per a crear 

l’aplicació. 

 JavaScript 3.4.

JavaScript és un llenguatge de programació interpretat, és a dir, capaç 

d’interpretar i analitzar altres programes i dialecte del estàndard 

ECMAScript. Es defineix com a orientat a objectes, basat en prototips, 

imperatiu, dèbilment tipat i dinàmic. JS és va dissenyar amb una sintaxis 

similar a C tot i que també adopta noms i convencions del llenguatge de 

programació Java. No obstant això no existeix relació entre Java i 

JavaScript ja que tenen semàntiques i propòsits diferents. 

A continuació es pot observar un llistat amb les característiques i 

avantatges principals d’aquest llenguatge de programació: 

-Llenguatge senzill: no és necessari ser un expert programador per a 

poder programar en aquest llenguatge. 

-Llenguatge Imperatiu i estructurat: descriu la programació segons 

l’estat del programa i defineix certes sentencies que canvien l’estat del 

programa. 

-Dinàmic: les propietats estan lligades al valor i no a les variables, el que 

implica que una mateixa propietat pot estar vinculada a un número i més 

endavant a una cadena. 

-Visual: disposa d’una gran quantitat de recursos visuals i  

-Funcional: permet crear funcions i relacionar-les entre si. 

-Universal: és compatible amb la majoria dels navegadors actuals i 

existeixen centenars d’aplicacions disponibles per al seu ús. 

 

A més a més de les característiques generals del llenguatge una raó de pes 

per la qual JavaScript ha estat escollit com a llenguatge de programació és 

que QML integra perfectament aquest llenguatge imperatiu per tal de 

permetre la implementació de comportaments més avançats. Això permet 

escriure funcions en línia amb el codi QML, sempre que el codi torni la 

classe de valor esperat, o escriure funcions en arxius separats i 

posteriorment importar-la a l’arxiu principal. 

  



  Pablo Soler Mas 

- 18 - 
 

 Base de dades 3.5.

Per a la correcta creació d’una base de dades són necessaris un llenguatge 

d’accés i un sistema de gestió de base de dades. 

SQLite és un sistema de gestió de base de dades relacional, aquest és 

l’encarregat de fer possible l’emmagatzematge, modificació i extracció de la 

informació de la base de dades. També permet afegir, esborrar, analitzar o 

presentar una informació concreta continguda dins la base de dades.  

El principal avantatge de SQLite és que Android incorpora de sèrie totes les 

eines necessàries per a la creació i gestió de bases de dades SQLite, també 

és positiu el fet que Qt integra SQLite com a sistema de gestió de bases de 

dades. Aquestes característiques permeten generar una base de dades 

integrada dins de la mateixa aplicació sense la necessitat d’utilitzar altres 

eines o aplicacions.  

SQL (Structured Query Language) és un llenguatge declaratiu d’ accés a la 

base de dades relacionals que permeten definir diferents tipus d’operacions. 

Aquest és el llenguatge que utilitza SQLite per tal de comunicar-se amb la 

base de dades i extraure, modificar o eliminar la informació que interessi en 

cada situació. 
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4. DISSENY APP 

 Base de dades 4.1.

 

4.1.1. Esquema base de dades 

A continuació podem observar l’esquema entitat-relació de la base de dades 

creada per al correcte funcionament, en aquest esquema podem veure la 

clara divisió que existeix en dos grups. 

 El primer i major grup està format per 4 entitats i 3 relacions on cadascuna 

de les entitats està directament relacionada amb un única entitat. 

representant empresa 

treballador 

respostes 

enquestaP enquestaP 
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4.1.2. Entitat “empresa”. 

Aquesta entitat és l’eix central d’aquest bloc ja que està directament 

relacionada amb les demès entitats. Aquesta és la ubicació on 

s’emmagatzemarà les dades de totes les empreses on cada empresa 

indicarà el seu nom i el numero de treballadors propi. 

Les dades d’una empresa qualsevol  tan sols poden ser introduïdes 

modificades per el seu representant. 

4.1.3. Entitat “representant”. 

Aquesta entitat, directament relacionada amb l’entitat empresa, és la 

ubicació definida per a dipositar les dades de cadascun dels representants. 

Cadascun dels representants estarà relacionat amb una única empresa. 

4.1.4. Entitat “treballadors”. 

Aquesta entitat està directament relacionada amb l’entitat empresa i cada 

treballador està vinculat amb una única empresa. No obstant una mateixa 

empresa pot estar relacionada amb més d’un treballador per tal de poder 

crear un vincle amb el conjunt de treballadors propis. 

Les dades emmagatzemades a aquesta entitat tan sols poden ser 

introduïdes i modificades per el representant de l’empresa amb el que estan 

vinculats. 

4.1.5. Entitat ”respostes”. 

Aquesta entitat està directament relacionada amb l’entitat empresa i cada 

conjunt de respostes està vinculat amb una única empresa. No obstant ens 

trobem en el mateix cas que amb l’entitat anterior on un conjunt de 

respostes pot estar relacionat amb una sola empresa però una empresa pot 

estar relacionada amb més d’un conjunt de respostes. 

Aquestes dades no podran ser modificades un cop el treballador hagi respòs 

totes les preguntes i les respostes s’hagin emmagatzemat correctament. Tot 

i que aquestes respostes pertanyen a un treballador concret no es crea cap 

vincle que les uneixi amb un treballador en concret per tal de poder garantir 

l’anonimat de les respostes. En canvi es vinculen amb una empresa 

concreta per tal de poder realitzar el posterior anàlisi de les dades 

obtingudes per el conjunt de treballadors d’aquesta empresa. 
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En el segon bloc trobem dues entitats independents que no estan 

relacionades amb cap altre entitat.  

4.1.6. Entitat “enquestaP”. 

Aquesta entitat és tracta d’un llistat on estan contingudes totes les 

preguntes de l’enquesta que es realitzarà a cadascun dels treballadors. 

Aquestes preguntes, al tractar-se d’una enquesta estàndard, són 

introduïdes pel programador de l’aplicació i no són modificables durant l’ús 

d’aquesta. 

4.1.7. Entitat “enquestaR”. 

Aquesta és l’entitat encarregada d’emmagatzemar les respostes possibles 

per a cadascuna de les respostes contingudes dins l’entitat enquestaP. Com 

passa per aquesta entitat, al tractar-se d’una enquesta estàndard, aquestes 

respostes són introduïdes pel programador de l’aplicació i no són 

modificables durant l’ús d’aquesta. 

 Casos d’ús  4.2.

Un cas d’ús és una descripció dels passos o activitats a seguir amb l’objectiu 

de realitzar un procés determinat.  

 Actor: qualsevol entitat externa al sistema que guarda una relació 

amb aquest i li demanda una determinada acció. 

 Cas d’ús: seqüencia d’interaccions desenvolupades posteriorment a 

una acció d’un actor. 

 Diagrama de casos d’ús: representació gràfica que mostra la 

relació entre els diferents actor i casos d’ús en un sistema 

determinat. 

 Relació: connexió entre dos elements. 

 <<communicates>> relació actor-cas d’ús que denota la 

participació de l’actor en el cas d’ús indicat. 

 <<extends>> relació de dependència entre dos casos d’ús que 

denota que un és una especialització de l’altre. 

 <<include>> relació de dependència entre dos casos d’ús que 

denota que un és una especialització de l’altre. 
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A continuació podem observar un diagrama de casos d’ús de l’aplicació 

desenvolupada: 

 

Respostes 

Informe 

Registre 
treballadors 

Identificació 

Registre 
representant 

Identificació include 

Registre 
empresa 

in
c
lu

d
e
 

in
c
lu

d
e
 

in
c
lu

d
e
 

in
c
lu

d
e
 

include 

include 

c
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c
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s
 

representant 

treballador 
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 Mòduls de programa 4.3.

Un mòdul de programa és una porció d’un programa d’ordinador encarregat 

de realitzar una de les tasques necessàries que ha de realitzar el programa 

per a complir amb la seva funció i objectius principals. 

A continuació podem observar un diagrama on s’il·lustra gràficament 

cadascuna de les  funcions a realitzar en funció de l’acció que es vulgui 

realitzar.  

 

 

Creació base de dades 

Creació entitats 

Creació relacions 

Registre enquesta 

Registre preguntes 

Registre respostes 

Introducció respostes 

Registre “respostes” 

Registre “respostes” 

Registre “respostes” 

Registre “respostes” 

Registre “respostes” 

Registre “solucionari” 

Identificació treballador 

Lectura “treballadors” 

Comprovar dades 

Lectura “plantilla” 

Memoritzar “empresaId” 

Identificació representant 

Lectura “representant” 

Comprovar dades 

Lectura “representació” 

Memoritzar “empresaId” 

Registre empresa-
representant 

Registre “representant” 

Registre “empresa” 

Registre “representació” 

Memoritzar “empresaId” 

Registre treballador 

Registre “treballador” 

Registre “plantilla” 

Informe 

Lectura “solucionari” 

Càlcul respostes 

Visualització respostes 
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4.3.1. Creació base de dades 

En aquest primer bloc es crea una base de dades, dins d’aquesta base de 

dades es crearà  una taula per a cadascuna de les entitats necessàries i una 

altre per a cadascuna de les relacions necessàries on s’emmagatzemarà 

tota la informació. 

 Creació entitats: les entitats son totes aquelles taules responsables 

de registrar tota la informació corresponent a un element com pot ser 

una empresa o una enquesta. 

 Preguntes Enquesta: ubicació on es registren cadascuna de les 

preguntes que formen l’enquesta del mètode. 

 Respostes Enquesta: ubicació on es registren les respostes 

possibles per  a cadascuna de les preguntes que formen 

l’enquesta del mètode. 

 Empresa: ubicació on es registren cadascuna de les empreses 

amb les que es vol treballar. 

 Representant: ubicació on es registren els representants 

corresponents a cadascuna de les empreses registrades 

anteriorment. 

 Treballadors: ubicació on es registren els treballadors 

corresponents a cadascuna de les empreses registrades 

anteriorment. 

 Respostes: ubicació on es registren els conjunts de respostes 

corresponents a cadascuna de les empreses registrades 

anteriorment. 

 Registre relacions: les relacions son totes aquelles taules 

responsables de registrar les diferents relacions que existeixen entre 

diferents entitats. 

 Representació: ubicació on es relacionen l’Id d’una representant 

amb l’Id de l’empresa a la qual representa. 

 Plantilla: ubicació on es relacionen l’Id d’un treballador amb l’Id de 

l’empresa per a la qual treballa. 

 Solucionari: ubicació on es relacionen l’Id d’un grup de respostes 

amb l’Id de l’empresa per a la qual treballa l’autor d’aquestes 

respotes. 
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4.3.2. Registre enquesta 

En aquest segon bloc es registren les diferents preguntes i les 

corresponents possibles respostes que formen l’enquesta del mètode. 

 Registre preguntes: es registren cadascuna de les preguntes que 

formen l’enquesta del mètode així com la informació corresponent 

necessària. 

 Registre respostes: es registren cadascuna de les respostes 

possibles corresponents a les preguntes prèviament registrades així 

com la informació corresponent necessària. 

4.3.3. Registre empresa-representant 

En aquest segon bloc es registren les diferents preguntes i les 

corresponents possibles respostes que formen l’enquesta del mètode. 

 Registre representant: es registra un representant així com les 

dades corresponents necessàries. 

 Registre empresa: es registra una empresa així com les dades 

corresponents necessàries. 

 Registre representació: es registra una relació entre les Id de 

l’empresa i el representant registrats anteriorment. 

 Memoritzar “empresaId”: es grava l’atribut “empresaId” de 

l’empresa amb la que s’està treballant en aquest moment per tal de 

poder realitzar les accions de manera que afectin a la empresa 

interessada. 

4.3.4. Identificació representant 

En aquest bloc s’identifica el representant per tal d’assegurar que ja ha 

estat prèviament registrat i gravar l’empresa amb la qual està relacionat per 

tal de treballar amb l’empresa adequada. 

 Lectura representant-Comprovar dades:  es llegeix la entitat 

representant per tal de comprovar que existeixi un representant 

prèviament registrat amb el nom d’usuari i la contrasenya 

introduïdes. 

 Lectura “representació”-Memoritzar “empresaId”: es realitza 

una cerca en la entitat representació per tal de trobar l’empresa a la 
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qual representa el representat identificat i memoritzar l’Id de 

l’empresa per tal de realitzar les pròximes accions sobre l’empresa 

adequada. 

4.3.5. Registre treballador 

En aquest bloc es registra un treballador  i es relaciona aquest amb 

l’empresa per a la qual treballa. 

 Registre treballador: es registra un representant així com les 

dades corresponents necessàries. 

 Registre plantilla: es registra una relació entre les Id de l’empresa i 

el representant registrats anteriorment. 

4.3.6. Identificació treballador 

En aquest bloc s’identifica el treballador per tal d’assegurar que ja ha estat 

prèviament registrat i gravar l’empresa amb la qual està relacionat per tal 

de treballar amb l’empresa adequada. 

 Lectura treballador-Comprovar dades:  es llegeix la entitat 

treballador per tal de comprovar que existeixi un representant 

prèviament registrat amb el nom d’usuari i la contrasenya 

introduïdes. 

 Lectura “plantilla”-Memoritzar “empresaId”: es realitza una 

cerca en la entitat plantilla per tal de trobar l’empresa per a la qual 

treballa l’usuari identificat i memoritzar l’Id de l’empresa per tal de 

realitzar les pròximes accions sobre l’empresa adequada. 

4.3.7. Introducció respostes 

En aquest bloc es registra un grup de respostes i es relaciona aquest amb 

l’empresa per a la qual treballa el seu autor. 

 Registre respostes: es registra un grup de respostes el qual estarà 

format per cadascuna de les respostes introduïdes per l’usuari. 

 Registre solucionari: es registra una relació entre les Id de 

l’empresa i el grup de respostes registrat anteriorment 

 Introducció respostes: s’introdueix cadascuna de les respostes 

corresponent al grup de respostes registrat anteriorment. 
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4.3.8. Informe 

En aquest bloc es seleccionen els conjunts de respostes relacionats a una 

empresa determinada i es realitzen una sèrie de càlculs sobre aquesta 

selecció. 

Lectura solucionari: es realitza una cerca a la relació solucionari per tal 

de llegir cadascun dels conjunts de respostes relacionats amb l’empresa 

amb la qual s’està treballant. 

Càlcul respostes: es realitzen els càlculs pertinents per tal d’aconseguir 

les dades necessàries corresponents al total de respostes relacionades amb 

l’empresa amb la qual s’està treballant. 

Visualització respostes: es mostra a pantalla els resultats dels càlculs 

realitzats anteriorment. 
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 Pantalles 4.4.

A continuació es mostra un esquema de les diferents pantalles possibles que 

es mostren durant l’ús de l’aplicació.  

 

ENQUESTA 

Treballador 
Dni 

Password 

… 

… 

2A 

1A 

Iniciar sessió 

Registrar-me 

3A 

2B 

Dni 

Password 

… 

… 

4A Nom Repr. 

2on Cognom 

1er Cognom 

Dni 

Email 

Password 

… 

... 

… 

... 

… 

… 

Nom Empresa 

Nº 

Treballadors 

… 

… 

5A 

Nom Trebll. 

2on 
Cognom 

1er 
Cognom 

Dni 

… 

.... 

… 

... 

Email 

Pasword 

... 

.... 

5B 

Generar 
informe 

Editar empresa 

6A 

INFORME 

7A 



  Pablo Soler Mas 

- 29 - 
 

4.4.1. Pantalla 1 

En aquesta primera pantalla l’usuari de l’aplicació ha d’escollir en quin dels 

dos modes disponibles vol fer ús de l’aplicació, és a dir si vol fer un ús 

d’aquesta com a treballador d’una empresa o com a representant d’una 

d’elles. A partir d’aquesta pantalla l’ús de l’aplicació pren dos camins 

diferents on en cadascuna d’elles tan sols es podran realitzar les accions 

permeses al tipus d’usuari escollit.  

En cas de voler fer un canvi de mode d’usuari és necessari tornar a aquesta 

primera pantalla independentment de la pantalla on es trobi l’usuari. 

 

4.4.2. Pantalla 2A 

En cas d’escollir fer un ús de l’aplicació com a treballador l’usuari accedirà a 

una pantalla on se li demanarà que s’identifiqui amb un nom d’usuari, 

coincident amb el número del DNI, i una clau d’accés. Tot i que el nom 

d’usuari és el número del DNI, tant aquesta informació com la clau d’accés 

arribarà al treballador mitjançant el representant corresponent a la seva 

empresa.  

 

Representant 

Treballador 

Dni 

Password 

… 

… 
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4.4.3. Pantalla 2B 

Un cop l’usuari s’identifiqui correctament, el treballador veurà a la seva 

pantalla una llista amb l’enunciat i les respostes corresponents a cada 

pregunta de l’enquesta. 

Aquest llistat de preguntes es divideix en diferents pantalles per tal 

d’assegurar que les respostes es van emmagatzemant correctament a la 

base de dades. Un cop contestades totes les preguntes l’usuari haurà de 

prémer el botó finalitzar.  

 

4.4.4. Pantalla 3A 

En cas d’escollir fer un ús de l’aplicació com a representant d’una empresa 

l’usuari accedirà a una pantalla on se li demanarà indiqui si ja s’ha registrat 

anteriorment a la aplicació o vol registrar-se per primera vegada.  

 

4.4.5. Pantalla 4A 

En cas d’escollir fer un ús de l’aplicació com a treballador l’usuari accedirà a 

una pantalla on se li demanarà que s’identifiqui amb un nom d’usuari, 

coincident amb el número del DNI, i una clau d’accés. Tot i que el nom 

d’usuari és el número del DNI, tant aquesta informació com la clau d’accés 

ENQUESTA 

Iniciar sessió 

Registrar-me 

3A 
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arribarà al treballador mitjançant el representant corresponent a la seva 

empresa.  

 

4.4.6. Pantalla 5A 

Si l’usuari indica que te intenció de registrar-se per primera vegada com a 

representant a l’aplicació, es mostrarà una pantalla on se li demanarà a 

l’usuari que indiqui tant les seves dades necessàries per realitzar el registre 

correctament com les dades necessàries de l’empresa a la que vol 

representar. 

Aquestes dades necessàries són el Nom, primer cognom, segon cognom, 

dni, correu electrònic i clau d’accés per al representant; i el nom i el número 

de treballadors per a l’empresa. 

 

  

Dni 

Password 

… 

… 

4A 

Nom Repr. 

2on Cognom 

1er Cognom 

Dni 

Email 

Password 

… 

... 

… 

... 

… 

… 

Nom Empresa 

Nº 

Treballadors 

… 

… 

5A 
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4.4.7. Pantalla 5B 

Un cop registrat com a representant i registrada l’empresa representada, 

serà necessari introduir les dades necessàries per a tots els treballadors. 

Aquestes dades necessàries són el Nom, primer cognom, segon cognom, 

dni, correu electrònic i clau d’accés de cada treballador. El representant de 

cada empresa serà l’encarregat de fer arribar a tots els treballadors que 

pertanyen a la empresa a la qual representa les dades necessàries per tal 

de poder utilitzar l’aplicació. 

 

4.4.8. Pantalla 6A 

Aquesta és la pantalla que qualsevol representant d’una empresa 

visualitzarà una vegada s’hagi identificat correctament o després de 

introduir les dades del conjunt dels treballadors de l’empresa a la qual 

representa en el cas de que es registri per primera vegada com a 

representant d’una empresa.  

Aquí l’usuari podrà triar entre dues opcions. La primera opció és generar 

l’informe corresponent a l’anàlisi de dades emmagatzemades, corresponents 

a les respostes de l’enquesta realitzada per cadascun dels treballadors de 

l’empresa a la que representa. La segona i darrera opció és editar les dades 

de l’empresa representada i el propi representant, és a dir que tornaríem a 

la pantalla 5A. 

 

Nom Trebll. 

2on Cognom 

1er Cognom 

Dni 

… 

.... 

… 

... 

Email 

Pasword 

... 

.... 

5B 

Generar informe 

Editar empresa 

6A 
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4.4.9. Pantalla 7A 

En aquesta pantalla el representant podrà visualitzar l’informe generat a 

partir de l’anàlisi de les respostes del conjunt de treballadors de l’empresa a 

la qual representa. 

 

INFORME 

7A 



  Pablo Soler Mas 

- 34 - 
 

5. Planificació 

Per a una dur a terme la planificació temporal del desenvolupament d’un 

projecte existeixen diferents eines disponibles al mercat actual. Una de les 

eines més popularitzades actualment és el “Diagrama de Gantt”, una eina 

que va popularitzar Henry Laurence Gantt a Occident entre 1910 i 1915. 

 El “Diagrama de Gant” és una eina eficient de la qual l’objectiu principal es 

exposar el temps necessari previst per a diferents tasques o activitats. 

Aquest conjunt de tasques són representades al llarg del temps total de 

desenvolupament del projecte i indiquen les dates d’inici i fi de cascuna de 

les tasques o activitats concretes, és per això que aquesta eina il·lustra de 

manera eficient la duració de cadascuna de les activitats i la interferència 

existent entre cadascuna d’aquestes. 

 Estructura desenvolupament 5.1.

Per a poder planificar correctament el desenvolupament del projecte, a més 

de seleccionar les eines adients, és necessari estructurar aquest 

desenvolupament en petits objectius que involucraran diferents tasques o 

activitats. D’aquesta manera s’assegura que és temporalment possible 

assolir tots els objectius marcats i s’obté una referència per tal de poder 

conèixer l’estat del projecte en funció de si es van assolint els diferents 

objectius marcats dins del temps previst o no. 

En el cas d’aquest projecte s’ha estructurat el desenvolupament del projecte 

en diferents tasques o objectius a assolir, un cop estructurat el 

desenvolupament s’ha realitzat una estimació de les hores necessàries per a 

realitzar cadascuna de les tasques. 

A continuació podem observar un “Diagrama de Gantt” amb les diferents 

tasques amb les que s’ha estructurat el desenvolupament d’aquest projecte, 

un altre fet que podem observar és que en situacions concretes varies 

activitats s’han realitzat de manera simultània ja sigui perquè són activitats 

complementàries o perquè són totalment independents una de l’altre i s’ha 

decidit avançar en dues direccions. 
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Aquest Diagrama de Gantt il·lustra molt gràficament quina és la planificació 

seguida durant el període de desenvolupament del projecte. No obstant, la 

predisposició horària de l’autor del projecte durant aquest període de 

desenvolupament no és sempre constant, és per això que s’ha cregut 

oportú realitzar la taula mostrada seguidament per veure més 

detalladament el temps empleat per a cadascuna de les tasques o accions.  

25/01/2015 16/03/2015 05/05/2015 24/06/2015 13/08/2015 02/10/2015

Estudi pevi mercat

Estudi previ eines

Disseny pantalles

Estudi llenguatge Qml

Estudi llenguatge Javasrcipt

Programació pantalles

Estudi SQL

Disseny base de dades

Programació base de dades

conexió BD-App

Memòria

Fecha Inicio Duracion Fecha final
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Tasques Data inicial Data final Duració 
Hores 
diàries 

Hores 
totals 

Estudi previ mercat 02/02/2015 02/03/2015 28 1,5 42,0 

Estudi previ eines 02/03/2015 09/03/2015 7 1,5 10,5 

Disseny pantalles 09/03/2015 16/03/2015 7 1,5 10,5 

Estudi llenguatge Qml 
16/03/2015 20/04/2015 35 3 105 

20/04/2015 27/04/2015 
7 2 14,0 

Estudi llenguatge Javasrcipt 
7 1 7,0 

27/04/2015 11/05/2015 14 3 42,0 

Programació pantalles 11/05/2015 29/06/2015 49 3 147,0 

Estudi SQLite 
29/06/2015 06/07/2015 7 4 28,0 

06/07/2015 13/07/2015 
7 2 14,0 

Disseny base de dades 7 2 14,0 

Programació base de dades 13/07/2015 10/08/2015 28 4 112,0 

Connexió BD-App 
10/08/2015 14/09/2015 35 4 140,0 

14/09/2015 21/09/2015 
7 4 28,0 

Memòria 
7 1 7,0 

21/09/2015 12/10/2015 21 4,5 94,5 

  815,5 
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6. Pressupost 

 

En aquest capítol és realitza un estudi del cost que té l’aplicació actual, dins 

d’aquets costos està inclòs tot instrument, eina, material o dedicació 

personal que pugui esta valoritzat econòmicament. 

En quant a eines, instruments i materials necessaris, el pressupost no és 

veu gaire afectat ja a que els programes necessaris per al desenvolupament 

d’aquest projecte estan disponibles de forma gratuïta a internet. No 

obstant, si que ha estat necessari disposar d’un ordinador on poder utilitzar 

els programes necessaris per al desenvolupament del projecte i un 

dispositiu mòbil amb sistema operatiu Android per tal de poder realitzar les 

proves adients de l’aplicació. Aquest material engloba únicament un 5.96% 

del pressupost total. 

El component més significatiu del pressupost total és el conjunt de hores 

dedicades a cadascuna de les tasques per al correcte desenvolupament del 

projecte. Aquestes tasques es poden dividir en tres grups: 

 -Estudi previ: es tracta de realitzar un estudi de mercat per tal de 

conèixer les eines i aplicacions disponibles a l’actualitat amb l’objectiu de 

definir les necessitats bàsiques a satisfer amb el desenvolupament del 

projecte i les eines necessàries per al desenvolupament d’aquest. 

 -Desenvolupament App: aquest bloc està composat per 

cadascuna de les tasques a realitzar per a avança en el desenvolupament 

de l’aplicació informàtica com pot ser programar, dissenyar l’estructura de 

la base de dades o dissenyar l’aspecte visual d’una pantalla. 

 -Memòria: aquest bloc està composat per el conjunt d’hores 

dedicades a realitzar la memòria. 

La quantitat d’hores invertides per a cadascuna de les tasques incloses en el 

pressupost s’extreuen del Diagrama de Gantt desenvolupat en el capítol 

anterior. No obstant, les hores de dedicació a la formació personal en 

aspectes de programació  no s’han tingut en compte a l’hora de calcular el 

pressupost del projecte. 
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Cost inicial actual Dies h/dia h €/h € total 

Estudi previ 

Estudi previ 

mercat 
28 4 112 25 2.800 € 

Estudi previ eines 

disponibles 
7 4 28 25 700 € 

Desenvolupament 

App 

Disseny pantalles 14 4 56 25 1.400 € 

Programació 

pantalles 
49 4 196 25 4.900 € 

Disseny base de 

dades 
7 4 28 25 700 € 

Programació base 

de dades 
27 4 108 25 2.700 € 

Connexió APP-BD 43 4 172 25 4.300 € 

Manual d’Usuari Redacció 5 4 28 20 500 € 

Material 

Ordinador 800 € 

Dispositiu Android 500 € 

  19.300 € 

Com podem observar en la taula anterior el pressupost total d’aquest 

projecte són 19.300€. 
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7. Comercialització del 

producte 

Com s’ha pogut comprovar fins aquest capítol, el producte manca de certes 

propietats necessàries o convenients per a una possible comercialització del 

producte, per tant, s’han de definir les bases necessàries per a la conversió 

del producte actual en un producte comercial. 

 Conversió del producte amb valor 7.1.

comercial 

Abans de proposar-se el llançament del producte desenvolupat al mercat és 

necessari realitzar una sèrie de canvis que augmentin el valor comercial i 

l’atractiu del producte de cara al client. A continuació es defineixen un sèrie 

de millores que favorables per a l’assoliment d’aquest objectiu. 

7.1.1. Base dades 

Actualment l’aplicació desenvolupada disposa d’una base de dades local, el 

que significa que les dades introduïdes per tot usuari són emmagatzemades 

localment i únicament dins el mateix dispositiu en el que s’està fent ús de 

l’aplicació. 

Amb l’objectiu de millorar la utilitat de l’aplicació seria convenient el 

desenvolupament d’una base de dades a internet, aquesta millora suposaria 

la possibilitat de recopilar dades des de diferents localitzacions al mateix 

temps i també que el responsable de una empresa podria utilitzar les dades 

recopilades en qualsevol moment, des de qualsevol dispositiu compatible 

amb l’aplicació i  des de qualsevol ubicació. 

Per tal d’assolir aquest objectiu l’opció més senzilla i raonable seria l’ús de 

l’eina Google App Engine que facilitat el desenvolupament de bases de 

dades a internet i gratuïta fins a un determinat nombre d’usuaris. 



  Pablo Soler Mas 

- 40 - 
 

7.1.2. Enquesta 

Durant el desenvolupament d’aquesta aplicació no s’ha donat especial 

importància al fet d’utilitzar totes les preguntes que conté el mètode, sinó 

que simplement s’ha prioritzat la definició d’una enquesta que tingui en 

compte els principals temes tractats al mètode CoPsoQ i que aquesta 

enquesta sigui compatible amb qualsevol empresa de qualsevol sector 

sense una disminució d’eficiència ni comprometre l’anonimat dels 

treballadors que responen aquesta. 

No obstant, la possibilitat d’adaptar l’enquesta a les necessitats específiques 

de cada empresa augmentaria considerablement la eficiència i per tant el 

valor comercial del producte. 

7.1.3. Informe 

El disseny de l’aplicació actual genera un informe breu i concís on 

s’analitzen les dades introduïdes pels treballadors amb l’objectiu de facilitar 

informació respecte els aspectes principals que engloba l’enquesta definida. 

Tot i que aquest anàlisi breu i concís és un informe clarament eficient  per 

tal de conèixer la informació fonamental de l’empresa, la opció de poder 

realitzar un segon informe més profund i exhaustiu donaria un important 

valor extra al producte. 

Una altre propietat a tenir en compte respecte l’informe seria la possibilitat 

de poder generar un arxiu en format PDF per tal de poder guardar o 

imprimir cadascun dels informes.  

 Marketing 7.2.

El concepte Marketing ve definit com el procés de comunicació del valor d’un 

producte o servei als seus clients amb el propòsit de vendre aquest 

producte o servei el màxim possible. El Marketing es pot veure com una 

funció organitzacional i un conjunt de processos per a la creació, lliurament 

i comunicació de valor als consumidors i una administració de les relacions 

amb els consumidors que també beneficia a la organització. Per tant, és una 

tècnica d’allò més important per a una empresa que es dediqui a la venda 

d’un producte o d’un servei. 

Per tal de promocionar-se una empresa ho pot realitzar de moltes formes 

diferents, mentre que les opcions més conegudes i les que es considerarien 

si l’aplicació desenvolupada sortís al mercat com a producte serien: 



  Pablo Soler Mas 

- 41 - 
 

7.2.1. Website 

En el marc actual en el que ens trobem, les pagines web és probablement el 

primer lloc on la població mundial busca informació pertanyent a una 

empresa o producte concret. Això és degut a la ràpida accessibilitat que 

tenen aquestes i la possibilitat d’accedir a elles des d’arreu del món i per 

tant la possibilitat d’arribar a un gran ventall de persones que puguin estar 

interessades en el producte.  

En el cas del nostre aplicació seria necessari el desenvolupament d’una 

pàgina web on poder accedir a tota la informació bàsica del nostre producte 

i empresa i poder descarregar tant la nostra aplicació en les diferents 

versions disponibles per a diferents sistemes operatius com el manual 

d’usuari de l’aplicació. 

7.2.2. Xarxes socials 

Un recurs modern i cada vegada més utilitzat per les empreses és l’ús de 

les xarxes socials com mitjà de publicitat i informació, aquests mitjans no 

són utilitzats amb l’objectiu d’assolir vendes directes sinó que pretenen 

donar a conèixer l’empresa i els seus productes al major rang de persones 

que mostrin un cer interès en ells.  

Un dels aspectes més interessants per a usar les xarxes socials és que la 

presencia en aquest tipus de mitjans permet establir una nova base 

operativa, a través de la qual, establir nous vincles i relacions amb usuaris, 

consumidors i clients potencials. D’aquesta manera, es poden utilitzar com 

una eina de comunicació entre els consumidors i la empresa, generant 

converses, iniciant diàlegs i on es pot atendre i respondre a les necessitats i 

consultes de les persones interessades en el producte. 

A més a més, en l’actualitat que tothom té un perfil a les xarxes socials, hi 

ha una gran possibilitat que els competidors ja tinguin un perfil creat, per 

tant, el no tenir un perfil posaria l’empresa en un clar desavantatge. A part, 

el no estar a les xarxes pot  convertir-se en una percepció negativa per als 

consumidors i possibles clients, ja que es pot arribar a percebre l’empresa 

com un negoci estancat, arcaic i incapaç d’innovar o evolucionar. 

• Twitter: és un canal on la informació flueix amb una gran rapidesa, la qual 

cosa porta als usuaris a utilitzar-lo com a una font de primer ordre per 

obtenir noticies, trobar promocions i participar en la conversa social. Per 

aquest motiu, és un medi idoni per oferir un servei d’atenció al client ràpid i 

efectiu, de manera, que si s’utilitza correctament ajuda a augmentar la 

notorietat de la marca. 

https://twitter.com/ 

 

https://twitter.com/
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• Facebook: ofereix la possibilitat de connectar amb els fans en un pla més 

proper, permetent parlar de tu a tu. La mitja d’edat del públic objectiu 

d’aquesta xarxa es centra en torn a la Generació del Mil·lenni, principals 

consumidors en línia. Per això aquesta plataforma constitueix un bon mitja 

per arribar a ells, sempre amb un missatge personalitzat i una proposta 

adequada als seus interessos. 

https://www.facebook.com/ 

• Google+: és una xarxa social molt semblant a Facebook, només que la 

gent que freqüenta més aquesta aplicació tendeixen a ser desenvolupadors i 

aquella gent que no utilitza Facebook. Per tant, també permet transmetre la 

part més humana de la marca. 

https://plus.google.com/ 

• Linkedin: és un canal per a professionals i que proporciona oportunitats de  

negoci. Linkedin permet destacar l’activitat de la marca, dels seus avanços i 

del capital humà com cap altra xarxa, mostrant la qualitat dels productes i 

generant confiança.  

https://www.linkedin.com/ 

• Instagram: és un xarxa social utilitzada per un sector de la població amb 

un perfil social molt semblant a la clientela de Facebook, també comparteix 

el fet de que es basa en connectar amb els fans de tu a tu però aquest és 

caracteritza pel fet de que només permet compartir fotografies i vídeos. Per 

aquestes raons és un mitjà adient per a donar a conèixer productes 

concrets i compartir el dia a dia de l’empresa. 

 Pressupost 7.3.

En aquest apartat és defineix el pressupost que implica la comercialització 

del producte, aquest valor està composat per la despesa econòmica que ha 

suposat el projecte fins l’actualitat més la despesa econòmica extra que 

suposaria una hipotètica comercialització del producte. 

Les despeses econòmiques que engloben aquest pressupost es divideixen 

en dues modalitats en funció de la puntualitat del cost. 

7.3.1. Cost inicial 

El cost inicial del producte està format per qualsevol acció o tasca que 

suposi una despesa econòmica i es realitzi exclusiva i prèviament al 

llançament del producte. 

https://www.facebook.com/
https://plus.google.com/
https://www.linkedin.com/
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7.3.1.1. Desenvolupament 

El cost de desenvolupament està composat  per tota tasca o acció 

necessària per a assolir els objectius i funcions requerides per a l’aplicació 

així com el material necessari per a realitzar aquestes accions. 

En primer lloc hem de tenir en compte les despeses econòmiques que ha 

suposat el desenvolupament del producte actual: 

Cost inicial actual Dies h/dia h €/h € total 

Estudi previ 

Estudi previ 

mercat 
28 4 112 25 2.800 € 

Estudi previ eines 

disponibles 
7 4 28 25 700 € 

Desenvolupament 

App 

Disseny pantalles 14 4 56 25 1.400 € 

Programació 

pantalles 
49 4 196 25 4.900 € 

Disseny base de 

dades 
7 4 28 25 700 € 

Programació base 

de dades 
27 4 108 25 2.700 € 

Connexió APP-BD 43 4 172 25 4.300 € 

Memòria Memòria 30 4 120 25 3.000 € 

Material 

Ordinador 800 € 

Dispositiu Android 500 € 

  21.800 € 
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En segon i darrer lloc hem e tenir en compte les despeses que impliquen el 

conjunt de les accions i tasques a realitzar amb l’objectiu d’assolir les 

millores necessàries per a la comercialització del producte:  

Cost inicial comercialització h €/h € total 

Desenvolupament 

App 

Millora visual pantalles 50 25 1.250 € 

Programació base dades 

internet 
150 25 3.750 € 

Connexió App-BD 70 25 1.750 € 

Enquesta versió mitjana 

adaptable 
70 25 1.750 € 

Material Dispositiu Mac 

  

700 € 

  9.200 € 

7.3.1.2. Marketing 

El cost de Marketing està composat per tota tasca o acció realitzada amb 

l’objectiu de popularitzar el producte i aconseguir la difusió màxima possible 

així com el manteniment de les xarxes socials.  

Cost inicial comercialització h €/h € total 

Marketing 

Disseny pla llançament 15 25 375 € 

Inversió inicial publicitat 1.000 € 

  1.375 € 

7.3.2. Cost semestral  

El cost semestral del producte està composat per tota acció o tasca que 

suposi una despesa econòmica i es realitzi de manera periòdica. A més de 

les accions necessàries per a mantenir el correcte funcionament del 

producte també són necessàries certes accions de suport als clients i altres 

accions de difusió per a reclutar nous clients. 

El cost està calculat de manera semestral degut a la estimació de que el 

procés de utilització del mètode en una mateixa empresa té una durada de 

6 mesos. 
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7.3.2.1. Marketing 

A més a més d’accions comercials com conferències o exposicions amb 

l’objectiu de donar a conèixer el producte i reclutar nous clients, el 

manteniment dels canals de publicitat com poden ser les xarxes socials 

també suposen una dedicació diària d’hores i per tant una despesa 

econòmica. 

Cost variable semestre h/mes €/h h/sem €/sem 

Marketing 

Accions comercials 20 25 120 3.000 €/sem 

Publicitat 500 €/sem 

 

3.500 €/sem 

7.3.2.2. Manteniment 

La comercialització d’una aplicació d’aquestes característiques implica 

disposar d’un servei tècnic disponible per als clients de l’aplicació amb la 

funció de solucionar qualsevol dubte o problema que pugi tenir el client. 

Típicament les hores dedicades a aquest suport tècnic és variable en funció 

del número de clients, ja que en funció del nombre d’empreses per a les 

quals ha d’estar disponible aquest suports serà necessari dedicar més o 

menys hores de treball. En aquest cas, per a calcular el número d’hores de 

dedicació necessàries s’ha fet una estimació de 24 hores per projecte per a 

empreses de menys de 25 treballadors i de 36 hores per projecte per a 

empreses de més de 25 treballadors. 

A més d’un suport tècnic, per a assegurar el manteniment del producte en 

el mercat dia rere dia és necessari actualitzar l’aplicació periòdicament per 

tal d’afegir noves millores i anar-se adaptant a les constants millores que 

generen les noves tecnologies.  

Cost variable semestre i client treb. €/h h/sem·C €/sem·C 

Personal Suport tècnic 

<25 25 24 600 €/sem·C 

>25 25 36 900 €/sem·C 

 

Cost variable semestre h/mes €/h h/sem €/sem 

Personal Actualitzacions 10 25 60 1.500 €/sem 
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7.3.3. Cost total 

Per a calcular el cost total del producte s’ha de tenir en compte que 

cadascun dels costs anuals poden variar o no en funció del nombre de 

clients, ja que en funció d’això serà necessari dedicar més o menys hores a 

una acció determinada. 

CT=CI+CVS+CVSC 

Símbol Significat Valor 

CT Cost Total -- 

CI Cost Inicial 32.375 € 

CVS Cost Variable Semestre 5.000 €/sem 

CVSC Cost Variable Semestre i Client 

<25 

>=25 

 

600 €/sem·client 

900 €/sem·client 

 

𝑪𝑻 = 𝟑𝟐. 𝟑𝟕𝟓 + [𝟓. 𝟎𝟎𝟎 + 𝟔𝟎𝟎 · 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝑩 + 𝟗𝟎𝟎 · 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝑨)] · 𝒔𝒆𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔 

 

La taula mostrada a continuació indica el cost total, semestral i semestral 

per client que suposaria la comercialització del producte en funció del anys 

de vida de l’aplicació i el número i categoria de clients per semestre. 

Per tal d’observar de manera àmplia i general les diferències entre els 

preus, s’ha decidit realitzar els càlculs per a valors de entre 1 i 20 

empreses. Per altra banda s’ha estimat un període útil de vida de l’aplicació 

de 5 anys. 
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Client A  per 

semestre 

Client B per 

semestre 
Anys vida 

Semestres 

vida 
Cost total 

Cost 

semestral 

Cost 

semestral 

per client 

2 1 1 2 41.613 € 20.806 € 6.935 € 

3 2 1 2 44.613 € 22.306 € 4.461 € 

4 3 1 2 47.613 € 23.806 € 3.401 € 

4 4 1 2 48.813 € 24.406 € 3.051 € 

5 4 1 2 50.613 € 25.306 € 2.812 € 

5 5 1 2 51.813 € 25.906 € 2.591 € 

8 5 1 2 57.213 € 28.606 € 2.200 € 

10 5 1 2 60.813 € 30.406 € 2.027 € 

10 8 1 2 64.413 € 32.206 € 1.789 € 

15 8 1 2 73.413 € 36.706 € 1.596 € 

20 8 1 2 82.413 € 41.206 € 1.472 € 

20 10 1 2 84.813 € 42.406 € 1.414 € 

2 1 2 4 56.413 € 14.103 € 4.701 € 

3 2 2 4 62.413 € 15.603 € 3.121 € 

4 3 2 4 68.413 € 17.103 € 2.443 € 

4 4 2 4 70.813 € 17.703 € 2.213 € 

5 4 2 4 74.413 € 18.603 € 2.067 € 

5 5 2 4 76.813 € 19.203 € 1.920 € 

8 5 2 4 87.613 € 21.903 € 1.685 € 

10 5 2 4 94.813 € 23.703 € 1.580 € 

10 8 2 4 102.013 € 25.503 € 1.417 € 

15 8 2 4 120.013 € 30.003 € 1.304 € 

20 8 2 4 138.013 € 34.503 € 1.232 € 

20 10 2 4 142.813 € 35.703 € 1.190 € 

2 1 3 6 71.213 € 11.869 € 3.956 € 

3 2 3 6 80.213 € 13.369 € 2.674 € 

4 3 3 6 89.213 € 14.869 € 2.124 € 

4 4 3 6 92.813 € 15.469 € 1.934 € 

5 4 3 6 98.213 € 16.369 € 1.819 € 

5 5 3 6 101.813 € 16.969 € 1.697 € 

8 5 3 6 118.013 € 19.669 € 1.513 € 

10 5 3 6 128.813 € 21.469 € 1.431 € 

10 8 3 6 139.613 € 23.269 € 1.293 € 
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15 8 3 6 166.613 € 27.769 € 1.207 € 

20 8 3 6 193.613 € 32.269 € 1.152 € 

20 10 3 6 200.813 € 33.469 € 1.116 € 

2 1 4 8 86.013 € 10.752 € 3.584 € 

3 2 4 8 98.013 € 12.252 € 2.450 € 

4 3 4 8 110.013 € 13.752 € 1.965 € 

4 4 4 8 114.813 € 14.352 € 1.794 € 

5 4 4 8 122.013 € 15.252 € 1.695 € 

5 5 4 8 126.813 € 15.852 € 1.585 € 

8 5 4 8 148.413 € 18.552 € 1.427 € 

10 5 4 8 162.813 € 20.352 € 1.357 € 

10 8 4 8 177.213 € 22.152 € 1.231 € 

15 8 4 8 213.213 € 26.652 € 1.159 € 

20 8 4 8 249.213 € 31.152 € 1.113 € 

20 10 4 8 258.813 € 32.352 € 1.078 € 

2 1 5 10 100.813 € 10.081 € 3.360 € 

3 2 5 10 115.813 € 11.581 € 2.316 € 

4 3 5 10 130.813 € 13.081 € 1.869 € 

4 4 5 10 136.813 € 13.681 € 1.710 € 

5 4 5 10 145.813 € 14.581 € 1.620 € 

5 5 5 10 151.813 € 15.181 € 1.518 € 

8 5 5 10 178.813 € 17.881 € 1.375 € 

10 5 5 10 196.813 € 19.681 € 1.312 € 

10 8 5 10 214.813 € 21.481 € 1.193 € 

15 8 5 10 259.813 € 25.981 € 1.130 € 

20 8 5 10 304.813 € 30.481 € 1.089 € 

20 10 5 10 316.813 € 31.681 € 1.056 € 
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8. Conclusions 

 Creació d’una App: aquesta necessitat ha estat satisfeta ja que el 

projecte desenvolupat consisteix en una aplicació per a dispositius 

mòbils que permet fer ús del mètode. 

 Flexibilitat geogràfica i horària: aquesta necessitat ha estat 

satisfeta ja que disposar d’una aplicació per a dispositius mòbils 

permet fer ús del mètode en qualsevol lloc i per tant l’horari d´ús 

nomes depèn de la disponibilitat horària personal. 

 Estalvi temps: l’aplicació conté diferents factors causants d’aquesta 

millora com poden ser la no necessitat de desplaçar-te a un lloc 

determinat per a fer ús del mètode, l’emmagatzematge informàtic de 

les respostes i el càlculs dels resultats informatitzat. 

 Estalvi de personal: la informatització del procés i en especial de la 

recollida i anàlisi de dades permet reduir gairebé al complet el 

personal necessari durant el procés d’ús del mètode. 

 Estalvi instal·lacions: necessitat satisfeta al possibilitar fer ús del 

mètode des de qualsevol ubicació. 

 Estalvi material: el disposa d’un dispositiu portàtil permet mobilitzar 

el dispositiu i per tant utilitzar un mateix dispositiu per a diferents 

usuaris del mètode. 

 Base de dades: l’aplicació genera automàticament una base de 

dades amb diferents taules on poder emmagatzemar les dades que 

es van introduint. Dins la base de dades també es creen unes taules 

per tal de vincular les diferents entitats i dues més per tal 

d’emmagatzemar tant les preguntes com les respostes de l’enquesta. 

 Registre enquesta: l’aplicació llegeix i registra directament 

cadascuna de les preguntes i les possibles respostes corresponents 

de la base de dades. 

 Registre empresa: l’aplicació permet registrar una empresa, l’únic 

capacitat per a realitzar aquesta acció és el representant de 

l’empresa. 

 Registre representant: l’aplicació permet registrar un representant 

el qual serà l’encarregat de registrar l’empresa i els diferents 

treballadors que la composen. 

 Registre treballadors: l’aplicació permet registrar els diferents 

treballadors d’una empresa, l’únic capacitat per a realitzar aquesta 

acció és el representant de l’empresa. 
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 Registre respostes: l’aplicació permet que tot treballador 

prèviament registrat pugui respondre l’enquesta i aquestes respostes 

siguin registrades a la base de dades. 

 Vincle empresa-representant: l’aplicació registra automàticament 

una relació entre cada representant i la empresa a la qual representa, 

una empresa pot ser relacionada amb un únic treballador i viceversa. 

 Vincle empresa-treballadors: l’aplicació registra automàticament 

una relació entre un empresa i els seus treballadors, un treballador 

pot estar vinculat a una sola empresa però una empresa pot estar 

vinculada a diferents treballadors. 

 Vincle empresa-respostes: l’aplicació registra automàticament una 

relació entre una empresa i el conjunt de respostes introduït per 

algun dels seus treballadors, un grup de respostes pot estar vinculat 

a una sola empresa però una empresa pot estar vinculada a diferents 

grups de respostes. 

 Informe: l’aplicació és capaç d’analitzar les respostes 

emmagatzemades i generar l’informe corresponent a aquest anàlisi. 

Aquest informe només és generable pel representant de l’empresa i 

analitza els grups de respostes que han estat prèviament vinculats a 

l’empresa a la que representa. 

 Veracitat informe: les respostes no estan vinculades amb cap 

treballador, sinó que només estan vinculades amb una empresa 

concreta, aquest fet garanteix l’anonimat de l’autor de l’enquesta. Per 

assegurar que les respostes són introduïdes per autèntics treballadors 

de l’empresa és necessari que cadascun dels treballadors introdueixi 

un nom d’usuari i una contrasenya per contestar les preguntes. 

 Lectura dinàmica enquesta: tant les preguntes com les possibles 

respostes corresponents a aquestes preguntes són carregades 

dinàmicament de la base de dades, aquest fet permet modificar 

l’enquesta a la base de dades sense la necessitat de re codificar 

l’aplicació. 
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ANNEXA A:

 Manual d’usuari 
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1. Guia d’instal·lació 

El fitxer d’instal·lació de l’aplicació estan disponibles a la web 

https://play.google.com. Per a la correcta instal·lació de l’aplicació es 

recomana seguir cadascun dels passos descrits a continuació. 

 Entrada a Play Store 1.1.

En primer lloc és necessari accedir a la aplicació de Play Store des de el 

dispositiu mòbil en el quan vulguem instal·lar l’aplicació, recordar que per a 

instal·lar l’aplicació és requereix d’un dispositiu mòbil amb sistema Android. 

 

  Cerca de l’aplicació 1.2.

El següent pas a seguir es, un cop ha sigut possible entrar correctament 

dins de l’aplicació Play Store, teclejar el nom de la nostre aplicació. En 

aquest cas haurem de teclejar “COPSOQ-App”. 

 

https://play.google.com/
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 Instal·lació de l’aplicació 1.3.

Per a continuar, seleccionarem l’aplicació que volem instal·lar i farem clic al 

botó “INSTALAR” . A partir d’aquest moment la instal·lació de l’aplicació es 

realitzarà de manera automàtica i en uns instants l’aplicació estarà 

instal·lada i disponible per al seu ús dins del nostre dispositiu. 

 

2. Utilitats de l’aplicació 

L’aplicació per a dispositius mòbils serveix per a: 

 el registre d’una empresa i la persona encarregada del procés per 

aquesta empresa. 

 el registre del conjunt dels treballadors que formen una empresa. 

 la resposta de l’enquesta per part de cadascun dels treballadors 

 la informatització i l’anàlisi de les dades. 

 la generació de l’informe preliminar per a l’avaluació i prevenció de 

riscos psicosocials. 

3. Creació d’una nova empresa 

Per a la creació d’una nova empresa és necessària la creació simultània 

d’una persona responsable de l’empresa durant el procés d’aplicació del 

mètode. 
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 Pas 1:En primer lloc farem clic al botó  “Representant” per tal 

d’accedir al bloc de l’aplicació que permet fer ús del mètode des de el 

punt de vista de l’empresa. 

 

 Pas 2: Seguidament visualitzarem una pantalla amb dos botons, en 

aquest farem clic al botó “Registrar-me”. 
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 Pas 3: A continuació haurem de introduir un seguit de dades 

necessàries del representant i la empresa a la qual representa per tal 

de completar el registre satisfactòriament. 

 

4. Registre d’un representant. 

El registre d’un representant es realitza de manera simultània amb el 

registre d’una empresa, per tant per a registrar una empresa es necessari 

realitzar els mateixos passos que per a registrar una empresa. 

5. Registre dels treballadors 

Cadascun dels treballadors registrats estan associats a una empresa 

específica, així per poder registrar un o alguns treballadors es necessari 

haver registrat una empresa prèviament i identificar-se com a representant 

de la empresa a la qual es vol associar els treballadors a registrar. 
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 Pas 1:En primer lloc farem clic al botó  “Representant” per tal 

d’accedir al bloc de l’aplicació que permet fer ús del mètode des de el 

punt de vista de l’empresa. 

 

 Pas 2: Seguidament visualitzarem una pantalla amb dos botons, en 

aquest farem clic al botó “Iniciar sessió”. 
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 Pas 3: arribats a aquesta pantalla es necessari introduir el nom 

d’usuari i el pasword per tal d’accedir a la empresa a la qual es 

representa. 

 
 Pas 4: Arribats a aquest punt ja podrem introduir les dades 

corresponent al treballador que es vol registrar i prémer el botó 

“Enviar”. Aquesta acció és necessari realitzar-la per a cadascun dels 

treballadors que es vol realitzar per a una mateixa empresa, un cop 

registrats tots els treballadors farem clic al botó “Finalitzar”. 
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6. Generar informe 

Per a poder generar un informe prèviament haurem de realiztar cadascuns 

dels passos mencionat en el punt anterior “5. Registre dels treballadors”. Un 

cop haguem fet clic al botó finalitzar passarem a visualitzar la pantalla 

mostrada seguidament. 

 Pas 5: fer clic en el botó “Generar Informe” i seguidament 

visualitzarem una pantalla amb els resultats calculats per a l’empresa 

que representa el usuari identificat prèviament. 

 

7. Respondre enquesta 

 Pas 1: En primer lloc farem clic al botó  “Treballador” per tal 

d’accedir al bloc de l’aplicació que permet fer ús del mètode des de el 

punt de vista del treballador. 
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 Pas 2: seguidament serà necessari introduir el nom d’usuari i el 

pasword per tal d’accedir a la següent pantalla. 

 

 Pas 3: a continuació haurem de fer clic en el botó “Enviar” un cop 

estiguin seleccionades les respostes que volem enviar, aquesta acció 

s’ha de repetir 5 vegades degut a que les respotes estan divides en 

seccions. Un cop finalitzada l’enquesta trobarem una pantalla on la 

única opció es tornar a l’inici de l’aplicació. 

º     
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8. Contacte 

Si es desitja contactar amb l’equip de desenvolupament enviar un correu 

amb les dades personals i la qüestió a tractar a la següent direcció 

electrònica: 

 psolermas@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 


