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Resum 
Desenvolupament d’una aplicació web per a la recollida de dades i representació gràfica dels 

temps de treball en les diferents fases d’un projecte per facilitar l’anàlisi i gestió dels temps 

d’entrega (lead times) en la implementació de les estratègies de producció de resposta ràpida 

(Quick Rresponse Manufacturing o QRM) dins una empresa. 

L’aplicació web s’implementa com a extensió per ser instal·lada en un entorn WordPress, de 

manera que aprofita la gestió d’usuaris i les mesures de seguretat d’aquesta plataforma, i 

afegeix les pàgines necessàries per accedir a la creació i configuració de projectes i estudis, als 

cronòmetres que permetin la recollida de dades en temps real i la representació gràfica de les 

dades recollides en forma mapes de lead times (Manufacturing Critical-path Time o MCT) per 

facilitar el seu anàlisi posterior.  

 

 

 

 

 

 

 

Resumen  
Desarrollo de una aplicación web para la recogida de datos y representación gráfica de los 

tiempos de trabajo en las distintas fases de un proyecto para facilitar el análisis y gestión de 

tiempos de entrega (lead times) en la implementación de estrategias de producción de 

respuesta rápida (Quick Rresponse Manufacturing o QRM) dentro de una empresa. 

La aplicación web se implementa como una extensión (o plugin) para ser instalada en una 

plataforma WordPress, de forma que aprovecha la gestión de usuarios y medidas de seguridad 

de la plataforma, añadiendo las páginas necesarias para acceder a la creación de proyectos y 

estudios, el uso de cronómetros para la recogida en tiempo real de datos y la representación 

gráfica de los datos recogidos en forma de mapas de lead times (Manufacturing Critical-path 

Time o MCT) para facilitar su análisis posterior. 
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Abstract 
This project is about the development of a web application that enables the collection of real 

time information about the touch times in a production process and its graphical representation 

to ease analysis and management of the process lead times to implement quick response 

manufacturing (QRM) strategies in a company. 

The application has been developed as a WordPress plugin, so that it can rely on WordPress user 

management and security features, adding to the platform the pages needed to create project 

and studies layouts, access timers to enable real time data collection and create manufacturing 

critical-path time (MCT) graphic representation of the project touch times so that it can be easily 

analized.  
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Objectiu 
L’objectiu del projecte és aconseguir una eina amable i eficaç de registre del temps crític de 

producció (MCT). L’eina ha de facilitar la plasmació de la progressiva reducció del MCT com a 

estratègia de producció de resposta ràpida (QRM). 

Al llarg del projecte es construirà una eina informàtica adequada per implementar aquesta 

estratègia QRM i que sigui assequible a qualsevol assessor o empresa interessats.  

L’eina ha de ser amable per a qualsevol administrador o gestor que hagin de gestionar-la de 

manera que: 

 des del primer moment el programa sigui utilitzable directament i tingui totes les 
garanties de seguretat: s’ha de poder gestionar fàcilment el contingut, els usuaris, els 
permisos, les visualitzacions...  

 a la vegada sigui un eina accessible (codi obert): s’ha de poder incorporar fàcilment 
canvis o ampliacions.  

L’eina ha de ser amable per als treballadors, convertits en editors que hagin d’entrar les dades 

de cada procés de producció en temps real. No ha de suposar un esforç suplementari, ha de ser 

tan automàtic com engegar i parar un cronòmetre. A la vegada els ha d’aportar una visió global 

del treball en el seu conjunt, aspecte molt important dins aquesta estratègia de producció. 

L’eina ha de ser amable per al responsable de projecte, que hagin de fer el seguiment de cada 

projecte, de manera que pugui fàcilment revisar les dades entrades, corregir-les, completar-les 

o estructurar-les i que amb la mateixa facilitat obtingui la plasmació en gràfiques de tot el procés 

productiu que gestiona.  
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Producció de resposta ràpida (QRM) 

El problema 
¿Es pot ser competitiu en front dels productors de baix cost dels països emergents? Sembla 

difícil aplicant les metodologies clàssiques.  

Terry Hill (Hill, 2000) va revolucionar els anteriors plantejaments estratègics analitzant que hi ha 

quatre factors operacionals bàsics: servei, cost, qualitat i flexibilitat. Cada empresa ha de definir 

la seva estratègia industrial escollint quins han de ser per a ella els dos factors guanyadors i els 

dos factors qualificadors.  

• Cost: La reducció de costos ha estat preponderant en els plantejaments tradicionals. Però cada 

cop s’hauran de tenir més en compte els altres factors, tant o més importants, si es vol competir 

amb èxit en els mercats globals.   

• Qualitat: Podem referir la qualitat a satisfer les necessitats i les expectatives dels nostres 

clients. L’empresa pot competir amb uns productes de millors característiques físiques o 

tècniques, però també satisfent les seves necessitats, adaptant-se en temps de resposta, atenció 

a les variacions demanades, amabilitat i empatia amb els seus desitjos.   

• Servei: Mesura la fiabilitat o fins a quin grau es compleixen els compromisos establerts. Els 

clients poden comptar amb les quantitats acordades, segons el valor fixat i (aspecte important!) 

en el temps previst.   

• Flexibilitat: Valora en quin grau hi ha adaptació als canvis i com és de ràpida. Per aconseguir 

més flexibilitat potser caldrà canviar les velles estructures, trencar inèrcies, ser polivalents... 

Per trobar una estratègia operativa òptima d’empresa no ens podem quedar només centrats en 

rebaixar el cost, cal considerar tots els factors: la qualitat, el bon servei i sobretot la flexibilitat 

poden donar avantatges significatives. Serem més competitius com més ràpids i flexibles 

siguem. Però per això cal plantejaments nous i agosarats que siguin capaços d’aprofitar totes les 

oportunitats que ens pugui oferir un món ple d’entorns canviants, demandes imprevisibles, molt 

irregulars i fins i tot caòtiques.   

Una nova perspectiva 
En aquesta línia apareix a la dècada dels 90 els plantejaments de la producció de resposta ràpida 

o QRM (Quick Response Manufacturing) que pretenen canviar la filosofia d’empresa, enfocant 

tots els esforços a millorar d’adaptació al canvi, la capacitat de resposta i l’escurçament dels 

terminis de lliurament (load times). Es tracta d’una perspectiva diferent: en front dels 

plantejaments tradicionals basats en la disminució de costos, focalitza l’anàlisi en els aspectes 

temporals i busca activar canvis substantius a partir de la reducció dels temps de resposta. 

Si la política de disminució de costos pot portar a la deslocalització i la producció uniforme en 

grans lots, el Dr. Rajan Suri de la Universitat de Winsconsin-Madison (EEUU) en el seu llibre Quick 

Response Manufacturing: A Companywide Approach to Reducing Lead Times (Suri, 1998) es 

planteja poder competir des de una producció molt propera al client, de fàcil diversificació 

segons les seves necessitats i sobretot amb una resposta molt més ràpida. Els resultats de 

l’aplicació a les empreses d’aquesta nova estratègia han estat sorprenents: dia a dia 

s’incrementa l’entusiasme pel concepte i pels resultats que és capaç d’aconseguir en factories 

grans o petites dels sectors més diversos. 
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La novetat fonamental és el canvi de la perspectiva d’anàlisi de la producció. Mantenir un 

enfocament basat en el cost implica focalitzar tots els esforços en millorar la productivitat del 

treball actiu dels operaris: els resultats per bons que siguin són petits en relació al total. El canvi 

de mirada permet veure la producció en el seu conjunt i porta a millores molt més substantives. 

 

Imatge 1: Comparació d'enfocament basat en costos i basat en temps (QRM) 

A la figura es mostra el flux d’una comanda. En una empresa típica pot importar 34 dies. Però 

només una mínima part d’aquest temps total és actiu: els espais acolorits mostren els moments 

en què algú està realment treballant en la comanda (total no arriba a 20 hores). En general el 

temps que es treballa aportant valor afegit és menys del 5 % del temps total de producció (de 

vegades  menys d’un 1 %). Per aconseguir millores més substantives en la producció cal mirar 

sobretot el temps total. 

L’aplicació a les empreses 
L’experiència de la seva aplicació a la pràctica ha mostrat que: 

 Es pot reduir notablement el temps de resposta: és habitual que sigui a una cinquena 
part del temps inicial, però s’ha arribat fins a una quinzena part!  Les eines gràfiques 
creades per aquest sistema ens permeten a primer cop d’ull constatar que el temps actiu 
al llarg del procés pot estar al voltant del 5 % i la resta es malbarata en una multitud de 
temps d’espera innecessaris. 

 Això no resulta més car: en realitat es redueixen costos. Les anàlisis globals del procés 
mostren la relativa poca importància del cost dels operaris: les despeses de la seva mà 
d’obra no arriba habitualment al 7 % del preu final del producte (i a més, en aquest cost 
no podem competir amb les empreses situades en països emergents). Per això és tan 
important canviar la focalització: no ens poder quedar ancorats en els objectius 
d’incrementar la productivitat dels operaris, cal avançar depurant el conjunt del procés 
i racionalitzant-lo per reduir el temps de resposta. La sorpresa és que amb la nova 
focalització la disminució global de costos experimentada és substantiva i pot arribar al 
30 % en molts casos. 
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Empresa  
(tipus de producció) 

Reducció en 

MCT 
Reducció de cost 

del producte 
Defectes de producció 

(abans  després) 

Motors hidràulics 57 % 13 % 1,5 %  0,05 % 

Muntatge de seients 80 % 16 % 5,0 %  0,05 % 

Vàlvules hidràuliques 93 % 14 % 5,0 %  0,15 % 

Suports de cablejat 94 % 20 % 0,3 %  0,05 % 

Taula 1: Repercussió de la reducció MCT en el cost i qualitat del producte. 

En aquests resultats reals es pot apreciar que l’aplicació d’aquesta estratègia no només redueix 

el temps de producció i el cost també s’incrementa la qualitat amb una reducció de tasses de 

defecte de fins a 100 vegades. La nova perspectiva afavoreix la innovació, la implicació en la 

millora de tot el personal i el treball en equip, aspectes que tenen un efecte substantiu en els 

resultats.  

Un punt important a considerar és la compatibilitat d’aquesta estratègia de producció amb 

altres estratègies ja implementades a l’empresa com la Qualitat Total, Six Sigma o Kaizen: s’ha 

demostrat útil per complementar-les i treure’n les màximes potencialitats. Si totes les 

estratègies es redirigeixen sota el mateix objectiu global de reduir el temps de resposta, llavors 

s’uneixen els esforços i l’eficàcia es multiplica.  

Fins i tot s’ha pogut implementar el sistema QRM en empreses que estan portant a terme un 

programa de Fabricació Ajustada (Lean Manufacturing), pensat per a demandes estables i d’alt 

volum i que busca eliminar les variabilitats. Aquest terme apareix en el llibre “The Machine that 

changed the world” (1990) per descriure el Sistema de Producció de Toyota: 

 Es basa en l’estabilitat i l’estandardització com a fonaments de base. Es proposa 
sobretot combatre els malbarataments que la variabilitat comporta.  

 Busca implicar a tots els treballadors aconseguint la seva col·laboració activa. 

 Està enfocada al client i a satisfer les seves necessitats i expectatives.  

El QRM no resulta incompatible ja que també busca eliminar la variabilitat disfuncional (p.e. 

canvis constants de prioritats, tasques que es trepitgen entre elles...), però que pot aportar un 

pas més endavant no eliminant, sinó aprofitant, la variabilitat estratègica (p.e. oferir dissenys 

personalitzats) cada cop més present al mercat.   

 
Imatge 2: Millora de Lean aplicant QRM 
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No es tracta d’eliminar tota la variabilitat per guanyar eficàcia: QRM busca eliminar la variabilitat 

disfuncional i explotar la variabilitat estratègica. 

Els pilars del QRM 
Quick Response Manufacturing o Fabricació de Resposta Ràpida és una estratègia per a tota 

l’empresa que es basa en la reducció de temps de resposta de tota l’organització.  

Els quatre conceptes fonamentals que hi ha darrera d’aquesta estratègia són: 

 El poder del temps. Objectiu: La constant millora del temps crític de producció (MCT).  

 L’estructura de l’organització. Proposa fonamentalment quatre canvis estructurals. 

 La dinàmica de sistemes. Canvia els models de planificació d’estàtics a dinàmics. 

 L’aplicació a tota l’empresa. No és una estratègia per aplicar només a la planta de 
producció: ha d’involucrar tots els estaments. 

Pel que fa referència al contingut d’aquest projecte final de carrera, l’eina informàtica es situa 

en el primer d’aquests aspectes: Està pensada exclusivament per facilitar el registre i l’anàlisi 

dels temps crític de producció. Per aquest motiu cal aprofundir especialment aquest primer 

punt. De totes maneres no es pot entendre l’eina informàtica i la seva utilitat sense comentar, 

encara que sigui breument, els canvis rellevants que suposa l’aplicació de l’estratègia QRM en 

l’estructura de l’organització de l’empresa.  

Aquesta estratègia implica importants canvis en quatre aspectes estructurals: 

1. Organització: Suposa passar d’un plantejament funcional (organitzar els treballadors per 
especialitats) a una organització per cèl·lules QRM que completen grups d’operacions 
ininterrompudament (tant a planta com a l’administració). 

2. Gerència: Implica passar d’un control vertical (de dalt a baix) a un empoderament de 
l’equip (basat en cèl·lules) sobre el procés complet. 

3. Política de personal: Proposa passar d’una especialització restringida a aconseguir una 
capacitació polivalent. Cal dotar als membres de l’equip de les habilitats necessàries per 
executar múltiples processos dins de la seva cèl·lula. 

4. Mentalitat: Canvia la focalització de pensar en funció d’objectius de millora del grau 
d’utilització o d’eficiència a posar el focus implacable en la reducció del temps (MCT) 
cosa que repercutirà en avenços en tot allò que és important per convertir l’empresa en 
líder del sector. 

 
Imatge 3: Estructura organitzativa per QRM 
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Aquests quatre canvis estructurals són especialment rellevants en el desenvolupament de l’eina 

que proposem en aquest projecte i què està pensada des de i per a les noves cèl·lules de 

producció que analitzarem a continuació. 

Les Cèl·lules de Producció de Resposta Ràpida (QRM) 
La nova perspectiva es centra en optimitzar la capacitat d’adaptar-se a demandes específiques i 

en incrementar la velocitat de resposta. En un mercat de canvis accelerats l’estructura ha d’estar 

en funció dels projectes, al servei del producte que satisfà més adequadament les necessitats 

del client.  

El canvi fonamental de l’estructura és que la producció es realitza en Cèl·lules QRM de 

potencialitat flexible (primer principi clau).  

Una Cèl·lula QRM és un conjunt de recursos seleccionats de manera que puguin completar tota 

la successió d’operacions d’una producció determinada: 

 Els recursos estan dedicats totalment a aquesta cèl·lula i als treballs que se li assignen. 
No es dedicaran a altres tasques perquè això podria destruir la integritat de les cèl·lules. 
Aquesta integritat és bàsica en aquest sistema organitzatiu si es vol evitar 
disfuncionalitats. 

 Els recursos estan agrupats, dins d’una àrea assignada clarament a la cèl·lula. El sentit 
de propietat s’accentua i es facilita el treball coordinat. 

 Els recursos són multifuncionals, és a dir, contempla els diferents passos funcionals 
necessaris per acomplir totes les fases implicades en determinada producció.  

 Els recursos són adequats per completar una seqüència d’operacions sense haver de 
sortir i tornar a entrar cap vegada. Per això han de ser més flexibles que les tradicionals. 
Depenent del producte podrà retornar més d’un cop a la mateixa màquina, però un cop 
surt de la cèl·lula no necessita tornar. 

 Dins dels recursos s’inclou un grup de persones polivalents i a les seves mans es deixa la 
propietat total del funcionament de la cèl·lula.    

Per on es comença per crear una Cèl·lula QRM? 

Cada cèl·lula QRM cal dissenyar-la com a resposta a les necessitats específiques de producció de 

determinats productes: Està focalitzada, respon a un Segment del Mercat Objectiu i Enfocat o 

FTMS (Focused Target Marquet Segment). El primer que cal fer és, doncs, trobar i delimitar un 

FTMS.  

Ho aclarirem amb un exemple: En una indústria auxiliar de l’automòbil es detecta una creixent 

demanda de peces d’alumini en substitució de les d’acer, més pesades. El primer que cal 

preguntar-se és, entre tota l’oferta de productes de l’empresa, en quin camp podria guanyar 

quota de mercat si pogués fabricar més ràpid i de forma més novedosa. L’oportunitat es pot 

presentar si pogués fabricar en un termini curt carcasses especialitzades d’alumini. El Segment 

de Mercat Objectiu és el mecanitzat sota demanda de carcasses d’alumini. Ara cal focalitzar: 

S’ha d’analitzar, a partir de les possibilitats reals de l’empresa, quin tipus de carcasses d’alumini 

es podrien separar en una unitat de producció específica sense massa disfuncions o grans 

despeses addicionals. Si només es disposa d’una fresadora per peces grans i una de gran precisió 

es pot valorar que la cèl·lula es focalitzi en les carcasses mitjanes, que no requereixin mecanitzat 

de gran precisió. Aquesta és la delimitació final del FTMS.  
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L’enfocament per FTMS ajuda a crear fluxos separats per treballs amb complexitat o 

característiques diferents. Només el fet de separar-los ja millorarà els resultats del conjunt de la 

producció. Començar pels més fàcilment segregables no impedeix delimitar progressivament 

nous FTMS més complexos i crear les corresponents Cèl·lules QRM. 

Els recursos multifuncionals d’una Cèl·lula QRM quedaran assignat i agrupats per completar la 

successió d’operacions que s’acordi. Per això, un cop definit el FTMS, el segon pas és un anàlisi 

seriós i una pluja d’idees per decidir quines operacions i quins recursos s’han d’incloure. 

En l’exemple anterior es poden deixar fora de la Cèl·lula la rebuda, neteja i preparació de les 

carcasses en brut. Aquestes operacions necessiten d’instal·lacions separades que fan servir 

productes químics. Encara que l’ideal seria aconseguir integrar totes les operacions, també es 

poden deixar fora les operacions d’empaquetat i el transport. Es valora també per fer-ho el poc 

temps relatiu que suposen aquestes operacions dins el temps total de producció. En l’exemple 

s’haurien d’agrupar només dues fresadores, dos torns verticals (VTL), una premsa trepant i una 

estació de desbarbat, considerades suficients pel volum previst de demanda inicial.  

Les Cèl·lules QRM són més flexibles que les tradicionals: les diferents carcasses poden passar 

per les màquines en seqüències variables: no requereixen que el flux sigui lineal i poden canviar 

d’un treball a l’altre. Poden operar eficaçment inclòs enfront de múltiples tipus de treballs o 

amb diferents assignacions de rutes: 

Imatge 4: La flexibilitat de les cèl·lules QRM: Dos itineraris compatibles per dos treballs diferents. 

Procés a seguir 
Aquest canvi d’estructura organitzativa de l’empresa és prou important per constituir un equip 

d’implementació format per personal de les àrees funcionals claus com per exemple fabricació, 

enginyeria, producció, planificació, compres, recursos humans i comptabilitat. Aquest equip ha 

de delimitar el FTMS, proposar l’espai, el trasllat de maquinària i donar-li tot l’ajut fins que 

estigui en un funcionament amb èxits. Un aspecte important que ha de realitzar aquest equip 

és reclutar el personal que integrarà la cèl·lula. Si es presenta com una interessant oportunitat 

de promoció es pot tenir bones candidatures. És clau l’actitud, l’entusiasme per aprendre més 

habilitats i la voluntat de formar part d’un equip.  

Però un cop constituïda la cèl·lula QRM entra en acció el segon principi clau del canvi estructural: 

la propietat (o empoderament)  de l’equip que consisteix en evitar que gerents i supervisors 

diguin a les persones què han de fer. Tot al contrari: el segon principi busca promoure una 

organització on les cèl·lules tinguin la responsabilitat total dels processos de producció que 

realitzen. L’equip decideix quin treball iniciarà a continuació, qui l’executarà i en quina màquina 

o qui ajudarà a qui. També decideix si és necessari parar per resoldre un problema de qualitat o 

1r Torn  
Vertical 

Fresadora  
Vertical 

Fresadora 
horitzont

al 

Premsa 
trepant 

2n Torn  
Vertical 

Desbastat 

1r Torn  
Vertical 

Fresadora  

Vertical 
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al 
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2n Torn  
Vertical 
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fer una reunió d’equip. En aquest context la gerència pot permetre que escullin el seu líder o 

facin les seves pròpies avaluacions de rendiment. Quan els treballadors tenen poder sobre el 

seu treball sovint sobrepassen les expectatives i troben solucions insospitades. 

El tercer principi clau es refereix a la capacitació transversal del personal per tal que pugui 

afrontar amb èxit la variabilitat de necessitats dels clients. Les persones seleccionades s’han de 

tornar polivalents per fer-se càrrec ells sols de totes les tasques productives necessàries. I més 

enllà: Poden haver de realitzar tasques d’inspecció, planificar, distribuir horaris (dins dels 

paràmetres proposats) i fins i tot fer comandes de materials o tenir contacte amb els clients. Cal 

invertir en formació, però un cop més s’ha d’escoltar l’equip per encertar en el qui, què, com i 

quan o aprofitar tot el que puguin fer entre ells mateixos. La despesa serà menor que els 

avantatges: La capacitació enfocada a un FTMS concret és prou ràpida i pot permetre assignar a 

les sis màquines només tres o quatre operaris si cadascun està capacitat per portar-ne al menys 

dues. Una mà d’obra flexible pot resoldre més fàcilment els colls d’ampolla on es presentin. 

Sobretot els processos s’acceleren si es poden resoldre els problemes sense dependre 

d’intervencions alienes a l’equip. 

El quart principi perquè tota la nova estructura funcioni és tenir ben definit l’indicador adequat 

d’èxit. La mètrica clau utilitzada per la gerència per mesurar l’equip és la reducció del temps 

total: Es pot deixar que les cèl·lules siguin molt autònomes per prendre decisions si tenen clar 

que l’objectiu a aconseguir és eliminar temps morts i disminuir el temps crític de producció o 

MCT (Manufacturing Critical-Path Time). No es dóna importància a allò que no es coneix, no es 

mesura i no es plasma en nombres o gràfiques clares: per això és tan important poder veure en 

tot moment l’evolució dels processos de producció des d’aquest punt de vista temporal.  

Aquí és on entra en joc l’eina informàtica que és l’objectiu d’aquest projecte final de carrera: es 

tracta de registrar aquest temps crític de producció MCT i fer patent al llarg del procés els punts 

en que més caldria incidir per disminuir-lo, així com plasmar en gràfiques les millores que es van 

aconseguint progressivament. Tot això és el que s’analitza a continuació. 

Objectiu: La constant millora del temps crític de producció (MCT) 
La meta primària de l’equip d’una cèl·lula QRM és reduir el MCT de la cèl·lula. Aquesta és la clau 

de mesura de tot el sistema: mentre el valor del MCT segueixi baixant podem estar segurs que 

el camí és l’apropiat i que es va millorant el sistema. 

Per visualitzar millor el progrés es fa servir el número QRM que ens indica fins a quin punt s’està 

reduint el MCT. El número QRM actual es calcula dividint el MCT del període base pel MCT del 

període actual. El resultat es multiplica per 100. D’aquesta manera el número QRM és 100 al 

primer període i anirà pujant en els següents períodes mentre es vagi reduint el MCT.  

Es pot entendre millor amb un exemple: 

Calendari Trimestral Mitjana de MCT 

per Cèl·lula 
Detalls del 

Càlcul 
Número QRM 

assolit 

1. Gener a març 12 dies (12/12) x 100 100 

2. Abril a juny 10 dies (12/10) x 100 120 

3. Juliol a setembre 8 dies (12/8) x 100 150 

4. Octubre a desembre 7 dies (12/7) x 100 171 

Taula 2: Exemple de progressió del número QRM. 
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Així que es vagin implementant millores es seguirà guanyant puntuació i el càlcul contempla que 

com més costa seguir reduint el MCT el coeficient més valora fins i tot petites reduccions.  

  

Imatge 5: El número QRM motiva als equips a impulsar reduccions del MCT. 

El número QRM proporciona una possibilitat de competició amistosa i equitativa entre els 

diferents equips que treballen en productes de MTC molt diferents. Totes comencen amb un 

número QRM de 100. Trimestre a trimestre (o ens els períodes que es determini) es fa la mitjana 

dels MTC aconseguits a la fabricació de cada producte; aquest valor de temps no és comparable 

entre diferents productes, però sí que ho és el número QRM que en resulta i que quantifica la 

millora aconseguida en la reducció d’aquest temps, sigui quin sigui. Comparant els números 

QRM es podrà constatar directament quins equips estan tenim més èxit i quins necessiten algun 

tipus d’ajuda. 

Registre del cicle de producció 
El canvi de perspectiva posa l’accent en el poder del temps i en particular la importància de 

retallar el MCT. L’enfocament QRM ha creat una mètrica del temps de resposta basada en una 

definició molt acurada del Temps de Ruta Crítica de Fabricació o MCT (Manufacturing Critical-

Path Time):  “la quantitat de temps, mesurada en dies, des que un client fa la demanda, seguint 

la ruta crítica, fins al lliurament de la primera peça de la comanda”. Expliquem una mica més 

aquesta definició:  

Conceptes i mesures. 
L’indicador fonamental és el valor en dies del MCT, però aquest temps no es mesura en dies 

hàbils, sinó en temps de calendari que és com ho viu el client. En aquest sentit el rellotge 

comença a comptar quan el client crea la comanda i es para quan rep la primera peça 

manufacturada. 

Per entendre què significa la ruta crítica cal especificar les tres regles que cal seguir en la seva 

mesura perquè l’indicador MCT sigui significatiu: 

1. Assegurar que totes les activitats es completen des de zero. Això implica afegir els 
temps de fabricació, dins l’empresa, dels components no trivials. 

2. Afegir els temps de cues, esperes i endarreriments (Non Touch Time) normals en els 
processos de producció i no falsejar la mesura obviant els temps de moviment o 
d’espera. Es tracta sempre de temps reals, no teòrics. 

Temps calendari

MCT Número QRM

Temps calendari
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3. Les existències prefabricades afegeixen el temps que els materials han passat al 
magatzem.  

Aquest indicador aspira a mesurar el temps de negoci complet, incloent la cadena de 

subministrament i de distribució, però es pot començar delimitant un segment determinat per 

analitzar-lo. Això permet començar a millorar sense necessitar una recollida de dades massa 

amplia i complexa.  

El registre s’ha de simplificar al màxim mentre proporcioni una estimació prou bona per apuntar 

en la direcció correcta. En tenim prou amb un càlcul aproximat que ens mostri on estan les més 

importants oportunitats de millora. Per facilitar això la idea clau és poder comparar la quantitat 

de temps de treball real (Touch Time) en relació al temps total en cada segment determinat de 

la producció. 

En una progressiva implantació de les cèl·lules QRM (i la seva avaluació) cal tenir molt en compte 

la correcta  delimitació dels punts d’inici i final del MTC de manera que es correspongui amb el 

temps en que la cèl·lula té la propietat total del producte. El temps ha de començar a córrer 

quan l’equip té l’ordre de començar i disposa de tots els elements o materials per poder actuar; 

el rellotge s’ha de parar al moment que el producte surt de la responsabilitat de la cèl·lula, 

normalment al final del seu procés.  

Es pot donar el cas que a mig procés sorgeixi algun problema, per exemple defectes del material, 

que no poden resoldre ells sols i que implica parar la producció mentre es pren alguna decisió 

fora de la cèl·lula. El temps que la cèl·lula ha d’esperar decisions externes s’ha de descomptar 

del seu temps MTC a efectes d’avaluació de la cèl·lula (per no reduir per culpa d’altres la seva 

progressió en el número QRM). En cas contrari es pot produir frustració en comptes de 

motivació. 

De totes maneres quan el temps deixa de córrer per una cèl·lula, al mateix moment ha de 

començar a córrer pels nous responsables als que s’ha passat el problema (per exemple 

enginyeria, si són els que ho han de resoldre) i que s’han de sentir pressionats pel temps: La 

mesura fonamental és el MCT global que experimenta el client! 

En qualsevol cas mai s’ha de perdre de vista la globalitat. El sentit comú del manager ha de trobar 

la millor forma de seccionar les mesures de MCT, quan calgui, de la manera que sigui més 

favorable en conjunt. No perdre’s en detalls per delimitar exactament el valor del MCT, sinó 

seguir motivant la seva reducció usant els números QRM i prenent les mitjanes de períodes prou 

llargs perquè reflecteixin raonablement les millores en temps de resposta.   

Element clau: creació de les gràfiques MCT 
Per fer patent la situació i poder detectar aspectes claus a millorar és important elaborar 

gràfiques de tot el procés de producció que distingeixin clarament els moments actius (Touch 

Time) dels passius (Non Touch Time).  

Les gràfiques MCT són un dels elements principals que faciliten l’estudi i comparació dels temps 

de producció d’una comanda, mostrant-nos on estan els malbarataments en temps inútils o, dit 

d’una altra manera, les oportunitats de millora del nostre temps de resposta. 

Es tracta d’una gràfica de barres on podem observar com avança la producció sobre la base del 

temps real (eix d’abscisses). Totes les fases de la producció estan representades en la mateixa 

gràfica, cadascuna és una barra horitzontal que s’inicia quan el seu responsable rep l’encàrrec i 

acaba quan tramet l’ultima peça a un altre responsable.  
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Tots els traspassos entre una fase i una altra estan representats per línies verticals que les 

relacionen en aquell moment del temps. 

La peculiaritat més important és que cada barra diferencia clarament els temps actius acolorits 

(Touche Time) dels deixats en blanc (No Touche Time). 

 

Imatge 6: Exemple de gràfica MCT amb les diferents fases de producció. 

Principis QRM en les operacions d’oficina 
Les operacions d’oficina: Gestió de comandes, disseny de productes, confecció de pressupostos, 

programació, enginyeria... de vegades es descuiden a l’hora de millorar processos de producció. 

Però aquestes operacions a la pràctica poden: 

 Consumir més de la meitat del temps de resposta. 

 Representar més del 25 % dels costos. 

 Influir decisivament en la fluïdesa de comandes. 

 Impactar en la quota de mercat que s’aconsegueix. 

És per això que per reduir MCT cal tenir molt en compte tota aquesta part, encara més quan 

moltes empreses encara no són conscients de les enormes oportunitats de millora que tenen en 

aquest camp. 

Un cop més, també en el sector d’oficines hem de passar d’un enfocament basat en el cost del 

treball efectiu a un enfocament basat en el temps de resposta. 

A la figura es mostra el flux d’una comanda. En una empresa típica pot importar dues setmanes. 

Però només una mínima part d’aquest temps total és actiu: els espais acolorits mostren els 

moments en què algú està realment treballant en la comanda (total no arriba a 1 hora). 
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Imatge 7: MCT 15,6 dies a oficina per menys d’una hora de treball actiu. 

Cal aplicar l’estratègia QRM a tota l’empresa per millorar la velocitat de resposta. En el sector 

d’oficines, i amb els mateixos criteris, s’han de trobar noves formes de fer des d’un enfocament 

de reduir el MCT i amb els 4 principis de canvis estructurals d’organització que ja coneixem: 

 Reorganitzar els departaments funcionals en Cèl·lules de Resposta Ràpida d’Oficina o Q-
ROC (Quick Response Office Cell). 

 Passar del control vertical al sentiment de propietat de la Q-ROC. 

 Convertir els empleats especialitzats en membres altament polivalents d’equips de Q-
ROC.    

 Posar com objectiu prioritari la millora del MCT mesurat pel número QRM. 

També aquí cal començar identificant i focalitzant un segment objectiu del mercat (FTMS) per 

formar una Q-ROC que li pugui donar resposta. Un cop definit caldrà trencar les barreres 

funcionals dels departaments i segregar un equip altament polivalent i multifuncional en una 

ubicació comuna. Aquesta nova Cèl·lula de Resposta Ràpida d’Oficina o Q-ROC serà responsable 

del processament de tots els treballs d’oficina del segment de mercat definit (FTMS) i en tindrà 

la propietat per poder prendre autònomament les decisions que calgui amb l’objectiu prioritari 

de reduir el MCT i sempre pendents les número QRM corresponent.  

Si en el procés ordinari una comanda passava per 12 mans, això no vol dir que necessitem 12 

persones a la nova cèl·lula, potser serà suficient amb 3 o 4 membres. Per exemple un enginyer 

de disseny pot convertir-se en polivalent i encarregar-se de realitzar ofertes o estimar costos. 

Haurà de rebre formació, però només cal la que es refereix al productes del FTMS en el que ha 

de treballar. A canvi això s’estalviarà temps, traspassos d’expedients, repeticions i revisions 

innecessàries. També l’equip polivalent pot trobar maneres de millorar el procés intern, 

depurar-lo i simplificar-lo.  

Si la nova Cèl·lula de Resposta Ràpida d’Oficina o Q-ROC s’integra amb la Cèl·lula de planta amb 

un FTMS comú la repercussió en la producció pot ser molt més gran adaptant les ofertes i 

aconseguint que les comandes flueixin de la manera més efectiva. Fins i tot es pot ubicar la nova 

Enfocament basat en costos 

15min 5min 

Aprovació 
Programació 

4,7 dies 
 

Enginyeria 
 

8 dies 
 

Entrada 
a planta 
1,2 dies 

Oferta 

 

1,7 dies 

30min 6min 

Oferta 
 

1,7 dies 
 

Enfocament basat en el temps 



Creació d’una plataforma per al seguiment de la millora del temps crític de projectes QRM 

 

13 

 

Cèl·lula Q-ROC al costat de la del taller. De la proximitat es deriven molts avantatges i una estreta 

coordinació. 

L’eina que es desenvolupa en aquest projecte final de carrera val també per recollir un registre 

de dades d’oficina i poder analitzar el procés de tramitació i seguiment d’una comanda. Tan útil 

és per Cèl·lules Q-ROC d’oficina com per Cèl·lules de producció de planta o per la nova Cèl·lula 

integrada que es responsabilitza de tot el procés complet. 
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Desenvolupament d’una eina amable i eficaç  
L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar una eina per poder recollir amb el mínim cost el 

registre de tot el procés de producció. Aquests registres es visualitzen en gràfiques MTC que han 

de permetre l’anàlisi dinàmic de la situació actual i dels seus punts crítics a millorar. La recollida 

progressiva de nous estudis es plasma en les gràfiques de l’evolució de millora del número de 

QRM.  

Necessitats d’autoavaluació d’una cèl·lula de producció. 
Els primers interessats en seguir i analitzar tot el procés productiu han de ser els treballadors de 

l’equip de la cèl·lula que tenen el repte de reduir el MCT i que per això precisen d’una constant 

autoavaluació. Aquesta eina informàtica els ha de permetre seguir l’evolució dels processos 

productius, veure les fites aconseguides i on queden més oportunitats de millora.  També els ha 

de permetre comparar entre ells diferents processos productius i les millores aconseguides en 

cadascun. 

L’eina pot proporcionar també d’una informació privilegiada per a la gerència per seguir 

l’evolució dels projectes iniciats i veure si els resultats de millora són els esperats en les diferents 

cèl·lules.  

Finalment aquesta eina pot possibilitar als estudiosos treballar sobre dades reals provinents de 

diferents sectors productius i disposar d’un material incomparable de seguiment comparatiu de 

projectes i empreses. 

Què ha de tenir l’aplicació? 
Es tracta de facilitar un entorn de treball informàtic molt simple i que a la vegada sigui eficaç per 

registrar i analitzar els processos productius des d’aquesta perspectiva QRM. L’aplicació ha de 

comptar amb : 

- Una plataforma que permeti la creació d’usuaris i relacionar-los amb empreses, 
projectes i estudis de manera que es pugui assignar als usuaris els permisos suficients i 
necessaris per actuar en el seu àmbit sense donar-los accés a tasques d’àmbits 
superiors.  

- Un espai on recollir tota la informació del estudis. Un sistema integrat de bases de dades 
que funcioni estretament amb la plataforma i que disposi d’una fiabilitat i seguretat 
provades. 

- Les interfícies necessàries per facilitar les entrades de dades, recollir-les en temps real i 
poder realitzar fàcilment la seva supervisió. 

- Un sistema gràfic que permeti representar les dades segons empreses, projectes i 
estudis, de la manera més adient en cada cas. Les gràfiques MCT cal que representin les 
diferents fases de cada projecte i els seus temps actius i passius, així com les relacions 
que es produeixen entre les diferents fases al llarg de tot l’estudi. També cal preveure 
la creació de gràfiques comparatives de l’evolució del nombre QRM de cada projecte al 
llarg dels successius estudis i poder comparar també l’evolució de diferents projectes 
entre ells. 
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Prototipatge 
Flux de pàgines que es desitja implementar en l’aplicació 

  

Imatge 8: Organigrama previst de l’aplicació  

Pàgina d’inici 
Ha de ser la porta d’entrada al sistema de gestió de projectes, no cal que sigui la portada del lloc 

web on s’allotgen les dades. 

Donat que l’aplicació estarà allotjada en un servidor que pot contenir altres serveis i dades, no 

es pretén que sigui la portada d’un servei que es vol vendre, sinó com el punt d’inici a partir del 

qual accedir als elements que ofereix l’aplicació. 

  

Imatge 9: Una primera aproximació a la Pàgina d’Inici i els seus enllaços.  

A partir dels enllaços de la caixa de projectes es podrà accedir a la pàgina on es mostra el llistat 

de projectes i estudis de l’empresa seleccionada. 

Els enllaços de la caixa de gestió donaran accés als llistats d’empreses, projectes o fases on es 

podran donar d’alta, configurar o eliminar els objectes que es necessitin.  

Depenent del rol (i per tant, dels permisos) de l’usuari que accedeixi a la plataforma, les caixes 

d’enllaços estaran visibles o no i dins de cada caixa apareixeran més o menys enllaços. Es 

planifica l’aplicació perquè hi hagi usuaris amb capacitat d’accedir als projectes de més d’una 

empresa i altres que només puguin accedir als projectes de la seva empresa o a alguns d’ells. 

Pàgina d'inici

Gestió d'objectes i 
usuaris

Llistat de 
projectes i estudis

Llistat de temps 
dins un estudi

Gràfica MCT d'un 
estudi

Gràfica QRM d'un 
projecte

Cronòmetre per 
editors
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També es podran definir usuaris amb permisos de supervisió i d’altres només amb rols d’editors, 

per entrar dades, i només en les fases on tinguin protagonisme, dins els diferents estudis dels 

projectes en marxa.     

Gestió d’objectes i usuaris 
Pel correcte funcionament de l’aplicació, el primer element que cal registrar en la plataforma és 

el marc que contindrà els projectes que són objecte d’estudi. Es considera que l’element que 

millor compleix aquest paper és una empresa o companyia que vol fer l’estudi d’un o més dels 

seus processos productius. 

  

Imatge 10: Tauler de gestió corresponent a Companyies o empreses.  

Un cop creada l’empresa, cal crear els comptes d’usuaris associats a l’empresa per les persones 

que gestionaran i introduiran les dades de l’estudi. 

  

Imatge 11: Tauler de gestió d’usuaris on assignar perfils o rols i empreses. 
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Dins l’estructura, cada procés productiu a estudi s’introdueix com a projecte, assignant-li un 

nom, un usuari responsable i, si es considera oportú, una descripció. Però tota la informació 

relacionada amb el procés i les persones que hi intervenen s’introduiran posteriorment en un 

estudi. 

  

Imatge 12: Tauler de gestió dels projectes de producció a estudiar. Vinculació a  empresa i responsable.  

Els principis de treball QRM i les directives de control de qualitat fan un èmfasi important en la 

revisió constant dels processos i la filosofia de millora contínua. Per això l’anàlisi i seguiment 

d’un procés no es farà una única vegada, sinó que s’aniran realitzant estudis al llarg del temps 

per mesurar si aquestes millores són reals i fins a quin punt hi ha hagut una progressió. 

  

Imatge 13: Tauler de gestió dels estudis lligats a un projecte. Vinculació a  empresa i responsable. Especificació de les 
fases de producció i dels editors que introduiran les dades. 
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Cada estudi ha de tenir definides fases o àmbits relacionats amb les activitats que intervenen en 

el procés que s’està estudiant, i cada fase ha de tenir un o més usuaris assignats, que s’han de 

responsabilitzar d’introduir les mesures de temps de cadascuna de les activitats que realitzen 

dins el procés productiu estudiat. 

L’anàlisi d’un procés pot donar com a resultat que cal modificar o eliminar una de les tasques 

actuals, o potser caldrà afegir tasques noves per millorar el producte final o per adaptar-se a les 

novetats que van sorgint. Per això les fases d’un estudi no estan fixades pel projecte (el procés 

productiu que s’està analitzant) sinó que es podran redefinir en cada nou estudi, però un cop 

tancat un estudi no es podran eliminar. 

Llistat de projectes i estudis 
Per facilitar l’accés a qualsevol estudi d’un dels projectes, caldrà crear una única pàgina en la 

que es pot navegar per les diferents empreses, projectes i estudis. 

Cada projecte donarà accés als seus estudis, i en el cas de tenir dos o més estudis tancats 

associats al projecte, donarà accés a la gràfica d’evolució del número QRM que s’ha assolit en 

cadascun dels estudis. 

Cada estudi d’un projecte, ha de donar accés als llistats de dades relacionades i, en cas que 

l’estudi estigui tancat, donarà accés a la gràfica MCT de fases corresponent.  

  

Imatge 14: Llistat de projectes i estudis de les diferents Companyies. Enllaços a les taules de dades i gràfiques.  

Si l’usuari que accedeix a la pàgina de projectes té rol de treballador i no de responsable, en un 

estudi que està actiu, tindrà permisos només per introduir dades. Actuarà com editor i podrà 

accedir a la pàgina de cronòmetre però no podrà accedir ni modificar les taules de dades ni les 

seves gràfiques. 

Taula dels temps registrats en un estudi 
Totes les dades introduïdes a l’estudi a través dels cronòmetres dels editors s’emmagatzemen 

en una taules. Els responsables de l’estudi tindran permisos per accedir al llistat complet de 

dades i a les gràfiques de resultats. Si en aquesta supervisió detecten algun error o mancança, 
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disposaran de la possibilitat de modificar les dades afectades o afegir noves dades en cas que 

s’hagin de completar. 

  

Imatge 15: Taula de dades d’un estudi que ha de ser accessible als Gestors i Managers..  

Gràfica MCT d’un estudi 
A partir de totes les dades temporals introduïdes pels editors, es genera una gràfica de temps i 

fases per cada estudi.  

  

Imatge 16: Gràfica MCT del procés de producció a estudiar. Visualitza les dades temporals recollides.  

Gràfica d’evolució número QRM 
A mida que es van realitzant nous estudis sobre el mateix procés productiu, si s’ha aconseguit 

reduir el temps total des de l’acceptació de l’encàrrec fins l’entrega al client, el número QRM 
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anirà augmentant fent patent la millora aconseguida en la reducció del temps total dedicat al 

procés.  

  

Imatge 17: Gràfica de l’evolució del Número QRM del procés de producció a estudiar.  

Es necessita un mínim de 2 estudis per poder representar la gràfica d’evolució. 

Cronòmetre per editors 
Per comptabilitzar el temps actiu dedicat a cadascuna de les fases d’un projecte, cada 

treballador editor tindrà accés a un cronòmetre a través de la pàgina de projectes. 

  

Imatge 18: Pantalla de cronòmetre amb els botons de control necessaris.  

Cada vegada que s’engega el cronòmetre perquè s’inicia un treball dins del procés de producció, 

es genera una nova entrada a la base de dades amb la data i hora d’inici, l’usuari i la fase-estudi-

projecte als que correspon la mesura.  
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Quan es pausa el cronòmetre s’escriu la data i hora de finalització del treball a l’entrada 

corresponent. En cas de reprendre l’activitat, es torna a engegar el cronòmetre i s’escriu una 

nova entrada a la base de dades amb el nou temps. 

Si es para el cronòmetre amb el botó de Stop, caldrà mostrar un quadre de diàleg on es pugui 

seleccionar una fase diferent de l’estudi, indicant que s’ha finalitzat una de les tasques i s’avisa 

a un usuari diferent que comença el seu torn per portar a terme la seva tasca.  

Planificació del desenvolupament d'una Web App 
Aquesta eina que ha de ser accessible a través d'internet seria qualificada com a Web App o 

aplicació web. 

A l'hora de planificar una aplicació web cal tenir en compte els 4 aspectes que la fan funcionar: 

- Presentació: l'entorn que utilitzarà l'usuari per introduir dades, fer consultes i presentar 

informació. Per la seva creació s'utilitza HTML, CSS i Javascript (amb les llibreries, 

extensions i frameworks, com poden ser jQuery, AngularJS o AJAX). 

- Servei web: el programa que està funcionant constantment en el servidor remot, 

esperant les peticions del navegador web del client per servir-les. Els més usats són 

Apache, Nginx i Microsoft IIS. 

- Aplicació en servidor: el conjunt de funcions que s'executen en el mateix ordinador que 

el servei web i que realitzen les accions que demana l'usuari i les transaccions 

d'informació amb el sistema gestor de base de dades. Aquestes funcions es poden 

programar amb PHP, Java, ASP, node.js o Ruby entre altres. 

- Sistema gestor de base de dades: el sistema que resol les transaccions d'informació a la 

base de dades i gestiona els permisos d'accés a les dades. Els sistemes més utilitzats són 

MySQL, Oracle, Midrosoft SQL Server, PostgreSQL i MongoDB. 

Independentment de la opció triada a l'hora d'implementar la solució, un dels elements clau per 

a una correcta implementació de l'aplicació web és la correcta gestió dels usuaris i dels seus 

permisos a l'hora d'accedir a les diferents parts de l'aplicació i les seves dades. 

Donat que crear un sistema d'usuaris i permisos des de zero podria ser una feina costosa en 

temps i complexitat, s'ha optat per construir l'aplicació a partir d'un servei de gestió de 

continguts o CMS: un entorn de publicació de continguts que gestioni aquests punt crític de la 

implementació i que sigui prou versàtil i ampliable com per poder afegir les funcions necessàries 

per gestionar i presentar les dades necessàries per a d'estudi QRM que desenvolupa en aquest 

projecte.. 

Selecció de la plataforma de gestió de continguts (CMS) 
Quan es contracta un servidor web, molts proveïdors de serveis d'internet ofereixen la 

possibilitat de fer la instal·lació automàtica i gratuïta d'una plataforma genèrica que l'usuari es 

pot personalitzar per donar a conèixer el seu negoci, les seves aficions, per tenir una botiga a 

internet o un portal on els seus treballadors o estudiants puguin tenir un lloc per compartir 

activitats, experiències o projectes. 
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Imatge 19: Panorama generals dels Sistemes de Gestió de Continguts. 

De tots els tipus de plataformes disponibles, els CMS o sistemes de gestió de continguts són les 

que més fàcilment es poden ampliar i adaptar per allotjar una aplicació web pròpia, i entre els 

CMS de codi obert més utilitzats trobem Drupal, Joomla i WordPress. 

Totes tres són plataformes madures, amb una seguretat provada i actualitzacions periòdiques, 

es poden ampliar i modificar utilitzant un sistema d'extensions que poden desenvolupar-se 

lliurement per aprofitar totes les funcionalitats presents en l'entorn de gestió de continguts i 

aportar eines o aplicacions personalitzades. 

  
Imatge 20: Comparativa de la implantació dels Sistemes de Gestió de Continguts més estesos. 

Totes tres estan desenvolupades utilitzant HTM, CSS i PHP, i necessiten una base de dades per 

desar els continguts. 
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Però a l'hora de desenvolupar una nova eina, és molt important la documentació existent per 

als desenvolupadors i l'existència d'una comunitat àmplia i activa. 

Aquests són dos dels elements en que destaca WordPress, i el de ser la plataforma més utilitzada 

i amb un major creixement al llarg de 2015. 

La funció original de l’entorn WordPress va ser la d’oferir una plataforma per la creació i 

personalització de Blocs digitals, en la que es presentin pàgines on apareguin publicacions 

individuals d’un o més usuaris organitzades segons data de publicació i/o segons les etiquetes 

assignades a cada article. 

En el moment actual WordPress és un entorn ja establert i amb prou garanties que : 

1. Disposa d’un sistema de registre d’usuaris fiable que permet gestionar permisos i rols. 

2. Gestiona una estructura de Post Types (articles o pàgines) que es poden estructurar en 

categories. 

3. Disposa d’un gestor de bases de dades propi on poder recollir i organitzar tota la 

informació relacionada amb cada Post Type. 

4. Sobretot permet fàcilment “domesticar” o personalitzar aquesta estructura i aconseguir 

programar una extensió que, un cop integrada, transformi les visualitzacions habituals 

en les que nosaltres necessitem. 

A partir d’aquesta estructura de pàgines, articles i gestió d’usuaris i rols, i amb les possibilitats 

de personalització i ampliació amb l’ús d’extensions, en aquests moments hi ha llocs d’internet 

creats amb WordPress amb tota mena de finalitats: botigues online, intranets, gestor de 

coneixement, aplicacions web,... 

Això és possible perquè les extensions o plugins permeten de forma senzilla modificar, 

personalitzar o millorar les funcionalitats d’una plataforma WordPress sense modificar el nucli 

del programa. 

Per tots aquests motius es va prendre la decisió de fer servir una plataforma WordPress i 

construir l’aplicació com una extensió o plugin d’aquest Sistema de Gestió de Continguts. 
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Modificació d’un entorn Wordpress 

Afegir funcionalitat utilitzant extensions 
Tot el disseny de pantalles que s’ha presentat fins ara és un disseny estàtic que presenta una 

base de treball per crear les pàgines dinàmiques de l’aplicació: pàgines que s’han de crear a 

partir de la informació present a la base de dades i que han de permetre verificar la nova 

informació que s’ha d’anar afegint. 

L’aplicació dissenyada no toca l’estructura del WordPress directament. Podríem dir que defineix 

un embolcall propi per poder incidir-hi, aprofitant totes les seves potencialitats: Les empreses, 

projectes o estudis MCT són pàgines o Post Type dins del WordPress on podem agrupar com a 

dades associades tota la informació necessària.  

S’aprofita la possibilitat que permet el WordPress per afegir funcions a les accions predefinides 

de WP i especialment per tractar les dades específiques amb les que volem treballar. 

A la vegada l’aplicació adapta i amplia les possibilitats del WordPress segons les nostres 

necessitats, per exemple afegint nous camps de rols als usuaris, incorporant nous apartats 

específics al menú d’administració... 

Usuaris i permisos. 
En un entorn Wordpress, d’inici es poden crear usuaris amb diferents rols: Administrador, 

Col·laborador, Autor, Editor o Subscriptor. Cal afegir noves categories d’usuaris per gestionar els 

permisos d’accés a les diferents parts de l’aplicació.  

Aquestes categories s’han plantejat com MCT Gestor, MCT Manager i MCT Editor de la següent 

manera: 

 MCT Gestor: te accés a totes les empreses administrades dins una mateixa plataforma, 

podent accedir a les dades de qualsevol dels seus projectes o estudis, i assignar usuaris 

a cada fase d’un estudi.  

 MCT Manager: te accés a tots els projectes i estudis d’una sola empresa, al mateix nivell 

que un gestor. D’aquesta manera, pot gestionar projectes i estudis, assignar usuaris a 

cada fase d’un estudi, pot modificar i validar les dades de qualsevol dels estudis, 

consultar els resultats i gràfiques, però només dins l’empresa que te assignada en el seu 

perfil d’usuari. 

 MCT Editor: només te accés a la pàgina de projectes i estudis, que li permet fer funcionar 

el cronòmetre de la fase en que està treballant dins d’un projecte. No te accés als llistats 

de temps ni a les gràfiques. 

Només els Administradors de l’entorn Wordpress tenen la capacitat de crear usuaris, ja sigui 

amb rols relacionats amb la plataforma Wordpress o amb rols específics de l’aplicació MCT. 

El llaç, hooks, filtres i accions. 
El funcionament del WP es basa en un flux seqüencial d’instruccions. Però podem incidir-hi 

aprofitant el seu patró observador: WP comprova, mentre està corrent, si alguna extensió o  

plugin ha registrat alguna funció per executar-se en aquell moment i llavors l’executa. 

Connectant-nos a aquests hams (hooks) podem modificar el comportament de WP. 
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Cada hook pot activar un filtre o disparar una acció. D’aquesta manera podem tenir preparades 

funcions pròpies que en determinats moments incorporin un filtre o desencadenin una 

intervenció.  

Desar i recuperar informacions a la Base de Dades. 
La nostra aplicació utilitza àmpliament la possibilitat anteriorment descrita per desar i recuperar 

informació. 

WP permet guardar com objectes peces individuals d’informació que es poden recuperar 

fàcilment i també permet desar dades de gran volum com Post Meta associades a determinades 

planes (Post Type).  

Especialment es fa servir l’Advanced Custom Fields per entrar les dades amb formularis que 

incorporen els filtres necessaris. També usant funcions definides, que disparem a partir d’un 

hook, s’executen les consultes a la base de dades que ens retornen un array amb les dades que 

interessen ja seleccionades segons usuaris. 

Taula de timers per recollir les dades de treball dels editors. 

Dibuixar gràfiques. 
Per dibuixar les gràfiques, s’han aprofitat les llibreries del projecte Flot (Laursen, 2016), un 

projecte de codi obert, desenvolupat inicialment per Ole Laursen i actualment mantingut per 

David Schnur, que permet realitzar gràfiques estàtiques, però també dóna la possibilitat de 

zooms i desplaçaments utilitzant javascript. 

Per agilitzar la representació de les dades, es dibuixen les diferents barres de temps de cada fase 

utilitzant les primitives de línies i donant a cada línia un gruix de 40 píxels per donar un aspecte 

visual de rectangles. 

La representació permet utilitzar la roda del ratolí quan el punter es troba dins la gràfica per 

augmentar o reduir la representació des del punt on es troba. També permet desplaçar la gràfica 

arrossegant amb el ratolí. 

Amb aquestes funcionalitats es facilita la visualització de les dades de la gràfica i l’anàlisi del 

procés representat.  

Programació 
Per entendre tot el treball de programació realitzat és convenient aprofundir una mica més en 

el funcionament del WordPress i en el vocabulari que fa servir. Encara que usualment s’utilitza 

la terminologia de la versió anglesa, hem cregut necessari treballar també amb la que utilitza la 

versió catalana de la plataforma, que podrà ser útil per als treballadors o encarregats de les 

nostres empreses. Partirem, doncs de la instal·lació bàsica de la plataforma en català i anirem 

veient com l’hem anant personalitzant i convertint en una aplicació MCT. 

Entorn de treball: Wordpress 
Wordpress és un sistema de gestió de contingut (de l’anglès CMS  Content Management 

System) que permet la gestió i personalització d’un lloc web i tota la informació que conté. 

Gràcies a la seva flexibilitat, darrerament ha esdevingut una plataforma de desenvolupament 

per aplicacions web. 

Wordpress segueix l’estructura de servei online: 
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Imatge 21: Funcionament d'un portal WordPress. 

LLenguatges 
Per comprendre millor aquest esquema hem de fer una petita referència als 5 llenguatges de 

programació en que, com molts altres serveis d’internet, es basa Wordpress: 

PHP 
Quan un usuari fa una petició URL, o adreça web, a un servidor web el que fa el servidor és 

executar l’intèrpret de PHP. Aquest processarà els escrips corresponents .php que generaran un 

contingut de informació de manera dinàmica (per exemple agafant informació de la base de 

dades) i que finalment permetran al servidor donar com a resposta una pàgina web actualitzada. 

PHP és un llenguatge interpretat que pot ser desplegat en la majoria de servidors web i a quasi 

tots els sistemes operatius i plataformes sense cap cost. Presenta moltes semblances amb els 

llenguatges de programació estructurada més coneguts  (com C i Perl). Està dissenyat 

especialment pel facilitar el desenvolupament web i permet la connexió als servidors de bases 

de dades més comuns.    

SQL 
Es tracta d’un llenguatge estructurat de consulta (SQL Structured Query Language) per l’accés a 

bases de dades relacionals. Amb ell podem especificar les operacions que volem efectuar amb 

aquestes bases. Permet fer consultes per recuperar la informació que es necessita i també 

activar operacions o fer els canvis adients.  

HTML 5 
La representació de la informació al navegador web es realitza utilitzant el llenguatge HTML 

(Hyper Text Marckup Language). Es tracta d’un estàndard reconegut universalment a internet 

que permet publicar informació de forma global i que es visualitza de forma similar a qualsevol 

navegador. Aquest llenguatge estructurat d’etiquetes permet organitzar els texts que es volen 
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representar en paràgrafs, seccions i quadres als que després s’assignaran estils segons les 

característiques “id” i “classe” aplicades a cada etiqueta.  

CSS 3 
El llenguatge CSS (Cascading Style Sheets) sorgeix de la necessitat d’independitzar el contingut 

de la informació de la seva representació visual (tipus, mida i color de lletra, representació de 

llistes, taules o cites, organització i representació de menú lateral o superior,...). Permet el 

control centralitzat de la presentació d’un lloc web cosa que fa més àgil la seva actualització. 

També permet definir diferents fulls d’estil segons el dispositiu que es faci servir. La tendència 

és que als documents HTML és concentri la informació, deixant pels fulls d’estil (i JavaScript) el 

seu aspecte i disseny en cada medi.  

JavaScript 
Java Script és un llenguatge interpretat utilitzat principalment a les pàgines web. La sintaxi és 

semblant a la de Java, però en comptes d’estar orientat a objectes està basat en prototips. A 

partir de classes base es van clonant les noves classes i estenent la seva funcionalitat. Tots els 

navegadors van interpretant el codi JavaScript al mateix temps que es va carregant la plana de 

codi HTML on està integrat. La biblioteca jQuery  ofereix moltes funcionalitats basades en 

JavaScript que faciliten el treball. 

Configuració 
L’entorn WordPress està preparat per ser ampliable i adaptable a les necessitats de qualsevol 

persona, i per això qualsevol pàgina que carrega ho farà segons estigui establert en els fitxers de 

configuració de l’entorn: 

- Temes que modifiquen l’estil visual de menús, títols, lletra, organització d’elements,... 

- Extensions o plugins que modifiquen els processos interns de la plataforma o afegeixen 

funcionalitats a part o a la totalitat de l’entorn. 

o Widgets: nom que reben algunes d’aquestes extensions permeten afegir 

elements clarament visibles a algunes pàgines de l’entorn, com poden ser 

mapes, comptadors, feeds de xarxes socials,... i permeten que l’usuari les activi 

i configuri dins l’entorn.  

- Plantilles o templates, que permeten organitzar la informació de forma diferent en 

diferents parts de l’entorn, donant una distribució diferent a la portada, la pàgina 

d’articles o la de perfil públic d’un usuari.  

 

  

Imatge 22: Components del WordPress.  
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A més, la pàgina s’ha d’omplir amb els continguts creats pels usuaris de la plataforma o les dades 

recollides per les extensions o widgets, com pot ser la informació meteorològica en aquell 

moment. 

Tipus de Contingut WordPress 
Aquests continguts que poden crear i editar alguns dels usuaris de la plataforma es desen dins 

la base de dades del servidor, organitzats segons una estructura que dins de WordPress 

s’anomena un Post Type o Tipus de Contingut. 

En una instal·lació bàsica de WordPress s’hi poden trobar diferents Tipus de Continguts o Post 

Types configurats per defecte: 

  

Imatge 23: Tipus de Continguts per defecte a WordPress.  

WordPress desa la informació de tots els Post Types a la mateixa taula de la base de dades, 

concretament a la taula ‘wp_post’. Cada Post Type té diferents camps, entre els que podem 

trobar: 

- Títol: text que apareixerà a la web com encapçalament de l’entrada. 

- Contingut: informació que es vol presentar a la web, el text pot estar formatat amb 

enllaços, diferents tipus i format de lletra, ... Aquest format es codifica en instruccions a 

base d’etiquetes anomenades “Shortcode”. 

- Autor: referència al l’usuari de WordPress que ha creat l’entrada. 

- Data: data en que s’ha creat l’entrada. 

- Estat: si l’entrada està publicada, revisada o és un esborrany pendent de revisió. 

- Post Type: identifica el tipus de Post Type, indicant que es tracta d’una entrada, una 

pàgina, una revisió, un arxiu adjunt,... 

Entrades o Posts 
Són els continguts que es redacten dins la plataforma amb la informació que es vol donar 

a conèixer als usuaris que visitin el lloc, normalment les novetats i notícies relacionades 

amb el tema principal del lloc web. 
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Imatge 24: Exemple del Tipus de Contingut “Entrada” de WordPress.  

Pàgines 
Són els Post Types que contenen i organitzen la informació que es mostrarà a través 

d’internet a tots els usuaris que visitin l’entorn WordPress. La instal·lació inicial compta 

amb una pàgina d’inici que mostra ordenadament les diferents entrades que s’han creat 

i una pàgina d’administració que permet gestionar l’entorn. Es poden crear pàgines 

estàtiques que presentin sempre la mateixa informació (que no canviïn a mida que 

s’afegeixen noves entrades) o pàgines dinàmiques on WordPress organitza el contingut 

(les 5 darreres entrades, les entrades amb més visites o comentaris,...). 

  

Imatge 25: Exemple del Tipus de Contingut “Pàgina” de WordPress.  

Mèdia o Attachments 
Són els arxius que es poden adjuntar una entrada o publicar en una pàgina: imatges, 

àudio, vídeo, fitxers .PDF, ...  

D’aquesta manera, quan una entrada en forma de notícia va acompanyada d’una 

fotografia, aquesta es desa al sistema de fitxers del servidor web, s’indexa a la base de 

dades, i a l’entrada es crea un enllaç a aquest índex que permetrà recuperar la imatge 

quan es visualitzi la notícia a la web. 
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Imatge 26: Exemple del Tipus de Contingut “Mèdia” de WordPress.  

A demés dels camps bàsics, cada Post te camps addicionals o Post Meta que es desen a la taula 

‘wp_postmeta’.  

Per exemple, si un Post és de tipus Pàgina, un dels seus Post Meta serà la plantilla que té 

assignada i que serà la responsable d’organitzar el contingut dins la pantalla quan es visiti la 

pàgina; o si un Post és de tipus Mèdia, tindrà un camp Post Meta relacionat amb les dades de 

l’arxiu com poden ser les mides d’una imatge.  

A partir de la versió 3.0 de la plataforma WordPress, l’entorn dóna la possibilitat d’afegir Post 

Types Personalitzats (Custom Post Types) i Camps Personalitzats (Custom Fields) que es poden 

associar com a Post Meta a un o varis Post Types. D’aquesta manera s’obra la possibilitat 

d’utilitzar l’entorn WordPress com a Framework pel desenvolupament d’aplicacions Web, com 

poden ser botigues en línia, gestió de fluxes d’informació, serveis d’atenció al client, ... 

La manera que te WordPress d’ampliar les seves funcionalitats és mitjançant Hooks (hams o 

ganxos) que funcionen com punts de connexió per afegir instruccions pròpies que permetin 

realitzar les accions necessàries per l’aplicació que s’està desenvolupant. 

Existeixen dos tipus diferents de Hooks a WordPress: Actions (accions) i Filters (Filtres). 

Una Acció a WordPress és un Hook que s’activa en un moment específic dins del cicle 

d’instruccions de la plataforma i permet l’execució de codi extern. Aquestes accions permeten, 

per exemple, crear un nou element a la pantalla (un nou enllaç dins la capçalera), enviar un 

missatge o Tweet quan algú publica una nova entrada,... 

Un Filtre és un Hook que permet modificar la informació en procés de ser desada a la base de 

dades o enviada al navegador d’un usuari. D’aquesta manera, es podria afegir una cita del dia al 

final del text de cada entrada o substituir les imatges de les entrades per imatges de gats a 

l’atzar. 

La principal diferència és que els Filtres actuen sobre dades de la plataforma per retornar-les 

modificades, mentre que les Accions no reben dades sinó un punt dins el flux de treball de la 

plataforma on realitzar les instruccions. 
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Tipus de Contingut personalitzats 
Pel correcte funcionament de l’Aplicació Web que s’ha desenvolupat en aquest projecte, s’han 

creat nous Post Types de WorPress: Companyies, Projectes, Estudis i resultats. A més, caldrà 

afegir nous rols d’usuaris i afegir un camp als usuaris que permeti relacionar-los amb una 

companyia. 

  

Imatge 27: Nous Tipus de Contingut Personalitzats de l’aplicació MCT a WordPress.  

Els Tipus de Contingut que es consideren necessaris per l’aplicació web i els camps de cadascun 

d’ells es troben representats en el següent diagrama, on responsables i editors seran usuaris de 

WordPress amb un rol personalitzat per interactuar amb l’aplicació.  

Imatge 28: Camps afegits als Nous Tipus de Contingut Personalitzats. 

Un cop afegits els nous Post Types a l’entorn, caldrà crear elements per a cada un dels tipus de 

contingut a través de l’entorn d’administració de WordPress per poder introduir dades de 

projectes i estudis que posteriorment es representaran gràficament. 

Web App

Companyia A

Projecte 1 Estudi 1

Editor A

Editor B

Editor C

Projecte 2

Estudi 1

Editor a

Editor b

Editor gEstudi 2

Estudi 3

Companyia B Projecte 1 Estudi 1

Responsable A 

Gestor Responsable B 

Responsable C 

Companyia 

Companyia Id 

Nom 

Descripció 

Logo 

Projecte 

Projecte Id 

Nom 

Descripció 

Companyia 

Responsable 

Estudi 

Estudi Id 

Projecte 

Data Inici 

Data Final 

Número QRM 

Fase [1..n] 

· Fase Id 

· Nom 

· Descripció 

· Editor [1..n] 

Usuari WP 
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Creació de Tipus de Contingut Personalitzats 
L’objectiu és crear una aplicació que sigui fàcilment integrable a qualsevol instal·lació de 

WordPress, pel que cal reduir el nombre de dependències al màxim i crear les funcions i objectes 

de manera que mantinguin al màxim la compatibilitat amb la plataforma. 

Segons la documentació de WordPress, el codi base per la creació d’un Custom Post Type a és: 

<?php 
//... Funció per crear Custom Post Types 
 
add_action( 'init', 'create_post_type' ); 
 
function create_post_type() { 
  register_post_type( 'acme_product', 
    array( 
      'labels' => array( 
        'name' => __( 'Products' ), 
        'singular_name' => __( 'Product' ) 
      ), 
      'public' => true, 
      'has_archive' => true, 
    ) 
  ); 
} 
//... 
?>  

Codi 1: Codi de creació d’un Nou Tipus de Contingut Personalitzat a WordPress.  

La instrucció “add_action();”enllaça la funció “create_post_type()” en el Hook de WordPress amb 

l’etiqueta ‘init’. És a dir, notifica a WordPress que dins del seu cicle de funcionament, quan arribi 

a l’etiqueta ‘init’, cal afegir les instruccions de la funció “create_post_type()” a les seves 

instruccions. 

I la funció “create_post_type()” el que fa és definir i registrar un tipus de contingut personalitzat 

anomenat ‘acme_product’, que dins la plataforma permetrà crear entrades de ‘Products’. 

Perquè aquests canvis siguin efectius dins la plataforma, caldrà que WordPress llegeixi aquestes 

instruccions i les afegeixi al seu cicle de funcionament, i per fer-ho, la manera més senzilla és 

afegir-les en forma d’Extensió o Plugin. 

Això s’aconsegueix creant el fitxer d’instruccions PHP i desant-lo dins de la carpeta “/wp-

content/plugins/” o afegint l’Extensió a través del menú corresponent dins l’entorn 

d’administració.  

En qualsevol dels dos casos el fitxer d’instruccions haurà de tenir una capçalera que l’identifiqui 

com a extensió de WordPress perquè s’afegeixi al conjunt d’extensions de la plataforma i caldrà 

modificar el codi anterior perquè el Post Type registrat sigui ‘companyia’ en comptes de 

‘acme_product’. 

A demés s’afegeixen dins el vector ‘$labels’ totes les traduccions al català perquè apareguin 

correctament al WordPress i es configuren dins el vector ‘$args’ les propietats relacionades amb 

el nou Post Type: 
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<?php 
 
/* 
* Plugin Name: ExtensioProvaMCT 
*/ 
 
// Instruccions de l’extensió 
 add_action( 'init', 'mctprova_register_post_types' ); 
 
 function mctprova_register_post_types() { 
  $singular = 'Companyia'; 
  $plural = 'Companyies'; 
  $slug = 'companyia'; 
  $labels = array( 
   'name'   => $plural, 
   'singular_name' => $singular, 
   'add_new_item'  => 'Afegeix Nova ' . $singular, 
   'edit_item'   => 'Edita ' . $singular, 
   'new_item'   => 'Nova ' . $singular, 
   'view_item'   => 'Visualitza ' . $singular, 
   'search_items'  => 'Cerca ' . $singular, 
   'not_found'   => 'No s\'han trobat ' . $plural, 
   'not_found_in_trash' => 'No s\'han trobat '.$plural, 
   'all_items'   => 'Totes les ' . $plural, 
   'archives'   => 'Arxiu de ' . $plural, 
   'insert_into_item' => 'Insereix en una ' . $singular 
   ); 
 
  $args = array( 
   'labels'        => $labels, 
          'public'        => true, 
          'publicly_queryable'  => true, 
          'exclude_from_search' => true, 
          'show_in_nav_menus'   => true, 
          'show_ui'       => true, 
          'show_in_menu'  => true, 
          'show_in_admin_bar'   => true, 
          'menu_position' => 26, 
          'menu_icon'     => 'dashicons-building', 
          'can_export'    => true, 
          'delete_with_user'    => false, 
          'hierarchical'  => false, 
          'has_archive'   => true, 
          'query_var'     => true, 
          'rewrite'       => array(  
            'slug'       => $slug, 
            'with_front' => true, 
            'pages'       => true, 
            'feeds'       => false, 
          ), 
          'supports'      => array(  
            'title',  
            'editor', 
           ) 
  ); 
 
  register_post_type($slug, $args); 
    
 } 
?>  

Codi 2: Codi per integrar l’extensió dins el funcionament del WordPress.  

Un cop afegida l’extensió, en aquest cas per crear un nou Post Type que ens permeti introduir 

noves Companyies, si en la configuració s’ha afegit la propietat “'public' => true”, quan s’activi 

l’extensió dins el WordPress, apareixerà una nova entrada en el menú d’administració que 

permetrar accedir a la creació de noves Companyies. 
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Imatge 29: Integració del Nou Tipus de Contingut “Companyies” dins el WordPress.  

De la mateixa manera, es creen els Post Types de Projectes i Estudis, revisant totes les opcions 

que es troben llistades a codex.wordpress.org (GPL v2, 2016). 

  

Imatge 30: Integració dels Nous Tipus de Contingut de l’aplicació dins el WordPress.  

Dades addicionals Post Meta 
En la seva configuració bàsica, els diferents Post Types només poden contenir un títol, un text i 

un resum, donat que el seu funcionament es deriva del Post Type per defecte ‘Entrada’.  



Creació d’una plataforma per al seguiment de la millora del temps crític de projectes QRM 

 

35 

 

  

Imatge 31: Configuració bàsica del Nou Tipus de Contingut “Companyies” dins el WordPress.  

La configuració final dels Post Types utilitzats a l’aplicació es pot trobar a l’annex, o en el 

contingut de la carpeta ‘entities’ dins el directori de l’extensió. 

La segona part de crear Custom Post Types per l’aplicació Web consisteix en crear els camps 

necessaris per poder afegir les dades necessàries a cada un dels tipus de contingut creats. Això 

vol dir crear els controls d’entrada necessaris a les pàgines d’administració que permetin 

introduir i modificar aquestes dades i caldrà gestionar com es desen i com es recuperen de la 

base de dades. 

Cadascun d’aquests camps ha d’estar incrustat dins del que WordPress anomena Meta Box o 

caixa de contingut addicional. Per crear una nova Meta Box dins la pàgina d’administració per 

afegir Companyies, caldrà utilitzar la instrucció ‘add_meta_box’ que caldrà incloure a l’extensió 

creada. 

<?php 
 
/*   Plugin Name: ExtensioProvaMCT 
 ... */ 
 
add_action( 'init', 'mctprova_register_post_types' ); 
function mctprova_register_post_types() { 
   /* Instruccions per crear i registrar el Post Type Companyia */ 
   register_post_type( $slug , $args); 
} 
 
add_action( 'add_meta_boxes', 'mctprova_register_meta_boxes' ); 
function mctprova_register_meta_boxes() { 
    /* Instruccions per crear i registrar Meta Boxes */ 
   add_meta_box( $id, $title, $callback, $post_type); 
} 
 
?>  

Codi 3: Codi per afegir els camps necessaris dins els Nous Tipus de Continguts Personalitzats de l’aplicació.  

Si només es crea la Meta Box, apareix una nova secció dins la pàgina amb Camps de dades del 

Post Type, en aquest cas de la companyia. 
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Imatge 32: Inserir noves seccions dins el Nou Tipus de Contingut “Companyies”.   

Com es pot veure, es crea una nova secció amb el títol definit a ‘$title’, però WordPress ens avisa 

que la funció ‘$callback’ que ha de crear el control d’entrada de dades (camp de text, caselles 

de selecció,...) i ha de gestionar de manera adequada com es desa la informació dins la base de 

dades encara no s’ha definit. 

Aquesta funció que dibuixarà els camps per la introducció de dades, el que ha de fer és escriure 

el codi HTML que dibuixa els controls dins la Meta Box que s’ha creat a la pàgina. Ampliant les 

instruccions anteriors, una primera versió del codi seria la següent: 

<?php 
 
/* ...   */ 
 
add_action( 'add_meta_boxes', 'mctprova_register_meta_boxes' ); 
function mctprova_register_meta_boxes() { 
    /* Instruccions per crear i registrar Meta Boxes */ 
   add_meta_box( $id, $title, 'mctprova_crea_mb', $post_type); 
} 
 
function mctprova_crea_mb() { 
   ?> 
  <div> 
   <label for="logo-companyia">Selecciona Logo</label> 
   <input type="text" name="logo-companyia" /> 
   <button type="submit" value="Submit">Submit</button>  
  </div> 
   <?php 
} 
 
?>  

Codi 4: Codi  per dibuixar els nous controls dins els Tipus de Continguts Personalitzats de l’aplicació.  

El codi il·lustrat en el quadre anterior afegeix una etiqueta, un camp de text i un botó dins la 

Meta Box “Logo de Companyia”, de manera que apareixen dibuixats a la pàgina d’administració 

de companyies, però de moment el botó no funciona i les dades escrites al camp de text no es 

podran desar. 
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Imatge 33: Configuració ampliada del Nou Tipus de Contingut “Companyies” dins el WordPress.  

Un cop apareixen al formulari correctament els camps desitjats, cal gestionar l’accés a la base 

de dades per desar i llegir la informació introduïda. 

Tots els continguts que WordPress desa a la base de dades s’organitzen en diferents taules 

depenent de la informació. Cada element relacionat amb un Post Type de WordPress (pàgines, 

entrades o posts, companyies,...) es desa a la taula ‘wp_posts’ dins la base de dades. 

A la següent imatge es pot veure l’aplicació phpMyAdmin que s’utilitza per gestionar les bases 

de dades del servidor web on es fan les proves del projecte, amb una base de dades ‘wp2’ per 

l’entorn WordPress de proves, amb el contingut de la taula ‘wp_posts’ llistat al costat.  

  

Imatge 34: Aplicació phpMyAdmin que gestiona les bases de dades al WordPress (wp_post).  

Cada instància d’un Post Type es desa dins la taula amb un identificador únic ‘ID’, però de les 

dades que es poden introduir a través de l’entorn d’administració només s’hi desen el títol i el 

text del contingut.  

Qualsevol altra dada que s’hi introdueixi utilitzant camps personalitzats es desarà a la taula 

‘wp_postmeta’, on es desarà el contingut del camp, juntament amb el nom del camp 

(‘meta_key’), l’identificador del camp (‘meta_id’) i l’identificador del Post a la que pertany 

(‘post_id’). 
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Imatge 35:  phpMyAdmin també gestiona les bases de dades dels camps afegits (wp_postmeta).  

Per desar i llegir les dades dels camps personalitzats, caldrà afegir les instruccions necessàries 

per accedir a la base de dades.  

Ampliant el codi anterior, les instruccions serien les següents: 

<?php 
 
/* ...   */ 
 
function mctprova_crea_mb( $post ) { 
  $mctprova_post_meta = get_post_meta( $post->ID ); 
   ?> 
  <div> 
   <label for="logo-companyia">Selecciona Logo</label> 
   <input type="text" name="logo-companyia" value= 
  <?php if(!empty($mctprova_post_meta['logo-companyia'])) 
   echo $mctprova_post_meta['logo-companyia'][0]; 
  ?> 

   /> 
   <button type="submit" value="Submit">Submit</button>  
  </div> 
   <?php 
} 
 
?>  

Codi 5: Codi per connectar els nous apartats dels Tipus de Continguts Personalitzats amb la base de dades.  

Es passa a la funció tota l’estructura del Post amb la variable ‘$post’ per poder treballar amb les 

seves dades. La instrucció ‘get_post_meta( $post->ID )’ s’encarrega de recuperar de la base de 

dades tots els camps de la taula ‘wp-postmeta’ relacionats amb l’identificador del Post que 

s’està creant o modificant. 

Les noves instruccions s’encarreguen de mostrar el valor dins el camp de text del formulari si ja 

existeix un valor pel camp ‘logo-companyia’ a la base de dades,. 

Per poder desar els canvis en la informació dels camps Meta, cal crear una funció que faci el 

procés de verificació de les dades introduïdes i desar la informació correctament a la base de 

dades. 
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<?php 
 
/* ...   */ 
 
function mctprova_crea_mb( $post ) { 
/* ...   */ 
} 
 
add_action( 'save_post', 'mctprova_desa_postmeta' ); 
function mctprova_desa_postmeta( $post_id ) { 
 if( isset( $_POST['logo-companyia'] )){ 
    update_post_meta( $post_id, 'logo-companyia', $_POST['logo-companyia']); 
  } 
} 
 
?>  

Codi 6: Codi per inserir els filtres de verificació de dades per desar correctament la informació.  

A aquestes instruccions bàsiques, cal afegir un conjunt d’instruccions que milloren la seguretat 

dels accessos a la base de dades, com són comprovar si l’accés realment s’està realitzant des de 

l’entorn WordPress o externament i netejar les dades de caràcters que podrien injectar 

instruccions dins el flux d’informació o dins la base de dades. 

Les instruccions per fer-ho amb un camp de text són senzilles en comparació amb el codi que es 

necessita per gestionar els Post Meta d’un estudi, que necessita crear vàries fases, i en cada fase 

es pot assignar un o més editors, tenint en compte que només apareguin els usuaris amb un rol 

determinat, associats a l’empresa dins la que es realitza l’estudi. 

Per facilitar el procés de creació dels formularis, s’ha utilitzat l’extensió “Advanced Custom 

Fields”. Aquesta extensió és la més recomanada pels desenvolupadors d’eines per WordPress a 

l’hora de treballar amb els formularis de Custom Post Types i disposa d’una documentació 

extensa i d’una comunitat activa. Prova de la seva popularitat és que a la biblioteca d’extensions 

mantinguda pels desenvolupadors de WordPress [link] consten més d’un milió d’instal·lacions. 

  

Imatge 36: L’extensió Advanced Custom Fields facilita la creació i gestió dels nous camps personalitzats.  

Un cop instal·lada i activada l’extensió a la plataforma, apareix al final del menú d’administració 

de WordPress un nou element ‘Custom Fields’ que permet la creació dels camps Post Meta a 

través dels que introduir la informació requerida per cada Post Type (Companya, Projecte, 

Estudi).  

https://wordpress.org/plugins/
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Utilitzant l’exemple anterior, on es vol afegir una imatge com a logotipus de la companyia que 

s’ha registrat dins WordPress, creant la Meta Box i el selector d’arxiu utilitzant l’extensió, s’obté 

el següent resultat. 

  

Imatge 37: Configuració millorada del Nou Tipus de Contingut “Companyies” dins el WordPress. 

Personalitzant els usuaris 
WordPress diferencia els permisos de cada usuari que s’autentica a la plataforma pel rol que te 

assignat.  

Els rols que presenta la plataforma per defecte, ordenats per capacitats, són: 

- Administrador 

- Editor 

- Autor 

- Col·laborador 

- Subscriptor 

Cada rol te assignats uns permisos que en WordPress s’anomenen Capabilities (capacitats) dins 

la plataforma. D’aquesta manera, el rol de Subscriptor només te assignada la capacitat de ‘read’, 

el rol de Col·laborador te les capacitats de ‘read’, ‘edit_post’ i ‘delete_post’ i el rol 

d’Administrador te totes les capacitats disponibles dins del lloc WordPress. 

Per millorar la seguretat de l’aplicació desenvolupada, es planifica que els usuaris de WordPress 

(excepte els que disposin del rol Administrador) no tindran accés a les pàgines del projecte MCT, 

i per això s’inhabilita les capacitats relacionades amb ‘private_pages’ i ‘others_pages’ al rol 

d’Editor i es creen nous rols pels usuaris que podran utilitzar l’aplicació web desenvolupada: 

- MCT_Gestors: podran accedir a totes les dades de tots els projectes de qualsevol de les 

empreses presents en l’aplicatiu. 

- MCT_Managers: usuaris que s’assignaran com a responsables d’un projecte concret, 

tindran accés a tots els estudis dels seus projectes. 

- MCT Editors: usuaris que realitzen les activitats del projecte a estudi, i que tindran accés 

als cronòmetres de les fases on treballen. 

Aquests rols tindran les capacitats bàsiques per accedir a les pàgines de la plataforma, i segons 

el rol de l’usuari actiu, es permetrà que accedeixi a una pàgina o una altra de l’aplicatiu. 
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WordPress disposa de funcions per crear un nou rol i definir les seves capacitats (permisos). 

<?php 
 
/* ...   */ 
 
add_role( 'mct_gestor', 'MCT Gestor', array( 
    'read' => true, 
    'edit_posts' => false, 
    'delete_posts' => false, 
    'publish_posts' => false, 
    'upload_files' => true, 
) ); 
 
?>  

Codi 7: Codi per afegir el nou rol de Gestor i definir les seves capacitats.  

Un cop creats els rols dins la plataforma, aquests apareixeran en el formulari dels usuaris. 

  

Imatge 38: Ampliació del desplegable d’usuaris dins el WordPress amb els nous rols definits. 

I es veuran reflectits en el camp ‘capabilities’ de la taula ‘wp_usermeta’ de WordPress. 

  

Imatge 39: Registre de les capacitats dels nous rols dins les bases de dades meta del WordPress.  

Per millorar la seguretat de l’aplicació, es creen unes capacitats noves pels usuaris que han de 

treballar amb l’aplicació, de manera que cap usuari de WordPress (sense aquestes capacitats 
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personalitzades) pugui accedir a les pàgines pròpies de l’aplicació, amb l’excepció de 

l’aministrador del lloc. 

Lligar usuaris i companyies 
Com a part de la seguretat que necessita l’aplicació, cal assegurar que cap usuari tingui accés a 

dades d’una empresa diferent a la pròpia, i per això, els usuaris amb rol ‘MCT Editor’ i ‘MCT 

Manager’ cal que estiguin assignats a una de les Companyies creades dins la plataforma. Els 

usuaris amb rol ‘MCT Gestor’ tindran accés a totes les companyies i projectes de la plataforma. 

Per fer aquesta assignació, cal crear un nou camp (Post Meta) dins el perfil d’usuari, on poder 

seleccionar una Companyia. I per fer-ho ha estat molt útil comptar amb l’extensió Advanced 

Custom Fields, amb la que poder crear una nova Meta Box i els camps personalitzats (Custom 

Fields) que es necessiten. 

En aquest cas, es crea una agrupaque tindrà per títol ‘User Company’ i un selector “Companyia” 

de tipus ‘Post Object’. 

  

Imatge 40: Qüestionari per vincular cada usuari Manager i Editor a la companyia que pertoca. 

L’extensió també permet gestionar en quines pàgines apareixeran la Meta Box creada i els seus 

camps. En aquest cas només ha d’aparèixer en la pàgina de perfil d’usuari quan l’usuari té 

associat el rol ‘MCT Editor’ o ‘MCT Manager’. 

  

Imatge 41: Només si l’usuari és Manager o Editor s’associa a una companyia. 
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Es pot comprovar que només en els perfils dels usuaris amb els rols configurats a l’extensió ACF 

apareix el nou camp personalitzat, que serà un camp desplegable on apareixeran les companyies 

creades. 

Si un usuari necessita accedir a dades de més d’una Companyia, caldrà assignar-li el rol de gestor 

(podrà accedir a tots els Projectes i Estudis de totes les Companyies) o caldrà crear-li un usuari 

diferent per cadascuna de les Companyies a les que se li vulgui donar accés. 

Afegint Projectes i Estudis a la plataforma 
De la mateixa manera que s’ha creat un Post Type per afegir les Companyies a la plataforma 

WordPress, es creen els Post Types de Projectes i Estudis.  

Aprofitant l’extensió Advanced Custom Fields, es creen els camps Meta que necessiten els 

Projectes per relacionar-los amb una Companyia, de manera que cap usuari que no pertanyi a 

la mateixa companyia no hi tingui accés, i amb un usuari que actuï de responsable del projecte 

(usuari creat amb rol ‘MCT Manager’ i Associat a la mateixa Companyia que el projecte). 

  

Imatge 42: Nou Tipus de Contingut Personalitzat “Projectes” lligats a una Companyia i un Manager. 

La creació de la pàgina per administrar Estudis és més complexa degut a que cal crear totes les 

fases en les que es dividirà l’estudi, i assignar usuaris amb el rol ‘MCT Editor’ de l’empresa 

corresponent a cadascuna de les fases. 

L’element que permet realitzar aquesta funció s’anomena ‘Repeater Field’, que permet crear un 

subgrup de camps personalitzats dins del grup principal i afegir o eliminar còpies d’aquest 

subgrup de camps dins del grup principal.  

Per aconseguir que els usuaris llistats dins del ‘Repeater Field’ fossin només aquells usuaris amb 

rol ‘MCT Editor’ que a demés estan associats a la Companyia seleccionada pel projecte, ha estat 

necessari ampliar les classes de ‘Advanced Custom Fields’ disponibles per la creació de 

formularis. 
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Imatge 43: Nou Tipus de Contingut Personalitzat “Estudis” lligats a una Companyia i un Projecte. 

Creació de plantilles per la visualització de dades 
Tal com s’ha comentat anteriorment, les pàgines de WordPress són un Post Type que està lligat 

a una Plantilla que organitza la presentació d’informació a la pantalla del navegador.  

Cada nou element que s’afegeix a la plataforma, una nova companyia, un nou projecte, te una 

pàgina individual associada per defecte on es presenta la seva informació bàsica: títol i 

descripció. Però donat que aquests elements corresponen a Tipus de Contingut Personalitzats, 

el Tema per defecte de WordPress no disposa de cap Plantilla (Template) que permeti presentar 

les dades afegides en els camps personalitzats que s’han afegit a la plataforma. 

  

Imatge 44: Dins la plantilla estàndard no es troben els nous Tipus de Contingut Personalitzats. 

Si es vol que aquests camps apareguin a les pàgines de l’aplicació, cal crear noves plantilles per 

permetre la visualització de dades tal com s’ha planificat a l’apartat de prototipatge o crear una 

nova versió del Tema, modificant les plantilles existents per aconseguir les vistes necessàries.  

Per aconseguir-ho de forma manual, tal com indica la documentació de WordPress, es crea una 

carpeta dins l’estructura de fitxers “wp-content\themes\”, al costat del tema que es vol ampliar, 

amb el mateix nom del tema afegint “-child” al final del nom.  
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D’aquesta manera, si es vol modificar el tema ‘Twenty Sixteen’ que ve actiu per defecte amb la 

versió de WordPress utilitzada, que es troba dins l’estructura d’arxius dins la carpeta “wp-

content\themes\twentysixteen”, i crear al seu costat una carpeta amb el nom “twentysixteen-

child”. 

  

Imatge 45: Arbre de carpetes on s’afegeix la carpeta d’ampliació per afegir un nou Tema. 

Dins la carpeta cal crear com a mínim dos fitxers:  

- ‘style.css’: conté la informació del nou tema: nom, autor, llicència,... i tots els canvis que 

es vulguin afegir als estils del tema pare (lletra, títols, colors, marges,...) 

<?php 
 
/* Theme Name: MCT Nou Tema 
 */ 
 
.h3 { 
   font-size: 145%; 
} 
 
?>  

Codi 8: Codi per crear el nou Tema personalitzat.  

- ‘functions.php’: conté les instruccions que permeten integrar el nou tema dins de 

WordPress. 

<?php 
 
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'add_theme_styles' ); 
 
function add_theme_styles() { 
 
  /* Add parent Theme requirement */ 
  wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri() . '/style.css' ); 
} 
 
?>  

Codi 9: Codi per integrar el nou Tema personalitzat dins el WordPress.  
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Com a resultat, dins l’apartat d’aparença del WordPress, tot i que el tema que s’ha ampliat porta 

per nom “Twenty Sixteen”, apareix un nou tema ampliat que porta per nom “MCT Nou Tema” 

tal com hem especificat a ‘Codi 8’. 

  

Imatge 46: Tauler d’Aparença on es pot ampliar el Tema per defecte afegint el nou Tema MCT. 

Qualsevol plantilla que es vulgui crear, es pot fer des de zero o copiant i modificant la plantilla 

del tema pare dins la capeta del tema fill. En aquest cas, s’agafa la base de la plantilla que 

construeix la pàgina per mostrar els elements individuals d’una Entrada definida a l’arxiu 

‘single.php’, i es modifica el nom de l’arxiu a ‘single-projecte.php’ perquè només es tingui en 

compte a l’hora de mostrar els elements de tipus Projecte sense modificar la manera com es 

mostren les pàgines dels Post Types ‘Entrades’ dins de WordPress. 

  

Imatge 47: Amb la nova plantilla apareixen els Tipus de Contingut Personalitzat “Projectes”. 

En la nova plantilla s’elimina la capçalera i la barra lateral de WordPress per facilitar visualment 

el reconeixement d’haver entrat a l’aplicació desenvolupada, en paral·lel a l’entorn normal del 

WordPress, però fora del mateix.   
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Aprofitant la funció de WordPress ‘wp_get_current_user()’ es pot identificar l’usuari que està 

accedint a la pàgina i saber si el rol que te assignat li permet accedir a l’aplicació o cal redirigir-

lo a la portada de la plataforma.  

En cas que el seu rol li permeti accedir a l’aplicació, permetrà modificar la vista de les dades que 

es mostren, presentant els projectes de totes les empreses si l’usuari te rol ‘Administradors’ o 

‘MCT Gestor’, o només de la companyia pròpia si el seu rol és ‘MCT Manager’ o ‘MCT Editor’. 

  

Imatge 48: Segons l’usuari identificat es mostrarà el contingut que pertoqui. 

La dificultat rau en gestionar les plantilles des de l’Extensió. WordPress està pensat perquè les 

extensions només afegeixin funcionalitat a la plataforma, mentre que per modificar la capa de 

presentació (aspecte visual) de la plataforma només s’utilitzin els temes. Per això tenen dues 

carpetes separades i la instal·lació d’un tema nou no permet afegir arxius a la carpeta 

d’extensions ni a l’inrevés. 

Per tant, si es vol modificar la visualització d’algunes pàgines de WordPress on es presenten les 

dades gestionades per l’extensió, cal “enganyar” el WordPress perquè es cregui que està 

utilitzant les plantilles d’un tema instal·lat, afegint-les directament a l’estructura de dades que 

utilitza la plataforma per gestionar les plantilles internament. 

Utilitzant la funció de WordPress ‘get_page_templates()’ es pot accedir al llistat de plantilles que 

està utilitzant la plataforma en cada moment.  

S’utilitza una funció ‘add_filter('template_include')’ per modificar aquest llistat de plantilles, 

afegint al final del llistat les plantilles necessàries per construir les pàgines de l’aplicació, i es 

registra el nou llistat de plantilles amb ‘add_action('plugins_loaded')’. 

A demés, es crea una Meta Box a l’entorn d’administració per la creació de noves pàgines dins 

el WordPress per poder assignar un camp “plantilla” a les noves pàgines i d’aquesta manera 

centralitzar l’accés a l’aplicació des d’una única pàgina per a tots els usuaris. 
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Creació de la Pàgina de Projectes 
La pàgina base de projectes ha de mostrar un llistat de les empreses a les que te accés l’usuari i 

dels projectes disponibles a cada empresa amb els estudis de cadascun. 

Un cop identificat l’usuari, en cas que el seu rol sigui ‘MCT Manager’ o ‘MCT Editor’, es fa una 

consulta a la base de dades per recuperar el llistat de projectes de la companyia corresponent a 

l’usuari. 

<?php 
  $current_user = wp_get_current_user(); 
  $role = $current_user->roles; 
  $sql = ''; 
  $companyProjects = ''; 
  global $wpdb; 
 
  if(in_array('mct_manager',$current_user->roles)) { 
    $sql = "SELECT * FROM {$wpdb->prefix}usermeta " 
   . " where meta_key = 'mtc-company' " 
  . " AND user_id = {$current_user->ID}"; 
    $userCompany = $wpdb->get_results($sql); 
    $sql = "SELECT * FROM {$wpdb->prefix}postmeta pm" 
  . " INNER JOIN {$wpdb->prefix}posts p ON p.ID = pm.post_id" 
   . " where meta_key = 'tmc_project_company' " 
  . " AND meta_value = {$userCompany[0]->meta_value}"; 
    $companyProjects = $wpdb->get_results($sql); 
  } 

Codi 10: Codi per realitzar consultes a la base de dades de WordPress.  

Realitzant consultes consecutives, s’aconsegueixen els llistats de Companyies, Projectes i Estudis 

als quals te accés l’usuari identificat. Aquests llistats s’han de formatar en llistes i mostrar per 

pantalla. 

 

Imatge 49. Primera versió de la pàgina de projectes 

Per millorar la visualització de la informació, s’aprofita la llibreria Bootstrap d’estils que permet 

formatar el primer nivell d’una llista en forma de pestanyes, de manera que el segon nivell de la 

llista queda amagat  per als elements de primer nivell que no estan actius. 

A més es creen regles CSS per donar color i millorar la visibilitat dels elements de segon nivell. 
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Imatge 50. Pàgina de projectes amb format 

Un cop donat el format que es desitja, caldrà afegir els enllaços necessaris per accedir a les 

funcionalitats adequades per a cada rol d’usuar. 

El rol dels usuaris 
Tal com s’ha comentat, la construcció de la pàgina de projectes serà diferent per a usuaris amb 

el rol ‘MCT Gestor’ i ‘MCT Manager’ pel fet que els primers han de tenir accés a totes les 

empreses i els segons només a l’empresa i projectes que se li han assignat. Però dins dels 

projectes, tindran accés als mateixos element: llistats de dades i accés a les gràfiques de 

resultats. 

Però en el cas dels usuaris amb rol ‘MCT Editor’, no han de tenir accés als llistats, sinó al 

cronòmetre que els ha de servir per fer el seguiment del seu treball a cada fase del projecte. 

Per poder identificar el rol de l’usuari que demana accedir a cada pàgina, s’utilitza la mateixa 

funció de WordPress que en el cas anterior “wp_get_current_user()”. Dins l’estructura de dades 

que retorna es troba l’element “roles” que fa referència al rol o rols assignats a l’usuari i que 

està codificat en forma d’Array. 

Es modifica la plantilla de la pàgina de projectes perquè, depenent del rol de l’usuari que hi 

accedeix, faci referència a una plantilla amb accés als llistats de temps i gràfiques de resultat o, 

en el cas d’usuaris amb el rol “MCT Editor”, una plantilla amb accés als cronòmetres. 

Per accedir a la pàgina de cada cronòmetre, cal crear un enllaç des de cada fase del llistat de 

projectes. Això implica que la pàgina de projecte, quan és visitada per un usuari amb el rol ‘MCT 

Editor’, ha de contenir un enllaç dins la fase assignada a l’usuari perquè pugui accedir al 

cronòmetre corresponent. 
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Imatge 51: Pàgina de projectes dels usuaris amb el rol ‘MCT Editor’ i botó a cronòmetre. 

Pàgina de cronòmetre 
Per fer l’estudi del temps dedicat a cadascuna de les fase d’un projecte empresarial, el millor és 

disposar d’un cronòmetre amb una interfície senzilla que permeti tenir el seguiment del temps 

invertit en la seva totalitat. 

Això implica que cada cop que s’accedeixi al cronòmetre, aquest anirà identificat amb la fase 

(l’estudi i el projecte) i l’usuari que hi està treballant. Donat que en una mateixa fase poden 

treballar més d’un usuari simultàniament, cada usuari tindrà un cronòmetre propi i l’aplicació 

sumarà els temps de tots els usuaris d’una mateixa fase a l’hora de presentar les dades. Si es vol 

una representació més detallada, es podran crear tantes fases com usuaris treballen al projecte. 

Tota la informació dels temps mesurats es desarà en una taula pròpia de l’aplicació dins la 

mateixa base de dades de WordPress. 

La pàgina del cronòmetre tindrà un indicador de temps i un botó per iniciar el cronòmetre, que 

s’intercanviarà pel botó de parar cronòmetre en el moment que es premi el primer, i a l’inrevés 

quan es premi el segon. 

Hi ha moltes llibreries de javascript i jQuery que permeten crear un cronòmetre. En l’aplicació 

desenvolupada s’ha aprofitat la llibreria creada per Walmik Deshpande (Deshpande, 2016)que 

en el moment de realitzar el projecte és una de les més ben valorades i actives de GitHub. 

  

Imatge 52: Els usuaris amb el rol MCT_Editor entraran les dades de temps amb un cronòmetre estàndard. 
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Per facilitar el seu funcionament, només tindrà un botó que tindrà tres estats: Inicia, Atura i 

Reprèn. D’aquesta manera s’eliminen estats que en el cas de l’aplicació no són necessaris i 

podrien portar a error per part dels usuaris. 

   

 

  

Imatge 53: Per evitar confusions el botó de control mostra només l’estat que pertoca: Inicia, Atura o Reprèn. 

A la base de dades es desa una estructura de temps completa del moment en que s’inicia el 

cronòmetre (dia-mes-any hora-minut-segon), juntament amb els identificadors d’Estudi, Fase i 

Usuari. Aquesta estructura de temps de cronòmetre s’ha anomenat Timer per escurçar. 

Quan es prem el botó “Atura”, es completa el registre de la base de dades amb el temps 

d’aturada. 

Fent proves de funcionament, es va veure que existia el problema de mantenir la sessió de 

l’usuari per localitzar el registre exacte en el que actualitzar el valor d’aturada, com pot ser el 

cas de tancar la sessió de WordPress sense haver aturat el cronòmetre, o tancar el navegador 

d’internet o el dispositiu informàtic des del que es treballa. 

La solució que es va escollir és actualitzar el temps d’aturada cada minut. És a dir, s’afegeix una 

funció Javascript a la pàgina web del cronòmetre per llençar una petició de modificació del 

temps d’aturada cada 60 segons.  

D’aquesta manera, l’ordinador on funciona el cronòmetre necessita connexió al servidor 

constant, però si s’apaga el navegador o l’ordinador sense haver aturat el cronòmetre, a la base 

de dades constarà com a temps d’aturada l’ultima actualització abans de l’apagada i es tindrà 

un temps arrodonit al minut. 

 

Imatge 54: Implementació de la pàgina de cronòmetre 
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Quan l’usuari torni a obrir la pàgina del cronòmetre, apareixerà el temps d’aturada del darrer 

registre associat a l’Estudi, la Fase i l’usuari corresponent perquè pugui reprendre la mesura a 

l’hora que reprèn el seu treball en el projecte a estudiar. 

També S’afegeix un camp que permet enviar una tasca a una fase diferent per indicar una 

connexió entre les activitats de diferents fases, com pot ser el cas d’un projecte acceptat pel 

client quan es passa la comanda al següent departament perquè comencin el treball de disseny 

o producció. Per a la correcta representació d’aquesta relació entre fases d’un estudi, cal crear 

una marca de temps (objecte Timer) a la fase que rep el traspàs de tasca. 

  

Imatge 55: Quadre de diàleg al cronòmetre per indicar el traspàs de tasca a una altra fase. 

Gestió dels temps de fase 
En el cas que el rol d’usuari no sigui “MCT Editor”, l’entorn presentarà un llistat d’estudis per 

cada projecte amb els botons “Editar” o “Resultats” disponibles per cada estudi. 

  

Imatge 56: Pàgina de projectes dels usuaris amb els rols MCT Manager o Gestor i botó a editar. 
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El botó “Editar” permet accedir a una pàgina on es presenta una taula amb el llistat de tots els 

temps introduïts pels editors a través del cronòmetre i poder afegir, modificar o eliminar 

qualsevol dels registres del llistat. 

Per aconseguir aquest llistat, es crea una consulta SQL aprofitant la informació de la fase des de 

la que s’ha realitzat la petició (l’enllaç de cada botó “Editar” conté l’identificador de la fase en 

que es troba). 

  

Imatge 57: Taula dels registres de temps entrats corresponents a un estudi. 

Aquesta consulta a la base de dades retorna una estructura de dades amb la informació 

continguda a tots els registres en els que coincideix l’identificador d’Estudi. Aquesta estructura 

cal convertir-la en un llistat que després es podrà representar en forma de taula HTML. 

Per millorar la representació de la taula en pantalla i permetre la reordenació dels registres 

segons qualsevol dels camps, s’ha utilitzat un complement de jQuery anomenat DataTables 

(SpryMedia Ltd., 2016). 

  

Imatge 58: Taula dels registres dels temps millorada amb DataTables. 



Creació d’una plataforma per al seguiment de la millora del temps crític de projectes QRM 

 

54 

 

A la part superior de la taula es poden veure 2 botons:  

- Nova: permet afegir un nou registre al llistat de Timers de l’estudi, de manera que si s’ha 

realitzat alguna activitat dins l’estudi sense accés al cronòmetre corresponent, es pugui 

fer arribar la informació al responsable de l’estudi aquest la pugui introduir 

manualment. 

- Descarrega dades: permet descarregar tots els registres de l’estudi en un arxiu de text 

amb format CSV (Coma Separated Values) que després es pot obrir amb Microsoft Excel, 

Libre Office Calc o molts altres programes de tractament de  

A demés, s’afegeixen dos enllaços a cada registre: per poder modificar qualsevol de les dades 

que conté o per esborrar-lo de l’estudi. Un cop esborrat un registre del llistat no es podrà 

recuperar. 

Després de provar alguns mètodes per mostrar el formulari amb els camps d’un Timer i recollir 

les dades modificades, es decideix que el formulari aparegui flotant sobre la pàgina que presenta 

la taula amb el llistat de Timers. Per facilitar la implementació s’aprofita una extensió de 

Bootstrap anomenada ‘Bootbox.js’ (Payne, 2016) que permet fer aparèixer un quadre de diàleg 

flotant, dins del que s’ha construït el formulari per al introducció o modificació de dades. 

  

Imatge 59: Els usuaris amb el rol MCT_Gestor o Manàger  podran modificar o entraran les dades de temps en un 
quadre de diàleg. 

En el cas que hi hagi un traspàs de tasques entre fases, hi ha un camp anomenat “Enviat des de” 

que permetrà representar les connexions entre fases a la gràfica MCT de resultats. A diferència 

dels cronòmetres, on el traspàs de tasques s’activa des de la fase d’origen, com la marca de 

traspàs es desa a la fase destí, caldrà activar-lo a la fase que rep la comanda el que permetrà 

representar la relació de tasques entre diferents fases a la gràfica MCT. 

Gràfica MCT 
La representació gràfica dels temps actius (Touch time) i passius (No Touch time) de les diferents 
fases del projecte es representen utilitzant una gràfica de Gantt, que representa 
horitzontalment una barra per cada fase, i dins de cada barra s’utilitzen dos colors contrastats 
pel temps productiu i pel temps improductiu. 
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Imatge 60: Gràfica MCT del registre dels temps de cada fase. 

 
Per a la creació de la gràfica, s’utilitza la llibreria Flot, programada en Javascript com una extensió 
de jQuery. 
Per crear una nova gràfica, cal definir una secció amb identificador, per exemple “<div 
id="testA">” i crear una funció que contingui les dades en forma de sèries de punts i cridi la 
funció ‘flot’ sobre l’identificador de la secció. La llibreria s’encarrega de generar els eixos amb 
l’escala adequada per les dades a representar automàticament. 
 

<body> 
 <div id="header"> 
  <h2>Prova Flot</h2> 
 </div> 
 
 <div id="content"> 
  <div class="testing"> 
   <div id="flotA" style="height:450px; width:850px"></div> 
  </div> 
  <p>Prova de creació de gràfiques amb FlotJS.</p> 
 </div> 
 
 <script type="text/javascript"> 
 $(function() { 
  var d1 = []; 
  for (var i = 0; i < 14; i += 0.5) { 
   d1.push([i, Math.sin(i)]); 
  } 
  $.plot("#flotA", [d1]); 
 });  
 </script> 
</body>  

Codi 11: Codi per crear una nova gràfica dins el WordPress.  
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Imatge 61: Prova de creació de gràfiques amb FlotJS. 

Per representar la gràfica MCT, cal recollir tots els Timers que contenen l’identificador de l’estudi 

que es vol representar, crear una sèrie de dades per als Timers de cada fase ordenats 

cronològicament i presentar-los com a barres dins una gràfica. Aquestes sèries representen els 

temps actius dins la gràfica, però de moment no queden representats els temps passius. 

  

Imatge 62: Gràfica de registre dels temps actius de 3 fases. 

Per representar els temps passius (No Touch time) es crea una nova sèrie de dades amb els 

temps d’inici i de finalització globals de cada fase i es representa dins la gràfica abans de la 

representació dels temps actius (Touch time). D’aquesta manera, els temps passius quedaran 

representats entre tots els temps actius. 
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Imatge 63: Gràfica amb el registre dels temps totals de les fases superposada als temps actius. 

Per últim, es fa una sèrie de dades amb els Timers que estan marcats amb traspàs de tasca i es 

dibuixen les línies verticals dins la gràfica. 

  

Imatge 64: Gràfica a la que s’ha afegit el moment de traspàs de tasca entre fases. 

Donat que en un traspàs de tasca entre fases, es crea un Timer a la fase destí amb una durada 

d’un minut, serà a partir d’aquest traspàs que comença a comptar el temps passiu i quedarà 

representat a la gràfica. 

En el cas que l’estudi estigui tancat (s’ha desactivat el selector ‘Actiu’ a l’administrador 

d’estudis), sobre la gràfica es mostrarà el número QRM associat a l’estudi. Aquest número es 

calcula com l’invers del temps total d’estudi en curs en relació amb el temps total de l’estudi 

inicial per cent, de manera que a mida que es redueix el temps utilitzat en completar cada 

iteració del projecte a estudi, el Nº QRM anirà augmentant a partir del valor inicial 100. 

𝑁º 𝑄𝑅𝑀𝑛 =  
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖0

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛
· 100 
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Imatge 65: Gràfica final presidida pel Número QRM en relació al MCT del primer estudi. 

Per poder comprovar l’evolució del Número QRM entre els diferents estudis d’un mateix 

projecte, quan hi hagi 2 estudis tancats apareixerà un botó a la pàgina de projectes per veure la 

representació gràfica d’aquesta evolució que es crea amb la mateixa llibreria Flot que s’ha 

utilitzat per la gràfica MCT. 

 

 

Imatge 66. Generació de gràfica d'evolució Nº QRM 
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Organització de l’aplicació web com a extensió de Wordpress 
Per carregar aquesta aplicació dins del WordPress s’ha organitzat de manera que sigui 

directament importable. El fitxer comprimit de la carpeta mare MCT serà la que es carregarà des 

del WordPress i després ja es podrà activar l’aplicació. 

El codi de l’aplicació està dividit en diferents carpetes per simplificar la modificació de les 

diferents funcions.  

Com qualsevol extensió de WordPress, l’aplicació es 

desa dins la capeta wp-content  plugins. 

Cadascuna de les extensions te una carpeta, en 

aquest cas es veu l’extensió Akismet que s’instal·la 

per defecte amb WordPress i MCT que és l’extensió 

que s’ha creat en aquest projecte. 

assets: conté els fitxers d’altres fonts utilitzats per 

la creació de l’aplicació MCT (fitxers d’estils CSS, 

imatges, llibreries jQuery i Flot,...) 

config: configuracions que amplien les existents en 

WordPress i altres extensions utilitzades (per 

exemple afegint camps per definir els rols dels 

usuaris). 

controllers: funcions que modifiquen les accions de 

WordPress per tractar correctament les dades 

pròpies de l’extensió MCT (per exemple reaccionen 

a una acció afegint registres). 

dependencies: altres extensions de WordPress que 

s’han utilitzat en la creació del treball (Advanced 

Custom Fields per crear els formularis d’entrar 

dades a l’entorn d’administració).  

entities: definició dels objectes i mètodes utilitzats 

a l’extensió (tipus de dades personalitzats com 

Companyies, Projectes, Estudis, Timer...). 

helpers: funcions vàries utilitzades en diferents parts del codi que faciliten tasques repetitives. 

install: instruccions realitzades quan s’afegeix l’extensió a un entorn WordPress, entre elles, la 

creació de les taules de Timers a la base de dades de WordPress per contenir tota la informació 

de temps de treball en cada fase de cada estudi. 

mctf_fields: ampliació dels camps de formulari que es generen a través de l’extensió Advanced 

Custom Fields per poder gestionar la informació de Companyues, Projectes i Estudis. 

models: agrupa totes les crides SQL per realitzar les consultes a base de dades que després seran 

utilitzades des de les diferents funcions de l’extensió (per exemple per obtenir les dades 

temporals de les fases d’un estudi). 

Imatge 67: Esquema de carptes de l'Extensió MCT 
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PluginCore: funcions vàries que s’utilitzen a l’aplicació per gestionar algunes interaccions amb 

Wordpress (missatges i errors, sessió d’usuari, registre d’accions i filtres,...) 

templates: gestiona l’accés a les diferents pàgines de l’aplicació web redirigint les peticions a les 

plantilles corresponents de la carpeta views independentment dels temes i plantilles configurats 

en l’entorn WordPress on està instal·lat. 

views: plantilles que presenten el contingut de l’aplicació depenent de l’usuari registrat a la 

plataforma: projectes i estudis a la pàgina de projectes, llistat de temps a la pàgina d’edició de 

dades d’un estudi i gestionar la modificació de les mateixes, gràfiques MCT i número QRM,... 

S’inclouen les extensions de WordPress que s’han utilitzat per desenvolupar l’aplicació per 

assegurar que no hi ha incompatibilitats o canvis de comportament entre la versió de l’extensió 

utilitzada en aquest projecte i la versió que s’utilitzi en l’entorn WordPress on s’instal·li l’extensió 

MCT. Això també implica que s’han hagut de modificar les capçaleres, noms de les classes i 

algunes variables de les extensions incloses perquè no entrin en conflicte amb instal·lacions de 

les mateixes a la plataforma on s’afegeix l’extensió MCT. 

Cal tenir en compte que el paquet final de l’extensió te una mida de 2,6 MBytes, quan la 

configuració per defecte de PHP limita la mida dels fitxer acceptats a 2 MBytes. Per això caldrà 

fer les següents modificacions al fitxer PHP.INI de la plataforma on s’ha instal·lat WordPress: 

;;;;;;;;;;;;;;;; 
; File Uploads ; 
;;;;;;;;;;;;;;;; 
 
; Whether to allow HTTP file uploads. 
; http://php.net/file-uploads 
file_uploads = On 
 
; Temporary directory for HTTP uploaded files (will use system default if not 
; specified). 
; http://php.net/upload-tmp-dir 
;upload_tmp_dir = 
 
; Maximum allowed size for uploaded files. 
; http://php.net/upload-max-filesize 
upload_max_filesize = 3M 

Codi 12: Modificació a introduir en el fitxer PHP.INI  

Es pot veure el codi de l’aplicació, així com descarregar l’extensió, des del repositori GitHub  
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Conclusions i línies futures 
Aquest treball vol ser un bon projecte de fi de carrera. Aquí hi ha acumulades moltes hores i 

molta dedicació. A la vegada ha estat una gran font d’aprenentatge: S’han obert nous camps 

com el funcionament dels Sistemes de Gestió de Continguts, la capacitat d’extensió del 

WordPress, la programació en diferents llenguatges i especialment php,... a la vegada que 

s’ampliava la perspectiva empresarial, l’anàlisi de sistemes de producció, o el creixement 

personal en el treball ordenat i complet. 

Però va més enllà que un projecte merament acadèmic perquè al final hi ha un resultat, s’ha 

creat un objecte, s’ha aconseguit una eina fiable que funciona i que pot ser utilitzada fàcilment 

per persones no expertes per portar el registre del temps crític de producció (MCT). L’eina 

plasma de forma clara la progressiva reducció del MCT per a assessors, administradors 

d’empresa, encarregats i cèl·lules de producció que volen avançar en l’estratègia de producció 

de resposta ràpida (QRM). 

L’objectiu d’aquest projecte era construir una eina informàtica adequada per implementar 

aquesta estratègia QRM i ara tenim un plugin de WordPress de 2,6 Mb preparat per funcionar i 

accessible a qualsevol assessor o empresa interessats. 

A més es tracta d’una extensió d’un Sintema de Gestió de Continguts prou estès i conegut que 

permetrà als usuaris competents adaptar de forma ràpida l’aplicació a la pròpia empresa, a la 

producció que porta a terme i als treballadors que l’han d’aplicar.  

Finalment, en tractar-se d’un codi obert es tindrà, amb un informàtic qualificat, la possibilitat de 

revisar-la, de verificar que es compleixin les condicions de seguretat exigides o de fer els canvis 

que es necessitin per adaptar-la a les peculiaritats no previstes o ampliar-la en la línia que es 

desitgi. Aquest administrador informàtic de l’aplicació és l’únic capacitat per crear usuaris i 

assignar permisos. Es fa imprescindible una persona competent en programació i de confiança 

de l’empresa per governar el funcionament, assegurar els controls requerits en el difícil món 

empresarial i sobre la que pugui recaure qualsevol responsabilitat. Encara més tractant-se d’una 

aplicació no professional. 

Han quedat obertes algunes línies de millora per poder seguir explorant en un futur; una d’elles 

podria ser la creació d’una App per als dispositius mòbils que permetés accedir directament al 

cronòmetre i servís per entrar les dades temporals. Per solucionar aquesta mancança s’ha 

configurat la plana de cronòmetre de manera que pugui tenir una bona visualització a la pantalla 

del mòbil. Ara n’hi ha prou a connectar-se a internet i entrar com usuari MCT_Editor al 

WordPress de l’aplicació per poder veure i gestionar fàcilment el cronòmetre. 

Una altre línia de millora futura, si l’aplicació es fa treballar en multitud d’estudis, projectes i 

empreses, seria programar gràfiques comparatives, relativament senzilles a partir del Número 

QRM agafat com a referent universal. La comparació de l’evolució d’aquest indicador es podria 

fer entre diferents projectes de la mateixa empresa o entre empreses diferents en productes 

diferents o en el seu conjunt. Per millorar la significativitat i les possibilitats de comparació 

caldria donar la possibilitat de treballar amb les mitjanes (per exemple trimestrals) dels Números 

QRM obtinguts en els diferents estudis d’un projecte o mitjanes de l’evolució dels diferents 

projectes d’una empresa per comparar-la amb d’altres. 
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Mai no es queda del tot satisfet quan es tanca un treball, sempre queden línies d’ampliació i 

millora que ens permetrien seguir avançant i perfeccionant el resultat final, però en algun 

moment s’ha de deixar tancat amb un funcionament correcte i amb una seguretat provada. 

Res no seria més satisfactori que aquesta eina servís per allò que ha estat dissenyada i que, com 

una llavor que es planta, seguís creixent dia a dia, que s’estengués el seu ús, que s’ampliessin les 

seves potencialitats i que pogués ajudar cada cop a més gent i de forma millor. 
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