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RESUM 
Aquest Treball de Final de Grau sorgeix de l’observació de la manca de Tecnologies de 

la Informació i Comunicació en la gestió interna de les activitats d’educació no formal 

que ofereix l’Àrea d’Educació del Zoo. El treball pretén desenvolupar un projecte previ 

dels fonaments i els requeriments necessaris per a desenvolupar una plataforma de 

gestió de l’Àrea d’Educació del Zoo de Barcelona. 

Existeix una gran quantitat de literatura científica dirigida a la implantació de TIC en la 

gestió de centres educatius formals, els quals tenen característiques diferents dels 

centres d’educació no formal. El projecte recull les necessitats i requeriments rellevants 

per al desenvolupament d’una eina de gestió  de recursos que permeti mantenir la 

informació  actualitzada i faciliti la planificació de les activitats, així com, l’extracció 

d’informació pertinent per a la seva anàlisi. Mitjançant eines de compilació de dades 

qualitatives i quantitatives, aquest projecte recull la informació de l’estat actual en TIC 

de l’àrea i els requeriments per a la plataforma de gestió. L’enquesta realitzada a les 

persones clau, així com la reunió grupal i el brainstorming permeten identificar la 

necessitat prioritària d’actualització de la informació que gestionen i la limitació en el 

control de disponibilitat horària del seu personal operatiu educador. Tanmateix, el 

benchmarking realitzat d’eines de gestió educativa que es troben actualment en el 

mercat, ens apropa a identificar la manca de productes referents a institucions 

educatives no formals. 

En conclusió, aquest projecte recull les necessitats concretes per al desenvolupament 

d’una eina de gestió de l’Àrea d’Educació del Zoo que garanteixi la màxima eficiència del 

servei ofert. 

  

Autor: Arxiu fotogràfic de l’Àrea d’Educació del Zoo de Barcelona 
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OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte d’aquest projecte és la possibilitat de desenvolupar una eina de gestió de 

recursos per a l’execució de les diverses activitats educatives que s’imparteixen al 

Zoològic de Barcelona. Mitjançant aquesta eina de gestió educativa  i de planificació es 

podran compilar, emmagatzemar i extreure les dades necessàries que aportaran 

informació per a dur a terme anàlisis de situació, seguiment de la qualitat del servei ofert 

i desenvolupar nou coneixement que facilitarà la presa de decisions per a la millora 

contínua de l’organització, el Zoo de Barcelona. 

OBJECTIUS DEL PROJECTE 
Els objectius del projecte es desenvolupen en dos nivells de concreció. En un primer 

nivell s’indiquen els objectius generals, els quals descriuen les deficiències tecnològiques 

identificades en l’Àrea d‘Educació. En un segon nivell es destaquen els objectius concrets 

o específics a realitzar per assolir cadascun dels objectius generals del projecte. 

1. Adequar l’Àrea d’Educació del Zoo a les TIC per a adaptar-se a l’entorn actual de 

la societat. 

a. Realitzar una auditoria de la informació que gestiona l’Àrea d’Educació. 

L’auditoria constarà de les següents accions: 

i. Planificació i identificació de les persones clau. 

ii. Identificació de l’estat actual de la informació i fluxos del 

departament. 

iii. Anàlisi de resultats. 

b. Identificació de necessitats i requeriments. 

2. Millorar la gestió de l’Àrea d’Educació del Zoo per a maximitzar l’eficiència dels 

seus recursos. 

a. Creació d’una base de dades del personal operatiu d’Educació. 

3. Desenvolupar una eina de planificació de les activitats segons els recursos 

disponibles que faciliti l’anàlisi de riscos en l’execució del servei ofert al visitant. 

a. Recollir la informació rellevant que ha de reflectir la planificació. 

b. Disseny mostra de Planificador a desenvolupar. 

4. Mantenir actualitzada la informació que genera l’Àrea d’Educació del Zoo per tal 

de transmetre veracitat al servei i evitar deficiències de la informació. 

a. Definició d’una base de dades amb la informació necessària de les 

institucions a les quals ofereixen un servei. 

b. Definició d’una base de dades d’inventari d’activitats ofertes, de fàcil 

usabilitat per a la seva actualització. 

5. Facilitar l’extracció i compilació de dades de les diferents activitats per a la seva 

posterior anàlisi. Garantir la millora contínua del servei mitjançant l’extracció de 

coneixement de les dades obtingudes. 

a. Desenvolupar una proposta de mòdul d’anàlisi que reculli la informació 

dels KPI’s de l’estat de l’Àrea d’Educació 
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
L’àmbit d’aquest projecte és de gran envergadura considerant que l’Àrea d’Educació no 

disposa d’eines Tecnològiques d’Informació i Comunicació per a la seva gestió diària. La 

durada i coneixements requerits per al desenvolupament d’una plataforma educativa no 

permet la seva realització i implantació en l’Àrea d’Educació durant aquest projecte. 

Aquest projecte pretén plantejar els fonaments, l’estructuració i funcionament de la que 

seria l’eina tecnològica adequada per a la gestió de l’Àrea d’Educació del Zoo.   

El projecte ha de plasmar tot el flux d’informació que requereix l’Àrea d’Educació d’ençà 

que s’inicia el procés de reserva d’una activitat educativa per part d’una institució 

educativa o una família, fins a la seva planificació així com, les necessitats per 

desenvolupar l’activitat i la seva execució i, valoració de la qualitat del servei ofert. 

 

L’Àrea d’Educació del Zoo es va fundar l’any 1975 amb el nom de “Escuela Teórico 

Práctica”, un dels primers d’Europa i el primer d’Espanya. Des de l’inici de la seva 

inauguració va integrar-se dins de l’organització del Zoo de Barcelona com un puntal 

imprescindible en l’evolució dels zoològics dins la societat, com una instrument per a la 

conservació dels hàbitats naturals, les espècies en perill d’extinció i una eina educativa 

en termes mediambientals i de respecte i protecció de la natura. 

Tot i que l’Àrea d’Educació del Zoo no es pot considerar un centre educatiu formal, ha 

de poder garantir l’impacte de l’ensenyança que ofereix als seus alumnes amb un servei 

eficient, motivador i proper a l’alumnat. La societat actual està basada en l’ús de les TIC, 

la manera de gestionar les organitzacions i la manera de comunicar-nos són grans 

exemples de l’impacte de les TIC en la societat. El fet que l’Àrea d’Educació no es recolzi 

en les oportunitats que atorguen aquestes tecnologies fa que hi hagi una bretxa en la 

comunicació tant amb els centres educatius, com els mateixos alumnes que assisteixen 

als cursos, els quals són nadius digitals, així com amb major pes, en l’eficiència dels 

recursos que componen l’Àrea d’Educació del Zoo. 

DAFO 

El següent DAFO identifica les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats de l’Àrea 

d’Educació del Zoo dins l’àmbit del propi Zoo de Barcelona, és a dir, també es destaca 

informació rellevant sobre el Zoo de Barcelona que afecta l’Àrea d’Educació. 

 

Trucada
Registre de 
l'activitat

Planificació
Recursos 

materials i 
humans

Execució Valoració Anàlisi
Millora 

contínua

Font pròpia 
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 ASPECTES NEGATIUS ASPECTES POSITIUS 

ORÍGEN 

INTERN 

DEBILITATS FORTALESES 

 • Aspecte obsolet en 

infraestructures  

• Deficient comunicació externa 

• Desconeixement de la missió 

del Zoo 

• Disminució de personal 

qualificat. 

• Implicació vocacional de les 

persones 

• Equipament públic al servei del 

coneixement 

• Oferta educativa atractiva i 

única a Catalunya. 

• Proximitat dels infants a la 

natura. 

• Potenciació de la sostenibilitat 

 

ORÍGEN 

EXTERN 

AMENACES OPORTUNITATS 

 • Pressió social i política 

• Elevat import econòmic de les 

inversions 

• Augment de l’oferta cultural i 

de lleure de baix cost. 

• Imatge de la utilitat a la baixa. 

• Reducció alarmant de 

visitants. 

 

• Aprovació del Nou Model de 

Zoo. 

• Transformació física i 

tecnològica  

• Sensibilització i conscienciació 

de la ciutadania 

• Creació de noves experiències. 

• Augment de l’interès pel medi 

ambient per part de la ciutadania 

• Millora de l’accessibilitat. 
Font pròpia 

 

Softwares 

Actualment, el mercat ofereix diverses plataformes per a la gestió de recursos educatius. 

Aquestes plataformes estan desenvolupades en mòduls que es poden integrar en funció 

de les necessitats i requeriments de l’organització o en aquest cas, de l’Àrea d’Educació 

del Zoo de Barcelona. 

 Alguns exemples de possibles aplicacions: 

❖ ISOTools https://www.isotools.org/educacion/ 

❖ Alexia http://www.alexiaeducaria.com/ 

❖ Classlife https://www.classlife.education/ 

❖ iEduca https://ieduca.com/ca/ 

Aquest projecte està plantejat per a desenvolupar una eina que permeti la gestió de 

l’Àrea d’Educació del Zoo, però no per a realitzar cursos o formació en línia. Els cursos 

o activitats que imparteixen en l’Àrea d’Educació del Zoo són, principalment, activitats 

dins de la instal·lació del Zoo, en observació directa amb els animals. A partir d’aquesta 

premissa, aquest projecte no planteja el desenvolupament d’una eina Moodle com a 

https://www.classlife.education/
https://ieduca.com/ca/
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entorn d’ensenyament en línia, tot i que es podria proposar com a una eina educativa en 

el futur del Zoo de Barcelona, traslladant les activitats dins i fora de la ubicació del Zoo. 

En conclusió, aquest projecte pretén desenvolupar les necessitats referents als següents 

mòduls de gestió: 

❖ Mòdul stakeholders: integrarà la base de dades de les institucions educatives i 

els visitants que realitzin casals i activitats al Zoo 

❖ Mòdul recursos humans: base de dades del personal educatiu que executa les 

activitats, on s’especificarà habilitat, competències i horaris. 

❖ Mòdul inventari: registrarà l’inventari i descripció de cadascuna de les activitats 

o oferta l’Àrea d’Educació, així com el material o fitxes que utilitzen per a 

executar-les. 

❖ Mòdul planificador: capta la informació pertinent per a executar una planificació 

de les activitats, els recursos, la institució o família i el nombre d’alumnes que la 

realitzarà. 

❖ Mòdul qualitat: Identificació de  KPI’s per a l’anàlisi de la millora continua del 

departament. Proposta d’enquesta virtual per a enviar per correu electrònic a les 

institucions i participants de les activitats educatives 

Organigrama i rols 

L’Àrea d’Educació té la seva pròpia estructura organitzativa en què cada rol està 

degudament descrit. Els permisos dels usuaris de la plataforma de gestió d’activitats 

educatives, que es planteja en aquest projecte, estan vinculats als rols que desenvolupen 

les diferents persones que integren la plantilla del departament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Cap Unitat Educació: Gestiona l’Àrea d’Educació del Zoo per a maximitzar 

l’eficiència de recursos. Analitza les dades del departament per tal de fer 

propostes de millora tant dels serveis oferts com de nous mercats als quals 

integrar-se. 

Cap Unitat

Coordinadora

Personal 
educador

Secretaria

Tècnica

Font Pròpia 
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o Perfil Administrador: Tindrà perfil d’administrador, podrà observar tots 

els mòduls i extreure informes per a la seva anàlisi. Podrà executar 

consultes en el mòdul de qualitat per al seguiment de la qualitat del 

servei. 

➢ Tècnica: Persona encarregada d’analitzar l’àmbit educatiu en la societat, 

observació de l’entorn per a realitzar propostes innovadores per al departament. 

o Perfil Administrador: Tindrà accés a tots els mòduls per a extreure 

informació rellevant per al departament. Accés per a actualitzar totes les 

bases de dades de personal, inventari o visitants. Podrà executar 

consultes en el mòdul de qualitat per al seguiment de la qualitat del 

servei 

➢ Coordinadora: Coordina el personal operatiu Educadors/es, també crea nous 

productes de cursos i activitats 

o Perfil administrador: capacitat d’actualitzar el personal i actualitzar 

l’inventari d’activitats. 

➢ Secretaria: Rep les sol·licituds de les institucions educatives i les famílies, les 

registra i dona tot la informació necessària al sol·licitant. 

o Perfil Administrador: Visió de la planificació i de la disponibilitat horària 

i dels serveis. Pot actualitzar les dades de les diferents bases de dades, i  

gestionar les reserves i el planificador. 

➢ Personal Educadors/es: Personal operatiu del servei. Realitzen l’activitat en les 

diferents instal·lacions del Zoo i es comuniquen amb el personal operatiu de 

seccions animals, els cuidadors, per a realitzar les activitats amb animals que 

necessiten supervisió dels cuidadors 

o Perfil usuari: Només té accés a la visió de la planificació i als alumnes o 

nens que tingui al seu càrrec en aquella activitat, i les possibles 

necessitats específiques que puguin tenir alguns d’ells. 

 

INTERÈS D’ACTUACIÓ PER A L’ORGANITZACIÓ 
Interessos del projecte estan molt lligats a la millora contínua de l’empresa, per a 

l’eficiència d’una de les àrees clau del Zoo de Barcelona. L’educació és un àmbit que ha 

d’estar en consonància amb les noves eines digitals que sorgeixen en el mercat 

constantment i faciliten una gestió de recursos així com una millor interacció amb els 

usuaris.  

La planificació estratègica és la base per a qualsevol organització que vol visualitzar els 

reptes de futur i mantenir un seguiment constant del seu assoliment, així com garantir 

la màxima eficiència dels recursos utilitzats, assolint els nivells d’excel·lència exigits per 

la companyia.  

El Zoo de Barcelona s’enfronta a un canvi de model en els pròxims anys després de 

l’aprovació per part de l’Ajuntament del nou Pla Estratègic del Nou Model de Zoo el 

passat mes de maig 1 . En aquest horitzó, l’Àrea d’Educació del Zoo esdevé un dels 

                                                        
1 https://www.zoobarcelona.cat/ca/noticies/barcelona-aprova-el-seu-nou-model-de-zoo-reforcant-el-compromis-de-la-ciutat-per-la 
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principals eixos per al canvi per a assolir el repte de ser un  centre de referència en 

benestar animal. Per aquest nou futur és indispensable dotar a l’Àrea d’Educació de les 

eines necessàries per a una gestió més eficient que garanteixi una constant actualització 

dels seus serveis i de la comunicació amb l’entorn al qual es vincula com són els centres 

educatius, les famílies i la societat en general. 

Tot i que en un principi, la inversió econòmica per a la implantació d’un sistema de 

gestió suportat per les TIC és elevada, els beneficis econòmics, un cop finalitzada la seva 

implantació i garantida la seva eficàcia, s’observen de manera immediata.  

D’altra banda el valor social que aquesta eina permetria a l’Àrea d’Educació tindria un 

gran impacte per a l’apropament del Nou Model de Zoo a la societat catalana, així com 

en la comunitat zoològica europea, de la qual el Zoo de Barcelona en forma part. 

En conclusió, i considerant el moment crític que viu el Zoo de Barcelona en l’opinió 

pública, el benefici social que aportaria l’eina de gestió en l’Àrea d’Educació és molt més 

important que la inversió econòmica principal o els beneficis econòmics. 

Inversió aproximada: 

La inversió aproximada depèn de les necessitats i requeriments de l’Àrea d’Educació. En 

cas que aquestes necessitats siguin molt específiques i no es pugui plantejar en mòduls 

bàsics el cost serà major, perquè haurà d’estar dissenyat exclusivament per a l’Àrea 

d’Educació. 

El temps de disseny, desenvolupament i implantació també varien en funció dels 

requeriments siguin específics o en mòduls bàsics, donat que aquests mòduls ja estarien 

i la seva implantació seria més senzilla. 

Beneficis: 

❖ Reducció del cost en temps de desenvolupament i actualització d’activitats 

educatives. 

❖ Reducció del temps invertit en el recull d’informació i l’anàlisi per a la redacció 

d’informes d’estat. 

❖ Minimització en temps i millora de la comunicació  amb els centres educatius i 

les famílies. 

❖ Identificació de punts de fallida en la programació per a la seva ràpida solució. 

❖ Augmentar el benestar i l’eficiència del personal. 

❖ Maximització de recursos 

❖ Apropament a la societat de l’entorn. 

❖ Augment de l’impacte sensibilitzador en la societat. 

❖ Millora de la percepció per part de la societat de la tasca educativa i de 

conservació de la biodiversitat. 

❖ Increment relacional amb els centres educatius dels Zoològics europeus. 
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RELACIÓ DE L’ESTUDIANT AMB L’ENTORN 
El Zoo de Barcelona és una Unitat de Negoci que pertany al grup de Barcelona de Serveis 

Municipals BSM, que gestiona diferents serveis de la ciutat de Barcelona. 

L’any 2009 vaig entrar a treballar en el Zoo de Barcelona, provinent de BSM. Els primers 

quatre anys en el Zoo vaig desenvolupar tasques de secretaria en la Direcció del Zoo la 

qual cosa em va permetre tenir una visió global de tota l’organització del Zoo. 

L’any 2013 vaig entrar a formar part del grup de desenvolupament, implantació i gestió 

de la plataforma GMAO (Gestió de Manteniment Assistit per Ordinador). Aquesta 

possibilitat em va permetre posar en pràctica coneixements adquirits en el Grau 

d’Informació i Documentació, així com vincular-me de manera activa en el 

desenvolupament d’un projecte a gran escala des dels seus inicis fins a la seva posada en 

marxa i gestió final. 

Actualment, des de fa alguns anys desenvolupo tasques en l’Àrea d’Estratègia del Zoo de 

Barcelona, com a responsable del Sistema de Gestió Integral. Aquesta feina em permet 

aproximar-me de manera més directa als diferents departaments del Zoo, observant els 

seus processos d’actuació i realitzant propostes de millora, analitzant els seus riscos i les 

seves oportunitats per a executar plans d’acció en cada àrea, compilar les dades 

necessàries per a la seva anàlisi i extracció de coneixements per a garantir la millora 

contínua del servei ofert. 

És en aquest punt on vaig poder observar la necessitat de desenvolupar i implantar un 

sistema de gestió de recursos de l’Àrea d’Educació, similar al que es va integrar en el 

departament de Manteniment. Per a desenvolupar aquest projecte disposo de contacte 

directe amb tot el personal adherit a l’Àrea d’Educació per a fer les enquestes, entrevistes 

i l’auditoria informacional necessària per a identificar de manera veraç i actualitzada 

l’estat en què es troba i la informació que gestiona. Tanmateix, considerant que sóc la 

responsable del Sistema de Gestió Integral sóc coneixedora dels seus processos i dels 

riscos actuals així com les oportunitats a les quals s’enfronta l’Àrea d’Educació. 

 

PRECEDENTS I CONEIXEMENTS PREVIS 

Coneixements previs 

La idea de proposta d’un projecte de disseny d’una eina de gestió a l’Àrea d’Educació, 

sorgeix en gran manera al precedent obtingut d’estar en l’equip de treball de disseny, 

desenvolupament, implantació i manteniment d’un sistema de Gestió de Manteniment 

Assistit per Ordinador, GMAO, a l’àrea de Manteniment del Zoo. 

Durant els 5 anys que va durar el projecte d’implantació del GMAO es van dur a terme 

totes les etapes de desenvolupament de projecte: 

1. Auditoria d’estat 

2. Identificació dels requisits i les persones implicades 

3. Anàlisi de requisits 
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4. Desenvolupament d’inventari d’actius 

5. Definició de relacions i de regles 

6. Codificació  

7. Prova prèvia a la implantació 

8. Revisió de deficiències 

9. Formació per als usuaris 

10. Manteniment de la plataforma. 

Aquesta època laboral es va vincular perfectament amb l’àmbit educatiu d’aquell 

moment donat que aleshores estava cursant les assignatures de Base de Dades, Gestió 

del Coneixement, Sistemes d’Informació Avançats i Tecnologies de la Informació, la qual 

cosa em va permetre assimilar i posar en pràctica coneixements adquirits en el grau amb 

l’eina GMAO2 que estàvem desenvolupant. 

L’equip de treball estava format pels diferents enginyers superiors de tots els 

departaments de Manteniment de l’empresa BSM a la qual pertany el Zoo, així com dels 

desenvolupadors de la plataforma. Aquest fet em va permetre adquirir nous 

coneixements i tècniques que podria posar en valor en el desenvolupament del projecte 

EduTools. 

D’altra banda, des de fa alguns anys estic en l’Àrea Estratègica definint els processos, 

revisant l’execució dels plans d’acció, gestionant la millora continua i fent seguiment 

dels KPI del Zoo de Barcelona mitjançant la plataforma ISOTools3. 

Aquesta plataforma, permet gestionar la millora continua de l’organització, per tal 

d’assolir la qualitat esperada en el servei ofert, així com avaluar els riscos que puguin 

sorgir en l’assoliment dels objectius i realitzar plans d’acció per evitar que succeeixin. 

Treballar directament en el desenvolupament de l’estratègia m’ha permès observar les 

mancances que pateix l’Àrea d’Educació i la necessitat de vincular la plataforma 

EduTools en l’estratègia del Zoo. Si el desenvolupament de la plataforma no s’integra en 

l’estratègia del Nou Model de Zoo, no es podrà assolir la missió de ser un referent en 

l’educació i la conservació de la biodiversitat. 

Coneixements adquirits del Grau d’Informació i 

Documentació 

Referent al coneixement adquirit durant els estudis del Grau d’Informació i 

Documentació, he tingut l’oportunitat d’haver-los posat en pràctica en l’àmbit 

professional. Per al desenvolupament d’aquest projecte els coneixements adquirits 

durant el grau em permetran planificar i executar l’auditoria informacional, base 

d’aquest projecte, així com les tècniques i metodologies per a la recollida de dades per  

a l’anàlisi del comportament informacional i la gestió del coneixement de l’Àrea 

d’Educació. 

                                                        
2 http://rosmiman.es/industrias/servicios-de-mantenimiento-y-facility-management/  
3 https://www.isotools.org/  

http://rosmiman.es/industrias/servicios-de-mantenimiento-y-facility-management/
https://www.isotools.org/
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D’altra banda per al desenvolupament de les diferents bases de dades que compondran 

el programari permetran posar en pràctica els coneixements assolits en les assignatures 

de Base de Dades i Tecnologies de la Informació. 

Per a marcar les diferents etapes de desenvolupament del projecte així com la seva gestió 

del projecte seran claus els coneixements obtinguts mitjançant les assignatures de  

Sistemes d’Informació Avançats i Enginyeria del programari.  

Tanmateix, l’anàlisi de la vinculació de l’estratègia de l’organització amb el 

desenvolupament del projecte i la identificació dels diferents KPI’s de seguiment es 

relacionaran amb els coneixements assolits en Sistemes d’Informació Avançats. 

Tot i això, cal destacar, que aquest projecte aborda diverses línies d’actuació que 

permetran posar en pràctica molts coneixements adquirits durant l’aprenentatge del 

Grau d’Informació i Documentació de manera transversal.  
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CALENDARI D’ACTUACIÓ 

 

Font pròpia 

2

10

5

10

10

5

7

15

15

4

28-oct.2-nov.7-nov.12-nov.17-nov.22-nov.27-nov.2-dic. 7-dic. 12-dic.17-dic.22-dic.27-dic.1-ene. 6-ene.11-ene.16-ene.

Planificació auditoria informacional i persones clau

Captació de l'estat actual

Anàlisi de resultats

Identificació de necessitats i requeriments

Definició base de dades institucions/visitants

Definició base de dades personal

Definició base de dades inventari activitats

Disseny mostra Planificador

Identificació de KPI's

Repassos  i entrega

Data inici

A
cc

io
n

s Durada

Es mostra el camí crític en color diferent. 
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2. DESENVOLUPAMENT 
CONCEPTUAL 
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REVISIÓ DE LA LITERATURA CIENTÍFICA 

Justificació 

La implicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en tots els 

àmbits de la societat és un fet. Un dels factors que ha marcat notablement l'esfera social 

ha estat el desenvolupament i ús de les TIC, les quals estan presents en tots els racons 

de la societat i comencen a ser el centre de la nostra vida en facilitar i enriquir les 

activitats personals i professionals de l'ésser humà (Marcelo, 2013) 4 . Existeix gran 

quantitat de literatura científica on s’investiga com les TIC intervenen en gairebé totes 

les activitats dels ciutadans, fent que el fenomen tecnològic s'incrementi diàriament i 

sense cap control (Rivera & Suconota, 2018). 

Un dels àmbits socials amb major projecció en implantació de les TIC és en el sistema 

educatiu. La UNESCO (2008) assenyala que en l'educació, els objectius estratègics 

apunten a millorar la seva qualitat per mitjà de la diversificació de continguts i mètodes. 

Amb l'arribada de les tecnologies s'ha generat un canvi en l'ensenyament, passa a 

centrar-se en l'estudiant en un ambient d'interactivitat (Guzmán Flores, 2008). 

L’educació és un dels pilars fonamentals de la nostra societat, el qual ha d’evolucionar 

paral·lelament a l’evolució de les TIC, per tal de tenir una aproximació als seus actors 

principals, els estudiants. En el nou context social l'ús de noves tecnologies, passen a ser 

elements determinants en les relacions que estableixen les persones en els escenaris 

educatius, amb l'entorn social i cultural que els envolta (Guzmán Flores, 2008). La 

implementació de polítiques nacionals i internacionals han col·locat a les TIC com un 

instrument facilitador en el sistema educatiu, donant prioritat a l'adaptació de 

tecnologies a l'aula. (Rivera & Suconota, 2018) 

Històricament les TIC han vingut i venen acompanyades d'un conjunt de canvis que 

obliguen d'una manera o una altra a revisar el fer educatiu, sigui per decisió de 

particulars o perquè la mateixa dinàmica obliga a repensar i a generar línies d'acció per 

a sistematitzar les experiències i institucionalitzar-les (Harvey López, 2015). La 

integració de les TIC a les aules ha modificat la metodologia d’ensenyament a les 

institucions educatives i la seva manera de gestionar-se i comunicar-se amb els alumnes 

i l’escola o Universitat. Els actors educatius han incorporat noves experiències i noves 

eines als processos de docència, recerca i extensió, a més dels processos acadèmics – 

administratius que implica una universitat, les característiques de la qual (carreres, 

modalitats, quantitat d'alumnes, entre altres) fan que el procés d'anàlisi de la innovació 

sigui complex i divers (Harvey López, 2015).  

La literatura científica ens parla de grans canvis en els processos interns en l’educació 

formal que s’imparteix en les escoles i universitats on la innovació és un factor 

fonamental. La gestió i innovació vistes en conjunt conformen o estan suportades en 

una visió educativa dinàmica, canviant, on la informació i el coneixement són eixos 

fonamentals (Harvey López, 2015) 

                                                        
4 Traduccions de totes les cites de la revisió literària pròpies amb Softcatalà 
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Les organitzacions escolars tradicionals (tal com les coneixem) ja no representen els 

únics espais on poder generar processos d'ensenyament i aprenentatge (Harvey López, 

2015). Existeixen altres institucions de gran importància educativa que s’han quedat a 

mig camí entre centre educatiu i institució d’oci. Aquestes institucions d’educació no 

formal gestionen un alt nivell de coneixement expert en matèries específiques. Es 

comencen a valorar aquells escenaris alternatius per a l'aprenentatge de les ciències que 

permeten integrar en un continuum pedagògic, contextos formals i no formals 

d'educació (Gorritti, Maroñas, & Darrigran, 2015).  

Segons la Universitat Internacional de València 5  l’educació no formal engloba tota 

activitat educativa realitzada fora de l'estructura del sistema formal a fi d'impartir cert 

tipus d'aprenentatge a alguns subgrups de la població, siguin adults o nens. Es 

caracteritza per estar organitzada i planificada, impartint-se en centres específics o amb 

el format de cursos són en línia. Les principals característiques o particularitats de 

l'educació no formal són les següents: 

❖ Integrades a altres finalitats i objectius no educatius. 

❖ Algunes propostes serveixen de complement o reemplaçament de l'educació 

formal. 

❖ Té diferent organització, patrocinadors heterogenis i diversos mètodes 

d'instrucció. 

❖ En general són pràctiques voluntàries. 

❖ Estan destinats a persones de qualsevol edat, origen i interessos. 

❖ No culminen amb el lliurament d'acreditacions, encara que solen reconèixer-se. 

Els centres educatius formals com les escoles o les universitats complementen la seva 

educació amb visites a centres especialitzats on s’imparteix educació no formal, per tal 

de generar major innovació i dinamisme educatiu. Dins d’aquesta tipologia d’educació 

no formal trobem algunes institucions com Museus, Jardins botànics, Zoològics, 

Observatoris, entre altres. Cadascuna d’aquestes institucions gestiona i comparteix un 

coneixement expert en la seva matèria. L’educació no formal que s’imparteix en aquestes 

institucions és de vital importància per al desenvolupament de la societat i va lligada a 

l’estat d’evolució i l’entorn social en el qual s’hi desenvolupen.  

Una de les institucions que estan patint una profunda transformació en els darrers anys 

són els zoològics del món. Els zoològics han passat de ser mers espais expositors 

d’animals, per a gaudiment i divertiment de públic, especialment familiar a ser, llocs 

propicis perquè les institucions educatives i la comunitat en general puguin conèixer la 

biodiversitat de la fauna nativa i del món, els projectes que es realitzen per a la seva 

conservació, a l’àmbit local, nacional i internacional, generant en les comunitats 

apropiació per la cura de la diversitat biològica (Monsalve Haydy, 2017). 

Aquesta transformació es vincula amb la societat actual que ha evolucionat en àmbits 

més socials, sostenibles i mediambientals. La societat demana una educació més 

dinàmica i global, sustentada per les TIC però amb suport d’activitats educatives no 

formals vinculades amb la natura, la ciència i el coneixement. El debat sobre la necessitat 

i pertinència de l'existència dels Zoològics ve guanyant força en les dècades recents, amb 

                                                        
5 https://www.universidadviu.es/que-se-entiende-por-educacion-no-formal/ 
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la construcció d'arguments a favor i en contra en escenaris científics, polítics i socials. 

Com a conseqüència, en moltes Institucions són implementats esforços per millorar les 

condicions de benestar animal de la col·lecció biològica i per enfortir la dimensió 

educativa d'aquests espais, principalment en grans centres urbans on el contacte de la 

població amb escenaris naturals es dificulta  (Orozco Marín, Karaccas de Carvalho, & 

Fontinele de Freitas, 2017). Tal com va dir Nelson Mandela l’educació és l’arma més 

poderosa per canviar el món, i l'objectiu principal dels zoològics és l'educació per a la 

conservació, convertint-se en un pont pedagògic per a la conservació de la fauna i flora 

que es troben en els ecosistemes de manera silvestre, involucrant a les comunitats i 

moltes altres institucions per a generar projectes sobre el benestar de la diversitat 

biològica local (Monsalve Haydy, 2017). 

En les últimes dècades els zoològics són reconeguts com a espais d'educació no formal, 

superant una visió d'institucions dedicades únicament a l'exhibició d'espècies animals i 

l'entreteniment. (Orozco Marín et al., 2017) 

Els Zoològics proposen tallers dirigits a públics específics que tenen com a objectiu la 

cerca conjunta de solucions a problemàtiques ambientals, recorreguts guiats on els 

visitants són estimulats a observar detalladament els animals perquè ells mateixos 

estableixin diferències, jocs col·lectius on els visitants han de superar tasques i construir 

propostes en conjunt (Orozco Marín et al., 2017) 

Considerant les característiques de curt temps per al desenvolupament d'activitats del 

qual disposen els zoològics, les activitats tradicionals representen una alternativa 

important, principalment, en Institucions on el volum de visitants és abundant i els 

recursos materials i humans del Zoològic poden veure's limitats. (Orozco Marín et al., 

2017) 

En l’actual debat sobre la necessitat d’existència dels zoològics dins l’opinió pública i la 

manca de recursos per a gestionar totes les activitats educatives per afavorir el Zoològic 

com un àmbit d’educació no formal prioritari en la societat, cal desenvolupar eines de 

gestió de coneixement per a generar innovació que faciliti la presa de decisions i canvi 

de model educatiu. La Gestió del Coneixement, com una estratègia vinculada a la 

innovació i desenvolupament organitzatiu, emergeix com un important camp de 

pràctica i recerca en l'àmbit organitzatiu (Rodríguez Gómez, 2015) 

La gestió dels centres educatius formals no pot ser comparativa amb la gestió dels 

centres educatius no formals, on els recursos humans, econòmics i tecnològics depenen 

de la institució a la qual pertanyen. El repte com a Centre Educatiu és identificar els 

equips i eines que s'adaptin als seus requeriments o necessitats, explorar les seves 

possibilitats per a la gestió i agilitació dels processos i fer un ús racional i planificat 

d'aquests (Reynoso, 2017). 

El cas d’estudi d’aquest projecte se situa en l’àmbit de l’Àrea d’Educació del Zoo de 

Barcelona que imparteix activitats i tallers educatius no formals, de manera planificada 

i organitzada. Aquest projecte identificarà les eines i recursos que utilitza l’Àrea 

d’Educació del Zoo i compilarà la informació necessària per a identificar les eines que 

s’adapten més adequadament als requeriments per a la gestió de l’Àrea d’Educació del 

Zoo. 
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Aquest projecte justifica la necessitat d’ampliar literatura científica especialitzada en 

gestió de centres d’educació no formal, en què els requeriments, els recursos econòmics, 

personals i tecnològics són diferents. Les escoles han de donar respostes educatives 

concordes a la societat en la qual estan immerses i, per tant, l'educació ha d'adaptar-se 

al paradigma social imperant del lloc en el qual es desenvolupa. Aquest fet fa que sigui 

necessari reflexionar sobre què necessita la societat i quins són els mecanismes per a 

respondre davant les seves demandes (Hervás Zafra, 2015). 

La literatura científica aborda gran quantitat d’informació sobre processos i eines de 

gestió en àmbits educatius tradicionals o formals, amb la integració de TIC adaptades 

als seus requeriments. Eines com Moodle per a transmetre informació o coneixement, 

així com canals de comunicació amb el seu alumnat i eines TIC per a la relació professor-

alumne i gestor documental. 

L’Àrea d’Educació del Zoo està sotmès a pressupostos del propi Zoo de Barcelona, el qual 

prioritza les inversions segons necessitats globals. Tal com es veurà al llarg d’aquest 

projecte en la valoració de la recollida de dades, l’Àrea d’Educació del Zoo no es recolza 

en eines TIC per a la seva planificació i gestió d’activitats educatives. És important 

destacar l'impacte de les TIC en la gestió administrativa de les escoles, en tant, elles 

representen un important component que permet millorar la qualitat educativa (Lugo, 

López, & Toranzos, 2014). 

Metodologia 

La metodologia utilitzada en els diversos estudis sobre la literatura científica cercada per 

aquest projecte per a compilar informació es basen en tècniques qualitatives i 

quantitatives. Les tècniques qualitatives per si mateixes constitueixen un instrument 

vàlid per a prendre decisions a partir dels pronòstics del grup d’experts però en molts 

estudis es complementen amb el desenvolupament d’una recerca quantitativa (Lafuente 

& Marín, 2008). 

Per a desenvolupar aquest projecte s’ha seguit la metodologia dels estudis cercats. La 

metodologia utilitzada per a captar dades que ens aportin informació i coneixement 

sobre l’estat actual de l’Àrea d’Educació del Zoo i les seves necessitats futures envers les 

TIC és una metodologia quantitativa i qualitativa. Pot definir-se la metodologia 

qualitativa com la recerca que produeix dades descriptives: les pròpies paraules de les 

persones, parlades o escrites, i la conducta observable (Quecedo & Castaño, 2003). 

D’altra banda tenim la metodologia quantitativa on es recullen dades del grup d’estudi, 

s’agrupen i s’analitzen per extreure informació. 

Les eines utilitzades per a compilar informació per al desenvolupament d’aquest 

projecte són les següents: 

❖ Cerca documental. Cerca de literatura científica rellevant per a l’estudi. La 

literatura científica mitjançant paraules clau rellevants per aquest estudi ens 

permet identificar l’estat actual del problema plantejat en aquest projecte en 

estudis previs. La recuperació de literatura ha aportat informació sobre les 

metodologies utilitzades en altres projectes per a la compilació de dades. 
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❖ Enquesta. Es va elaborar una enquesta anomenada “Necessitats EduTools” 

(Annex 1) amb preguntes tancades i obertes. L’enquesta permet obtenir dades de 

manera ràpida i gràcies a noves TIC, sense necessitat de fer-la en persona, 

capturant els resultats a l’instant. Les dades obtingudes identifiquen la relació 

existent entre el personal de l’Àrea d’Educació del Zoo  i les TIC, així com algunes 

de les necessitats de la plataforma de gestió plantejada com a solució al problema 

observat i definit en aquest projecte. 

❖ Entrevista grupal. Es va realitzar una entrevista grupal amb tot l’equip del grup 

d’estudi, l’Àrea d’Educació del Zoo. L’entrevista es va plantejar seguint un guió 

definit prèviament (Annex 1). Aquesta eina qualitativa permet identificar les 

necessitats i problemes existents en l’Àrea d’Educació, així com els antecedents 

en TIC i les variables que dificulten la seva implantació amb èxit. 

❖ Brainstorming. El concepte brainstorming, també conegut com a pluja d'idees, 

és una eina de treball en grup que afavoreix l'aparició de noves idees sobre un 

problema concret o un tema. El que es pretén amb aquesta tècnica és generar 

noves idees originals en un ambient relaxat.6 Mitjançant aquesta eina qualitativa 

es van dur a terme noves propostes de millora per al desenvolupament de la 

futura plataforma de gestió de l’Àrea d’Educació. El fet de realitzar el 

brainstorming amb tot el grup d’estudi facilita l’aportació d’idees de qualsevol 

nivell interacció amb les TIC i des de qualsevol perfil de l’organització de l’àrea. 

❖ Cerca d’informació en xarxa. La cerca d’informació sobre eines TIC que es troben 

actualment en el mercat permet captar informació de noves oportunitats de 

millora, així com identificar quina eina s’adapta més acuradament a les 

necessitats i requeriments de l’Àrea d’educació del Zoo, per tal de definir la 

tècnica de metodologia de desenvolupament de la futura plataforma. És a dir, si 

existeix una eina bàsica ja creada en el mercat que s’adapta als requeriments de 

l’Àrea d’Educació no caldria desenvolupar-la específicament i el cost econòmic 

seria inferior. D’altra banda, si no existeix cap eina, el disseny i desenvolupament 

específic tindria un cost pressupostari superior. 

Mitjançant els resultats de les dades recollides amb tècniques quantitatives i 

qualitatives, obtindrem les característiques del grup d’interès d’aquest projecte, l’Àrea 

d’Educació del Zoo i la relació del seu personal amb les TIC, per tal de realitzar una 

recerca descriptiva. La recerca descriptiva la duem a terme quan volem mostrar les 

característiques d’un grup, d’un fenomen o d’un sector a través de l’observació i el 

mesurament dels seus elements (Lafuente & Marín, 2008). 

Conclusions 

Les conclusions obtingudes de la revisió  de la literatura científica aporta la necessitat 

de realitzar estudis de la relació de les TIC en la gestió educativa en institucions on es 

gestiona un important coneixement expert de manera no formal. Són poques les 

experiències i propostes que, sobre aquesta mena d'estratègies, es desenvolupen des 

                                                        
6 https://www.economiasimple.net/glosario/brainstorming 
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d'una perspectiva educativa i, concretament, des de l'organització i gestió escolar 

(Rodríguez Gómez, 2015). 

Les institucions que aporten una educació no formal que complementa, mitjançant 

visites in situ, a la formació formal, com són els zoològics tenen una alta responsabilitat 

en la seva existència, no només per a la gestió i transmissió de coneixement expert sinó 

també en la seva pròpia existència com a institucions indispensables per a la conservació 

de les espècies. Actualment, els Zoològics i institucions afins (Bioparcs, Fundacions 

Zoològiques, aviaris, vivaris, aquaris, entre altres) continuen sent llocs d'interès per a la 

visita de diversos públics en diferents regions del món (Orozco Marín et al., 2017). Els 

zoològics són part fonamental de la cura de les espècies, perquè compten amb 

professionals i persones idònies, que treballen en pro de l'educació; motor per a la 

conservació, són epicentres de retroalimentació, de motivació, generant idees que 

aporten a les expectatives pedagògiques per a afavorir el sentit de pertinença sobre la 

cura de la naturalesa (Monsalve Haydy, 2017). 

Algunes d’aquestes institucions tenen més de cent anys d’existència, com el Zoo de 

Barcelona que ja fa més de 130 anys de la seva inauguració. La innovació d’estratègies i 

processos, així com d’objectius, és clau per a mantenir la seva pròpia existència en línia 

amb la societat. Els Zoològics han de promoure un “augment” en el coneixement del 

públic en el referit a les polítiques públiques de conservació, la biodiversitat global i 

local, i accions per a la seva conservació (Orozco Marín et al., 2017). Per satisfer la 

demanda de la societat cap a centres d’oci on l’educació envers la sostenibilitat i la 

conservació dels animals i espais natural siguin fonamentals en la seva estratègia, cal 

aportar innovació en la seva gestió educativa. La Gestió del Coneixement, com una 

estratègia vinculada a la innovació i desenvolupament organitzatiu, emergeix com un 

important camp de pràctica i recerca en l'àmbit organitzatiu (Rodríguez Gómez, 2015) 

El Zoo de Barcelona viu una etapa convulsa en el debat de la necessitat de la seva 

existència dins la societat actual. La inversió en innovació ha de ser equitativa en totes 

les àrees de l’organització. Les amenaces externes, així com la manca de recursos interns 

i la deficiència tecnològica promouen la desmotivació del personal de l’Àrea d’Educació 

del Zoo.   La literatura sobre els processos de canvi ens ha anat ensenyant que les 

innovacions poden sorgir dins de l'escola o des de fora d'ella, però perquè es mantinguin 

és necessari que es donin algunes condicions, ja que la innovació pot sorgir amb certa 

facilitat, però la falta de recursos, la desil·lusió, les crisis internes en els equips, la falta 

de reconeixement són amenaces contínues per a la seva sostenibilitat (Marcelo, 2013).  

Realitzar una anàlisi de l’estat actual i els requeriments de les necessitats tecnològiques 

del grup d’interès d’aquest projecte, propiciarà una reacció motivacional del grup i la 

generació d’innovació, recordem que la innovació necessita d’innovadors. Necessita 

persones que s’il·lusionin, que s’identifiquin i es comprometin amb un projecte que 

introdueixi un canvi en les seves pràctiques habituals (Marcelo, 2013). 

Aquest projecte permetrà identificar les necessitats específiques per a la gestió interna 

d’una institució que realitza activitats d’educació no formal de coneixement expert. La 

compilació de dades mitjançant eines quantitatives i qualitatives, aportarà informació 

sobre els requeriments indispensables i rellevants per al desenvolupament de la 

plataforma de gestió interna que afavoreixi la gestió dels seus processos, maximitzar 
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l’eficiència dels recursos disponibles i garantir la generació de nou coneixement i 

innovació, tant en activitats cap als usuaris als quals s’adrecen, com en benefici  de la 

societat en general amb la transmissió de coneixement sobre la conservació de les 

espècies i els hàbitats naturals.   



  
 

 

TFG: PROJECTE EDUTOOLS ZOO_ ANNA PÉREZ GARCIA  23 

METODOLOGIA I RECOLLIDA DE DADES 
La metodologia utilitzada per al desenvolupament del projecte serà quantitativa i 

qualitativa. S’utilitzaran diverses eines qualitatives per a la recollida de dades com són 

la revisió documental mitjançant l’Auditoria informacional, les entrevistes amb les 

persones involucrades en la gestió de l’Àrea d’Educació, es realitzaran reunions per a 

posar en comú totes les propostes i analitzar-les en conjunt, així com s’efectuarà un 

brainstorming per a captar les necessitats de la plataforma de gestió. 

D’altra banda, es duran a terme eines per a captar dades de manera quantitativa 

mitjançant l’anàlisi de les dades que tenen compilades l’Àrea d’Educació i enquestes 

realitzades per a les persones clau de cada rol del departament.  

En conclusió per a desenvolupar aquest projecte s’utilitzaran les següents metodologies: 

❖ Observació del funcionament de la gestió de l’Àrea d’Educació, captura 

d’informació, formats utilitzats, registre, flux de la informació tramesa, rols d’ús 

de la informació. 

❖ Entrevistes amb les persones vinculades a l’Àrea d’Educació per entendre la seva 

tasca, les seves necessitats i inquietuds. Les entrevistes seran amb tots els rols 

del departament, amb persones clau de cada rol, no només per a la direcció. 

❖ Enquestes. S’enviarà una enquesta mitjançant la plataforma Drive a les persones 

escollides per a la compilació d’informació. L’enquesta serà de preguntes 

tancades per tal d’analitzar les respostes de manera quantitativa, així com 

preguntes obertes que permetran identificar noves necessitats o funcionalitats 

del sistema. 

❖ Brainstorming amb persones de l’Àrea per a l’aportació de necessitats i 

requeriments que hauria de tenir l’eina de gestió de l’Àrea d’Educació. 

❖ Reunions per a la posada en comú de les necessitats finals i captar comentaris 

que puguin sorgir. 

❖ Benchmarking d’altres zoològics amb Àrea educativa per a comparar informació 

que es transmet en els respectius webs i el sistema comunicatiu amb els possibles 

clients. Alguns exemples de Zoològics que tenen àrea educativa i poden ser 

referents per al benchmarking són: Bioparc València, Zoo Aquarium Madrid. 

Persones clau per a la recollida de dades 

Les persones clau per a la recollida de dades per aquest projecte són els membres de 

l’Àrea d’Educació del Zoo. El grup es compon de 9 membres, 8 dels quals són dones i un 

únic home. El rang d’edat se situa des de 22 a 60 anys, la qual cosa indica un ampli ventall 

d’opinions i coneixements valuosos per a la recollida d’informació per al 

desenvolupament del projecte. Aquesta diferència permet identificar la funcionalitat 

d’usabilitat per a tots els membres, aquelles persones que tenen una major aproximació 

a les TIC per ser natius digitals i aquelles persones que, per contra, són immigrants 

digitals o no en fan ús de manera diària. 

L’experiència professional va molt lligada a l’edat de les persones claus, i totes tenen 

estudis superiors vinculats a la tasca que desenvolupen en el Zoo. 
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AVALUACIÓ TASQUES I CALENDARIDE SEGUIMENT DEL 

PROJECTE 

L’Àrea d’Educació del Zoo està, actualment, en procés de canvi. Per aquest motiu és 

indispensable realitzar la recollida de dades de manera eficient, garantint l’eficàcia de 

l’objectiu plantejat de compilar informació per al projecte en la mesura d’assegurar  la 

capacitat i disponibilitat de les persones implicades en el procés. 

Considerant els diversos factors involucrats en el desenvolupament del projecte, temps, 

recursos i abast, alguns dels quals són fixos i no es poden modificar i, d’altres estan fora 

del meu control personal, s’han d’ajustar els objectius plantejats a l’inici del projecte a 

cadascun dels factors i dates d’entrega per realitzar un seguiment del projecte. En primer 

lloc es desenvoluparà un triangle amb els factors implicat i a continuació es realitzarà 

una proposta de seguiment de projecte.  

 

Elaboració pròpia  

 

❖ Factor temps: Aquest és un factor fix que comporta les entregues del projecte en 

etapes intermèdies i entrega final. 

❖ Recursos: Aquest factor es desglossa en: 

o Recursos econòmics: Aquest projecte no disposa de recursos econòmics, 

per tant totes les eines o recursos digitals seran open source. Recursos 

humans: Aquest recurs és flexible però crític quant a la disposició del 

personal de l’Àrea d’Educació involucrat en la compilació d’informació. 

Per aquest motiu, es posarà a disposició de la seva disponibilitat les eines, 

horaris i sistemes més adients  per al seu suport. 

o Recursos tecnològics: S’utilitzaran recursos en codi obert per a realitzar 

la compilació de dades així com, per a executar la proposta visual de la 

plataforma. 

❖ Abast: L’abast del projecte són totes les accions per assolir els objectius plantejats 

a l’inici d’aquest projecte. Cadascun dels objectius estarà més sotmès a uns 

factors que a d’altres, com és el cas de la disponibilitat del personal de l’Àrea 

d’Educació. 

El seguiment del projecte es realitzarà de manera quantitativa mitjançant KPI’s de 

seguiment adequats a cadascun dels objectius marcats i les accions vinculades a assolir 

aquests objectius principals.  

Temps

RecursosAbast
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Les accions s’han analitzat en funció dels factors d’abast, recursos humans i tecnològics 

i temps establert del projecte. Segons El factor de recursos externs  és un factor crític 

que influeix notablement en el procés de desenvolupament del projecte i per tant, són 

aquestes accions les que tenen major risc de desviació.  

Tanmateix, cadascuna de les accions té una data prevista de finalització i un criteri 

d’estat en què es troba. Addicionalment, un cop feta la primera valoració del quadre de 

seguiment s’ha observat la necessitat de disgregar el projecte en tres fases diferents: 

1a Fase: Fase de recollida de dades i anàlisi de resultats 

2a Fase: Fase re replantejament conceptual i cerca d’informació en la xarxa 

3a Fase: Fase de desenvolupament de proposta de disseny del programa digital. 

D’aquesta manera, encara que actualment es pugui anar treballant en propostes de 

disseny de la  plataforma digital, no serà fins a la 3a fase que realment es desenvolupi 

segons els criteris observats en la 1a fase i el replantejament de la 2a fase. 

El seguiment de valoració qualitativa del projecte es realitzarà mitjançant reunions amb 

la Cap de l’Àrea d’Educació després de finalitzar totes les accions de cada fase. Es 

realitzarà una acta de les reunions  amb els acords realitzats o les propostes de 

modificacions segons les necessitats de l’Àrea d’Educació. 

L’avaluació del seguiment de projectes estarà acompanyat de gràfiques per tal que sigui 

més visual. 

 

Tasques Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total % 

Projecte 

Pendents 1 4 4 9 50% 

En curs 0 0 2 2 11% 

Executades 6 1 0 7 39% 

Total 6 5 6 18 100% 
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Quadre de seguiment de projecte 
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RECOLLIDA DE DADES 
La compilació de dades s’ha realitzat amb tot el personal de l’Àrea d’Educació del Zoo. 

Tal com s’ha explicat en l’apartat de Persones clau d’aquest projecte, el personal que 

compon el grup d’estudi  té diferències demogràfiques i no demogràfiques. El grup està 

format de 9 membres, 8 dels quals són dones i un únic home, el rang d’edat se situa des 

de 22 a 60 anys, així com els coneixements en Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació. 

La recollida de dades s’ha executat amb eines quantitatives mitjançant la creació d’una 

enquesta anomenada “Necessitats EduTools” amb preguntes en format tancades, on els 

destinataris de l’enquesta, tot el personal de l’Àrea d’educació del Zoo han respost amb 

l’elecció de les possibilitats donades, així com preguntes en format lliure on podien 

escriure la resposta en format textual. Tanmateix, s’han utilitzat mètodes de recollida 

d’informació qualitativa a través d’entrevistes, pluja d’idees i benchmarking de softwares 

del mercat actual. 

Enquesta 

Els resultats obtinguts de l’enquesta ens demostra que més de la meitat de l’equip 

utilitza l’ordinador diàriament a la feina, és a dir que utilitzen programes informàtics 

per dur a terme la seva funció en l’organització. Així i tot, hi ha un percentatge menor 

11% que no utilitza l’ordinador de manera habitual. El personal educador és col·lectiu 

que no utilitza l’ordinador per a realitzar la seva feina d’activitats educatives perquè la 

duen a terme en el mateix espai del Zoo mitjançant l’observació directa dels animals. 

 

Font pròpia 

 

Actualment l’Àrea d’Educació no disposa d’una plataforma única de gestió per la qual 

cosa utilitza diversos programes bàsics del mercat. Els programes més utilitzats són el 

Word per a textos, l’Excel per a registre i control horari de personal i inventari i l’Outlook 

com a eina de comunicació interna i calendari. 

 

 

 

 

56%33%

11%

Freqüència d'ús d'ordinador

Sempre

Sovint

De vegades

Gairebé mai

Mai
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Font pròpia 

 

Un 89% del personal ha treballat o utilitzat un eina de gestió TIC al llarg de la seva 

trajectòria laboral, així i tot, només el 25% d’aquest, ho han fet amb perfil administrador, 

mentre que l’altre 75% l’ha utilitzat en perfil usuari. Aquesta dada ens aporta informació 

sobre experiències prèvies en cas d’implantació de la futura plataforma. 

Una dada destacada que s’observa de les respostes de l’enquesta és que, la totalitat  del 

personal, considera indispensable aquest tipus de tecnologies per a maximitzar 

l’eficiència de la gestió interna del departament, millorar l’experiència de l’usuari i 

facilitar la gestió de la comunicació i la traçabilitat d’informació interna. 

 

Font pròpia 

 

L’expectativa del grup d’interès d’aquest projecte envers una plataforma de gestió 

interna està associada a la usabilitat i l’eficàcia del sistema. El personal necessita una 

eina fàcil d’utilitzar i ràpida, que faciliti el registre de reserva d’activitats, la seva 

planificació i la comunicació amb els interessats. Tanmateix, l’eficiència del sistema ha 

de permetre realitzar la planificació de les activitats reservades, mantenir la informació 

actualitzada amb accessibilitat a les dades compilades per a la seva anàlisi. 
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Font pròpia 

 

Per tal d’assolir les expectatives del personal envers la plataforma de gestió, aquesta ha 

de tenir uns requisits bàsics que facilitin la gestió interna del departament. La creació 

d’una base de dades de l’inventari d’activitats que es pugui actualitzar és el requeriment 

més demandat pel personal. Aquesta dada ens indica que obtenir un inventari 

d’activitats ajudaria a mantenir la innovació en la creació de noves experiències dels 

usuaris que realitzen aquestes activitats ofertes per l’Àrea d’Educació del Zoo. Un altre 

dels requisits amb major sol·licitud és la de crear un Planificador dins l’eina de gestió 

que permeti planificar les activitats reservades de manera ràpida i senzilla amb accés a 

tot el personal del de l’àrea per al seu coneixement i gestió laboral. 

 

Font pròpia 

 

L’enquesta finalitza amb una resposta oberta a altres requisits que no s’hagin tingut en 

compte anteriorment. Aquesta pregunta ha estat resposta per una única persona, que 

aporta propostes no plantejades, en un principi, en aquest projecte però que es tindran 
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presents en el desenvolupament i proposta final, com per exemple accessibilitat des de 

diferents dispositius o un mòdul de comunicació externa d’esdeveniment. 

Algunes d’aquestes propostes, són ampliacions dels propis requisits abans citats com per 

exemple, la millora de contingut i material, i adscripció del personal docent, el qual es 

reflecteix en les bases de dades d’inventari i personal plantejats en els objectius d’aquest 

projecte.  

 

Entrevista 

L’entrevista es realitza de manera grupal per factors de disponibilitat del personal de 

l’Àrea d’Educació, seguint el guió prèviament definit, el qual s’adjunta en l’Annex 1. 

En primer lloc el personal administratiu de l’àrea descriu el flux des que arriba una 

sol·licitud per a registre d’una activitat fins a la seva planificació i execució. Actualment 

l’Àrea d’Educació del Zoo utilitza diverses eines per a la seva gestió diària. Aquestes eines 

digitals no satisfan les necessitats de rapidesa i usabilitat requerides pel departament 

per aquest, motiu han d’utilitzar eines analògiques que garanteixin la comunicació 

interna i un servei de màxima qualitat per a les persones i  institucions que sol·liciten 

alguna activitat. 

Eines utilitzades i identificades en el flux: 

❖ EUROMUS: Plataforma de gestió de reserves. Aquesta plataforma està orientada 

a la gestió de Museus i Parcs d’Atraccions, per a permetre la gestió de reserves i 

entrades. La plataforma integra BBDD d’escoles, BBDD de personal, BBDD 

d’activitats i BBDD d’aules. Així i tot, les BBDD no es comuniquen entre si la qual 

cosa significa que no dóna informació sobre la disponibilitat de personal per a la 

reserva d’una activitat, només informa de la reserva de les aules. La plataforma 

tampoc permet identificar els horaris disponibles del personal operatiu, 

educadores i educadors, fet que provoca haver d’utilitzar una altra metodologia, 

un registre Excel. 

❖ Calendari Educadors: Excel mensual amb el registre de tot el personal i les hores 

disponibles de cadascun d’ells. Cada personal educador té un contracte laboral 

per servei, sense horari fix, i amb unes hores anuals contractades i diferents per 

a cadascun d’ells. EUROMUS no permet complir aquesta variable, per això 

utilitzen un registre Excel mensual amb hores acumulades, per tal de no 

sobrepassar les hores de les educadores. 

❖ Dietari: Llibre imprès anualment amb la informació bàsica sobre la reserva feta. 

Aquest dietari l’utilitzen per a tenir major agilitat en identificar la disponibilitat 

d’aules, personal i dates quan reben una sol·licitud de reserva, perquè la 

plataforma EUROMUS no atorga aquesta informació. Tanmateix, aquest dietari 

s’utilitza per a què el personal educador, el qual no disposa de PDA o ordinador 

pugui veure quines activitats té planificades, és a dir quin dia ha de treballar. Per 

a confirmar que ha vist la planificació la marca amb una rotllana en el mateix 

dietari. 
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Dietari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

TFG: PROJECTE EDUTOOLS ZOO_ ANNA PÉREZ GARCIA  33 

Flux d’informació  

 

 

 



  
 

 

TFG: PROJECTE EDUTOOLS ZOO_ ANNA PÉREZ GARCIA  34 

Els canals d’informació que utilitzen actualment són l’EUROMUS per a comunicar la 

reserva a les institucions o famílies que així ho han sol·licitat i l’Outlook i Dietari per a 

la comunicació interna, així com reunions de departament. 

Tal com s’observa en el flux anterior el Dietari és l’eina de comunicació interna per a 

anotar les activitats i què el personal educador hi tingui accés en cada moment. Tot i la 

seva utilitat, aquesta metodologia és antiquada i pateix el risc de desactualització o 

informació errònia en cas que no s’utilitzi de manera metodològica. 

Actualment i, en contra del que es tenia previst en aquest treball, l’Àrea d’Educació 

gestiona diverses bases de dades que es troben integrades dins el programa EUROMUS 

de registre d’activitats. Les bases de dades són: 

✓ BBDD institucions educatives. Aquesta base de dades ve donada per la 

Generalitat, la Conselleria d’Educació, però ha de ser actualitzada per l’Àrea 

d’Educació. 

✓ BBDD de personal: Aquesta base de dades contempla el personal de l’Àrea 

d’Educació però sense les variables dels diferents contractes i hores disponibles, 

per aquest motiu s’utilitza també l’Excel de Personal. 

✓ BBDD Activitats: Base de dades amb les activitats que ofereixen. Les activitats es 

diferencien entre: 

o Activitats Formals que són les referents a nivells escolars i les activitats 

van adreçades a alumnes d’escoles segons el seu nivell educatiu des de 

primària fina a Universitat. 

o Activitats no formals que són totes aquelles activitats que van adreçades 

al públic del Zoo en general diferenciant entre activitats de pagament, 

gratuïtes o per membres del Zoo Club. 

✓ BBDD de les Aules: Aquesta base de dades registra les diverses aules educatives 

disponibles al Zoo de Barcelona. No totes les activitats es realitzen en una àrea 

però la majoria realitza una part en una aula i una altra part en el Parc. 

Aquestes bases de dades no estan vinculades entre si, per la qual cosa quan es realitza 

una reserva el personal que fa la reserva necessita les altres eines o programes per 

identificar quin personal està disponible, quina aula està lliure i si aquella activitat 

específica ja s’està realitzant en la mateixa hora. És a dir el programa EUROMUS no 

permet identificar la disponibilitat de les diferents bases de dades a l’hora de fer el 

registre. És necessari per al correcte desenvolupament del projecte que les diferents 

bases de dades es vinculin entre elles. 

 

Les bases de dades requerides per a l’Àrea d’Educació són les mateixes que ja existeixen 

actualment en l’EUROMUS però amb algunes millores: 

❖ Base de dades de Personal: Aquesta base de dades ha de compilar la informació 

del personal de l’Àrea d’Educació del Zoo, amb les hores contractades anualment 
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i les hores consumides. Aquesta base de dades s’ha de vincular amb les bases de 

dades d’aules i la base de dades d’activitats, per dur a terme un control de 

disponibilitat. 

 

❖ Bades de dades d’Activitats: Aquesta base de dades ha de registrar tot l’inventari 

d’activitat segons la seva especificació entre Formal i No Formal. També ha de 

disposar del material que s’utilitza en cada activitat. 

 

❖ Base de dades d’aules: Aquesta base de dades registra les aules que té el Zoo de 

Barcelona. 

Tal com s’ha especificat en el flux anterior el planificador d’activitats que utilitza l’Àrea 

d’Educació del Zoo és un Dietari en paper de cada dia de l’any, 365 fulles impreses 

anualment. Segons els resultats de l’enquesta que van respondre per a la bona gestió del 

departament és imprescindible un Planificador dins de la plataforma de gestió que 

reculli la informació necessària de les diferents bases de dades abans descrites. La 

informació que ha de tenir aquest registre és: 

✓ Nom institució 

✓ Persona contacte 

✓ Correu electrònic 

✓ Curs 

✓ Nombre d’alumnes 

✓ Nombre d’acompanyants 

✓ Calendari amb dates disponibles 

✓ Data i hora d’inici 

✓ Data i hora fi 

✓ Activitat 

✓ Material 

✓ Aula 

✓ Personal 

Per al mòdul de seguiment d’indicadors KPI’s de l’Àrea d’Educació finalment tots els 

presents en la reunió van aportar propostes per a la gestió de la qualitat del servei. 

Aquests indicadors han de ser obtinguts de les diverses bases de dades o dels registres 

d’activitats, amb filtres que permetin l’obtenció de la següent informació: 

✓ Activitats realitzades 

✓ Activitats no realitzades segons motiu d’anul·lació. 

✓ Índex de satisfacció del servei ofert. 

En termes d’usabilitat i funcionalitat de la plataforma de gestió, segons els resultats de 

l’enquesta enviada i comentat en l’entrevista grupal, la plataforma de gestió ha de ser: 

✓ De fàcil usabilitat 

✓ Rapidesa en la gestió per a millorar l’experiència del servei quan es truca per a 

reservar una activitat. 

✓ Planificació de les activitats per a poder deixar d’utilitzar diverses eines algunes 

de les quals poc sostenibles però eficients com el Dietari. 
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✓ Facilitat d’actualització d’informació. 

Durant la mateixa entrevista grupal es va aprofitar per a recollir propostes de millora per 

a la plataforma seguint la metodologia Brainstorming. 

 

Brainstorming 

La metodologia Brainstorming per a obtenir idees i propostes d’usabilitats i imatge de la 

plataforma s’ha executat al final de la reunió d’entrevista grupal, a causa de la poca 

disponibilitat per falta de personal. 

En aquest brainstorming es presenta un disseny previ de visualització de la pantalla 

principal de la plataforma, el mòdul de registre i el planificador, per a revisió de les 

persones clau i les seves propostes de millora segons les necessitats. 

Els resultats obtinguts en aquesta pluja d’idees aporta informació rellevant sobre els 

requeriments indispensables que ha de gestionar la plataforma de gestió. A continuació 

s’agrupen aquests elements descrits pel personal de l’Àrea d’Educació en diferents parts 

o mòduls de la plataforma.  

❖ Pàgina d’inici de la plataforma: La pàgina d’inici ha de tenir una interfície 

amigable i una fàcil navegació. En aquesta pàgina han d’estar els següents 

elements: 

o Registre 

o Institucions 

o Activitats 

o Personal 

o Comunicació 

o Planificador 

o Quadre Comandament 

o Pressupost 

o Enquestes. Aquesta és una nova aportació i requeriment. 

❖ Bases de dades: Tal com s’ha descrit en el punt de resultat de l’entrevista és 

necessari la vinculació de les diverses bases de dades. La base de dades de 

Personal ha de tenir les hores per contracte, les hores consumides i les hores 

disponibles de cadascun dels membres del personal. 

 

❖ Pàgina de registre: Es mostra un primer esborrany de proposta de pàgina de 

registre que és valorat i ampliat amb més necessitats tals com nombre 

d’acompanyants, curs, aula i material, indicats en el punt de resultat de 

l’entrevista. 
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Tanmateix es sol·licita que en el calendari amb dates disponibles, clicant en una 

data que ja estigui completa es permeti veure la informació sobre la planificació 

d’aquell dia. 

Aquest registre ha de tenir l’opció de tancament, és a dir indicar l’estat de la 

inscripció a: 

✓ Realitzada 

✓ Anul·lada 

o Motiu d’anul·lació 

✓ Modificada. Aquest factor és important per a l’Àrea d’Educació, donat 

que moltes activitats planificades es cancel·len i es replanifiquen a una 

nova data. Tot i executar-se l’activitat,  l’esforç i el cost personal de 

planificar novament l’activitat no queda registrat i, per tant no es pot 

extreure una anàlisi  per a evitar aquest fet. 

❖ Planificador: La visualització del Planificador ha de ser molt intuïtiva, per la qual 

cosa s’ha proposat que tingui la mateixa imatge que el calendari Outlook a qui 

tothom està acostumat. 
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Cerca de productes similars al mercat 

Actualment en el mercat existeixen productes que es podrien adequar a les necessitats 

de l’Àrea d’Educació. Alguns exemples de possibles aplicacions són: 

❖ ISOTools https://www.isotools.org/educacion/ 

❖ Alexia http://www.alexiaeducaria.com/ 

❖ Classlife https://www.classlife.education/ 

❖ iEduca https://ieduca.com/ca/ 

❖ clickedu 

Es realitza una anàlisi per identificar quines d’aquestes propostes de mercat s’ajusta més 

a les necessitats de l’Àrea d’Educació. 

Funcionalitats ISOTools Alexia 

Educaria 

Classlife Clickedu iEduca 

Accessibilitat √ √   √ 
Gestor de Comunicació  √ √ √ √ 
Gestor Documental  √  √ √ 
Gestor Econòmic  √ √ √ √ 
Registre de personal  √ √  √ 
Registre d’institucions o alumnes  √ √  √ 
Funcional √ √ √ √ √ 
Fiable √ √ √ √ √ 
Integrable amb altres solucions √ √  √ √ 
Modelable/ Escalable √ √  √  
Multidispositiu √ √  √ √ 
Segur √ √ √ √ √ 
Rentable √ √ √ √ √ 
Usabilitat √ √  √  
Gestió Qualitat √ √  √ √ 
Quadre Comandament  √  √  
Planificador  √ √ √ √ 
Gestor d’Inventari  √   √ 

 

Després d’analitzar les diferents propostes de plataformes existents en el mercat, es 

destaquen els següents punts de cadascuna d’elles: 

ISOTools 

➢ La plataforma està més vinculada a la gestió de processos de gestió.  

➢ La seva interfície no és agradable l’usuari.  

➢ Modelable i multidispositiu. 

➢ No ofereix mòduls o gestors imprescindibles per a l’Àrea d’Educació: 

o Gestor de comunicació externa. 

o Gestor documental amb possibilitat d’enviament extern. 

o Registre de personals 

o Registre d’institucions 

https://www.classlife.education/
https://ieduca.com/ca/
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o Gestor d’inventari 

o Quadre de comandament 

o Planificador 

o Integrat amb plataforma Alexia per a la gestió de la Qualitat. 

En conclusió, és una bona eina de gestió de processos però li manquen especificacions 

per a gestionar una Àrea Educativa. Tanmateix, s’integra amb la plataforma Alexia la 

qual ja té la seva pròpia plataforma educativa amb millors funcionalitats. 

 

 

Alexis Educaria 

➢ Vincula les funcionalitats d’usabilitat, fiabilitat, amb necessitats específiques 

educatives. 

➢ Modelable i escalable segons necessitats específiques. 

➢ Integra mòduls indispensables per a l’Àrea d’Educació del Zoo. 

o Gestor de comunicació externa. 

o Gestor documental amb possibilitat d’enviament extern. 

o Registre de personals 

o Registre d’institucions 

o Gestor d’inventari 

o Quadre de comandament 

o Planificador 
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En conclusió, integra les necessitats funcionals bàsiques de qualsevol plataforma, 

funcionalitat, fiabilitat, seguretat, accessibilitat, amb les necessitats funcionals 

específiques de l’Àrea d’Educació del Zoo. És una gran eina que permet gestionar els 

recursos interns així com mantenir una constant comunicació amb el client extern. 

 

 

 

Classlife 

De manera general, la plataforma Classlife està més adreçada a la gestió educativa amb 

grans avantatges per als estudiants i gestió del campus, però poc adient per a la gestió 

organitzativa. 

➢ Integra Mòdul de vendes i financer. 

➢ Interfície amigable i entenedora per a l’usuari. 

➢ Integra Mòdul Campus per als estudiants amb disseny tipus xarxa social més 

familiar per als alumnes actuals. 

➢ Integra administrador de contacte. 

En conclusió, és una bona eina per a gestionar escoles o institucions educatives i 

mantenir una comunicació constant amb l’alumnat però, manquen funcionalitats 

específiques de gestió necessàries per a l’Àrea d’Educació del Zoo. 
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Clickedu 

Aquesta plataforma, tal com succeeix amb Classlife, està més adreçada a gestionar un 

centre educatiu formal, tot i que té elements funcionals requerits per l’Àrea d’Educació 

del Zoo. 

➢ Mòdul de gestió econòmica. 

➢ Mòdul de comunicació interna i externa. 

➢ Gestor documental 

➢ Serveix d’atenció al client. 

➢ Manca mòdul de gestor d’inventari. 

➢ Manca registre de personal. 

➢ Manca planificador. 

➢ Funcional i compatible amb altres eines. 

➢ Accessibilitat des del mòbil 

➢ Manca de Planificador 

En conclusió, aquesta plataforma té grans funcionalitats adequades a l’Àrea d’Educació 

però s’hauria de modelar a requisits més específics. 
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iEduca 

Aquesta eina té gran quantitat de mòduls amb les funcionalitats específiques requerides 

per l’Àrea d’Educació del Zoo. 

➢ Planificador 

➢ Gestor documental 

➢ Comunicació interna i externa. 

➢ Gestor d’inventari 

➢ Gestió econòmica 

➢ Mòdul d’inscripcions 

➢ Accessibilitat des del mòbil 

➢ Mòdul enquestes. 

➢ Mòdul de seguiment de qualitat 

➢ Web pública enllaçada a la plataforma per maximitzar la visió de l’Àrea 

d’Educació cap a l’exterior. 

En conclusió, la plataforma permet satisfer totes les necessitats bàsiques requerides per 

l’Àrea d’Educació del Zoo i permet observar noves oportunitats de millora a les propostes 

inicials. 
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L’anàlisi i comparativa de les cinc propostes aportades segons les funcionalitats que 

atorguen i les necessitats requerides per l’Àrea d’Educació, donen com a resultat a la 

plataforma Alexia Educaria com la més adequada per a la proposta d’implantació de 

l’eina de gestió de l’Àrea d’Educació del Zoo. 

Tanmateix, la plataforma iEduca també té grans funcionalitats adequades a les 

necessitats indicades per l’Àrea d’Educació del Zoo i plantejades en aquest projecte. 

 

 

Font pròpia 

  

15%

27%

14%

21%

23%

Funcionalitats

ISOTools

Alexia Educaria

Classlife

Clickedu

iEduca
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3. Desenvolupament de 
l’objecte del TFG 
  



  
 

 

TFG: PROJECTE EDUTOOLS ZOO_ ANNA PÉREZ GARCIA  45 

Una de les grans dificultats d’aquest projecte  ha estat, encabir la definició del mateix 

projecte. La proposta inicial de l’objectiu del Treball Final de Grau era la creació d’una 

eina de gestió concreta, és a dir, crear un producte tècnic específic segons la 

problemàtica observada des de l’entorn del Zoo de Barcelona en l’Àrea d’Educació del 

Zoo. Dissenyar i desenvolupar una plataforma de gestió requereix uns recursos 

personals, en temps i econòmics dels quals no es disposaven per aquest projecte. 

Considerant aquest fet, la proposta inicial es va modificar per a realitzar la tasca prèvia 

al desenvolupament de l’eina, és a dir, el projecte evoluciona cap a la realització de 

l’estudi i projecte previ de requeriments de funcionalitats per a la futura plataforma de 

gestió. Així i tot, s’aportarà una proposta d’interfície de la plataforma, la navegació i les 

diferents bases de dades plantejades en els objectius específics a l’inici del projecte. 

La dificultat d’encabir la definició d’aquest projecte ve donada al seu torn, per la 

dificultat d’encabir la definició del grup d’interès d’aquest projecte. L’Àrea d’Educació 

del Zoo no es pot identificar com una institució d’educació formal, de la qual existeix 

una gran quantitat d’exemples en la literatura científica respecte a la gestió 

d’institucions educatives i la implantació de les TIC per al contacte constant entre 

l’estudiant i el professorat docent.  Tanmateix, identificar-la com una institució 

d’educació no formal no mostra la quantitat de variables  que gestiona l’Àrea d’Educació 

del Zoo. Aquests factors variables afecten el desenvolupament del projecte, sobretot en 

els objectius específics de creació de les bases de dades, i per tant a la satisfacció de l’Àrea 

d’Educació del Zoo per a resoldre les seves necessitats mitjançant el desenvolupament 

d’una plataforma de gestió. 

El moment convuls què viu el Zoo de Barcelona dins l’opinió de la societat influeix en 

l’altra gran dificultat trobada al llarg del desenvolupament d’aquest projecte, la captació 

de dades. El moment de canvi el qual es troba el Zoo de Barcelona impacta directament 

a l’Àrea d’Educació amb la disminució dràstica del nombre de personal educatiu. Aquest 

fet ha afectat la disponibilitat del personal per a realitzar entrevistes individuals per a 

captar informació i dades rellevants i poder realitzar una comparativa. Tanmateix, 

tampoc s’ha pogut executar un termini de temps d’observació del funcionament de 

l’Àrea d’Educació i la seva transmissió d’informació, tal com es plantejava en l’apartat de 

Metodologia de recollida de dades d’aquest projecte.  

Finalment, es va realitzar l’entrevista de manera grupal amb tot el personal de l’Àrea 

d’Educació i un breu brainstorming o pluja d’idees, tot i que amb poc temps disponible 

per a captar tota la informació necessària i, sobretot, per analitzar adequadament els 

requeriments que sol·licitaven per a la plataforma de gestió per tal de garantir que són 

els adequats a les seves necessitats reals. En aquesta breu reunió grupal, en què es va 

realitzar l’entrevista i la pluja d’idees, va quedar palesa la desmotivació del personal a 

causa de l’impacte que la gestió del Zoo està tenint sobre l’Àrea d’Educació, minimitzant 

els seus recursos personals i tecnològics a favor d’altres àrees del Zoo de Barcelona. 

Aquesta desmotivació provoca que les respostes als requeriments necessaris de la 

plataforma, siguin, en alguns casos, demandes trivials per a demostrar la insatisfacció 

del personal i la manca de recursos, més que no pas una anàlisi profunda de les 

necessitats rellevants que ha de garantir la plataforma per a una correcta gestió de l’Àrea 

d’Educació. 
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La manca de disponibilitat del personal de l’Àrea d’Educació ja estava plantejada en el 

triangle d’avaluació de seguiment del projecte, però no així, la seva desmotivació que, 

finalment, ha afectat l’anàlisi de les dades captades. Cal doncs, donar un major temps 

d’anàlisi de les dades per verificar que els requeriments captats del personal de l’àrea 

siguin beneficiosos en el desenvolupament de l’eina i permetin maximitzar l’eficiència 

per a contribuir a crear nou coneixement de valor per a facilitar una millora continua al 

llarg del temps.  

D’altra banda, la reunió grupal ha permès la discussió o debat entre tot el personal 

posant en comú alguns desconeixements de funcionalitat de l’àrea, així com fomentant 

la participació per a les propostes d’idees o remarcant aquelles variables primordials per 

a la seva gestió interna.  Tanmateix, la pluja d’idees, tot i que breu, ha permès obtenir 

noves propostes, que en un principi no estaven contemplades en el desenvolupament 

del projecte, però són de gran importància per a l’Àrea d’Educació, com és un nou mòdul 

d’enquestes per a valorar la satisfacció dels seus clients. 

Per tal de realitzar una anàlisi més meticulosa dels requeriments de l’eina caldria 

disposar de temps per a realitzar reunions individuals per a captar la informació i els 

motius de les necessitats. En molts casos, quan es disposa de poc temps per a fer les 

sol·licituds, moltes d’aquestes es demanen en funció del moment en què les persones es 

troben en el seu entorn, però un temps de reflexió permet identificar aquells 

requeriments indispensables per al funcionament i gestió del cas d’estudi, evitant 

aquelles demandes que interferirien en la seva eficiència. Actualment, no es disposa de 

temps per a realitzar una segona volta d’entrevistes, en aquest cas individuals, però el 

projecte captarà totes les necessitats identificades, analitzant la seva eficiència en l’eina 

i aportant una proposta de motiu de desestimació en cas necessari. D’aquesta manera, 

quan es disposi del temps de reflexió o de reunió el grup d’interès podrà ser coneixedor 

de les funcionalitats i mancances de la futura eina de gestió. 

La desviació en la planificació del temps establert en les accions per a la realització 

d’aquest projecte final de grau s’agrupen en dues àrees, l’àmbit de desenvolupament 

conceptual i l’àmbit de desenvolupament tècnic. A continuació s’expliquen les 

desviacions, el motiu de la desviació i el pla d’acció realitzat per a la seva correcció: 

❖ Àmbit de desenvolupament conceptual: 

✓ Revisió de la literatura científica: En el moment de la segona entrega 

de revisió del projecte no es va dur a terme la revisió de la literatura 

científica per desconeixement propi de l’autora del projecte. La revisió de 

la literatura científica és un dels punts clau d’un projecte perquè permet 

observat i analitzar metòdicament altres projectes facilitant l’aportació 

de nou coneixement i, sobretot, identificar en quin estat es troba la 

proposta del projecte en l’àmbit científic. En el moment de realitzar la 

revisió de la literatura científica es va poder observar la manca de 

literatura envers el tema proposat en aquest treball de final de grau, fent 

palès la necessitat de dur a terme estudis sobre la gestió en l’àrea 

d’educació no formal dels zoològics del món. 

Aquesta incidència ha afectat notablement en la planificació d’execució 

del projecte donat que ha requerit un temps que estava planificat per al 
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desenvolupament tècnic dels d’objectius plantejats.  Per tal d’assolir 

l’objectiu final d’entrega del treball final de grau s’ha hagut d’ampliar el 

temps de disponibilitat personal per a la seva realització. 

✓ Anàlisi de dades captades: Tal com s’ha comentat anteriorment, 

alguns de requeriments per a l’eina de gestió proposats pel personal de 

l’Àrea d’Educació del Zoo s’han d’analitzar profundament per verificar la 

seva eficiència dins l’eina de gestió. Aquesta anàlisi requerirà més temps 

del plantejat en la planificació i, probablement el traurà del 

desenvolupament tècnic dels objectius. 

❖ Àmbit de desenvolupament tècnic:  

✓ Base de dades personal: El requeriment indispensable observat en la 

captació de dades sobre les diferents bosses d’hores disponibles de cada 

un del personal educador és la major dificultat tècnica. Una de les 

problemàtiques detectades en l’Àrea d’Educació és l’ús de diferents 

programes per recolzar la manca d’eficiència de la plataforma que 

utilitzen actualment, l’EUROMUS. L’EUROMUS disposa de les diferents 

bases de dades plantejades en aquest projecte, base de dades 

d’institucions, de personal, activitats i aules, però no es relacionen entre 

elles. Aquesta mancança fa necessari l’ús del programa Excel per a 

registrar i calcular les hores del personal educatiu, l’acumulat i les hores 

disponibles. 

És probable que la manca de coneixement expert sobre el modelatge de 

bases de dades no permeti el desenvolupament tècnic de les diferents 

bases de dades i la seva relació per satisfer els requeriments de l’Àrea 

d’Educació, però es farà una proposta conceptual d’aquestes necessitats. 

✓ Quadre comandament: Una de les propostes indicades pel personal en 

la reunió conjunta és la necessitat d’obtenir un informe d’aquelles 

activitats ja registrades i planificades que canvien de data per algun 

motiu, sigui intern o extern. L’Àrea d’Educació requereix el nombre 

d’activitats modificades en data de realització per identificar la quantitat 

de canvis i l’esforç en organització i personal que això suposa. Aquest 

requeriment no es planteja en la proposta de registre donat que quan una 

data es modifica, l’eina no guarda la data anterior, només disposa de 

camp de data inici i data fi d’execució de l’activitat.  

Aquest nou requeriment s’estudiarà de manera conceptual però no es 

proposa el seu desenvolupament tècnic. 

La revisió de desenvolupament del treball final de grau permet identificar amb més 

detall les mancances existents per a assolir el projecte final. Realitzar el 

desenvolupament tècnic de les bases de dades i incloure les especificacions indicades 

per l’Àrea d’Educació del Zoo en la reunió grupal és un objectiu difícil d’assolir per no 

tenir els coneixements d’expertesa necessaris per a la seva implantació. Així i tot, el 

projecte ha de garantir la captació conceptual dels requeriments assenyalats per l’Àrea 

d’Educació i realitzar una proposta de visual per a cadascun dels objectius plantejats a 

l’inici d’aquest projecte. 
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La manca de disponibilitat per a realitzar una segona tanda de reunions individuals 

impossibilita l’ampliació i anàlisi d’indicadors de KPI’s extrets en la reunió grupal. 

Tanmateix, un cop analitzades les dades de resultat de l’enquesta, el mòdul d’indicadors 

és el menys valorat pel personal educatiu, tot i això, indispensable per a dur a terme una 

correcta valoració i control de l’àrea.  El temps de desenvolupament plantejat en un inici 

per aquest mòdul era de quinze dies, però considerant la manca de temps disponible per 

a l’anàlisi profund dels indicadors aportats pel personal en la reunió, es reduirà el temps 

d’inversió per al desenvolupament d’aquest mòdul per a incloure’l en el 

desenvolupament conceptual de les bases de dades i analitzar els nous requeriments 

aportats pel grup d’estudi. 

L’extracció de les dades del mòdul de Qualitat es realitza de les diferents bases de dades 

i el Planificador, és a dir la informació que donarien els diversos KPI’s considerats en un 

inici per l’Àrea d’Educació del Zoo sorgeixen del desenvolupament de les bases de dades 

i el Planificador, la qual cosa ens indica que són la base de l’eficiència de l’eina i, per tant 

que han de tenir major temps d’anàlisi i desenvolupament en la planificació. 

Es realitzen les modificacions pertinents en la planificació del projecte considerant les 

incidències i els requeriments captats i mencionats anteriorment.
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El nou plantejament de la planificació del projecte ens permet agrupar la definició i 

desenvolupament de les diferents bases de dades en una única tasca per millorar la seva 

visualització i permetent una ampliació el seu temps invertit. El  motiu d’aquest 

agrupament, ve donat a la necessitat que les diverses bases de dades es relacionin segons 

els requeriments indicats per l’Àrea d’Educació, la qual cosa requereix una visió global 

de la situació en comptes de crear o pensar en les bases de dades individualment sense 

cap vinculació entre elles, tal com s’havia plantejat en la planificació del projecte 

prèviament. Tanmateix, s’inclou la tasca de relacionar les bases de dades dins la 

planificació atenent a la implicació en temps que aquest requeriment té sobre el projecte 

plantejat. 

D’altra banda, considerant que els KPI’s s’extreuen de la informació que s’obté de les 

diverses bases de dades plantejades i del Planificador, la tasca de desenvolupament de 

mòdul de Qualitat amb la identificació dels KPI’s serà la darrera tasca del projecte 

facilitant l’assimilació de conceptes i necessitats durant el desenvolupament de 

requeriments de les bases de dades i el Planificador. 

En conclusió, aquest projecte final de grau ha modificat el seu objectiu de 

desenvolupament d’una eina tècnica i específica de gestió de l’Àrea d’Educació del Zoo, 

cap a un projecte d’estudi previ de requeriments i necessitats de disseny de la plataforma 

de gestió. Les dades, actualment recollides i analitzades, ens aporten informació sobre 

la dificultat en el desenvolupament dels diversos requeriments plantejats pel personal 

de l’àrea d’estudi d’aquest projecte, sobretot en la relació necessària de les diverses bases 

de dades objectius específics d’aquest projecte.   
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4. VALORACIONS I 
CONCLUSIONS 
FINALS 
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Aquest Treball Final de Grau pretén captar l’estat actual en Tecnologies de la Informació 

i Comunicació de l’Àrea d’Educació del Zoo i compilar les necessitats indispensables per 

a crear una eina de gestió interna per a maximitzar l’eficiència i recursos dels quals 

disposen. 

Es realitzarà la valoració de les accions executades i les conclusions finals segons els 

objectius principals indicats en el punt Objecte del projecte, d’aquest mateix, i la 

consecució dels objectius específics que hi són vinculats.  

1. Adequar l’Àrea d’Educació del Zoo a les TIC per a 

adaptar-se a l’entorn actual de la societat.  

Previ al disseny i desenvolupament d’una eina de gestió en qualsevol àmbit, cal revisar 

l’estat tecnològic en què se situa el grup d’estudi així com, la tipologia d’informació que 

gestiona i el flux comunicatiu que es duu a terme. Per identificar l’estat informacional 

actual de l’Àrea d’Educació del Zoo es va realitzar una auditoria de la informació.  

La metodologia utilitzada per a captar aquesta informació  va ser mitjançant una 

entrevista grupal i enquestes individualitzades. En un primer moment es van identificar 

les persones clau per a realitzar aquesta captació de dades de manera individual, però 

considerant el poc personal que integra l’àrea es va decidir que tot el personal fos 

considerat persones clau per a l’estudi, donat que cadascú des del seu àmbit laboral 

podria donar informació rellevant per a l’estudi del projecte. Tanmateix, a l’inici del 

projecte es va plantejar l’observació directa com a metodologia per a l’auditoria 

informacional però, a causa de la poca disponibilitat del grup, va ser impossible realitzar 

l’observació presencialment. Així i tot, es va realitzar una definició del flux d’informació 

en la reunió grupal, on va quedar evident que tot el personal de l’àrea, eren persones 

clau per a la correcta identificació de dades i d’informació rellevant. Una altra 

metodologia plantejada a l’inici del projecte però que ha sofert una modificació després 

d’una anàlisi més profunda ha estat realitzar un Benchmarking o comparativa entre 

l’Àrea d’Educació del Zoo i les àrees d’educació d’altres zoològics d’Europa. El 

Benchmarking amb altres Zoològics ens permetria observar el tipus de comunicació que 

realitzen per apropar-se als seus clients, i les activitats que realitzen, és a dir aquesta 

metodologia serviria en cas de buscar noves alternatives d’activitats per a oferir des de 

l’Àrea d’Educació, però no per a conèixer el tipus de gestió interna que es realitza o si 

utilitzen alguna plataforma de gestió, que és l’estudi d’aquest projecte. Finalment, es va 

optar per a realitzar un Benchmarking de comparatives d’eines o plataformes de gestió 

que actualment es troben en el mercat. Aquesta comparativa ha permès identificar 

quines d’aquestes plataformes ja integren de manera bàsica els mòduls necessaris 

requerits per a l’Àrea d’Educació del Zoo, així com possibles millores a introduir que no 

s’havien plantejat en la proposta inicial. Tanmateix, aquesta anàlisi permet observar la 

possibilitat d’obtenir una plataforma bàsica en comptes d’haver-la de desenvolupar de 

manera específica per al Zoo de Barcelona, la qual cosa incrementaria el pressupost. Les 

plataformes bàsiques, ja desenvolupades faciliten la seva implantació a un menor cost 

pressupostari, en cas que s’adaptin als requeriments de l’àrea d’Educació del Zoo. 
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Els resultats de l’auditoria informacional ens indiquen la manca de disponibilitat d’eines 

TIC en l’Àrea d’Educació del Zoo per a la gestió dels seus recursos. Actualment disposen 

d’una plataforma de registre de reserves que no permet la gestió de recursos personals o 

l’inventari d’activitats, per aquest motiu, s’utilitzen altres eines de registre per al control 

intern. Aquesta manca de comunicació entre l’eina de gestió de reserves i les diverses 

bases de dades de recursos és un dels requeriments indispensables per al correcte 

desenvolupament i implantació de l’eina de gestió que planteja aquest projecte. En cas 

que aquest requeriment no estigués reflectit i desenvolupat en la futura plataforma de 

gestió la seva eficiència en la implantació i utilització quedaria greument disminuïda i 

augmentant, en canvi la insatisfacció i desmotivació del personal. 

De manera global, els requisits indispensables compilats al llarg del projecte, que ha de 

tenir la plataforma de gestió per maximitzar l’eficiència i garantir la millora continua del 

servei ofert per tal d’adaptar l’Àrea d’Educació del Zoo a les TIC són els següents: 

Requisits funcionals: 

➢ Usuaris. Diferents perfils d’usuaris, segons el perfil que tingui l’usuari podrà 

accedir i modificar dades. 

➢ Actualització de les bases de dades. L’eina ha de garantir tenir les dades o 

informació actualitzada en tot moment des de la pròpia plataforma. 

➢ Gestió de personal. La plataforma ha de garantir el control d’hores disponibles 

de cada personal educatiu. 

➢ Gestió de les aules disponibles per a realitzar les activitats. 

➢ Gestió d’inventari d’activitats. Les activitats que realitza l’Àrea d’Educació del 

Zoo són canviants i s’han de poder actualitzar segons necessitats del 

departament. 

➢ Gestió d’institucions. La base de dades d’institucions ha de permetre la seva 

actualització i la seva comunicació externa mitjançant l’enviament de 

comunicacions massives o individuals. 

➢ Gestió d’enquestes. Les enquestes són una eina d’identificació de la qualitat del 

servei ofert i un indicador clau de seguiment. L’eina ha de permetre l’enviament 

i captura d’enquestes i extreure informes de les respostes obtingudes. 

➢ Informe econòmic. El mòdul econòmic ha estat una necessitat nova sol·licitada 

per a portar un control del pressupost de l’Àrea d’Educació.  

➢ Planificador. Previ al planificador l’eina ha de facilitar la reserva d’una activitat. 

Aquest mòdul ha de traure la informació de les bases de dades de personal 

disponible, aules disponibles i les activitats ofertes. Un cop validada la reserva, 

aquesta s’inclourà en el Planificador per a la seva visualització. 

Requisits no funcionals: 

➢ Modelable. L’eina ha de ser modelable segons les necessitats específiques de 

l’Àrea d’Educació. 

➢ Portabilitat a altres dispositius. La plataforma ha de poder-se utilitzar des 

d’altres dispositius com PDA o mòbil. 

➢ Segura. L’eina ha de ser segura, ha de garantir la recuperació d’informació que 

gestiona en cas de fallida per tal de no haver de tornar a incloure totes les dades. 
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La plataforma ha de permetre dos tipus de perfils que es diferenciaran segons la 

contrasenya i usuari amb qui s’hi relaciona: 

o perfil administrador: Capacitat d’actualitzar la informació de les diverses 

bases de dades. 

o Perfil usuari: Aquest perfil només podran visualitzar el mòdul 

Planificador i la informació que s’hi vincula. Tanmateix, cada treballador 

podrà veure la seva pròpia informació de la base de dades de Personal. 

➢ Rendiment. L’eina ha de garantir un rendiment elevant d’informació i permetre 

que tots els usuaris puguin estar connectats al mateix moment. 

➢ Rapidesa. Donada la gran quantitat d’informació que els clients sol·liciten a 

l’Àrea d’Educació la plataforma ha de garantir una ràpida resposta a aquestes 

consultes per assegurar l’eficiència del servei ofert.  

➢ Usabilitat. L’eina ha de ser intuïtiva i fàcil d’utilitzar donat que hi ha un ampli 

ventall de característiques d’ús de les TIC en el personal intern. L’eina no ha de 

requerir coneixements d’expert per al seu ús. 

➢ Navegació fàcil i ràpida. L’eina ha de permetre tornar al menú principal des de 

qualsevol pàgina per tal de facilitar la navegació interna. 

➢ Interfície amigable i entenedora. La interfície ha de ser molt visual, senzilla i 

entenedora per facilitar la formació i utilització de l’eina per a tot el personal de 

l’àrea. 

Es realitza una proposta de pantalla inicial de la plataforma de gestió per a la seva 

visualització. 

 

 

Font pròpia. Imatges utilitzades són d’autors desconeguts amb llicència Creative Commons. Utilitzada eina d’imatges en línia Bing 
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2. Millorar la gestió de l’Àrea d’Educació del Zoo per a 

maximitzar l’eficiència dels seus recursos. 

Gestionar el personal de l’Àrea d’Educació del Zoo és clau per a maximitzar l’eficiència 

dels recursos i planificar les activitats adequant els recursos disponibles a les necessitats 

demandades. Tal com s’ha observat en els resultats de la recollida de dades, el 

departament d’Educació utilitza el programari Excel per a gestionar les hores de 

disponibilitat de cadascun del personal educatiu. Aquest personal té unes hores anuals 

diferents per a cada un, les quals no es poden sobrepassar per temes contractuals. Aquest 

fet provoca que calgui un control exhaustiu de les hores acumulades i les hores 

disponibles per a planificar les activitats futures. 

La variable de disponibilitat horària individual, no només ha de quedar reflectida en la 

base de dades del personal, sinó que s’ha de comunicar amb el registre de reserves 

d’activitats. Quan un personal educatiu té esgotades les seves hores contractuals el seu 

nom no ha d’aparèixer o no pot ser escollit en el registre de reserves en el camp 

“Personal”. Aquesta és la dificultat més gran de desenvolupament d’aquest projecte. 

La plataforma de gestió ha de permetre l’actualització del personal i les seves dades des 

de la mateixa eina, fent possible l’activació i desactivació segons les persones contractes 

en aquell moment. 

Els camps requerits en la base de dades de Personal són els següents: 

 

 

El personal que no tingui el camp “Actiu” validat, tot i que seguirà en la base de dades 

no estarà actiu per al registre de reserves. Aquest camp es pot activar de manera manual 

o bé de manera automàtica mitjançant una regla, si el personal concret ja no disposi 

d’hores disponibles. 

Aquesta base de dades només podrà ser actualitzada pels usuaris amb perfil 

administrador de la plataforma, i quedarà el registre de la darrera modificació, la resta 

d’usuaris només podran veure la informació referent al seu propi ID.   

Font pròpia. Eina Access 
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A continuació es mostra la base de dades de Personal creada mitjançant Access. 

  

 

 

3. Desenvolupar una eina de planificació de les activitats 

segons els recursos disponibles que faciliti l’anàlisi de 

riscos en l’execució del servei ofert al visitant. 

En definir els objectius, a l’inici d’aquest projecte, es va pensar en un únic mòdul que 

reflectís la planificació de les activitats reservades. Al llarg del projecte s’ha detectat la 

necessitat de fer un pas previ al Planificador i s’ha desenvolupat els requeriments o la 

informació indispensable per al registre de reserves d’activitats. És a dir abans de 

planificar una activitat aquesta ha d’estar degudament reservada al registre, després la 

informació quedarà reflectida en el Planificador. Per aquest motiu aquest objectiu 

principal que, inicialment tenia dos objectius específics de recollir la informació 

Format base de dades Personal en la plataforma de gestió. Font pròpia 

Font Pròpia. Dades inventades per Protecció de dades. 
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rellevant que ha de reflectir la planificació i definir un disseny mostra de Planificador a 

desenvolupar, ha variat amb la necessitat de crear un nou objectiu específic de crear un 

registre de reserves. 

La informació rellevant que ha de mostrar el Planificador, és la mateixa informació que 

té el registre de reserves.  

El següent quadre mostra els camps requerits del registre, segons necessitats 

especificades per l’Àrea d’Educació del Zoo en la reunió grupal i el Brainstroming. 

Camp Definició 

Nom Institució Aquest camp recull la informació de la base de dades de les 
institucions. És un camp de cerca del registre d’institucions. 

Persona contacte Aquest camp s’omple automàticament de la persona de 
contacte que es té en la base de dades de les institucions. 

Email Correu electrònic de la persona de contacte. S’inclou 
automàticament en posar el nom de la institució. 

Curs Cerca mitjançant una barra d’opcions. 

Nombre d’alumnes Cerca del nombre mitjançant una barra d’opcions 

Acompanyants Cerca del nombre mitjançant una barra d’opcions 

Calendari amb 
dates disponibles 
 

El registre té un petit calendari amb les dates marcades amb 
colors. Els dies en vermell són dates completes amb activitats. 
Les dates en taronja mostren espais lliures. La resta de dates 
tenen total disponibilitat. 

Data i Hora inici Data i hora d’inici de l’activitat. 

Data i Hora fi Data i hora de finalització de l’activitat. 

Activitat Aquesta informació es recull de la base de dades d’activitats, on 
hi ha tot l’inventari d’activitats actualitzat.  

Aula Aquesta informació es recull de la base de dades d’aules, on hi 
ha les aules del Zoo disponibles per a activitats. 

Personal Aquesta informació es recull de la base de dades de personal. 
El personal que no tingui el camp Actiu activat no es podrà 
escollir i el personal que ja no disposi d’hores disponibles 
tampoc estarà actiu. 

Estat Estat de la reserva. El camp es pot escollir entre les següents 
opcions: Planificada, Realitzada, Anul·lada i Modificada. 

Motiu Els Estats Anul·lada i Modificada tenen una regla que 
necessiten el motiu de l’anul·lació o modificació. 

 

Per a la gestió de recursos de l’Àrea d’Educació és important analitzar les causes de 

Modificació d’una data de reserva, per a la qual cosa s’ha de generar un flux de gestió de 

la reserva amb els tipus d’Estat abans indicats. 
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Font pròpia. Eina Pencil Project 

 

Un cop la reserva està introduïda, aquesta, queda registrada en el mòdul Planificador. 

Per tal de fer una interfície entenedora i de fàcil visió general, es proposa que tingui la 

mateixa visualització que el calendari Outlook al qual tots els implicats estan acostumats 

a utilitzar. 

 

Font Microsoft 
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Tal com executa Outlook calendari, el Planificador ha de tenir vàries versions de 

visualització del calendari: 

✓ Diari 

✓ Setmanal 

✓ Setmanal laboral 

✓ Mensual 

Tanmateix, introdueix la possibilitat d’establir la ubicació per a tenir el pronòstic del 

temps. Aquesta millora seria molt útil per a la gestió de les reserves donat que moltes 

escoles anul·len o modifiquen la data de l’activitat reservada quan plou. D’aquesta 

manera, l’Àrea d’Educació podria fer una previsió de modificacions de reserves. 

Un altre factor indispensable del Planificador és la seva vinculació amb el mòdul 

Reserva, donat que la informació que s’introdueix en la reserva queda visualitzada en el 

Planificador. És a dir, des del Planificador, quan algú volgués tenir més informació de la 

reserva, clicant sobre la planificació del dia i hora en el Planificador s’obriria la 

informació detallada en mòdul Reserva. 

El mòdul Planificador ha de ser visible per a tots els usuaris, tot el personal de l’Àrea 

d’Educació ha de tenir accés a la informació que s’integra en el Planificador per a poder 

gestionar les seves tasques, i sobretot, el personal educatiu estar informat de les seves 

activitats. Així i tot, només el personal amb perfil administrador és el responsable de la 

seva gestió. En aquest cas la persona que rep les sol·licituds de reserva d’activitats per 

part de les institucions, la Secretaria de l’Àrea d’Educació, és qui s’encarregarà de 

gestionar el Registre de reserves i el Planificador.  

El Planificador ha de tenir dos filtre per extreure les activitats segons els següents termes: 

✓ Activitats segons Personal. 

✓ Activitats segons tipologia d’activitat. 

D’aquesta manera el personal educatiu podrà tenir la informació sobre les seves tasques 

de manera senzilla i individual. 

 

4. Mantenir actualitzada la informació que genera l’Àrea 

d’Educació del Zoo per tal de transmetre veracitat al 

servei i evitar deficiències en la transmissió d’informació 

L’anàlisi de les dades recollides en l’Àrea d’Educació del Zoo ens mostra la importància 

de tenir la informació de les activitats i les institucions actualitzades. Tenir una base de 

dades d’inventari d’activitats és el principal requisit del personal de l’Àrea d’Educació 

del Zoo. 

En un principi es va pensar a distribuir les diferents activitats segons si són activitats 

formals o no formals. Les activitats formals són aquelles que complementen a l’educació 

formal, des d’infantil fins a universitat. D’altra banda, les activitats no formals són 

aquelles que qualsevol escola o família pot realitzar. Així i tot, després de la reunió grupal 
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es va desestimar la necessitat de fer dues bases de dades diferenciades, tot i que cal 

distingir la tipologia de les activitats amb un camp específic. 

Es realitza una proposta de base de dades d’inventari d’activitats segons els camps 

necessaris i la tipologia de dada. 

 

Tanmateix, en la reunió grupal va sorgir la necessitat de crear una base de dades de les 

diferents aules que gestiona l’Àrea d’Educació del Zoo i des d’on es realitzen algunes 

activitats. Aquest requeriment és bàsic a l’hora de planificar o reservar les activitats, donat 

que si una activitat ja té reservada l’aula, no es pot planificar una altra activitat que necessita 

aquella mateixa aula a la mateixa hora. 

Es realitza una proposta de base de dades d’aules amb els camps requerits i la tipologia de 

dada. 

 

Font pròpia. Eina Access 

Font pròpia. Eina Access. Informació recollida del web del Zoo de Barcelona 
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Durant la reunió grupal va quedar palesa la necessitat de relacionar les bases de dades 

de Persona, Activitats i Aules per a la correcta planificació i recursos disponibles de 

l’Àrea d’Educació. En el moment de reservar una activitat s’ha de mantenir la integritat 

de disponibilitat de recursos, no es pot planificar una activitat en una aula que no estigui 

disponible o una educadora que tampoc estigui disponible. Es realitza una proposta de 

relació entre les bases de dades, abans indicades, on es mostra la relació d’1 a moltes i 

moltes a 1. 

 

 

Font pròpia. Eina Access 

 

Font pròpia. Eina Access 

Font pròpia. Eina Access 
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D’altra banda aquest objectiu general identificava un altre objectiu específic, en aquest 

cas una base de dades la informació necessària de les institucions a les quals ofereixen 

un servei. L’Àrea d’Educació del Zoo gestiona una base de dades que, des de la 

Conselleria d’Educació, se’ls hi entrega amb les institucions educatives. Així i tot, l’eina 

de gestió ha de permetre transmetre aquesta informació i l’actualització de les dades que 

s’hi integren per tal de garantir una informació verídica i actualitzada. 

Es realitza una proposta de base de dades d’institucions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal com s’ha explicat en els camps requerits del mòdul Registre durant el 

desenvolupament de l’objectiu principal de desenvolupar una eina de planificació de les 

activitats, la informació sobre la institució que requereix el mòdul de Registre apareixerà 

de manera automàtica en incloure en nom de la institució. 

 

5. Facilitar l’extracció i recull de dades de les diferents 

activitats per al seu posterior anàlisi. Garantir la millora 

contínua del servei mitjançant l’extracció de 

coneixement de les dades obtingudes. 

Un dels principals avantatges de desenvolupar un programari de gestió és la possibilitat 

d’extreure dades per a la seva anàlisi. Aquesta anàlisi, al seu torn, permet un nou 

coneixement sobre l’estat de la gestió de l’àrea i facilita la continuïtat de noves propostes 

de millores. 

Malgrat que, durant la reunió grupal i la pluja d’idees amb l’Àrea d’Educació, es van 

recollir les necessitats i requeriments del mòdul de Qualitat o Quadre de Comandament, 

Font pròpia. Eina Access 

Font pròpia. Eina Access 
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no es van poder analitzar de manera exhaustiva els indicadors clau per al correcte anàlisi 

de  funcionament de l’Àrea d’Educació del Zoo. És per aquest motiu, que la conclusió 

d’aquest objectiu es mostra amb les propostes realitzades pel personal de l’àrea, i una 

proposta d’interfície del mòdul amb diversos tipus de filtre des d’on es pugui extreure la 

informació que queda registrada de les diferents bases de dades i del Planificador.  

A continuació s’inclouen els Indicadors clau de seguiment (KPI) que el personal de l’Àrea 

d’Educació del Zoo va proposar en la reunió grupal i el Benchmarking. 

1. Activitats realitzades sobre les activitats totals planificades. 

2. Activitats anul·lades sobre les activitats totals planificades. 

3. Activitats modificades sobre les activitats totals planificades. 

4. Índex de satisfacció del client. 

Els diferents filtres que es proposen per a la interfície del mòdul de Qualitat permetrien 

disseminar amb major grau la informació dels KPI, per exemple incloent un camp de 

rang de dates o un filtre amb els diferents motius, ja estipulats, d’anul·lació o modificació 

de les activitats.  

A continuació s’expliquen cadascun dels filtres. 

➢ Especialitat. Aquest filtre permet escollir entre el tipus de formació, Formal i No 

Formal. 

➢ Estat. Estat en què es troba l’activitat planificada. Permet filtrar per, Planificada, 

Realitzada, Modificada i Anul·lada. 

➢ Motiu. Les activitats en estat Anul·lada i Modificada tenen un filtre amb els 

diferents motius de les causes. Alguns exemples poden ser: Per pluja, Manca de 

personal, A sol·licitud de l’escola. 

➢ Activitat. Llistat amb l’inventari de les activitats que s’ofereixen. 

➢ De data. Rang de data amb els filtres de: =, >=, <= 

➢ A data. Rang de data amb els filtres de: =, >=, <= 

➢ Cicle Formatiu. Aquest rang permet escollir entre els diversos nivells de curs 

formatiu a qui van destinades les activitats. 

➢ Personal. Permet escollir entre els membres del personal operatiu educador. 

➢ Importació de dades: Aquest filtre permet el tipus d’extracció o importació de 

dades entre les següents opcions: Excel, CSV i Gràfic 

 

Proposta d'interfície del Mòdul Qualitat. Font pròpia. Eina Pencil Project 
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En conclusió, l’estat actual en Tecnologies d’Informació i Comunicació de l’Àrea 

d’Educació del Zoo fa necessària el desenvolupament i implantació d’una plataforma de 

gestió interna de recursos, per a garantir la màxima eficiència, extreure coneixement i 

crear una millora contínua. 

Actualment, el Zoo de Barcelona està en procés de transformació cap a un nou model, i 

immers en un debat social sobre la necessitat d’existència dels zoològics. En aquest 

canvi, l’Àrea d’Educació és un dels principals eixos per tal d’assolir ser un centre de 

referència en educació cap a la conservació de la natura. Educació és coneixement i, en 

aquests moments és imprescindible que la societat sigui coneixedora de la missió i la 

visió del Zoo de Barcelona envers la conservació de la natura. 
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ANNEX 1 
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Guió per a l’entrevista 

1. Objecte de l’entrevista: L’objecte d’aquesta entrevista és captar l’estat 

informacional del departament, la informació que es gestiona i les eines 

utilitzades. Tanmateix, permetrà identificar les necessitats i requeriments 

de l’eina de gestió de l’Àrea d’Educació que es planteja en el projecte TFG. 

2. Persones clau a qui entrevistar: 

Persones clau indicades en l’apartat de Metodologia i recollida de dades.  

3. Objectius 

3.1. Identificar eines actuals de l’Àrea d’Educació 

3.2. Identificar fluxos d’informació 

3.3. Requeriments de la plataforma de gestió 

3.4. Requeriments del planificador 

3.5. Necessitats de seguiment 

3.6. Expectatives 

4. Informació actual i formats 

4.1. Quin tipus d’informació utilitzeu 

4.2. en quin format? 

4.3. Quins circuits de flux d’informació utilitzeu? 

4.4. Canals de comunicació? 

4.4.1. Stakeholder interns 

4.4.2. Stakeholder externs 

5. BBDD 

5.1. Quantes BBDD gestioneu? Exemples 

5.1.1. Institucions educatives 

5.1.2. Famílies o infants d’activitats o casals? 

5.1.3. RRHH disponibles 

5.1.4. Inventari activitats. Per tipologia? Quines tipologies 

existeixen? 

5.1.4.1. Educació Formal: activitats…. 

5.1.4.2. Educació no formal: casals, aniversaris 

5.2. Quines BBDD es necessiten per a la gestió de l’Àrea d’Educació? 

5.3. Quins camps són indispensables? 

5.4. Quins perfils gestionarien les BBDD  

5.4.1. Administrador: actualització. Qui? (perfil professional) 

5.4.2. Usuari: visió. Qui? (perfil professional) 

6. Planificador 

6.1. Com planifiqueu les activitats, casals… i els recursos que 

disposeu? 
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6.2. Creus que seria necessari i útil un Planificador dins la plataforma 

de gestió? 

6.3. Quina informació és indispensable? Pensa que la informació que 

ha de alimentar el Planificador ha de sortir de les BBDD. Circuits, 

Perfils. 

7. Expectatives i Funcionalitats plataforma gestió 

7.1. Quines expectatives tens de la plataforma de gestió? 

7.2. En quins aspectes enriquiria la teva feina? 

7.3. Quines funcionalitats són indispensables? 

7.3.1. Usabilitat 

7.3.2. Actualització d’informació 

7.3.3. Accessibilitat des de qualsevol dispositiu 

7.3.4. Diferenciació de perfils …... 

8. KPI’s (només a Cap Unitat i Tècnica) 

8.1. Tens seguiment d’objectius? Com els mesures? Eina? 

8.2. Quins KPIs són indispensables pel seguiment d’objectius? 

8.3. Creus que la plataforma et podria donar les dades per extreure el 

coneixement necessari per al seguiment KPI? 

9. Conclusions de la reunió 

 


