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RESUM 

Els centres d’ensenyament secundari que depenen del Departament d’Ensenyament, ja 

siguin  públics  o  concertats,  disposen  d'un  aplicatiu  comú  d’administració  i  gestió 

acadèmica anomenat SAGA.

Aquest  sistema  va  iniciar-se  com  a  continuació  d'un  programa  anterior  anomenat 

WINSEC.  El  primer  era  d’àmbit  local  tot  i  que  el  proporcionava  el  Departament 

d’Ensenyament, i la gestió i custòdia de les dades es realitzava localment. 

En  l’actualitat,  les  dades  estan  dipositades  als  servidors  centrals  del  Departament 

d'Ensenyament i  els centres educatius treballen en línia partint de la mateixa Base de 

Dades existent. 

Per poder desenvolupar inicialment aquest nou sistema, va ser necessària la unificació de 

totes  les  bases  de  dades  dels  diferents  centres  educatius  de  Catalunya,  per  tal  de 

reconvertir-la en una única a fi de poder treballar i gestionar tots els centres educatius de  

forma unitària. 

Actualment  aquest  sistema  és  d’ús  únicament  de  gestió,  estant  tancat  a  qualsevol 

interacció  per  part  de  membres  de  la  comunitat  educativa  que  no  sigui  direcció, 

professorat o personal d’administració. 

La intenció d’aquest treball és detectar mancances i/o deficiències del sistema existent, 

corregint-lo i obrint-lo a la resta de comunitat educativa, concretament als pares o tutors 

legals dels alumnes del centre. 

Dintre de l'àrea d'Interacció Humana amb els Ordinadors, la intenció d'aquest treball és 

facilitar aquesta interacció tant de les persones que actualment treballen ja amb aquest 

sistema com de les susceptibles de poder-hi treballar en un futur.
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INTRODUCCIÓ 

Fa 21 anys que treballo a la secretaria d'un Institut de Secundària. Al llarg de tots aquests 

anys els centres hem disposat de diversos aplicatius de gestió del centre i dels expedients 

dels alumnes. 

El sistema actual, SAGA, és un sistema que ja des dels seus inicis ha estat donant molts 

problemes  tant  de  saturació  dels  servidors  del  Departament  d'Ensenyament  com  de 

funcionalitat del mateix sistema.

Amb aquest treball intentaré avaluar aquest sistema i proposar millores i/o ampliar els 

usuaris  que  a  data  d'avui  poden  accedir-hi.  En  aquest  sentit,  compto  amb  la  meva 

experiència  personal  i  laboral  amb aquest  sistema,  com també amb l'experiència  del 

personal docent i de la direcció del centre. Per tal de recollir totes aquestes experiències 

em basaré  en  el  Disseny Centrat  en  l'Usuari  (DCU),  realitzant  enquestes  als  usuaris 

implicats: direcció, personal docent, personal d'administració, personal de consergeria i 

progenitors de l'alumnat del centre.

Per la realització d'aquest projecte ens recolzarem en la metodologia DCU suggerida i 

desenvolupada com a part  del  projecte TRUMP, que presenta un conjunt de mètodes 

bàsics i detallats  que poden seguir-se per dur a terme el procés de DCU.

Els mètodes bàsics proposats es classifiquen en 4 fases:

✔ Investigació: perfils d'usuari, context d'ús i anàlisi de tasques.

Té  com  a  objectius  conèixer  als  usuaris  del  sistema,  les  tasques  que 

desenvoluparan i en quines circumstàncies empren el sistema per aconseguir els 

seus objectius.

✔ Disseny d'escenaris i fluxos d'interacció:  S'usa com a informació d'entrada la 

recopilada a  l'apartat  anterior.  El  context  i  l'anàlisi  ens  ajudarà  a  disposar  pels 

escenaris d'un conjunt de característiques comuns per a tots.
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✔ Prototip: Emprarem el diagrama d'interacció generat en la fase anterior ja que ens 

permetrà dissenyar les pàgines necessàries per l'interfície.

✔ Avaluació  final:  En  darrer  lloc  es  realitza  una  retroalimentació  durant  l'etapa 

d'alliberament.  TRUMP  proposa  que  la  trobada  amb  les  parts  interessades 

(stakeholders) es realitzi el més aviat possible i que la prova d'usabilitat pot tenir  

lloc un cop existeixi un prototip funcional. Quan parlem d'avaluació hem de tenir en 

compte  sempre  tan  els  aspectes  relacionats  amb  la  usabilitat  com  amb 

l'accessibilitat.

Sempre s'hauran de  tenir  en  compte  aquestes  directrius,  però  una  vegada  acabat  el  

desenvolupament no haurem acabat, ja que caldrà validar la seva usabilitat. Per fer-ho, es 

realitzaran entrevistes amb usuaris aliens al desenvolupament que intentaran aconseguir 

els diferents objectius del sistema, per tal de poder-nos explicar de forma objectiva la seva 

experiència i les possibles dificultats trobades. Amb aquesta informació es redissenyarà el 

sistema i es tornarà a repetir l'operació fins que la resposta dels usuaris sigui satisfactòria. 

Què entenem per USABILITAT?

Se sol definir usabilitat com la propietat que té un determinat sistema perquè aquest sigui  

“fàcil d'usar o d'emprar i d'aprendre”. 

“El  concepte  d'usabilitat  té  dos  components  principals,  una  fa  referència  a  l'aspecte 

funcional el sistema les accions o operacions que el sistema realitza i l'altra a com els  

usuaris poden usar aquesta funcionalitat, ens centrarem en aquesta segona.

Els  factors  principals  que  han  de  considerar-se  al  parlar  d'usabilitat  són  la  facilitat 

d'aprenentatge, l'efectivitat  d'ús i  la satisfacció amb que les persones són capaces de 

realitzar  les  seves  tasques  gràcies  a  l'ús  del  producte  amb  el  que  està  treballant.”  

(GRIHO, 2010)
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Què entenem per ACCESSIBILITAT?

“Significa proporcionar flexibilitat per acomodar-se a les necessitats de cada usuari i a les 

seves preferències i/o limitacions.

Totes  les  interfícies  haurien  d'acomodar-se  a  aquestes  diferències,  de  manera  que 

qualsevol persona fos capaç d'emprar-les sense  problemes, sense veure's limitat en l'ús  

a  causa  d'aquestes  diferències  personals.  Cal  evitar  dissenyar  només  atenent  a 

característiques de grups de població específics,  imposant  barreres innecessàries que 

podrien  ser  evitades  oferint  més  atenció  a  les  limitacions  d'aquests  altres  grups  de 

població.” (GRIHO, 2010)
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1                                                         INVESTIGACIÓ DEL SISTEMA EXISTENT  

1.1 INTRODUCCIÓ

L'objectiu, des del punt de vista de l'usabilitat, és que l'usuari aconsegueixi el que busca i  

que  ho  aconsegueixi  d'una  forma àgil  i  ràpida.  Per  això  hem de  desglossar  tots  els  

itineraris  possibles  que  seguiran  els  nostres  usuaris  (és  a  dir,  a  on  començarà  la 

navegació de l'usuari i fins a on voldrà arribar) i compatibilitzar-los tots, establint un seguit  

de directrius que facin còmoda l'experiència de l'usuari.

És molt important tenir en compte aquests punts:

• Qui són els usuaris, quins són els seus coneixements i què poden aprendre?

• Què volen o necessiten fer els usuaris?

• Quina és la formació general dels usuaris?

• Quin és el context en que l'usuari està treballant?

• Quines responsabilitats cal deixar al servidor? Quines a l'usuari?

El que es pretén es conèixer l'usuari, conèixer el context d'ús i conèixer les tasques que 

realitzen. Al tenir aquesta informació és molt més fàcil establir les directrius d'usabilitat.

En  aquest  apartat  faré  una  avaluació  del  sistema  en  l'actualitat,  dels  perfils  d'usuari 

existents, de la seva usabilitat i de les tasques o rols assignats als diferents usuaris. 

També avaluaré el disseny actual del sistema, per tal de detectar mancances i poder fer 

posteriorment propostes de millora.
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1.2 PROJECTE

Consisteix en el context inicial i avaluació del projecte ja existent.

PROJECTE
PREGUNTES RESPOSTES

Quin és el sistema o el servei? Gestió administrativa i acadèmica d'un centre educatiu de 
secundària dependent del Departament d'Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya

Quines són les aspiracions del projecte? Avaluar  el  sistema  existent,  detectant  possibles 
mancances i/o deficiències. Propostes de millora.

Obertura del sistema a l'accés del pares, mares o tutors 
legals  dels  alumnes  matriculats  per  consulta  i 
manteniment de dades personals.

Per a qui està pensat el projecte? Pel personal del centre educatiu, com a usuaris gestors, i  
pels  pares  dels  alumnes  matriculats,  com  a  usuaris 
consultors.

Com aprendrà l'usuari a usar el sistema? Ha de ser intuitïu i no requerir de grans coneixements.
Com serà instal·lat el sistema? Està actualment instal·lat en els servidors del Departament 

d'Ensenyament
Com es mantindrà el sistema? Amb el personal encarregat del manteniment del sistema, 

empresa contractada pel Departament d'Ensenyament.

1.3 IDENTIFICACIÓ USUARIS I PERSONES INVOLUCRADES EN EL SISTEMA

Com es pot veure a la captura de pantalla, actualment existeixen 5 perfils d'usuari. 
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USUARIS
TIPUS USUARI ROLS O USOS DEL SISTEMA
Direcció Persones fortament experimentades en el sistema.

En  forma  part  la  direcció  del  centre  educatiu,  format  per 
Director/a, Cap d'estudis, Secretari/a, Coordinador Pedagògic i 
subcàrrecs i/o adjunts a aquests. 

Aquests usuaris tenen accés a gairebé al totalitat del sistema, si 
bé en algunes tasques només hi  té accés el/la director/a del 
centre educatiu.

Professor/a Persones mitjanament experimentades en el sistema.

Format per tot el professorat del centre educatiu sense càrrec.

La seva interacció actual  dintre del sistema és introducció de 
faltes d'assistència, observacions i qualificacions d'alumnes de 
les assignatures que imparteixen.

Tutor/a Persones mitjanament experimentades en el sistema.

Format per professorat tutor de grup. 

Tenen un major accés al sistema que el professorat normal ja 
que han de gestionar avaluacions i altres aspectes comuns al 
grup del que són tutors i poden accedir també a l'expedient de 
dades  personals  dels  alumnes  del  grup  de  la  seva  tutoria. 
Tenen la possibilitat de llistar.

Secretaria Persones altament experimentades en el sistema.

En forma part  el  personal administratiu del  centre.  L'accés al 
sistema és igual que els càrrecs directius, no direcció.

El sistema és l'eina principal de treball d'aquest col·lectiu, és el 
personal encarregat de la introducció i manteniment de totes les 
dades existents  al  sistema,  així  com la  generació  de llistats, 
actes d'avaluació, registre de correspondència, etc.

Consergeria Persones gens experimentades en el sistema.

Format  pel  personal  de  la  consergeria  del  centre.  Tenen  rol 
creat però no tenen accés al sistema
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1.4 CONTEXT D'ÚS

L'ús que se'n fa d'aquest sistema és única i exclusivament de caire laboral i funcional.

És  l'eina  que  disposen  els  centres  educatius  per  tal  de  fer  la  gestió  i  academico-

administrativa  dels  alumnes  i  econòmica  del  centre.  Per  accedir-hi  cal  identificar-se 

prèviament,  ja  que  només  poden  fer-ho  els usuaris  que  han  estat  autoritzats  pel 

Departament d'Ensenyament.  En funció del  rol  assignat,  l'usuari  tindrà major o menor 

accés dins del sistema.

Amb aquest sistema es realitzen diferents tasques academico-administratives:

Alumnat:

• matriculació

• introducció i manteniment de les dades personals, familiars i de contacte

• assignació del currículum del curs al que estan matriculats

• gestió d'absències i observacions

• avaluació, obtenció de butlletins i actes

• impressió de certificats acadèmics i/o personals i de llistats diversos

Gestió administrativa:

• registre de correspondència

• gestió econòmica

• disseny i manteniment dels diferents plans d'estudi que s'ofereixen

• comunicació telemàtica de tramesa de dades amb el Departament d'Ensenyament

• tramesa de dades per les PAU

Professorat:

• Assignació horària

• Assignació de grups i assignatures

• Avaluació d'alumnat

• Manteniment dels permisos i rols del professorat i tutors

• Gestió dades substitucions
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1.5 DISSENY D'ESCENARIS I ANÀLISIS DE TASQUES

ESCENARIS

Dins de la gestió de tot un curs acadèmic hi ha diferents escenaris per on es succeeixen 

els processos objecte de l'estudi.

Per tal de poder matricular els alumnes, primer cal  definir els cursos i plans d'estudi 
que s'oferiran.
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A continuació ja es pot realitzar la matriculació alumnes
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Als  alumnes  de  Batxillerat  se'l  assignen  les  matèries  del  currículum  en  la  mateixa 

matriculació.
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Als alumnes d'ESO se'ls assigna posteriorment mitjançant la gestió del currículum
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Quan ja tenim assignat el currículum de tots els alumnes passem a gestionar els grups i 
professorat.
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I  el/la director/a del centre tramet 

les  dades  de  matriculació  al 

Departament d'Ensenyament
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Durant el curs, els alumnes poden tenir alguna falta d'assistència i/o rebre algun tipus 

d'observació o bé expulsió de classe, que el professorat pot incorporar a l'expedient de 

l'alumne/a
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Un cop el trimestre arriba a la seva fi, cal  avaluar les assignatures cursades. Des de 

l'administració de l'institut s'obren les avaluacions per tal que cada professor pugui fer una 

proposta de qualificació individual dels seus alumnes.

 Obertura de les avaluacions

Entrada de qualificacions per part del professorat 
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Qualificacions  que  posteriorment  es  consensuaran  en  junta  d'avaluació,  amb  la 

responsabilitat del tutor de grup.
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I  un  cop  acabada  l'avaluació,  es  realitza  el  seu  tancament  per  tal  de  no  poder  ser 

modificada.
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Al marge de la gestió acadèmica del centre, des de SAGA també es duen a terme tasques 

de caire administratiu:

Registre correspondència (entrada/sortida)

I la gestió econòmica
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ANÀLISI DE TASQUES

Com hem indicat anteriorment,  en funció del rol  de cada usuari  aquest tindrà major o 

menor accés al sistema.

La definició d'aquestes permisos les realitza el/la director/a del centre educatiu, o altres 

membres de direcció i/o administració per delegació d'aquest:

Exemple d'alguns permisos assignats a Secretaria i Tutoria

El Departament d'Ensenyament té publicades unes indicacions de les tasques a realitzar 

a  l'aplicatiu  SAGA per  trimestres,  les quals he subdividit  per  usuaris  que les realitzen 

habitualment. Tot i que no vol dir que no en puguin realitzar d'altres ja que com he indicat  

anteriorment, els permisos de la secretaria-administració del centre i de l'equip directiu 

(llevat del/de la director/a que en té més d'específics) són els mateixos, per exemple.
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TRIMESTRE 1
Secretaria-Administració
• Distribuir els alumnes als grups classe, d’activitat i complementaris si cal.
• Matricular les noves assignacions de llista d’espera.
• Incorporar a l’aplicació les fotografies dels alumnes, si cal.
• Actualitzar les dades dels alumnes (adreces, telèfons, etc.).
• Actualitzar les opcions de religió i llengües estrangeres dels alumnes.
• Actualitzar les dades dels alumnes amb necessitats educatives específiques, especials, ACI, 
mesures d’atenció a la diversitat, etc.
• Actualitzar la informació dels camps lliures (rutes i parades de transport...).
• Elaborar llistes de cada grup.
• Revisar la coherència de les dades i resoldre els possibles errors. 
• Definir el currículum del centre.
• Definir el calendari de les avaluacions parcials.
• Confegir l’itinerari del centre.
• Gestionar el professorat i la docència dels diferents grups.
• Assignar l’itinerari als alumnes i adaptar-lo si cal.
• Imprimir els butlletins o informes de la primera avaluació parcial.
• Anys parells: elaborar el cens de pares i mares, professorat, personal no docent i alumnes (si cal)  
per a la renovació de membres del consell escolar. 

Direcció

DIRECTOR/A:
• Trametre les dades de matrícula al Departament d’Educació. 

CAP D'ESTUDIS:
• Obrir la primera avaluació parcial quan s’hagin fet totes les actuacions prèvies.

SECRETARI/A:
• Fer el seguiment de l’execució del pressupost, especialment tenint en compte que s’acosta el 
tancament de l’exercici.
• Elaborar i presentar la liquidació de l’IVA del tercer trimestre de l’any (model 300), si escau.
• Elaborar i presentar la liquidació de l’IRPF del tercer trimestre de l’any (model 110), si escau.

Professorat / Tutoria
• Avaluar l’alumnat.

TRIMESTRE 2

Secretaria-Administració
• Tancar el registre de correspondència de l’any anterior.
• Crear el nou exercici per al registre de correspondència.
• Imprimir els butlletins o informes de la segona avaluació parcial.
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Direcció
CAP D'ESTUDIS: 
• Obrir la segona avaluació parcial.

SECRETARI/A:
• Tancar l’exercici econòmic de l’any anterior.
• Elaborar el pressupost econòmic per l’any actual.
• Trametre al Departament d’Educació la liquidació del pressupost de l’exercici.
• Elaborar i presentar la Declaració anual d’operacions amb tercers (model 347 d’Hisenda). 
• Elaborar i presentar la liquidació de l’IVA del quart trimestre de l’any (model 300), si escau.
• Elaborar i presentar la liquidació de l’IRPF del quart trimestre de l’any (model 110), si escau.
• Elaborar i presentar l’informe anual de l’IRPF de l’any anterior (model 190), si escau.

Professorat / Tutoria
• Avaluar l’alumnat. 

TRIMESTRE 3

Secretaria-Administració
• Planificar el curs següent.
• Matricular els alumnes assignats al centre en el procés de preinscripció.
• Imprimir els butlletins o informes de la tercera avaluació parcial.
• Imprimir el full d’actualització de dades i confirmació de plaça dels alumnes del centre.
• Imprimir les actes de les avaluacions finals.
• Imprimir els resultats de l’avaluació final, que forma part de l’expedient acadèmic dels alumnes.
• Efectuar la matrícula dels alumnes que continuen al centre (pas de curs).
• Matricular les noves assignacions de llista d’espera, si cal.

Direcció
SECRETARI/A:
• Elaborar i presentar la liquidació de l’IVA del primer trimestre de l’any (model 300), si escau.
• Elaborar i presentar la liquidació de l’IRPF del primer trimestre de l’any (model 110), si escau.
• Elaborar i presentar la liquidació de l’IVA del segon trimestre de l’any (model 300), si escau.
• Elaborar i presentar la liquidació de l’IRPF del segon trimestre de l’any (model 110), si escau.

CAP D'ESTUDIS: 
• Obrir la tercera avaluació parcial.
• Obrir les avaluacions finals de cicle, curs, etc.
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Professorat / Tutoria
• Avaluar l'alumnat
• Fer les avaluacions finals de l'alumnat

AL LLARG DE TOT EL CURS
Secretaria-Administració
• Baixes d’alumnes: completar les dades de trasllat o baixa i generar la documentació específica.
• Matricular els alumnes assignats per les comissions d’escolarització. 
• Gestionar la docència dels mestres substituts. 

Professorat / Tutoria
• Absències i observacions

TFC – Interacció Humana amb els Ordinadors                                             Sílvia Mur i Allué
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes                            30 



1.6 FLUXOS D'INTERACCIÓ

Diagrama  de  flux  de  les  tasques  que  es  realitzen  a  SAGA des  de  la  secretaria-

administració pel que fa a la gestió acadèmico-administrativa dels alumnes i la interacció 

en el procés dels altres usuaris implicats.
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1.7 AVALUACIÓ HEURÍSTICA

ASPECTES GENERALS

• Els objectius del sistema són clars i concisos i  els continguts es corresponen a 

aquests objectius.

• El disseny del sistema és coherent i uniforme a totes les pàgines.

• L'actualització la marca el Departament d'Ensenyament i està publicitada al taulell  

d'anuncis del portal intern del Departament.

IDENTITAT I INFORMACIÓ

• Es mostra clarament la identitat del centre a través de totes les pàgines (inclosa la  

versió del sistema):

SAGA (v 2011.9) >> Institut Moianès - Curs 2011/2012 

Tot  i  que  essent  un  sistema  de  gestió  que  correspon  a  l'administració  de  la 

Generalitat de Catalunya es troba a faltar el logotip (escut) que l'identifica.

• Al no ser un espai obert, no hi ha informació sobre l'empresa/institució, contacte,  

drets d'autor, LPDP, etc, perquè no correspon.

LLENGUATGE I REDACCIÓ

• La llengua vehicular del sistema és el català, que es correspon amb la llengua de 

treball de la Generalitat de Catalunya.

Hi ha opcions de llistats d'expedients acadèmics que permet extreure'ls en castellà, 

sobretot per facilitar el trasllat dels alumnes que per un motiu o altre es traslladen 

fora de Catalunya i cal trametre el seu expedient acadèmic. En aquest sentit sí que 

cal  destacar que aquesta opció no existeix per tots els plans d'estudi,  per tant, 

moltes vegades s'han de generar aquests models de documents de forma manual 

(disseny de l'imprès mitjançant processador de text) des de la secretaria del centre.
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ESTRUCTURA I NAVEGACIÓ

• La navegació es realitza mitjançant pestanyes i subpestanyes a partir d'un menú 

d'opcions inicials.

• En  tot  moment  es  pot  reconèixer  en  quin  espai  s'està  navegant.  Com es  pot 

observar a la imatge anterior, el recorregut realitzat està clarament indicat en una 

activació de les pestanyes enfosquint-les.

• No  existeixen  enllaços  externs,  per  tant,  no  procedeix  la  comprovació  dels 

mateixos.

• Existeix redundància d'espais, com per exemple pel que fa al personal del centre, 

concretament el professorat.

A les opcions de navegació inicials, a l'apartat de professorat, a on s'espera trobar  

tot el que fa referència al personal docent del centre, tant sols s'hi troba l'horari (si  

s'ha introduït) i els grups que aquest té assignats. 
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Mentre que per fer la gestió global del professorat cal anar a Centre | Personal | 

Docent

Val a dir que aquesta “duplicitat”  genera confusió cada vegada que un membre 

d'administració  o  direcció  ha  d'accedir  a  cercar  o  llistar  qualsevol  informació 

referent  al  personal  docent  del  centre.  La  tendència  natural  és  adreçar-se  a 

Professorat enlloc de a Centre.

•  Existeixen  imatges  enllaç  (icones)  que  faciliten  la  navegació  per  fer-la  més 

entenedora  i  amigable.  Existeix  l'atribut  “title”  descrivint  el  sentit  de  l'enllaç.  El  

tamany d'aquestes icones és petit i pot dificultar el ser pulsats per persones amb 

visió defectuosa o bé amb problemes motors.

• És una interfície neta, sense soroll visual.

• Existeixen franges horitzontals  que faciliten el  seguiment  de les opcions en els 

apartats visuals tipus llistat.

• Hi ha scrolls de navegació a les planes llargues, tot i que en alguns espais, com per 

exemple a l'escenari de matriculació, es combina amb enllaços laterals que adreça 

directament al lloc desitjat.
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AJUDA

• No existeix opció d'ajuda donat que en cas de dubtes o problemes cal que l'usuari  

del sistema s'adreci al SAU del Departament d'Educació ja sigui telefònicament o 

mitjançant enllaç extern al sistema.

• Existència  de  FAQs  externs  al  sistema,  situats  al  portal  de  la  intranet  del 

Departament d'Educació.

ACCESSIBILITAT 

• El  tamany de la  font  és petit  però  en l'actualitat  tots  els  navegadors permeten 

l'ampliació de les fonts.

• El contrast entre color de la font i el fons és correcte, el fons és en to verd pastel 

clar i la font en negre, o bé fons blanc amb font verd pastel (en aquest últim cas el  

contrast és menor).

• El sistema és compatible amb tots els navegadors existents actualment.

• No cal la instal·lació de cap tipus de plugins addicionals.

• El pes de les pàgines és baix donat que gairebé tot és text pla.

• La impressió de pàgines és força correcta si prèviament es selecciona el que es vol 

imprimir. No hi ha opció d'imprimir pàgina.

CONTROL I RETROALIMENTACIÓ

• Existeixen finestres pop-up al sistema, per realitzar tasques secundàries. En cap 

cas banners intrusius.
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• Existeixen  missatges  d'espera  quan el  sistema està  processant  qualsevol  tipus 

d'informació.

• El temps de resposta en èpoques en que es concentra molt volum de feina, i per 

tant  de  peticions  al  servidor,  el  temps  d'espera  pot  ser  molt  llarg  i  fins  i  tot  

bloquejar-se. Com ara matriculacions, entrada de qualificacions, etc., en que tots 

els centres de Catalunya estem realitzant les mateixes tasques al mateix moment.

GRÀFICS I MULTIMÈDIA

• Inexistència d'imatges (la única imatge existent és la del perfil de cada alumne/a), 

de forma que les descàrregues de les pàgines és molt més ràpida.

• Ús de l'atribut ALT de descripció de les imatges “Fotografia de l'alumne”.

• No hi ha cap imatge que adreci a un enllaç. Ni tampoc existeixen enllaços externs.

• Inexistència de gràfics.

• Inexistència d'elements multimèdia, aplicacions Java o Flash.
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CAMPS I FORMULARIS

• Hi ha formularis, com ara la matriculació, molt extens i amb existència de camps 
per introduir informació supèrflua, prescindible.

• Les errades als formularis s'indiquen amb informació escrita i  en vermell  al  lloc 
indicat.

• Els camps obligatoris estan indicats amb un asterisc (*).

• L'ús del tabulador entre els camps és lògic, passa de camp a camp per rigorós 
ordre d'aparició.

• Els  camps  estan  disposats  verticalment,  facilitant  així  que  l'usuari  que  tingui  
problemes de  visió  pugui  emprar  magnificadors  de  pantalla  sense  modificar  el 
format.

• La  informació  del  contingut  del  camp  està  en  una  posició  anterior  a  aquest, 
d'aquesta  forma  es  facilita  els  lectors  de  pantalla  el  llegir  la  informació  abans 
d'haver-la de complimentar.

• Hi ha un temps limitat per a la complimentació dels formularis.

TAULES I FRAMES

• Existència de taules per organitzar les llistats d'alumnes i cursos-grups.

• Les llistes es troben ordenades alfabèticament per tal de facilitar-ne la cerca.

• Inexistència de frames, evitant així problemes d'accessibilitat. 

Seguretat

Hi ha un aspecte pel que fa a la seguretat del sistema que és preocupant i és el fet que 

per sortir de l'aplicació no existeix la possibilitat de tancar la sessió, és a dir, amb els  

navegadors actuals configurats per defecte, al tancar la pestanya de navegació, si no es 

tanca completament  el  navegador,  qualsevol  usuari  que volgués accedir  al  sistema a 

continuació ho faria amb l'identificador de l'anterior usuari  de forma automàtica, sense 

haver-se d'identificar prèviament. Als prototips que presento incloc aquesta opció.
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2                                                                                  MILLORES DEL SISTEMA  

Un cop avaluat  el  sistema existent,  proposaré  millores  per  tal  de  fer-lo  més efectiu  i  
eficient.

2.1 RECOLLIDA DE PROPOSTES EXTERNES

Per  tal  de  recollir  possibles  mancances  i/o  propostes  de  millora  del  sistema,  vaig 

entrevistar-me  amb  diferents  usuaris  representatius  dels  diversos  rols  existents  amb 

accés al sistema.

2.1.1 Professorat

De 53 professors que actualment hi ha al centre que he pres com a referència, l'Institut  

Moianès, vaig parlar amb 21 (mostra formada per professorat antic i  fix al  centre,  per 

professorat nou i/o nouvinguts i per substituts), als que vaig demanar quins problemes o 

entrebancs s'havien trobat a l'interactuar amb el  sistema, tots  ells tenien un problema 

comú  i és la complexitat a l'hora d'entrar les qualificacions al sistema. 

Per  tal  que quedi  més clar  a  on  està  el  conflicte  sistema-usuari,  exposaré  de  forma 

sintetitzada com estan organitzats els estudis de secundària.

Per una banda tenim la diversificació en l'organització dels crèdits:

A l'organització del currículum dels alumnes, sobretot pel que fa a l'ESO, ens trobem amb 

matèries amb oferta d'1, 2 o 3 hores setmanals. En funció d'això, els crèdits seran anuals,  

quatrimestrals o trimestrals. L'avaluació és continuada, per tant, al llarg de tot el curs es  

van acumulant qualificacions parcials.
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Organització general de l'ESO

Exemples de distribució d'assignatures

Treball de síntesi: 1 h/set.

Tecnologia: 2 h/set.

Matemàtiques: 3 h/set.

Música: 3 h/set. A 1r d'ESO 
i 1 h/set. A 3r d'ESO

Una assignatura d'1 hora setmanal, el crèdit finalitzarà al final del 3r trimestre, per tant,  

serà llavors quan s'avaluarà. Una assignatura de 2 hores setmanals, el crèdit finalitzarà al 

mig del segon trimestre ja que és una assignatura quatrimestral, i la seva avaluació es 
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realitzarà  a  la  finalització  del  3r  trimestre.  Mentre  que  una  assignatura  de  3  hores 

setmanals,  el  crèdit  acabarà  a  la  finalització  de  cada  trimestre  i  serà  llavors  quan 

s'avaluarà.

Per  tal  d'aclarir  una  mica  més  el  concepte,  vegeu  el  quadre  resum  que  s'indica  a 

continuació:

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
1 hora / setmana
2 hores / setmana
3 hores / setmana

El que el professorat es troba a l'hora d'avaluar és que malgrat a SAGA estigui informada 

l'organització de cada un dels crèdits, les caselles d'avaluació estan totes obertes cada 

trimestre i sorgeixen els dubtes de si han d'entrar o no qualificació. El tema s'agreuja al  

segon trimestre, quan hi ha caselles avaluades al primer trimestre i d'altres que no, i que 

ha de ser introduïda la qualificació tot i que fa 1/2 semestre que han acabat el crèdit. 

Per una altra banda hi ha la recuperació de matèries pendents, que SAGA entén que tota 

matèria suspesa o no avaluada un trimestre l'alumne/a la té pendent, per tant, incorpora 

una casella de recuperació tant si és una matèria de 3 h/set. que sí estaria per avaluar  

com si és de 2 o 1 h/setmanal que simplement no està avaluada perquè no correspon.

La  primera  columna  correspon  al  1r 
trimestre,  al  no  estar  avaluada 
l'assignatura  perquè  és  d'una  hora 
setmanal i per tant el crèdit no finalitza fins 
a la fi del tercer trimestre, SAGA ho entén 
com  a  matèria  suspesa  i  incorpora  la 
casella  de  recuperació,  quan  no  està 
suspesa  al  no  tenir  cap  qualificació 
entrada.
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2.1.2 Personal d'administració

Des  de  la  secretaria  és  des  d'on  es  realitza  la  gestió  academico-administrativa  dels 
alumnes i del centre, el seu personal és, per tant, el que més interactua amb el sistema.

Un dels processos que es generen cada curs escolar són els trasllats d'expedients dels 
alumnes d'un centre a un altre. 

Es dona la circumstància que, malgrat que la base de dades del sistema és única i, per  
tant,  les  dades acadèmiques de tots  els  alumnes inclosos en el  sistema educatiu  de 
Catalunya en centres dependents del Departament d'Ensenyament (públics i concertats).

Al realitzar-se un trasllat d'expedient, el centre origen informa al sistema quin és el centre 
de destí,  cercant-lo a  la base de dades i  identificant-lo  amb el  codi  de centre que té 
assignat. 

Arribada i procedència de l'alumne

Trasllat d'un alumne
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Però aquests trasllats d'expedient no es realitza de forma virtual si no que cal imprimir 

l'expedient i trametre'l en paper per correu ordinari al centre de destí, el qual haurà de 

tornar a introduir manualment tot l'historial acadèmic tot i haver informat del centre des del  

qual se trasllada amb el mateix sistema que el centre origen. És més, a l'informar des des  

centre origen quin és el  destí  d'un alumne, el  Departament d'Ensenyament tramet un 

email al centre de destí advertint-lo de la nova matriculació assignada al centre o bé de la 

baixa d'un alumne/a per matriculació a un altre centre

-----Mensaje original-----
De: Admissió i vacants [mailto:xxxxxxxxx@xtec.net]
Enviado el: dijous, 31 / xxxx / 20xx 10:06
Para: IES Moianès
Asunto: Baixa d'alumne/a

L'alumne/a Jorge Osmar XXXXXXXXXXXXX s'ha matriculat al centre
08053054 - IES Gerbert d'Aurillac al curs 3 d'Educació Secundària
Obligatòria. Us ho comuniquem per al vostre coneixement i pet tal que, si
encara no heu fet constar la baixa al mòdul d'Admissió  i vacants, ho feu el�
més aviat possible.

Per qualsevol aclariment, us podeu adreçar a la comissió  d'escolaritzaci ó� �
corresponent.

Aquest missatge es genera automàticament. NO el contesteu a l'adreça del
correu de tramesa.

TFC – Interacció Humana amb els Ordinadors                                             Sílvia Mur i Allué
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes                            42 

mailto:admissio@xtec.net


Un altre aspecte és la organització dels llistats existents disponibles. Està estructurat de 

forma que en funció de si el llistat afecta tot l'alumnat, a un grup d'alumnes o a un alumne 

concret.

Si volem llistar una de les opcions que afecta a alumnes de més d'un grup/classe cal anar 

a Gestió/alumnes/Dades dels alumnes i clicar a la part inferior esquerra l'opció Imprimir,  

des d'on s'obrirà una finestra de diàleg amb tot el catàleg de llistats disponibles que poden 

afectar a tot l'alumnat. 
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En aquesta oferta hi ha molts dels llistats que no són compatibles amb el pla d'estudis  

actual i, per tant, genera duplicitat de tipus de llistats que es poden demanar quan en 

realitat  diversos d'aquests estan fora d'ús.  Un problema similar passa si  volem llistar  

algunes de les opcions del menú de llistats individuals de l'alumne, que no genera segons 

quins documents que sí t'ofereix com a opcions imprimibles.

Selecció de llistat d'alumnes de batxillerat 
amb informació de les optatives a les que 
s'han matriculat

Informe buit tot i haver entrat al sistema la 
informació  de  les  optatives  en  el  mateix 
moment de la matriculació
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A banda de les impressions de llistats, un altre aspecte que genera problemes a la gestió 

de  documents  acadèmics  dels  alumnes  és  la  impossibilitat  d'extreure  actes  de 

qualificacions de cursos anteriors. D'aquesta manera s'han de consultar les actes originals 

signades enlloc de poder fer ús d'un model sense signar per realitzar tasques com la 

comptabilització d'aprovats, etc., de cara a la realització de l'estadística que els centres 

han de presentar anualment al Departament d'Ensenyament.

Es  troba  a  faltar  també  la  opció  de  poder  generar  oficis  o  comunicats  a  alguna/es 

família/es tot i disposar de les dades dels progenitors i l'adreça de correu.

2.1.3 Pares/mares/tutors d'alumnes

Fins l'actualitat aquest és un del col·lectiu que forma part de la comunitat educativa que 

ha tingut tancat l'accés al sistema. Una part d'aquest projecte inclou la seva obertura al 

sistema pel que fa a consultes.

Demanant  a membres representatius d'aquest col·lectiu,  majoritàriament manifesten la 

seva  preocupació  per  saber  si  els  seus  fills  assisteixen  o  no  a  classe  i  el  seu 

comportament. Aquesta consulta podrien fer-la perfectament accedint al sistema en mode 

consulta de la fitxa dels seus fills.

El sistema d'identificació que té el personal autoritzat és el seu DNI com a usuari i un 

password assignat pel Departament d'Ensenyament per a cada usuari.
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Quan un usuari s'identifica al sistema, aquest li dona major o menor obertura al mateix en 

funció del seu rol assignat i dels permisos atorgats. 

Seguint aquest mateix protocol d'identificació ja existent i donat que entre les dades dels 

alumnes  figura  el  número  de  document  identificatiu  dels  pares,  ja  sigui  NIF  o 

NIE/Passaport en el cas d'estrangers, es pot fer el creuament d'aquests documents amb 

una llista  de contrasenyes creades pel  Departament d'Educació,  i  que el  propi  centre 

assigni cada una de les contrasenyes a cada document identificatiu, de forma que quan el 

progenitor s'identifiqués al sistema i aquest accepti el seu accés, aquest pugui consultar 

les  dades  personals  i  familiars,  així  com  possibles  absències  i/o  observacions  o 

expulsions dels seus fills.
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2.1.4 Personal de la consergeria 

En aquest mateix sentit, es pot donar accés a la consulta de les dades dels alumnes al  

personal de la consergeria del centre, ja que són moltes les vegades que han de contactar 

amb les famílies dels alumnes i d'aquesta forma podrien tenir accés a les dades personals  

i sobretot telefòniques actualitzades. En l'actualitat des de la secretaria del centre se'ls 

generen  llistats  amb  els  telèfons,  però  no  es  pot  garantir  l'actualització  puntual  dels 

mateixos.

Al ser personal adscrit al centre i per tant també al Departament d'Educació, el seu accés 

seria igual que la resta de personal que actualment ja té autorització d'accés.

La diferència respecte els pares, mares o tutors dels alumnes seria que en accedir-hi 

tindrien accés a la consulta de la fitxa personal de tots els alumnes del centre.
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2.2 PROTOTIP

El disseny del sistema és molt simple i net, amb les àrees ben definides i uniforme en tota 

la interfície fent-lo àgil i funcional, per tant, no proposaré canvis en el disseny.

2.2.1. Wireframes

Presentaré l'esquema del sistema existent mitjançant wireframe1

Com es pot veure a les captures de pantalles incorporades a la memòria, l'estructura del 

sistema és la següent:

• A la part superior trobem els blocs de treball

Centre | Professorat | Gestió | Utilitats | Dades | Sistema 

• Cada un d'aquests blocs dona lloc a un menú de treball, que alhora es subdivideix 

en un altre submenú específic d'allò que es vol gestionar.

• A continuació hi trobem l'àrea de treball pròpiament dita.

Aquest disseny es manté en tot el sistema, només canvia el contingut l'àrea de treball, i 

finestres de diàleg per algun tipus de petició.

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Website_wireframe
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El disseny dels prototips manté la mateixa interfície ja existent al sistema, varia la inclusió 

dels nous usuaris i els permisos que se'ls atorgaria.

A  la  finalització  dels  prototips,  aquests  són  mostrats  als  progenitors  i  personal  de 

consergeria  que anteriorment  havien  indicat  les  seves propostes  per  tal  de  fer  la  re-

avaluació del mateix. Tots ells han donat el vist-i-plau a la proposta presentada en aquest 

projecte.

Val  a  dir  que  la  facilitat  d'accés  que  he  tingut  per  poder  realitzar  aquest  seguit  de 

consultes  i  mostrejos  han facilitat  i  molt  el  desenvolupament  dels  prototips  i  d'aquest  

projecte.

També vull destacar que aquesta memòria ha estat mostrada a la resta dels usuaris del 

sistema que van mostrar el seu interès amb la realització de les seves propostes, trobant  

adequades les observacions indicades sobre el sistema existent, amb la única petició de 

si aquest projecte és rellevant o no, cosa que malauradament no és així i, per tant, els 

problemes detectats difícilment seran modificats.
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2.3 CONCLUSIONS I LÍNIES DE FUTUR

Malgrat  que hi  ha  aspectes  del  sistema que no  superen l'avaluació  dels  usuaris,  cal 

remarcar que la unificació de totes les bases de dades o sistemes d'emmagatzematge de 

la informació acadèmica dels alumnes de tot Catalunya en una sola ha estat un procés 

llarg i complexe. A això cal afegir que des de l'aplicació de la primera reforma educativa,  

en la que s'extingia els estudis de BUP i COU per substituir-los per la ESO i el Batxillerat, 

gairebé cada curs acadèmic hi ha hagut modificacions a la normativa que d'una forma o 

altra han alterat la seva gestió telemàtica, agreujant l'assentament d'un sistema novell 

amb molt poc temps de testeig per part dels usuaris.

El  sistema  està  ben  pensat  i  té  unes  possibilitats  molt  bones  per  poder  gestionar 

perfectament tots els processos acadèmics i administratius que es generen en un centre 

docent, però caldria poder “madurar” el producte sense haver d'anar posant “partxes” de 

forma gairebé improvitzada i sobre la marxa, perquè el procediment i la normativa així ho 

ha anat establint.

No sé què depararà el futur a aquest sistema, cada canvi de govern, tant autonòmic com 

central,  suposa un daltabaix a l'ensenyament.  Voldria  pensar  que sigui  com sigui,  les 

administracions hem d'avançar cap a un sistema de gestió i treball eficient i eficaç, evitant 

tot el possible la duplicitat de tasques i sobretot oferir un servei ràpid tant als usuaris com 

als  mateixos  ens  públics.  Un  exemple  d'aquesta  duplicitat  és  el  tema  dels  trasllats 

d'expedient dels alumnes que ja he comentat anteriorment.

Penso que és important optimitzar el  temps de les persones, oferint una administració 

oberta, àgil, adreçada al ciutadà, al servei de les persones. Per això he incorporat l'accés 

al sistema als progenitors, uns pares, mares o tutors legals que cada vegada disposen de 

menys temps per  poder  contactar  amb els  centres educatius dels  seus fills  en horari  

laboral i que així els permet poder fer el seguiment dels seus fills a qualsevol hora i des de 

qualsevol lloc, només els cal una connexió a internet. En aquest mateix sentit he agregat  

el  personal  de  la  consergeria  al  sistema,  part  de  la  seva feina  és contactar  amb les 

famílies i atendre les seves trucades o visites, és important que puguin ser autònoms i  

accedir a la informació de forma oberta.
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4.2.1. Accés al sistema del personal de la consergeria
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