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Instruccions per a omplir la memòria del projecte 

 

Dades generals del projecte 

 Nom del projecte: Poseu el mateix que es va introduir en el formulari de la proposta.  

 Codi: Copieu el codi que mostra el formulari de la proposta 

 Breu descripció de la solució: Feu un breu resum en 3 o 4 línies de l'acció proposada.  

 Servicis/unitats que intervenen (a banda del SI): Indiqueu ales unitats o serveis implicats en el 

projecte. Les unitats que participen han de proporcionar les seues especificacions, requeriments, 

etc. 

 Grups d'interès: S'han d'indicar els diferents col·lectius o grups d’interès (alumnes, personal de la 

universitat, personal de determinades unitats administratives, personal d'un centre, etc.) que 

actuaran en el desenvolupament de l'acció o als que afectarà la solució proposada. En concret, 

hem d'escriure en cada una de les caselles el nombre de membres del col·lectiu que apareix en la 

fila que tindran un paper actiu en cada un dels següents rols (susceptibles de modificació si es 

considera oportú): 

-Disseny: Prendran part activa en l'especificació funcional i de requisits del sistema. 
-Formació: Rebran la formació sobre operació i ús del sistema. 
-Usuaris: El nombre de persones del col·lectiu que potencialment podran usar el sistema. 
-Comunicació: Hauran de conèixer l'existència del sistema, encara que no siguen els seus usuaris. 
-Satisfacció: Podran opinar sobre la satisfacció del sistema una vegada utilitzat. 
-Avaluació: Avaluaran si el sistema ha aconseguit els objectius previstos. 

 

Descripció detallada del projecte 

En aquest apartat s'haurà de proporcionar tota la informació que permeta conèixer com s’assoliran els 

objectius perseguits; de manera orientativa, proposem els apartats següents:  

 Normatives aplicables. 
 Anàlisi funcional. 
 Especificació de requisits.   
 Solució proposada i accions a realitzar (desenvolupaments, compres, instal·lacions, divulgació, 

etc.). 
 Integració amb altres serveis i infraestructures. 

 

També pot ser molt útil incloure els procediments implicats descrits a través de llenguatge natural o bé 
utilitzant algun diagrama del procés. 
 
Amb aquesta informació el Servei d'Informàtica podrà estimar les hores de desenrotllament i planificar 
de manera adequada les tasques. 
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Fites del projecte - lliurables 
 

Identificar les fases del projecte que puguen identificar-se amb una acció ben definida indicant si s’ha 

de finalitzar en una data determinada. La finalització d'una fase pot associar-se a l'entrega d'un 

producte. És molt important definir bé les fites del projecte perquè permetrà fer-ne un bon seguiment. 

A tall d'exemple es podrien considerar lliurables o fites l'elaboració d'un determinat document, la 

finalització d'una part de l'aplicació, la compra d'un equipament, la impartició de la formació, la 

terminació de la fase de proves, etc. 

 

Limitacions i condicionants del projecte junt amb les seues solucions 

Es demana fer un senzilla i breu anàlisi dels riscos (entesos com a limitacions i condicionants) abans de 

començar el desenvolupament. Es demana identificar els factors que poden impedir o influir de 

manera negativa en el desenvolupament del projecte i en la seua posada en marxa.  

Es demana també indicar les seues possibles solucions. 

A manera d'exemple, la qual cosa caldria considerar ací serien aspectes com: mancances normatives, 

falta de conscienciació, si es preveu un canvi important en la manea de treballar d'alguns col·lectius, 

falta de formació, etc. 

 
 


