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Situació inicial   (1/2)
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 El procés d’atenció als ciutadans que accedeixen als Centres de Serveis Socials (CCS) es
centra en la realització d’entrevistes on els/les professionals avaluen els casos i diagnostiquen
la situació, amb la identificació de demandes i problemes, per prescriure posteriorment
respostes/recursos.

 A nivell de sistemes d’informació aquest procés es registra en SIAS:

Entrevista Dades bàsiques i 
complementàries

Conclusions 
entrevista

SIAS

* Obligatòries 

Demandes
Problemes
Respostes

Objectius

 Manca de temps per al registre de 
dades.

 Registre de DPR viscut com a 
obligatorietat i sense valor afegit

 Registre deficient de DPR 

 Facilitar el procés 
de registre de DPR

 Aconseguir que el 
DPR aporti un valor 

afegit també de 
cara al procés 

d’atenció

Necessitats detectades

Moderador
Notas de la presentación
Des dels Centres de Serveis Socials, la codificació d’aquest DPR en SIAS s’ha viscut com quelcom que es fa pel fet de ser obligatori, però que, en canvi, no aporta cap valor afegit a nivell d’atenció. Això donava lloc a un dèficit molt significatiu de registre.Tanmateix, aquestes dades són de gran utilitat per a l’organització (per a l’extracció d’indicadors); però també ho poden ser per a aportar informació als i les professionals (per veure evolució del cas, per conèixer què s'atén i que s’ofereix, …). 
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Nou procés de treball

Demandes
Problemes
Respostes

Dades bàsiques i 
complementàries

Entrevista

Sistema proposa 
DPR

Professional 
valida DPR          

o fa contraproposta

X

Sistema analitza 
contingut contra allò 
que professionals 

registren sota 
conceptes concordants

Conclusions 
entrevista

Nou Procés de Treball (1/3)

Entrevista Dades bàsiques i 
complementàries

Conclusions 
entrevista

SIAS

* Obligatòries 

Demandes
Problemes
Respostes

SIAS

 Amb l’objectiu de facilitar el procés de registre (reduint el temps destinat i facilitant el
multiregistre), i aconseguir que sigui viscut com que aporta valor en el procés d’atenció, des de
l’IMSS es planteja un nou procés de treball

El sistema ha après 
d’allò que els  
professionals han 
informat (intel·ligència 
col·lectiva) i busca i 
proposa 
correspondències en 
casuístiques similars. 

Moderador
Notas de la presentación
El professional valida sempre la proposta realitzada pel sistema i amb això el sistema va actualitza la intel·ligència col·lectiva i s’assoleix un APRENENTATGE AUTOMÀTIC.
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 Conclusions de la prova pilot:

 Un cop entrenat el sistema es va comprovar que la seva eficàcia i el seu nivell de concordança
és molt elevat: entre el 75 i el 95% en funció de la categoria.

 També un major volum de multi proposta (més d’una D, P, R per cas) que per mitjà del
registre manual.

 A més de l’estalvi de temps, el fet que el sistema ja et proposi DPR fa que els i les professionals
puguin tenir una guia o orientació en cas de dubte.

Resultats
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Sistema “Text Mining ”  (1/10)

Entrenament del sistema
a partir de 300.000 registres de 
conclusions de cites dels últims 3 anys i del 
seu registre significatiu de Demandes 
Problemes i Respostes realitzat pels 
professionals dels CSS .



19/5/2020 6

Sistema “Text Mining ”  (2/10)

Contingut de les conclusions de les
entrevistes, camp de text obert, en
castellà o català

Informació Desestructurada Informació Estructurada
Proposta DPR basada al catàleg de
Demandes, Problemes i Respostes de
Drets Socials
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Sistema “Text Mining ”  (4/10)
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Sistema “Text Mining ”  (5/10)
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Sistema “Text Mining ”  (6/10)



19/5/2020 10

Sistema “Text Mining ”  (7/10)
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Sistema “Text Mining ”  (8/10)
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Sistema “Text Mining ”  (9/10)



Gràcies per la vostra col·laboració!
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