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LLIURABLE INDICADOR

MEMÒRIA DEL TREBALL

El pla de projecte té uns objectius adequats, clars i concrets i una planificació apropiada del treball a fer. x

S’identifiquen els aspectes rellevants del problema a resoldre i de la solució desitjada. x

S’escullen i utilitzen les eines TIC adequades en cada moment (planificació, desenvolupament i presentació). x

Es desenvolupa la solució triada seguint els criteris, normatives i bones pràctiques pròpies de l’àrea del TFG. x

La memòria del treball està redactada de forma correcta, clara i sintètica i segueix l’estructura predeterminada. 
Inclou l’abstract en anglès.

x

PRODUCTE / RESULTAT
S’assoleix un producte final de qualitat, que respon als objectius inicials amb un grau de dificultat raonable 
d’acord amb els criteris propis de l’àrea de TF.

x

PRESENTACIÓ La presentació dels resultats del treball és visual, concisa i amena. x
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Seguint les pautes que proporciona la UOC per a l’elaboració del TFG he sabut explicar d’una manera clara i entenedora el que ha sigut el 
meu projecte. Pel que fa a la memòria he seguit una pauta estructurada i la presentació és polida. Gràcies a les diferents entregues durant el 
semestre, l’he pogut desenvolupar sense pressions i corregir a mesura que rebia indicacions i respostes als meus dubtes per part del consultor.

Dissenyar el pla de treball, a causa de la manca d’experiència, ha sigut el primer desafiament, ja que fa una mica de vertigen preveure el 
temps de dedicació a cada fase del projecte. Però, seguint les correccions del consultor, s’ha acomplert de manera satisfactòria. 

Els objectius han sigut clars des d’un principi i així s’han mantingut. Un dels principals reptes d’aquest projecte era introduir-me en el món 
del mapping per aprendre el seu procés dels del començament. Mai abans havia treballat amb projectors ni amb aquesta tècnica, per tant la 
recerca i documentació han estat molt importants en la primera fase del projecte, ja que en depenia la postproducció. Encara que em quedi molt 
per recórrer, em sento orgullosa del resultat obtingut. L’aprenentatge d’un nou programari, com Qlab, per a poder treballar amb audiovisuals en 
un espectacle en viu, també ha estat satisfactori, encara que no n’hagi pogut explorar totes les seves capacitats.

Un altre punt important és la creativitat: A partir d’un article i una realitat tangible he creat una història, inventat un personatge i una situació. 
Per explicar la història he volgut treballar el collage amb fotografies d’objectes relacionats amb el que s’explica. El resultat és curiós i tot i que 
crec que es pot explotar molt més, ja que el producte entregat és molt petit, i amb un desenvolupament de l’argument es podria jugar molt més 
amb aquesta idea.

L’ús i aplicació de les TIC han estat aplicats en tot el treball, ja sigui per presentar els diferents documents o en l’elaboració del producte.
El diferent programari que he utilitzat ha sigut:
- Per a l’elaboració de la memòria: Pages, InDesign
- Per al projecte: Photshop, After Effects, Illustrator, Audition, Camera Raw, Qlab
- Per a la presentació: Keynote
- Per a l’entrega de les diferents PACS i diferents entregables del projecte final: plataforma de la UOC, l’eina Presenta, Wetransfer
- Comunicació amb el consultor: Fòrum de la UOC, e-mail, Drive
Tot i tenir un anglès bàsic aquest idioma m’ha servit per a poder documentar-me, seguir manuals i tutorials diversos i poder redactar l’abstrac 

de la memòria. En aquest cas he utilitzat el corrector Grammarly com a eina de suport.
L’estructura del procés seguit durant el projecte queda correctament sintetitzada en la presentació, on tot es simplifica d’una manera clara 

i entenedora.
Personalment, estic satisfeta amb tot l’aprenentatge adquirit durant el projecte.


