Nou en aquesta entrega:
En aquesta darrera etapa s’han realitzat diferents tasques:
-S’ha corregit la memòria per segona vegada, redactant de
nou aquells punts poc clars, canviant aspectes menors i
donant el format adequat a tots els elements de la memòria.
-S’ha realitzat el pla de màrqueting de Senseseny, aquest
s’ha completat a partir del exposat als apartats referents
al màrqueting de la memòria.
-S’ha redactat un autoinforme analitzant les competències
transversals que la realització del treball final do
associades.
-S’ha fet una presentació PowerPoint i una exposició
gravada amb vídeo defensant el projecte, aquesta esta
dirigida al tribunal.
-Per al públic en general s’ha decidit fer un spot d’un
minut de durada.
Modificacions de l’entrega anterior:
Els elements que ja formaven part de l’anterior lliurament
(PAC 3) no han patit canvis substancials, més enllà de
correccions en la redacció o ortogràfiques.
Materials inclosos:


S’han realitzat els prototips de l’aplicació web
aquests s’han elaborat amb l’eina Fireworks CS6. S’han
exportat en HTML per a que puguin ser vistos amb un
navegador d’Internet. Seguidament es pot trobar una
descripció de les carpetes que els contenen:
o HTML desktop: En aquesta carpeta es troba el
prototip de la versió d’ordinador creat amb l’eina
Fireworks i disponible per a ser visionat amb un
navegador.
o HTML tablet: En aquesta carpeta es troba el prototip
de la versió per a tablets creat amb l’eina
Fireworks i disponible per a ser visionat amb un
navegador.

o HTML desktop: En aquesta carpeta es troba el
prototip de la versió mòbil creat amb l’eina
Fireworks i disponible per a ser visionat amb un
navegador.


Inclou la memòria del TFM.
(PAC_FINAL_mem_GarciaBonilla_JosepMaria.doc)



Inclou un pla de màrqueting amb els conceptes més
importants del màrqueting.
(PAC_FINAL_plamkt_GarciaBonilla_JosepMaria.doc)



Inclou un vídeo amb l’exposició i defensa del TFM en
format vídeo. Es pot consultar al següent link:
https://www.dropbox.com/sh/vqzvrhtfvgqvn9e/_sEKy1Zc5c
(PAC_FINAL_vid_GarciaBonilla_JosepMaria)



S’inclou la presentació escrita de l’exposició i
defensa del TFM.
(PAC_FINAL_prs_GarciaBonilla_JosepMaria.ptt)



S’inclou una petita presentació per al públic general.
(PAC_FINAL_prsgen_GarciaBonilla_JosepMaria.ptt)



S’inclou una presentació en format anunci per al
públic en general amb el nom. Es pot consultar al
següent link:
https://www.dropbox.com/sh/vqzvrhtfvgqvn9e/_sEKy1Zc5c
(PAC_FINAL_spot_GarciaBonilla_JosepMaria)



S’hi inclou un autoinforme avaluant les capacitats
transversals.
(PAC_FINAL_autoinforme_GarciaBonilla_JosepMaria.doc)

