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1. Capacitat de comunicació escrita en l’àmbit acadèmic i professional 

 Aplicació de la competència:  Redacció de la memòria i manuals (“Manual de 

configuració per visualitzar la web”, “Guia de desenvolupament de la web”, 

“Manual d'identitat visual”), redacció de la documentació del producte (Web de 

“Modo Arcade”), preparació de la presentació. 

 Recursos utilitzats:  Correctors ortogràfics, programari d’ofimàtica (Microsoft 

Word, PDF, PowerPoint). 

 Grau d’assoliment: Desitjable. L’expressió escrita és una forma de 

comunicació que m’agrada i estic acostumada a fer redaccions i documents 

escrits per diferents assignatures. No ha sigut complicada la comunicació 

escrita. 

2. Ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional 

 Aplicació de la competència: eines TIC utilitzades al llarg del treball. 

 Recursos utilitzats: programari tant d’ofimàtica (Microsoft Word, PDF, 

PowerPoint) com d’edició d’imatge (Photoshop CS5) i vídeo (Premiere i After 

Effects). Programari tècnic pel desenvolupament del projecte en si (XAMPP, 

Joomla, ús de plug-ins). Campus virtual de la UOC. 

 Grau d’assoliment: Desitjable. He posat en pràctica programari divers el qual 

vaig tocar al llarg del curs, així com també he pogut aprendre a utilitzar de 

nous com el Xampp i Joomla, el qual voldré aprofundir més en ell al acabar el 

treball. 

3. Capacitat de comunicació en llengua estrangera 

 Aplicació de la competència:  Ús de fonts d’informació i recursos en anglès, 

elaboració de documents en anglès (codi HTML i CSS, termes dels manuals). 

 Recursos utilitzats: Traductors automàtics. 

 Grau d’assoliment: Desitjable. Majoritàriament ha sigut el llenguatge aplicat en 

el codi d’alguns documents de programació i algunes paraules del software 

utilitzat en la realització del treball. S’ha hagut de tenir un bon enteniment de 

tots els termes que han pogut aparèixer en llengües estrangeres i que significa 

cadascun, o en cas de dubte buscar el significat per comprendre-ho. 
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4. Treball en equip 

(Aquesta competència no s’ha desenvolupat en aquest treball). 

 

5. Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i futurs entorns 

 Aplicació de la competència:  aprenentatge de nous programaris com a part 

del treball final (Joomla, XAMPP). 

 Recursos utilitzats: Tutorials i manuals, bibliografia. 

 Grau d’assoliment: Desitjable. S’ha obtingut un bon aprenentatge en l’utilització 

d’un nou software que no havia utilitzat abans i també en la realització d’un 

bon seguiment de tutorials, així com en  la creació de manuals.  

Possibilitat oberta a una ampliació del projecte si s’hagués disposat de més 

temps i coneixements adquirits amb l’experiència, ja que les eines utilitzades 

permeten afegir més continguts i sempre sorgirien noves idees i futures 

millores, però valoro el resultat com positiu. 

 

6. Capacitat per innovar i generar noves idees 

 Aplicació de la competència:  Utilització de Joomla, que és un software que no 

havia utilitzat abans. Activitats realitzades per investigar una mica l’estat del 

tema del treball en l’entorn, així com el seu públic objectiu i les seves 

necessitats. 

 Recursos utilitzats: Internet, experiències de persones del meu entorn. 

 Grau d’assoliment: Desitjable. Selecció del tema pel treball mitjançant una 

pluja d’idees i deixant-me portar pels gustos personals i tenint intenció 

d’innovar i crear quelcom poc comú actualment. Amb l’informació recollida per 

diferents mitjans s’han pogut obtenir idees per la realització del treball, com pot 

ser alhora d’escollir l’estil de la web, els apartats d’informació i continguts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


