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Introducció 
Dins del Treball de final de grau hi ha un apartat que és l’autoinforme. Amb 
aquest es vol fer una autovaloració, així com donar a conèixer les habilitats 
i coneixements que s’han assolit durant el grau sobre cadascuna de les 
competències transversals que s’han aplicat al treball de final de grau. 

Seguiment del treball en equip 
El seguiment d’aquest treball de final de grau ha estat ampli i bastant ràpid 
d’execució. 

La primera posada en contacte va ser el primer dia del semestre amb un 
correu citant-nos per fer una videoconferència de posada en comú del que 
es volia fer de projecte. Des d’aquest moment i per tal de millorar la 
comunicació, a més dels concebuts correus electrònics, es van programar 
trucades de videoconferència amb els que era molt més senzilla la 
comunicació, la posada en comú d’idees i, per tant, el seguiment del treball. 

Tal com he dit, i tret de problemes puntuals que es tractaven per correu 
electrònic, el seguiment es feia per videoconferència, aproximadament una 
cada quinze dies. En cada comunicació es revisava la feina feta, si era 
necessari es feien propostes, es resolien els dubtes que es poguessin tenir i 
finalment es feia una planificació de feina feta per la següent comunicació. 

Aquest ha estat un punt molt fort a la feina del treball de final de grau per 
això crec que aquí la nota ha de ser un 9. 

Realització i compliment de la planificació 
Tal com he explicat a l’apartat anterior com es feia un seguiment existiu de 
l’evolució de la feina, això ha fet que el compliment de la planificació feta 
fos gairebé perfecte. 

Durant el primer mes es va crear l’estructura de les planes web i es va 
decidir com es tractarien les estadístiques dins dels treball. També es va 
començar a treballar en la plana inicial. 

Així al mes de novembre ja es va acabar, a excepció d’alguns petits detalls, 
la plana principal, la variació per als mòbils i el contingut de les finestres 
d’història i centres penitenciaris. 

Finalment, durant el mes de desembre es van fer totes les planes de les 
estadístiques es van polir els últims detalls i es va començar a fer les 
presentacions. 

Igual que el seguiment, el compliment de la planificació ha estat gairebé 
perfecte, solament alguns petits detalls que es van polir ràpidament. La 
nota podria ser un altre 9. 



2 
 

Qualitat del producte en les diferents fases de 

realització amb criteri i bones pràctiques pròpies de 

l’àrea de TFG 
El treball de final de grau que ens ocupa va començar com una plana 
senzilla on el més important eren les estadístiques. Amb les primeres 
reunions es va canviar el plantejament i es va pensar a fer una web amb 
més dades i sobretot que fos de disseny responsiu. 

Aquesta millora ha fet que el nostre target hagi augmentat 
considerablement perquè a més dels usuaris d’ordinador també 
interactuaran els usuaris d’smartphone i tabletes. 

La realització dels gràfics d’estadística es volien fer amb la biblioteca de 
JavScript D3.js però per problemes de temps i la gran corba d’aprenentatge 
que era necessària es posava en risc la realització de la feina o que els 
gràfics no fossin tan nombrosos o tan acurats. Es va decidir utilitzar una 
eina d’internet per la qual la corba d’aprenentatge no era tan gran i a més 
els resultats eren els adequats al que es cercava. Aquest recurs és 
quadrigram.com que és una eina que el que fa és transformar les dades es 
proporcionen mitjançant una taula d’Excel en un gràfic segons unes 
especificacions que es passen a l’aplicació. 

Per cercar la informació per fer possible els apartats on s’havia d’explicar la 
història de les presons es va optar per recollir-la al CEJFE (Centre d’Estudis 
Jurídics i de Formació Especialitzada) perquè fos el més fidedigna possible. 

Crec que amb aquest producte s’ha aconseguit mostrar les dades de les 
presons de Catalunya de forma agradable i senzilla. El que fa molt més 
agradable a l’usuari el seu estudi, ja que les dades numèriques són molt 
espesses i la majoria d’usuaris no en poden o no en saben treure les 
conclusions adequades.  

En aquest apartat la nota podria ser un 8 o un 9, ja que encara que sí s’ha 
millorat el producte encara es podria millorar més. 

Qualitat de la memòria 
Per fer la memòria m’ha ajudat en gran manera la meva feina com 
funcionari del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. En 
aquesta feina haig de fer informes de seguiment i d’estat gairebé a diari, 
això fa que, des del meu punt de vista, la qualitat dels meus escrits sigui 
bastant alta. 

Això ha fet que els escrit, igual a la memòria com al desenvolupament del 
projecte, siguin clars i transmetin el que es vol dir amb senzillesa i d’una 
forma ordenada i el més esquemàticament que s’ha pogut. D’altra banda, 
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per les dades més sintètiques s’han utilitzat taules ja que fan molt més 
intel�ligible la seva lectura. 

Crec que aquest apartat la nota ha de tornar a ser alta, per això crec que un 
8 seria el més apropiat. 

Qualitat de la presentació en vídeo 
A la presentació en vídeo s’ha elegit el fons negre amb lletres blanques 
perquè crec que és molt més llegible que al contrari. 

Primer s’ha fet un guió amb el que es volia mostrar i dir. Seguidament ha 
començat la gravació de la veu, el punt més fluix perquè a mi m’agrada 
més parlar amb un públic que a una màquina. El següent ha estat triar les 
imatges i gravar els vídeos de  pantalla per poder mostrar els diferents 
apartats de l’exposició. 

L’argument ha estat guiat per la realització de la feina. S’ha començat per la 
preproducció, seguidament explicar la realització del producte i, finalment,  
fer l’exposició del producte. 

Crec que traient el “problema” de la veu és un vídeo senzill però que 
comunica tot l’important i està força aconseguit. Per aquests motius crec 
que la nota podria ser un 7. 

Qualitat de la presentació escrita-visual 
Aquesta presentació és solament del producte, no del seu 
desenvolupament. On s’explica el funcionament del mateix als usuaris. En 
aquest supòsit s’explica el contingut i la navegació pel producte. Així primer 
s’exposa la plana principal de l’aplicació i la plana principal per interfícies de 
mida reduïda, seguidament s’expliquen els enllaços de les primeres parts –
història i centres penitenciaris- i les finestres que s’obren. L’última part és la 
que expliquem és la dels gràfics de les estadístiques. 

Aquesta presentació té una guionització senzilla però força afectiva, on els 
usuaris sabran que han de fer en cada moment que és el que poden fer i el 
que poden esperar de l’aplicació. 

S’ha posat música de fons perquè fa més amè el seguiment que és el que 
volem, a més d’explicar el producte. 

La nota per aquesta presentació ha de ser un 8 o un nou, explica tot el que 
ha d’explicar amb senzillesa i resumit perquè l’usuari no es cansi i tampoc 
deixi de posar atenció a l’explicació. 
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Autoavaluació 
Hi ha parts que es poden millorar –com ja he comentat fer els gràfics de les 
estadístiques propis mitjançant la biblioteca D3.js-, es poden fer moltes 
més estadístiques i ampliar-ne les que hi ha. 

Però pel tipus de producte –no existent en aquests moments-, pel 
desenvolupament i seguiment de la tasca encomanada, com s’han arranjat 
els problemes, el temps per aconseguir arribar a la fita i la qualitat final crec 
que la nota global hauria de ser d’un 8 alt (Notable). 


