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1.Seguiment i treball en equip 

 
Durant el procés d’elaboració del treball la comunicació amb el consultor ha estat breu, ja que ja 
tenia una idea bastant clara del projecte que volia desenvolupar i amb quines tecnologies, pel 
que el consens sobre quin havia de ser el projecte va ser molt ràpid i no em va posar cap 
problema per a fer-ho amb les tecnologies que volia aprendre i revisar. Pel que fa al seguiment 
durant el desenvolupament, no li he comentat masses dubtes ni problemes més enllà de les 
entregues de les PAC, i problemes de temps deguts a la feina durant l’entrega de la PAC 3. 
Aquesta falta de comunicació i seguiment és bàsicament deguda a que per temes de feina no 
vaig disposar de gaire temps de desenvolupar el projecte durant els mesos de novembre i mig 
desembre, el que em va obligar a fer un sprint especialment als últims dies de desembre i principis 
de gener, pel que no vaig tenir gaire marge per fer consultes i postes en comú amb el consultor.  
 
Per aquest apartat sóc conscient de que no he pogut mantindre una comunicació efectiva amb 
el consultor durant el procés del treball degut a les hores que hi he pogut dedicar especialment 
durant la meitat del desenvolupament, per tant valoro aquesta part amb un 5 ja que la 
comunicació inicial va ser molt ràpida i efectiva per poder començar a treballar però no hi ha 
hagut un seguiment per la meva part. 
 

2.Realització i compliment de la planificació. 
 
La planificació que vaig fer sobre el projecte es va basar directament en el que demanaven les 
entregues de les PAC per tal de tingues temps per anar desenvolupant amb calma, bàsicament 
fent servir el primer mig més per fer tot l’anàlisi de requisits del sistema i muntar les bases del 
codi, el segon mes per a la realització del disseny per posteriorment al novembre poder fer la 
programació de l’aplicació i tenir de marge el desembre per acabar d’optimitzar el codi i tenir unes 
setmanes de marge d’error durant la planificació i acabar de fer la documentació. El meu error 
va ser planificar-ho de forma que fes servir tot el temps lliure per al desenvolupament, amb una 
mitja de 20 hores setmanals, que després al dia a dia son irrealitzables, degut a que a vegades 
la feina t’obliga a sortir més tard, o un dia no tens ganes de posar-te a treballar en el projecte 
després de la jornada laboral, etc… Això doncs són hores de previsió que es van perdent i que 
s’han de compensar més tard i van sobrepassar per molt el marge que havia deixat  pel 
desembre, juntament amb un timing amb el treball que em va obligar a fer jornades de treball 
molt més llargues durant tres setmanes al desembre degut a una pujada a producció d’un 
projecte i no vaig poder avançar el suficient, deixant-me amb una bona part del desenvolupament 
per fer encara a finals de desembre, on vaig fer servir les vacances per dedicar més de 16 hores 
diàries al desenvolupament per tal de poder arribar a temps. 
 
Per tot això, crec que hauria d’haver tingut en compte possibles problemes amb la feina o socials 
que han afectat al temps lliure i l’estat d’ànim per a poder posar-se a desenvolupar el projecte, 
sobretot al principi que no es nota tant la pressió de temps i deixar-se un dia sense fer res afecta 
a la planificació, però ho vaig fer pensant que almenys treballaria una mitjana de 3 hores al dia, 
fet que no s’ha complert, de totes maneres crec que sense problemes a la feina la planificació 
era bastant precisa i assequible menys a la part de desenvolupament, que donat els problemes 
que m’he anat trobant durant el desenvolupament, afegiria dues o tres setmanes més. No crec 
però que hagués pogut fer gaire més, ja que normalment a la feina en desenvolupar un portal 
entre més d’una persona i coneixent la tecnologia ja triguem uns quants mesos, pel que més o 
menys estic satisfet del que he pogut aprendre i el resultat final pel temps que hi he pogut dedicar 
ja que no ha sigut tan fàcil com creia compaginar el treball amb el projecte. Per tant, avaluaria 
aquesta part amb un 7, ja que l’únic error ha sigut no comptar amb possibles imprevistos de la 
vida diària. 
 
 



3.Qualitat del producte en les diferents fases de realització amb 

criteris i bones pràctiques pròpies de l’àrea del TFG. 
 
Crec que la qualitat final del projecte és bastant bona, tot i que a simple vista no dona la sensació 
de ser un portal web gaire complicat, la utilització de frameworks amb els que no era totalment 
familiar i normalment ja havia treballat amb entorns muntats ha fet que hagi de buscar molta 
informació per tal de aprendre a fer-los servir i amb bones pràctiques de programació, això també 
m’ha limitat el temps per al desenvolupament de contingut del portal, com per exemple l’absència 
del xat que volia implementar, la seva implementació no era tant tribal com havia planejat i vaig 
decidir als últims dies deixar-ho córrer per tal de no lliurar el projecte amb un xat a mitges o que 
no funciones bé. Per altra banda, m’hagués agradat poder arribar a desenvolupar el panell 
d’administració, tot i que hagués estat una sèrie de serveis CRUD per a cada una de les entitats 
del model de dades hauria donat més contingut per ensenyar el treball, però de totes maneres 
crec que la realització de la part de l’usuari del portal ja ha portat suficient feina. 
 
Pel que fa al disseny crec que es pot millorar l’aspecte general de l’aplicació però encara i així 
crec la usabilitat i l’experiència d’usuari es prou satisfactòria i l’elecció de la paleta de colors 
queda bastant bé tot i que algunes pàgines com la de cerca, queda una mica sobrecarregada 
per la quantitat de camps per filtrar resultats. 
 
En general crec que l’aplicació web té un bon nivell de qualitat en quant al codi i l’escalabilitat 
que té, ja que anar afegint noves pantalles és molt ràpid degut a que estan tots els serveis definits 
i només cal fer la vista i el controlador, tot i que al no fer servir cap tipus de framework de contingut 
per a la realització de la vista, la quantitat de JavaScript necessari per fer segons quines 
operacions és bastant alta i això si que provoca una pèrdua de temps. Per tant crec que posaria 
un 8 en aquest apartat ja que el codi que hi ha al darrere del portal amb la utilització de un bon 
nombre de frameworks que s’utilitzen molt freqüentment en l’àmbit professional té un bon nivell, 
tot i que l’aplicació no està en un estat òptim per passar a un entorn de producció. 
 

4.Qualitat de la memòria 
 
La memòria al final ha sigut bastant extensa, encara que he intentat fer les definicions i 
explicacions d’ús de les tecnologies lo més simples i fàcils d’entendre possibles tota la definició 
dels casos d’ús que vaig detectar en la presa de requisits i definició de l’abast inicial de l’aplicació 
han ocupat bastant encara que al definir-los en taules són més fàcils de llegir o ignorar els que 
no interessin. 
 
Pel que fa a l’arquitectura de l’aplicació, crec que la imatge en forma de d’esquema que he creat 
és la millor forma d’explicar quina arquitectura conforma el portal, ja que al fer servir tants 
frameworks diferents ha sigut una mica complicat poder anar explicat com es connecten entre 
ells i quina funció donen, per això crec que amb la imatge és pot veure de forma ràpida i després 
es pot completar la informació amb l’explicació posterior i la definició dels frameworks que hi ha 
posteriorment a la memòria. Per tant crec que he fet una bona utilització de recursos gràfics en 
general durant la memòria, tant per il·lustrar això, com els wireframes que conformen les primeres 
fases de disseny de l’aplicació i la guia d’instal·lació, ja que pot ser una mica confús al haver de 
muntar tot l’entorn per a poder executar el portal en l’entorn local. 
 
En quant a la pauta donada per al tipus de TFG l’he seguida bastant al peu de la lletra, eliminant 
algunes seccions que no aplicaven per al meu projecte però mantenint l’estructura e intentant 
mantenir una coherència en l’estil durant tota la memòria. 
 
En general, crec que podria haver aprofundit més, especialment en l’explicació de codi i exemples 
de l’aplicació, però degut al límit de pàgines he hagut de prioritzar, així que valoraria la memòria 
com un 7. 
 
5. Qualitat de la presentació en vídeo. 
 



La realització del vídeo ha estat un resum de la memòria fent servir elements visuals com a  reforç 
de la veu per tal de que la presentació sigui més atractiva i no gaire espessa sobretot a l’hora 
d’explicar l’arquitectura del sistema i com ha estat desenvolupat ja que pot ser la part menys 
entretinguda i de difícil comprensió si no s’està familiaritzat amb les tecnologies per tant el vídeo 
ajuda també a entendre l’estructura del projecte i el paper que tenen cada una de les tecnologies. 
 
En el vídeo s’explica la idea de l’aplicació, la divisió en fases i l’abast que s’ha definit per aquest 
projecte, posteriorment s’explica l’arquitectura del projecte i els frameworks que hi intervenen 
juntament amb la metodologia de treball que s’ha dut a terme. Tot seguit s’explica quins canvis 
a anat sofrint la idea del projecte durant el desenvolupament i quines funcionalitats no han estat 
incloses en l’entrega final. Per acabar, es donen les conclusions del projecte, començant per les 
millores que necessita el projecte i un repàs de totes les tecnologies i tècniques que he aprés 
durant la realització del projecte. 
 
Un cop aquests punts, hi ha una demostració del portal web en funcionament, com algunes parts 
requereixen de la interacció de varis usuaris, en alguns moments en mostraran dos usuaris al 
mateix temps. 
 
Jo valoraria el vídeo de presentació amb un 8, ja que explica tots els punts principals de la 
memòria i mostra correctament el funcionament de l’aplicació, per a poder puntuar més alt el 
vídeo hauria de dominar molt més les tècniques d’edició per a poder crear un vídeo que destaqui 
per la seva edició juntament amb tenir més temps per al seu desenvolupament. 
 

6. Qualitat de la presentació escrita-visual. 
 
La presentació escrita l’he fet molt més visual que escrita i orientada en l’explicació de en que 
consisteix el projecte i no tant en com està fet, ja que està dirigida a un públic general i no seria 
adient començar a parlar de tecnologies concretes durant la presentació ja que no entendran del 
que s’està esmentant. Per tant amb una menció d’una diapositiva sobre l’arquitectura hi ha prou, 
la resta està centrat en explicar a qui va dirigida l’aplicació, que intenta aconseguir, quina previsió 
de futur té, lloc al mercat, finançament i a mostrar l’aspecte de l’aplicació web, acabant amb les 
conclusions del projecte. 
 
Valoraria aquesta part amb un 9 ja que crec que el resultat final es prou visiblement atractiu per 
a tot tipus de públic i no incideix massa en termes tecnològics que podrien fer que un usuari que 
no els conegui s’avorreixi i perdi l’interès per l’aplicació. 
 

7. Autoavaluació 
 
Per acabar, crec que el resultat final del projecte és prou bo, m’he trobat una gran quantitat de 
dificultats durant el desenvolupament, especialment amb les configuracions dels frameworks per 
a que treballin entre ells i per aconseguir les funcionalitats desitjades. Feia ja més d’un any vaig 
treballar uns mesos en una aplicació fet amb Hibernate però com ja estava muntat el model de 
dades quan jo hi vaig ser no vaig aprendre gaire com funcionava, i durant la realització del 
projecte, al haver d’implementar un nou projecte amb Hibernate he pogut aprendre molt més del 
seu funcionament, com integrar-lo al projecte i com afegir-lo amb Spring Data JPA, framework 
que no havia fet servir mai, així com Spring Security. 
 
També he pogut aprendre a optimitzar l’aplicació mitjançant l’ús de caches per agilitzar els 
processos de recollida de dades mestres del portal, i l’encriptació de les dades en Hash256 amb 
sal mitjançant l’Spring Security. A més, m’ha anat bé per recordar jQuery que feia molt de temps 
que no hi treballava i les JSP amb l’ús d’EL (Expression Language) per utilitzar les dades dels 
models d’Spring dins la JSP. 
 
A més en quant a disseny i l’esquelet de la pàgina he aprés moltes propietats noves pertanyents 
a CSS3 i HTML5 que desconeixia ja que no havia treballat amb elles encara, i sobretot per al 



disseny responsive la utilització de Bootstrap i les media querys per a definir els estils en funció 
de les dimensions del dispositiu. 
 
Per tant, ha sigut una bona experiència el poder desenvolupar aquest portal, ja que he expandit 
molt els coneixements sobre frameworks molt utilitzats en l’entorn professional i que no es veuen 
durant el grau al ser tecnologies molt especifiques, així com implementar tècniques d’encriptació 
vistes en assignatures com Matemàtiques per a multimèdia i utilitzar les bases de Programació 
web , Programació web avançada i Programació orientada a objectes sobre les quals es basa 
l’aplicació (Java 8, HTML, JavaScript, CSS). A més també he aplicat coneixements adquirits en 
Disseny i Disseny d’Interfícies per tal de crear el disseny de l’aplicació. 
 
Per acabar crec que ha sigut una experiència molt profitosa per als meus coneixements i afegir 
al meu currículum, tot i que el portal web té moltes millores pendents i parts per desenvolupar, 
crec que pel temps de desenvolupament total i el nivell de coneixements amb el que partia sobre 
aquestes tecnologies el resultat ha estat bastant bé i profitós, per tant jo valoraria el projecte amb 
un 7.5, ja que si hagués pogut dedicar-hi més temps podria haver acabat de polir alguns detalls 
o desenvolupar el panell d’administració que hauria fet pujar el projecte a més nota en la meva 
opinió.  
 


