
1. Capacitat de comunicació escrita en l’àmbit acadèmic i professi-
onal

El treball m’ha obligat a documentar cadascuna de les decissions i cadascun dels 
passos que he anat donant. He hagut d’escriure molt i intentar que tot tinguès una 
forma correcta. Jo pensava que la feina important era el treball en si, però la docu-
mentació ha estat realment important. 
Un dels punts importants ha estat utilitzar el vocabulari correcte per cada con-
cepte. Un treball tan llarg utilitza moltes vegades els mateixos conceptes i obliga a 
buscar sinònims sense perdre sentit.
El web també inclou molta informació escrita que  és el resultat de recollir molta 
informació i fer una sintesi. La manca de temps em pot haver fet redactar d’una 
manera menys curosa, però crec que no estan malament. Tot aquest treball ha 
suposat un volum de feina molt gran per mi i tinc la sensació de deixar-ho tot a 
mitges.

2. Ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional
Crec que en aplicació de les TIC he fet pràctiques de sobres. Jo diria que he utilit-
zat tots els programes del paquet d’Adobe, he fet servir APIs de xarxes socials, he 
programat en PHP i Javascript, etc.
Per a moltes tasques he fet servir programes com Gantt Project, Tableau Public o 
Cacoo. També he fet servir OpenOffice en diverses ocasions.
He estat molt curós en les còpies de seguretat. De tots els arxius que formaven el 
TFG he fet còpies contínuament. A casa tinc un NAS, però també he fet còpies a 
l’ordinador de la feina.
En quant a la web he treballat amb una còpia en un pen drive, disposava d’una al-
tra en el servidor de proves i la del servidor remot. No obstant això, he instal·lat un 
plugin a wordpress que manté el sistema de seguretat i m’envia backups de la base 
de dades periòdicament.
3. Capacitat de comunicació en llengua estrangera
He treballat aquesta competència relativament poc. Bàsicament he intentat con-
tactar amb la BBC i he vist molts vídeos en anglès. Un factor a tenir en compte és 
que moltes vegades m’ha costat menys trobar informació utilitzant aquesta llengua. 
Molts dels portals d’ajut a la programació estan en anglès o tenen una traducció no 
massa bona.
Puc dir que m’he comunicat molt en llengua extrangera en el paper de receptor. El 
tema tractat es una guerra en que el Regne Unit era un dels implicats en el conflic-
te. Molta de la informació l’he trobat en anglès.

4. Treball en equip
5. Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i futurs entorns
En el procès de treball ha estat un factor constant. La recerca de possibilitats per 
realitzar el video interactiu m’ha portat a tota una sèrie de possibilitats a les que 
m’havia d’adaptar. L’elecció del plugin ha condicionat el treball i he hagut d’adaptar 



el procès de treball per adaptar-lo a les seves funcions i el mode de funcionament. 
Cada nova pregunta em portava una nova solució i havia d’aprendre alguna cosa 
nova per aconseguir una bona finalització. Aquest fet és constant des que vaig 
començar el Grau, a cada assignatura m’he hagut d’adaptar a unes circunstàncies. 
Primer va ser HTML, després va arribar PHP, Javascript i Java. 
Aquest TFG ha significat la mare de totes les assignatures i m’he hagut d’esforçar, 
no només en aprendre la tecnologia, per mi el més important és aprendre a fer-ne 
l’ús correcte. És el que diríem vulgarment no matar mosques amb canons. Sempre 
intento combinar els elements disponibles per aconseguir la solució més senzilla. 
Les tecnologies permeten un món infinit de possibilitats i crec que és fàcil perdre’s 
i que els arbres no et deixin veure el bosc. L’important no és el mitjà, és el fi.
6. Capacitat per innovar i generar noves idees
Per mi aquest part és complicada. Al final tot és la còpia d’alguna cosa anterior. 
Suposo que combinar dues coses existents d’una manera diferent és innovar. El 
projecte Malvinas1982 m’ha fet pensar solucions a vells problemes. Potser no sóc 
el primer que ho pensa, potser no és innovador, però ho és per mi. Sempre haurà 
persones amb més capacitat, però crec que tampoc em trobo a la cua. La meva 
intenció ha estat la de fer un cocktail de vells components barrejats d’una manera 
nova. He barrejat el documental amb la web, les xarxes socials i, tot això, com a 
part d’un producte més complet. Existeixen ofertes d’aquest tipus i molt millors, 
però crec que no n’hi ha de fetes amb tan pocs mitjans. 
Potser és aquesta la innovació, el fet de utilitzar el software lliure per que una 
sola persona aconsegueixi un producte d’una qualitat raonable. I m’ha faltat molt 
temps, tenia mil idees volant al cap, però tenim limitacions per a dur a terme 
aquestes tasques.






