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Seguiment i treball en equip (10%) 
Des de l'inici del desenvolupament del projecte tenia la idea molt clara del que volia fer, 

una aplicació d’identificació i cerca de bolets amb noves funcionalitats, no obstant això el 

consultor em va ajudar a prendre decisions a fi que l'aplicació aportes més en el projecte.  

La comunicació amb el consultor ha estat constant durant l'execució del projecte, tots els 

dubtes que m'anaven sorgint els he preguntat i he tingut una resposta ràpida i útil. A més 

he pogut utilitzar i documentar-me a partir d'enllaços i d'eines aportades pel consultor per 

tal de poder millorar algunes de les parts del projecte. 

Respecte als feedbacks que he rebut en cadascuna de les entregues, sempre han estat 

observacions detallades i recomanacions adequades, les quals m'ha ajudat a millorar 

aspectes que no havia desenvolupat correctament o que necessitaven alguna modificació 

com, per exemple, els continguts, la metodologia, les conclusions extretes del test, el llibre 

d'estil, entre d'altres. 

Així doncs, en tot moment he tingut en compte els comentaris i les indicacions del 

consultor durant el desenvolupament del projecte, i en poder resoldre els meus dubtes he 

pogut incloure a cada apartat la informació necessària. 

NOTA: 8 

Realització i compliment de la planificació (15%) 

Respecte a la planificació, he seguit les pautes que vaig realitzar en el diagrama per a la 

primera entrega del projecte a fi de mantenir un ordre en les tasques i presentar unes 

entregues adequades tal com les havia planejat. De tota manera a causa de les 

circumstàncies que van sorgint durant el desenvolupament vaig haver de fer alguns 

ajustaments dins del marge establert,  pel fet que algunes tasques penses que duraran 

menys o més temps, com també en eliminar algunes tasques que pensava que duria a 

terme i que després no van ser necessàries per al meu tipus de projecte com, per 

exemple, els bugs, la plataforma de desenvolupament, els diagrames UML, la seguretat, 

versions de l'aplicació/servei, d'entre altres. 



En seguir aquesta planificació, he pogut anar avançar i poder fer-ho tot en el seu moment, 

sense haver d'incomplir en el lliurament de cap de les entregues ni per l'entrega final per 

la qual cosa he assolit les fites marcades per cadascuna de les entregues. 

NOTA: 8 

Qualitat del producte en les diferents fases de realització amb criteris i 
bones pràctiques pròpies de l'àrea del TFG (25%) 

Per a començar, puc afirmar que el projecte ha complit amb tots els seus objectius 

prèviament marcats.  

Des de l'inici es va plantejar una idea clara del concepte del projecte així com les seves 

funcions i finalitats. Després de definir l'abast del projecte i els requisits a complir, vaig 

realitzar un estudi de la competència per confirmar que el meu producte oferia serveis 

diferents. Un altre aspecte important com a estudi d'investigació són els tests realitzats a 

usuaris reals els quals em van permetre conèixer les necessitats dels usuaris amb la 

finalitat d'oferir un producte complet que cobreixi totes aquestes necessitats dels usuaris. 

Així doncs, gràcies a l'estudi de mercat actual sobre els usuaris d'aplicacions mòbils i els 

tests realitzats amb usuaris d'aplicacions vaig poder definir quins dels continguts eren 

adequats i quins no eren necessaris o d'utilitat.  

Sobre el disseny gràfic, ha anat progressant de forma continuada amb l'eina Justinmind, 

primerament a partir dels wireframes per tal de mostrar les funcionalitats i la idea de 

l'aplicació. Un cop validats, es va crear el prototip aproximant-se al resultat real del 

projecte, tenint en compte la part estètica i funcional de l'aplicació. Aquest prototip ha 

servit per fer les proves d'usuari i així poder avaluar la usabilitat de l'aplicació que ha estat 

totalment satisfactòria, tanmateix he tingut dificultats per aconseguir un disseny atractiu i 

coherent, tot i això he tingut temps per tal de redissenyar l'apartat gràfic i aconseguir una 

estètica més adequada. ¡ 

En definitiva, amb el prototip navegable, es mostra d'una manera més clara el contingut i 

la finalitat d'aquesta aplicació. Els canvis recomanats per part del consultor m'han servit 



per aplicar-los durant el desenvolupament del disseny i així poder millorar el producte 

final. Tota la fase de disseny està basada en el disseny centrat en l'usuari a fi que sigui 

totalment usable i satisfaci les necessitats dels usuaris.  

NOTA: 8 

Qualitat de la memòria (25%) 

Sobre el desenvolupament de la memòria, he anat redactant cadascun dels apartats a 

partir de la pauta oferida pel consultor ara bé he anat realitzant modificacions en cada 

entrega segons les recomanacions i opinions del consultor.  

Per tant, tenint en compte els punts obligatoris en qualsevol projecte final i adaptant-lo 

segons els aspectes del meu treball considero que compleix amb tots els requisits 

demandats.  

La visualització final de la memòria és correcte, ordenada i clara, cada apartat disposa de 

la informació necessària i rellevant amb la finalitat que el contingut sigui amè, així com els 

annexos complementaris. 

NOTA: 8 

Qualitat de la presentació en vídeo (10%) 

El contingut tractat en el vídeo de presentació del projecte és el que es demana en les 

pautes de la memòria del projecte, de manera que parlo de cadascun dels punts claus, 

per separat com si respongués a aquestes qüestions mantenint la coherència amb el 

contingut.  

En relació al vídeo considero que el resultat final és correcte, ja que s'aborden tots els 

temes requerits de manera clara i ordenada. Visualment podria ser més atractiu, ja que no 

apareix cap imatge pel fet que trobo més oportú mostrar-se un mateix presentant el 

projecte, no obstant hi ha un treball de muntatge amb textos, enquadraments i efectes.  



En resum, el resultat del vídeo final és adequat pel que fa a la qualitat auditiva i visual, així 

mateix compleix amb el seu propòsit donar a conèixer la motivació, el desenvolupament, 

les decisions preses i les conclusions d'aquest treball. 

NOTA: 7  

Qualitat de la presentació escrita-visual (10%) 

La presentació escrita-visual està orientada a un públic general que no ha de tenir 

coneixements sobre el tema, per tant vaig considera que havia de ser visual i amb textos 

concisos, però amb prou informació perquè no és quedes sense saber que significa.  

Per aquests motius la vaig realitzar amb l'eina Prezi, principalment perquè cada usuari pot 

decidir en quin moment passar a la següent transició, en aquesta vaig incloure els 

continguts més importants del meu projecte, resumits de forma clara i coherents i en 

alguns casos acompanyats d'imatges perquè sigui més entenedor.  

En resum, és una presentació atractiva i visual, que compleix amb l'objectiu de presentar 

el projecte, destacar els continguts més rellevants i mostrar el procés de treball que s'ha 

seguit pel seu desenvolupament. 

NOTA: 8 

Autoavaluació (5%) 

En general, el procés de treball ha sigut bo i els resultats obtinguts han estat els desitjats, 

això fa que pugui tenir sortida al mercat com a aplicació real podria tenir força sortida al 

mercat.  

D'una banda, s'ha produït un correcte desenvolupament en la idea inicial del projecte com 

en cadascun dels seus apartats abans de crear els prototips. D'altra banda, la presa de 

decisions durant el procés de creació així com les recomanacions aportades pel consultor 



han estat encertades, de manera que s'han millorat les meves idees per tal de fer el 

projecte més atractiu.  

En resum, estic molt satisfeta amb el resultat final, ja que he treballat continuadament i 

esforçant-me el màxim no obstant això, considero que respecte al disseny gràfic de 

l'aplicació encara es podria millorar a fi de resultar més atractiva, tot i així satisfà totes les 

necessitats que pot tenir un usuari en aquest entorn.  

NOTA: 8  

Nota global per al projecte final: 7,9 


