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A continuació redacto l’autoinforme d’autoavaluació final on reflexiono sobre el procés d’aprenentatge 
durant el desenvolupament del projecte per cadascun dels criteris definits, a demés d’una proposta 
de nota:
 
 

Seguiment i treball en equip (10%) 
La comunicació amb el meu consultor ha estat molt dinàmica i productiva, tant a l’hora de definir 
el projecte inicial com els diferents dubtes que he tingut al llarg del projecte, sempre he rebut 
un ràpida resposta plena de comentaris crítics i bones referències per tal de millorar el correcte 
desenvolupament del projecte.
Proposta de nota: 9
   

Realització i compliment de la planificació (15%) 
Respecte a la planificació, he complert totes les fases que vaig definir a l’inici i totes les tasques a 
desenvolupar, tot i que a mesurarà que avançava el projecte, en alguna tasca seguir el timming ha 
requerit un esforç extra per aconseguir-ho. 
Proposta de nota: 9
 

  

Qualitat del producte en les diferents fases de realització 
amb criteris i bones pràctiques pròpies de l’àrea de TFG 
(25%)
El resultat final del projecte estava definit per dos focus principals, per una banda hi havia la 
creació d’una nova marca comercial: el namming i el seu manual d’identitat corporativa, el qual 
penso que he realitzat un bon treball utilitzant molt bones pràctiques com són les de fer un estudi 
previ de la marca, un procés de namming utilitzant punts clau per a dur-lo a terme de la millor 
manera possible, un estudi d’imatges corporatives d’altres empreses del sector, i acabant amb la 
creació d’esbossos per tal d’aconseguir la imatge final del logotip que representarà la marca i la 
posterior creació del manual d’identitat corporativa.
 
Per altra banda, hi havia la creació del prototip de botiga en línia on es vendran els productes, on 
inicialment vaig crear una primera versió amb un disseny excessivament simple on hi mancava una 
bona usabilitat i un disseny creatiu. Tot i això, penso que el nou disseny que he entregat en la versió 
final millora tots aquests aspectes, aporta una estètica pròpia a la botiga que la fan diferenciar 
de la resta de botigues de la competència, gràcies als elements gràfics que he afegit als laterals 
superiors de la pàgina, i mantenint les imatges dels productes a vendre com a punt focal de la 
botiga, definint més marges entre elles que en la versió inicial, ja que crec que aquests espais en 
blanc poden atraure més la vista del visitant a les imatges dels productes del voltant. 
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També he canviat la tipografia del menú de navegació per una amb més gruix, ja que la inicial 
era massa fina per als títols de les seccions de menú, amb tot això crec que el nivell de disseny 
i usabilitat de la botiga és correcte. 

A la vegada, també he creat una aplicació innovador a partir de la pàgina Provador de la botiga, 
creant una especie de simulador on l’usuari podrà crear un personatge definint varis paràmetres 
del seu físic per així poder visualitzar de forma més real com podria quedar el model. Aquesta 
aplicació que s’exposarà en punts estratègics com centres comercials o parades d’autobús és 
el punt innovador del projecte amb el qual es pretén donar a conèixer la botiga en el moment 
del seu llançament.
Proposta de nota: 7
 
 
 

Qualitat de la memòria (25%) 
Penso que la qualitat de la memòria és completa en tots els sentits, segueix un ordre clar segons 
la pauta definida, bona redacció i gramàtica en cadascun dels apartats, una presentació clara 
que facilita la lectura i un ús correcte de les imatges explicatives.
També cal comentar que al llarg del projecte he tingut alguns dubtes en alguns apartats a l’hora 
d’incloure’ls dins la memòria o bé adjuntar-los com a documents annexos, però en aquesta 
entrega final, gràcies a les recomanacions del meu consultor, penso que ja està tot on pertoca.
Proposta de nota: 9
 
 
 

Qualitat de la presentació en vídeo (10%) 
La presentació del treball en video és clara i coherent en referencia a tot el que apareix en el 
treball, un resum de les tasques clau i del seguiment que s’ha dur a terme. És visualment clara 
i atractiva  pels elements gràfics que van apareixent a la vegada que és parla del contignut del 
treball en una estructura ordenada. 
Proposta de nota: 7

 

Qualitat de la presentació escrita-visual (10%) 
He creat una presentació escrita-visual força clara, selccionant els continguts més rellevants 
i els he sintetitzat per tal d’explicar el projecte de forma clara i breu, sense gran paràgrefs 
de text per tal de no fer-la pesada. Mantenint un nivell de redacció coherent amb la resta de 
documentació de tot el treball
Proposta de nota: 7

 

Autoavaluació (5%) 
Penso que he seguit un correcte procés de treball, seguint les pautes orientatives de les que 
disposavem, i els resultats han estat molt satisfactoris referent a la idea inicial del projecte.  
Proposta de nota: 8


