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Seguiment i treball en equip (10%) 

El seguiment del procés de treball, l’he realitzat seguint les pautes que el meu consultor m’ha anat marcant 

conforme he anat avançant amb el projecte. M’he documentat a través d’enllaços i eines que m’ha 

proporcionat tant ell, com les trobades als enunciats de les PACs i materials facilitats a l’aula. 

Amb el feedback que se m’ha proporcionat en cadascuna de les entregues realitzades, he pogut realitzar 

millores respecte el treball presentat, ja fos sobre el desenvolupament de memòria, com del disseny i 

funcionalitats del projecte. 

He seguit en tot moment les pautes i indicacions que el consultor m’ha anat marcant, i en casos de dubte, 

tant pel que fa al feedback com al desenvolupament del projecte, li he fet saber, obtenint resposta de forma 

ràpida per al seguiment del treball. 

Nota: 9 

 

Realització i compliment de la planificació (15%) 

Les entregues de les PACs les he realitzat i presentat segons la planificació marcada en un inici al diagrama 

de Gantt, he intentat seguir el diagrama per a no arribar apurada a la realització dels test i maquetes 

funcionals, però si bé és cert que per motius laborals, hi ha hagut alguns endarreriments en el 

desenvolupament del projecte, que han fet que hagués de fer més feina en menys temps, afectant en 

aquest cas, principalment en la segona i tercera entrega, la qualitat del disseny dels dos prototips. 

Nota: 7 

 

Qualitat del producte en les diferents fases de realització amb criteris i bones pràctiques pròpies 

de l’àrea del TFG (25%) 

Al llarg de la realització del projecte, he seguit un seguit de fases, començant per la definició de forma clara 

del projecte, les funcions i continguts, així com els objectius i finalitats de la realització d’aquest, basant-

me en una metodologia centrada en el disseny centrat en l’usuari, i seguint una planificació establerta a 

priori. 

He realitzat un anàlisi de mercat de la segmentació, la competència, i els marges de preus dels productes 

existents al mercat, amb funcionalitats similars a la del meu projecte, tot i que sense integrar-se en un sol 

dispositiu, que m’han ajudat a conèixer més a fons la competència i les necessitats que la societat requereix 

en quant a autosuficiència. 

A la fase d’investigació, he recollit dades a partir d’enquestes i entrevistes. M’ha resultat molt útil, el fet de 

poder conèixer l’opinió d’un públic més general, que no estigui tant implicat o no pateixi els efectes de tenir 

una persona dependent al costat, per veure que el producte estudiat a l’anàlisi de mercat, no té èxit per 

falta de funcionalitats veritablement útils per a la població.  



En les entrevistes, ja m’he centrat més en els usuaris potencials del producte i en les necessitats reals que 

requereix la societat, no només la persona que no disposa d’autosuficiència, sinó també les persones 

cuidadores que les controlen. 

La fase de creació del mapa de navegació m’ha resultat molt útil a l’hora de definir els posteriors wireframes 

amb les diferents funcionalitats del producte, així com els dissenys finals i maquetes d’ambdues 

plataformes. 

Finalment, he realitza tests d’usuaris per avaluar la usabilitat i l’experiència de navegació, que m’han ajudat 

a comprovar que les solucions proposades s’adapten al tipus de client potencial, i als objectius marcats als 

inicis. 

Nota: 8 

 

Qualitat de la memòria (25%) 

La memòria l’he anat redactant seguint les entregues previstes de les PACs així com les pautes aportades 

pel meu consultor. S’han modificat alguns punts de la memòria per tal d’adaptar-la al meu projecte en 

concret, i s’han mantingut apartats imprescindibles, afegint alguns que he trobat necessaris conforme 

anava desenvolupant el projecte. 

Pel que fa a la presentació, és una memòria ordenada i clara, amb separació entre els diferents apartats 

per a una bona llegibilitat. S’han anat afegint fotografies, totes elles documentades als annexos, així com 

taules per tal d’organitzar algunes dades incloses en la memòria, com pressupostos o anàlisis de mercat. 

En els annexos s’han inclòs els diferents lliurables del projecte, l’enquesta realitzada, s’ha creat una guia 

d’usuari per a cada plataforma, un llibre d’estil, i un annex amb la bibliografia, on s’esmenten totes les fonts 

consultades, així com els materials de tercers que s’han emprat en el desenvolupament. 

Nota: 8 

 

Qualitat de la presentació en vídeo (10%) 

En la realització del vídeo he realitzat una petita presentació a mode resum, mostrant en la pantalla tant la 

presentació com la meva imatge conforme anava narrant la defensa. Ho he editat amb After Effects per tal 

de realitzar un petit muntatge, i incloure unes capçaleres per fer una presentació de major qualitat. Pel que 

fa a la defensa, trobo que he resumit els punts claus del desenvolupament del projecte així com les 

motivacions i la visió a futur. 

Nota: 7 

 

Qualitat de la presentació escrita-visual (10%) 

En la presentació escrita-visual, s’identifica de forma clara i resumida la idea de projecte, els objectius 

marcats i aconseguits durant la realització d’aquest, els diferents continguts dels quals disposa el dispositiu 

ideat, identificant-los com a principals o estàndards, i complementaris, es parla també d’un aspecte que 

considero clau, com és la competència al mercat actual, es mostren algunes captures de pantalla dels 



prototips presentats, a mode resum per a que la persona que visualitza la presentació es faci una idea del 

que s’ha dissenyat, i finalment s’anomenen les principals fites a aconseguir en un futur.  

Nota: 8 

 

Autoavaluació (5%) 

Els resultats obtinguts del procés de treball realitzat, han sigut positiu principalment en els següents 

aspectes: 

- Amb la concepció de la idea i els objectius marcats, que s’han reflectit al llarg del 

desenvolupament del projecte, obtenint un resultat en concordança. 

- La presa de decisions amb l’ajuda del consultor, dels consells i les pautes proporcionades, m’han 

aportat idees tant pel que fa a funcionalitats com en disseny. 

- En les maquetes funcionals creades, fruit de tots els objectius, pautes, solucions plantejades, 

entrevistes, enquestes i estudis de mercat que m’han aportat nous punts de vista aplicables al 

projecte durant tot el procés de treball. 

En general, s’ha seguit un procés de treball en el qual s’han anat seguint totes les fases i criteris establerts 

a priori, per a aconseguir un projecte el més complet possible donades les característiques d’aquest. 

Nota: 8 

 

NOTA GLOBAL TFG: 7.85 

 


