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Autoinforme d’Avaluació 
 

En aquest informe d’autoavaluació pretenc recollir totes les reflexions que han format part d’aquest projecte 

del Treball de Fi de Grau.  

 

SEGUIMENT I TREBALL EN EQUIP 

 

Per començar, cal donar les gràcies al meu consultor durant aquests mesos de feina, amb el qual la 

comunicació ha estat la justa i necessària per entendre’ns entre les dues parts. Des d’un bon principi vaig 

encaminar bé quin seria el principal objectiu i el tema del projecte, i gràcies a les seves especificacions ens vam 

posar d’acord de forma molt ràpida, més de la que en un principi hagués esperat sincerament. Amb les 

posteriors entregues de les PAC, he anat seguint els comentaris i observacions que m’ha anat realitzant, però 

la veritat és que el treball que s’ha realitzat ha estat molt correcte i sempre seguint les seves indicacions, que 

per sort, han estat molt positives. Remarco que les revisions que ha fet sobre el meu treball s’han ajustat al 

que jo hauria desitjat i mai he estat en desacord amb cap de les seves resolucions. 

 

No han sorgit incidències envers el seguiment i això també ha facilitat que la comunicació i aquest treball en 

equip hagi estat formidable. 

 

Ho puntuo amb un 8. 

 

REALITZACIÓ I COMPLIMENT DE LA PLANIFICACIÓ 

 

A l’hora de la realització de la planificació si que és cert que han sorgit diversos dubtes, però que envers les 

matèries estudiades durant el grau, m’han aclarit les opcions més favorables que havia d’escollir per poder 

obtenir un bon pla de treball.  

 

Calia tenir en compte que podien sorgir molts inconvenients a l’hora de realitzar determinades tasques de la 

planificació, ja fos per motius propis, o per contra, per motius aliens a la meva voluntat( errades de software, 

hardware, connectivitat, etc.). Si bé és cert, però, no he hagut de realitzar canvis considerables en una 

planificació que es va fer al principi del projecte, ja que per sort he pogut encabir totes les problemàtiques dins 

de les dates previstes envers aquesta planificació, sortejant de la millor manera els entrebancs que s’han 

presentat. 

 

La meva meta era intentar re dissenyar una pàgina web en la que possiblement l’excés de menús de 

navegació, feia que l’usuari final deixés escapar notícies que possiblement hauria trobat interessant de llegir, i 

que per aquest excés d’accessos, deixava oblidades. 

Era primordial agrupar totes les notícies en la primera plana, continuar amb una barra de últimes notícies 

publicades, però canviar una mica el disseny i la imatge del projecte ja existent. 

 

Ho puntuo amb un 7  
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QUALITAT DEL PRODUCTE EN LES DIFERENTS FASES 

 

Si bé es cert que considero que s’han complert els objectius, no puc amagar que m’he trobat amb moltes 

dificultats envers la plataforma de Wordpress; els principals problemes de disseny han sorgit perquè el hosting 

utilitzat no està actualitzat als últims estàndards i per això he hagut de solucionar els problemes adaptant les 

necessitats a aquest, ja sigui mitjançant altres pluggins i complements que si funcionessin amb les 

característiques que precisava el servidor. 

 

La qualitat final del resultat sé que és mol millorable, si aquests paràmetres enunciats amb anterioritat, no 

haguessin impossibilitat el resultat final. Entra dins de les metes el resultat obtingut? Si, però amb un marge de 

millora bastant més acceptable. 

 

Ho puntuo amb un 6. 

 

QUALITAT DE LA MEMÒRIA 

 

Per la part que representa a la memòria, he intentat que aquest document contingui totes les informacions 

relatives a tots els processos que han portat a la llum aquest projecte, des de les planificacions, les definicions 

dels objectius, plataformes utilitzades, taules explicatives del material emprat, entre un llarg etcètera 

d’apartats. Tot i així, amb les corresponents observacions del consultor, he obviat per eliminar algunes parts 

del projecte ja que no eren necessàries per al desenvolupament de la memòria. 

 

No he creat una guia d’usuari degut que al ser una pàgina web, no requereix de cap guia per saber com 

funciona, de moment en aquesta part d’un projecte que té futures millores. El client està satisfet amb el 

treball realitzat, ja que no volia un canvi tan radical després de les reunions ateses entre les dues parts. Si bé 

però, que es planteja en un futur realitzar-lo i dotar la pàgina de més característiques i prestacions. 

 

En desprenc doncs en resumides comptes, que la qualitat de la memòria es força bona i posa de relleu les 

explicacions mínimament necessàries i amb un llenguatge clar i concís. 

 

Ho puntuo amb un 8. 

 

PRESENTACIÓ DE VIDEO 

 

He intentat ajustar-me a un vídeo de presentació que fos clar, concís i que deixés les idees ben clares, sense 

tecnicismes per a que es pugui entendre d’una forma ben clara. L’ajuda del programari per combinar el vídeo 

en primera persona i la visualització del projecte ha estat clau per crear una presentació propera al client. 

 

La puntuo amb un 7. 
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PRESENTACIÓ ESCRITA-VISUAL 

 

He intentat emmarcar dins d’aquesta presentació els aspectes clau d’aquest projecte, els més rellevants i fer-

ne 5 cèntims d’una manera molt resumida. Marcant clars quins eren els resultats obtinguts de l’anàlisi web, 

quines eren les accions a dur a terme, quines accions finalment s’han portat a la llum, i quines opcions queden 

per realitzar en un futur. Ha de ser l’estructura que marqui aquesta presentació de manera que el client vegi 

d’una manera senzilla quin ha estat el pla a seguir durant el transcurs d’aquest projecte. 

 

Ho puntuo amb un 8. 

 

AUTOAVALUACIÓ 

 

L’avaluació que en faig de tot plegat, valoro l’esforç que he realitzat, tot i que en moltes vegades m’he vist 

superat, he pogut adoptar les millors solucions als problemes per a no quedar-me estancat i poder seguir 

avançant en el desenvolupament del projecte. Ho puntuaria amb un 7. Tinc marge de millora per a reaccionar. 

 

 

Finalment, si hagués de posar una nota final al meu projecte final, aquesta seria d’un 7. Es tracta d’un projecte 

que segurament s’hagués pogut aprofundir molt més, treure moltes més conclusions i modificar moltes altres 

coses referents a la pàgina web. Tot i així em sento satisfet amb la feina realitzada, i em deixa amb ganes de 

continuar en un futur no molt llunyà en la consecució d’altres objectius referents a aquest projecte final.  

 

Moltes gràcies per la seva atenció. 


