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1. Dades del treball

Nom i cognoms      Javier Martínez Membrives

Nom de l’àrea de TFG     06.580 TFG-Creació Gràfica

Nom del consultor     Ivan Serrano Regol

Títol del treball      Troc&Roll

Paraules clau      Aplicació, mercat, musical

Data d’entrega      18 juny 2018

Tipus de calificacions

C-  No arriba al mínim

C+  Mínim exigible

B Desitjable

A Excel·lència
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2. Valoració final del treball

Pla de treball

Considero que els objectius són clars des del principi, fàcilment identificables i presents durant tot el 
treball. Això no obstant, el pla de treball i les dates i fites esperades, tot i ser correctes i seguir un ordre 
lògic, podrien haver estat millor organitzades amb un calendari més precís. Crec que tot i haver preparat 
un calendari bastant precís a la teòrica, a la pràctica no ha resultat ser tan útil, ja que hi havia coses que 
no havia considerat al principi del projecte. Per exemple, després de cada entrega em vaig prendre una 
setmana de descans del TFG per a no saturar-me en excés. Tampoc havia considerat tots els projectes 
paral·lels o compromisos de feina fóra de la UOC. 

Proposta de nota: B

Desenvolupament del treball

Crec que generalment he mantingut una bona política de progressió, ja que el projecte ha anat incorporant 
noves funcionalitats o seccions, a més dels canvis i adaptacions. En definitiva, ha evolucionat al llarg 
del temps, indispensable i molt a tenir en compte des d’un principi en un projecte com aquest, dissenyat 
segons el criteri i experiència dels usuaris. Les correccions del consultor han sigut molt coherents en 
tot moment i sempre que he pogut les he tingut en compte, aplicant-ho a la següent entrega. De fet, 
després de la setmana de descans, tenia reservada una setmana per aplicar aquestes correccions. També 
he rebut moltes suggeriments dels voluntaris que han participat en els tests, que han sigut escoltades i 
aplicades en la mesura que va correspondre. La planificació del treball com he dit abans, podria haver 
sigut més precisa i realista, però (excepte alguns moments de molta càrrega que considero normals) ha 
sigut còmode i senzill treballar tal com havia organitzat les entregues.

Proposta de nota: A
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Memòria

La memòria crec que ha quedat molt completa, incloent tot el que volia abarcar. Tot i això, sóc conscient 
que m’he passat de la longitud de pàgines permeses i això no és positiu. També, si ho hagués de començar 
ara de nou, ho organitzaria d’altra manera, en comptes de seguir tan estrictament la pauta del projecte, 
ja que no sabia que tindríem tanta llibertat relativa. Una altra solució per descarregar pàgines seria 
treballar d’una altra manera els annexos i simplificant la memòria. La presentació crec que és senzilla 
però efectiva, amb una bona llegibilitat i aconseguint destacar les coses necessàries. He intentat sempre 
mantenir el mateix to en la redacció i mantenir controlats els espais blancs de les pàgines. He inclòs 
també l’abstract en anglès per què considero que avui dia és indispensable tenir una versió internacional, 
sobretot en les parts més interessants o descriptives, cosa que no he fet i podria haver-ho fet amb la 
presentació. 

Proposta de nota: B

Producte

El producte principal, què és l’Aplicació, crec que en general manté un bon disseny, consistència i una 
funcionalitat correcta. Els principis de la metodologia DCU han estat presents a l’hora de dissenyar i 
modificar el disseny. A partir del disseny, vaig preparar dos prototips, un Alfa i un Beta, amb els quals 
he treballat amb els usuaris voluntaris. El prototip el vaig fer amb InVision, seguint el suggeriment del 
consultor i estic prou satisfet amb el resultat, ja que no coneixia aquesta plataforma tan útil. A nivell 
gràfic sempre es poden millorar coses i també podria haver dissenyat totes les pantalles (més anuncis, 
missatges, etc) per donar-li més qualitat al prototip, però m’he centrat en crear totes les parts importants, 
en comptes de duplicar seccions.

La Landing Page està a l’alçada de la resta del projecte, ja que compleix la intenció principal que li vaig 
assignar des d’un principi. M’hauria agradat fer-la real i activa a la web, en comptes d’un PDF, però 
realment no he tingut temps i recursos suficients per a fer-ho. Segurament el resultat seria molt semblant, 
ja que la vaig dissenyar tenint en compte el minimalisme i la estrucura d’una web responsive.

El vídeo, segueix la línea inicial que volia,mitjançant el guió tècnic que surt a la memòria. El consultor 
em va recomenar fer un de nou fugint de la clau d’humor, però crec que l’humor juga una part important 
en aquest projecte. Està present en diversos aspectes, com en les notificacions per exemple. També, en el 
fet de anomenar els usuaris ‘trocandrollas’. A més, incloeix una mica d’animació. Tot i així, sempre es 
pot millorar i ho faria més curt, amb una veu en off que expliquès què és Troc&Roll i com funciona i amb 
recolçament d’unes animacions generades amb After Effects dels mockups del prototip en funcionament.

Proposta de nota: A
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Presentació

La presentació reuneix tot el que volia presentar, amb comunicació textual, icònica i gràfica, però com 
tot, és millorable. Inclou la informació essencial i imprescindible de la meva recerca de forma clara i 
sintetitzada, explicativa i visualment senzilla i atractiva. Pretenia comunicar una idea global i sintètica 
de les dades que he recopilat durant la recerca, així com els resultats als quals he arribat:  el tema, la 
hipòtesi, els objectius, el mètode i/o les conclusions. 

Per ser autocrític, podria haver fet una web real que mostrès de manera més sintetitzada els punts 
importants del projecte.

Proposta de nota: B
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3. Proposta final

Memòria del treball

• El  pla de projecte  té uns objectius adequats, 
clars i concrets i una planificació apropiada 
del  treball a fer.  

• S’identifiquen els aspectes rellevants 
del problema a resoldre i de la solució 
desitjada.

• S’escullen i utilitzen les eines TIC 
adequades en cada moment (planificació, 
desenvolupament i presentació).

• Es desenvolupa la solució triada seguint 
els criteris, normatives i bones pràctiques 
pròpies de l’àrea del TFG. 

• La memòria del treball està redactada  de 
forma correcta, clara i sintètica i segueix 
l’estructura predeterminada. Inclou 
l’abstract en anglès.

Producte / Resultat

• S’assoleix un producte final de qualitat, 
que respon als objectius inicials amb un 
grau de dificultat raonable d’acord amb 
els criteris propis de l’àrea de TF.  

Presentació

• La presentació dels resultats del treball 
és visual, concisa i amena.   

B

A

A

B

B

B

B


