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1. Capacitat de comunicació escrita en l’àmbit acadèmic i 
professional 

 
• Aplicació de la competència: 

 
Aquesta competència és la més transversal de totes, ja que en qualsevol tipus de document generat 
al llarg del Grau s’utilitza. En el cas del TFG, on ha tingut un ús més important és clarament en la 
redacció de la memòria, però també s’ha utilitzat en l’informe d’autoavaluació, la presentació, en 
l’elaboració del guió i storyboard. 

 
• Recursos utilitzats: 

 
A més dels recursos integrats al mateix processador de textos amb el que he realitzat la memòria, he 
consultat sovint el corrector i traductor de google per quan una paraula em sortia en castellà i no la 
recordava en català. 

 
També he utilitzat el diccionari de sinònims de la web softcatala.org, document “Presentació de 
documents i elaboració de presentacions” disponible als materials de l’aula TFG i el document 
“Redacció de textos cientificotècnics” també disponible als materials de l’aula. 

 
• Grau d’assoliment: 

 
Desitjable: El material està ben estructurat, tot i que durant el transcurs del grau s’han adquirit 
capacitats i pautes per tal d’elaborar documents utilitzant un llenguatge tècnic, encara és difícil no 
utilitzar metàfores o expressions més col·loquials, per tant s’ha tingut que dedicar força temps en la 
maquetació de la memòria per tal d’aconseguir realitzar un document d’aquestes característiques, tot 
i que els documents facilitats i pautes del consultor, s’ha millorat aquesta capacitat de comunicació 
escrita. 

2. Ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional 

• Aplicació de la competència: 
 
N’he aplicat l’ús tant en la utilització del programa amb què he redactat la memòria o aquest mateix 
autoinforme, en l’ús de la gran quantitat de programes que han sigut necessaris per a la realització 
completa del TFG, en la comunicació amb el professorat i en la elaboració de la planificació. 
 
Quant a bones pràctiques en l’ús de les TIC, he fet còpies de seguretat molt sovint. 
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• Recursos utilitzats: 
 

Microsoft Word 2016 per redactar la documentació, Microsoft PowerPoint 2016 per elaborar la 
presentació, tots els programes que ja s’han anomenat a la memòria per la realització del projecte del 
TFG ( Adobe Photoshop 2017, Adobe After Effects 2017 i Autodesk Maya 2017), aplicacions web com 
Dropbox i Wetransfer per l’entrega dels documents realitzats i la plataforma Present@ per l’entrega 
del vídeo de la defensa. 

 
• Grau d’assoliment: 

 
Excel·lència: Una de les coses que més importància se li dona a aquest grau és a fer un correcte ús de 
les TIC. No he tingut cap problema per aconseguir el resultat que buscava. 

3. Capacitat de comunicació en llengua estrangera 

• Aplicació de la competència: 
 
Diversos dels programaris que he utilitzat estan en anglès, per tant les instruccions o ajudes d’aquests 
programaris disposen de tota la informació en anglès, com també ho estan gran part dels tutorials del 
seu funcionament. També s’ha utilitzat una llengua estrangera en la redacció de l’Abstract. 

 
• Recursos utilitzats: 

 
He utilitzat en certs moments el traductor de google, la web wordreference i correctors ortogràfics. 
 

• Grau d’assoliment: 

Mínim exigible: El grau d’assoliment de comunicació en llengua estrangera és molt bàsic. És cert que 
el nivell assolit ens permet cercar informació amb anglès, participar en xarxes socials i plantejar els 
nostres dubtes per escrit, però quant s’utilitza un anglès més tècnic el procés és més complicat. Soc 
conscient que per treballar en aquest món és indispensable tenir un nivell alt, per tant considero tot i 
no haver tingut gaires problemes amb aquesta llengua en l’elaboració del projecte, que tinc el nivell 
mínim. 

4. Treball en equip 

Tot i que aquests tipus de projectes és realitzat per un equip, per aquest projecte no s’ha desenvolupat 
aquesta competència ja que tots els rols que intervenen han sigut realitzats per la mateixa persona. 
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5. Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i a futurs entorns 

• Aplicació de la competència: 
 
He agut d’aprendre com s’utilitza el software de Maya, ja que no havia utilitzat aquest programa per 
la realització de cap projecte. Aquest procés no ha sortit en cap de les assignatures que he cursat al 
Grau, ja que per l’assignatura d’animació 3D vaig utilitzar 3D Studio max, hi ha sigut un repte ja que 
no he utilitzat recursos externs per realitzar el projecte. 
 
D’altre banda, he aprofitat de coneixements previs adquirits en diverses assignatures de vídeo i 
composició digital per l’elaboració del producte final. 

 
• Recursos utilitzats: 

 
Video-tutorials de la plataforma de Youtube principalment, la guia d’animació amb Maya i Rigging de 
personatges amb Maya dels recursos de l’aula de la UOC.  

 
• Grau d’assoliment: 

 
Excel·lència: Em vaig proposar realitzar el TFG amb una tecnologia de la qual no en tenia quasi cap 
coneixement i he pogut aprendre el procés obtenint bons resultats, per tant ha sigut una experiència 
molt enriquidora i el resultat ha sigut satisfactori pel curt període de temps en que s’ha tingut que 
realitzar un projecte d’aquestes característiques. Queda molt camí per ser un professional però els 
inicis han sigut satisfactoris. 

6. Capacitat per a innovar i generar noves idees 

• Aplicació de la competència: 
 
En la creació d’una història sense estar basada en cap història coneguda, sinó que ha sigut fruit d’una 
vivència personal la qual va donar lloc al fil conductor per desenvolupar aquesta. 
 
També cal destacar que degut el curt termini del que es disposava m’he centrat en l’ús d’aquelles 
tècniques necessàries per aconseguir els objectius i no en comprendre la totalitat de software utilitzat. 
 

• Recursos utilitzats: 
 

Visualització de molts curtmetratges d’animació 3D, sobretot els elaborats per estudiants o per petits 
estudis de realització, per tal d’analitzar aquells detalls tant visuals com acústics que donen vida i sentit 
a les animacions per poder ser aplicats en el projecte. També s’han cercat idees i tècniques per tal de 
ser aplicades el projecte i aconseguir els objectius desitjats. 
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• Grau d’assoliment: 
 
Desitjable: Em dono una valoració lleugerament favorable, ja que encara que el resultat no és una 
producció de l’altura d’una producció de PIXAR, he fet l’esforç per tal de que l’animació fos fluïda i 
compresa per l’espectador, més que en la qualitat de les textures dels diferents objectes. També ha 
sigut un problema el tema de la imaginació per tal d’enllaçar allò que volia explicar amb una història 
que tingués sentit i que l’espectador volgués veure. Però l’anàlisi final ha sigut satisfactori 
desenvolupant nous coneixements. 
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