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1. Introducció 
Durant la realització del projecte s’han hagut de posar en pràctica tot un seguit de 
competències amb la finalitat d’assolir els objectius del projecte. 
En aquest document es presenta una explicació de les sis competències utilitzades 
així com una explicació de com i on s’han portat a terme. 
 

2. Anàlisis de les competències 
 
2.1 Capacitat de comunicació escrita en l’àmbit acadèmic i professional 
Degut al bagatge professional, la redacció de tota la documentació del projecte no ha 
suposat un mal de cap, tot i que s’ha de reconèixer que la primera versió de la 
memòria tenia parts que no estaven ben estructurades i que portaven a duplicitats 
d’informació. Això va ser conseqüència de les preses amb les que es va haver de 
realitzar degut al poc temps que s’hi va poder dedicar. 
Aquest fet s’ha corregit en aquesta última entrega amb l’esperança d’haver-ho deixat 
el mes ordenat i sintetitzat possible.  
 
2.1.1 Aplicació de la competència 
Les comunicacions escrites s’han portat a terme tant en un àmbit mes informal, com 
han pogut ser correus electrònics amb tutors com missatges en fòrums, com en tota 
la documentació formal redactada per al projecte com la memòria del projecte, els 
plans de proves, presentació en diapositives del projecte. 
Sempre s’ha intentat escriure de manera impersonal així com posar referencies 
explicatives a les paraules tècniques emprades en els diferents documents. 
 
2.1.2 Recursos utilitzats 
S’ha utilitzat tant l’editor de textos Word (amb Office 365), com Google Docs i en tots 
dos casos, s’ha utilitzat el corresponent corrector per tal de no cometre faltes 
d’ortografia. 
 
2.2 Ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional 
En aquest apartat en concret es considera que s’han assolit uns molts bons nivells, 
no tant pel resultat final realitzat amb l’aplicació, si no pel punt final on s’ha aconseguit 
arribar tenint en compte d’on es partia. 
Inicialment es tenia un complet desconeixement de react i posteriorment de react-
native, que es el framework que finalment s’ha utilitzat per a realitzar el projecte, així 
com tampoc es tenien coneixements de bases de dades NoSQL i un nivell baix de 
GIT i de GitFlow1. 
A part d’aquestes tecnologies i degut a inquietuds personals que sempre han portat a 
la necessitat de cercar i utilitzar eines que permetien la col·laboració amb tercers així 
com eines que facilitin el treball en diferents ubicacions, sense necessitat d’anar 
sempre amb un dispositiu extern amb el codi o documentació del projecte, han portat 
a la utilització de tot un seguit d’eines que han facilitat el poder aprofitar diferents 
moments per a realitzar documentació des de llocs com una sala d’espera d’urgències 
amb l’ús d’un telèfon mòbil o un trajecte en autobús. 

                                            
1 [Anglès] https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow 
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2.2.1 Aplicació de la competència 
L’aplicació ha sigut transversal a tot el projecte, des de les eines tècniques utilitzades 
per al desenvolupament del projecte a nivell de codi, com les eines utilitzades per a 
la documentació i el treball en col·laboració amb altres persones.  
 
2.2.2 Recursos utilitzats 
Eines de desenvolupament de programari: Atom i Visual Studio Code 
Gestió de codi i configuració: GIT amb Bitbucket2 
Backend: Firebase 
Eines ofimàtiques: Office 365 i Google Docs 
Eines de gestió de tasques: Trello 
 
2.3 Capacitat de comunicació en llengua estrangera 
Tot i que tota la documentació del projecte s’ha realitzat en català, excepte l’abstract 
en anglès de la memòria, s’ha hagut d’utilitzar l’anglès, i molt, per a la auto formació i 
l’obtenció de nous coneixements. Com que ja es sabia que trobar aquesta informació 
en català o castellà era difícil, es va optar per buscar-la directament en anglès. 
 
2.3.1 Aplicació de la competència 
Aprenentatge de nous coneixements sobre react-native, organització d’informació en 
bases de dades NoSQL i utilització de GIT. 
 
2.3.2 Recursos utilitzats 
Els principals recursos utilitzats han sigut YouTube 3 per a la visualització de manuals 
i HOWTOs, StackOverflow 4per a trobar respostes a problemes tècnics sorgits durant 
el desenvolupament de l’aplicació i finalment Linkedin Learning5 per a obtenir cursos 
de formació sobre React-native. 
 
2.4 Treball en equip 
Tot i que el treball final es individual i per tant s’ha realitzat d’aquesta manera, s’ha de 
tenir en compte que el projecte neix per la necessitat concreta d’un familiar i per tant, 
aquest passa a ser el interessat principal de l’aplicació que s’ha desenvolupat. 
 
Aquest interessat passa a ser per tant, el nostre client i s’ha hagut de tenir-lo molt en 
compte per tal de garantir l’èxit del projecte. 
L’única forma d’aconseguir aquest èxit es mantenir una molt bona comunicació amb 
el client i tenir-lo molt en compte a l’hora de prendre decisions de disseny de l’aplicació 
o de desenvolupament. 
 
En alguna ocasió, es van prendre decisions de desenvolupament que no estaven 
alineades amb el que l’interessat volia però es van poder corregir ràpidament al fer-li 
la presentació de les funcionalitats desenvolupades. De no haver-ho fet i haver 

                                            
2 https://bitbucket.org/ 
3 https://www.youtube.com/ 
4 https://stackoverflow.com/ 
5 https://www.linkedin.com/learning 
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presentat un resultat final, s’hauria hagut de tirar molta feina feta només pel fet de no 
estar alineat amb les necessitats reals del nostre “client”. 
 
2.4.1 Aplicació de la competència 
Per l’aplicació de la competència s’han mantingut tan reunions presencials com 
remotes amb l’interessat per a definir les funcionalitats i dissenys de l’aplicació. 
Pel que fa a les proves d’aquesta, lamentablement no s’ha pogut fer una distribució 
de l’aplicació i per tant, ha suposat haver de mantenir reunions amb aquest interessat 
per a fer les demostracions i així obtenir-ne retroalimentació. 
 
2.4.2 Recursos utilitzats 
S’ha utilitzat un seguit d’eines per tal de mantenir la comunicació tant en línia com 
aquella que s’ha fet de manera asíncrona. En concret han sigut les següents eines: 
Hangouts: per a mantenir les reunions remotes i poder compartir pantalla amb 
l’interessat. 
Trello: Per a identificar les tasques a realitzar així com per a compartir l’avenç real 
del projecte amb l’interessat i obtenir retroalimentació en cas de tenir dubtes sobre 
com implementar certes parts del projecte. 
 
2.5 Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i futurs entorns 
Un dels reptes que tenia aquest projecte era el fet d’haver d’aprendre un nou 
framework com react-native i fer ús de les bases de dades NoSQL. Això comportava 
uns riscos elevats per a l’assoliment de l’objectiu principal: el desenvolupament de 
l’aplicació al finalitzar el projecte. 
Degut a això, el primer que es va haver de fer es formar-se en aquest nou framework 
utilitzant els diferents recursos que es poden trobar a Internet. El mateix va succeir en 
el cas de les bases de dades NoSQL i altres aptituds i tecnologies de les que 
inicialment no se’n tenia coneixement previ. 
 
2.5.1 Aplicació de la competència 
Aprenentatge de react-native, NoSQL i Firebase com a backend del projecte. 
Aprenentatge en l’ús de GIT i en l’ús de gitflow. 
 
2.5.2 Recursos utilitzats 
Per a l’aprenentage de react, que era el framework que s’havia escollit inicialment, ja 
uns mesos abans de començar el projecte es va realitzar un curs a Coursera.org6 
sobre aquesta tecnologia. 
Quan un cop iniciat el projecte es va considerar que react-native podria ser mes 
interessant per a la realització del projecte, es van utilitzar els mateixos recursos que 
els detallats al punt 2.2.2 per a la realització dels diferents cursos. 
 
 
2.6 Capacitat per innovar i generar noves idees 
En aquest punt i degut a la ignorància de la tecnologia a utilitzar, inicialment es va fer 
una aproximació poc realista i poc adaptada a la manera en al que react-native es 
basa per al desenvolupament d’aplicacions. 

                                            
6 https://www.coursera.org/learn/front-end-react 
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A mida que s’anaven seguint els cursos de formació, s’anava desenvolupant el 
projecte posant en pràctica els coneixements adquirits. El problema va ser que un cop 
es va comprendre que react-native plantejava la creació de components petits 
controlats pel seu component pare, ja s’havia avançat força en el desenvolupament. 
Tot i així, a partir de llavors es va començar a desenvolupar el projecte tal com s’hauria 
d’haver fet des d’un principi en cas de tenir-ne el coneixement necessari i es va 
identificar les tasques necessàries a fer per a corregir-les en futurs refactors del codi 
ja realitzat. 
 
2.6.1 Aplicació de la competència 
S’ha portat a terme durant tot el desenvolupament del codi font del projecte. 
En els casos que s’ha detectat la necessitat de modificar el comportament de 
components estàndard de react-native per adaptar-lo al comportament desitjat per 
aquest projecte, s’ha optat sempre per buscar si ja hi havia hagut algú que s’hagués 
trobat amb la mateixa necessitat i que hagués creat components que poguessin 
solucionar el problema. En tots els casos que això ha succeït, s’han trobat 
components desenvolupats per diferents persones i documentats a la memòria del 
projecte, dins el repositori de codi github7. 
 
2.6.2 Recursos utilitzats 
S’han utilitzat principalment cursos de la web de coursera.org i de Linkedin learning. 
Per als components de react-native, buscant mitjançant el cercador Google i GitHub, 
s’han trobat tots aquells que han sigut d’utilitat per al projecte. 

3. Resum del anàlisis 
En general, s’ha obtingut un nivell satisfactori a totes les competències, però s’indicarà 
a continuació la valoració personal de cadascuna d’elles. 
Vagi per endavant que es considera que l’excel·lència es molt difícil d’aconseguir i 
que puntuar en una escala de 3 valors s’ha considerat difícil, pel que s’ha optat per a 
optar per un [Valoració] + [alt] o [baix] segons cada cas. 
 

1. Capacitat de comunicació: Desitjable 
2. Ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional: Desitjable alt 
3. Capacitat de comunicació en llengua estrangera: Desitjable 
4. Treball en equip: Desitjable 
5. Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i a futurs entorns: Desitjable alt 
6. Capacitat per a innovar i generar noves idees: Desitjable alt. 

 

                                            
7 https://github.com/ 


