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Respostes
Valoració del professorat

Mitjana
Escala 1 a 5

Coneixements de la matèria

11

4.45

Capacitat de comunicació

11

3.45

Aplicabilitat dels continguts en el món laboral

11

3.55

Valoració global

11

3.10

44

3.65

11 de 17

65%

Total:
Enquestes contestades:
Observacions

El laboratori ha estat més basat en instal·lació de les eines que en veure les funcionalitats d'aquestes. En la meva
opinió, crec que és més interessant veure de què poden fer aquestes eines que no el seu procés d'instal·lació. Si no
es disposa de més hores per al laboratori, potser caldria ometre aquesta part i partir d'un entorn on les aplicacions ja
hagin estat instal·lades prèviament.
Tot i els grans coneixements en la matèria per part del professor, la meva valoració final no ha sigut bona pel seguit
de problemes a l'hora de treballar en la part pràctica.
Penso que aquesta part pràctica caldria haverla preparat de millor manera.
No em refereixo al tipus d'exercicis ni a com estaven enfocats (els exercicis eren interessants i tenien sentit per la
seva possible aplicabilitat en el món laboral), sinó a que les pràctiques s'hagin provat en els mateixos equips que els
alumnes o en una infraestructura similar, per tal de que es pogués aprofitar al màxim el temps de les classes.

Al poner el foco en las herramientas y su despliegue se ha dejado puerta abierta a fallos técnicos que han
ralentizado la dinámica de las clases.
Caldria mostrar també la vessant de pagament, i faltava preparar millor les classes pràctiques, així com el
plantejament.
Crec que la matèria i els objectius que volia transmetre eren bons però les pràctiques al laboratori no es van
preparar bé (van haver problemes greus al fer les pràctiques des dels laboratori degut a les restriccions que hi han
als laboratoris de la UPC, s'hauria d'haver comprovat abans).
Sobre la aplicabilitat dels continguts en el món laboral és real però en un entorn molt web. En el sector on treballo
actualment (desenvolupament per equips embedded) és més difícil ja que no és molt aplicable amb poc cost, per
exemple, no hi ha possibilitat de tenir màquines virtuals. En canvi en la meva anterior feina fèiem desenvolupament
per a una plataforma SaaS on aquest conceptes ens haurien anat molt bé. Trobo a faltar les alternatives de les eines
per a plataformes Windows.
En general i sense tenir en compte el tema de les pràctiques he trobat aquesta part molt interessant i el camí a
seguir sempre que et trobis en un sector on puguis fer les automatitzacions proposades en el curs.
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