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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

* Descriure l'estructura bàsica d'un sistema  computador basat en l'arquitectura de Von-Newmann referint la funcionalitat 
principal de cada element.
* Descriure els objectius dels sistemes operatius i relacionar-los amb les seves funcionalitats.
* Fer ús de les funcionalitats d'un sistema operatiu adreçades a usuaris d'aplicacions
* Dissenyar algorismes per a la resolució de problemes simples, codificar-los en un llenguatge de programació imperatiu i 
d'alt nivell, provar-los, depurar-los i documentar-los
* Descriure l'estructura general d'un motor de bases de dades i les seves funcionalitats

Responsable: ENRIC SESA NOGUERAS

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Unitat docent 
Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Generals:

CEEM3. CEEM3: Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i 
programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

1. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de 
dades i informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Tots els conceptes teòrics de la matèria s'exposaran en classes de teoria (grups grans). En aquestes classes, i a discreció 
dels docents impartidors, també es resoldran exercicis i problemes de caire més pràctic. Així mateix, i sempre a discreció 
dels impartidors, es podrà demanar als estudiants que resolguin, de manera individual o en grup, problemes i/o exercicis 
breus. Aquestes activitats, breus i optatives, serviran a l'estudiant com a instrument d'autoavaluació del seu assoliment 
dels continguts de la matèria i podran ser utilitzades per part del docent per a prendre decisions sobre la qualificació final 
de l'estudiant bo i que mai en detriment de la qualificació numèrica calculada segons el sistema de qualificació especificat 
per l'assignatura.

Els conceptes de caire més pràctic i tot el que en essència es pugui considerar l'aplicació pràctica dels conceptes teòrics 
seran treballats en grups petits (de laboratori). En les sessions que es programin a aquest efecte es donaran les eines 
escaients per a resoldre les activitats programades bo i que s'espera que aquestes s'allarguin des del punt de vista 
temporal, més enllà de les hores de laboratori i que, en conseqüència, els estudiants les hagin de finalitzar durant el 
temps d'aprenentatge autònom.

Sempre que es consideri escaient es posarà a disposició dels estudiants activitats de caire totalment opcional que l'ajudin 
a preparar i a preparar-se per a les de caire obligatori.

Metodologies docents
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* Dissenyar una petita base de dades basada en el model relacional, crear-la, poblar-la i efectuar-ne consultes senzilles.

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

1: INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS.

2: INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES OPERATIUS.

Dedicació: 11h 

Dedicació: 12h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Estructura funcional d'un ordinador. Arquitectura Von Neumann. Funcionament intern d'un ordinador
Representació de la informació als ordinadors
Rendiment dels computadors

Definició. Tipus de sistemes operatius
Sistema operatiu com a màquina virtual
Gestió de processos
Gestió de dades

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

QUESTIONARI DELS BLOCS INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS I INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES OPERATIUS

QUESTIONARI DELS BLOCS INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS I INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES OPERATIUS
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3: CONCEPTES BÀSICS DE LA PROGRAMACIÓ 
IMPERATIVA.

4: INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES

Dedicació: 82h 

Dedicació: 6h 

Grup gran/Teoria: 21h 
Grup petit/Laboratori: 7h 
Activitats dirigides: 6h 
Aprenentatge autònom: 48h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Variables, tipus i assignació
Avaluació d'expressions
Lectura i escriptura
Formes d'execució: seqüencial, condicional/alternativa i iterativa
Esquemes iteratius bàsics 
Funcions i procediments. Parametrització
Taules i tipus estructurats

Definició de base de dades
Definició sistema gestor de base de dades. Tipus

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

PRACTICA 1 DE PROGRAMACIÓ BÀSICA
PRACTICA 2 DE PROGRAMACIÓ BÀSICA
PRACTICA 3 DE PROGRAMACIÓ BÀSICA
PRACTICA 4 DE PROGRAMACIÓ BÀSICA
PROVA ESCRITA DEL BLOC CONCEPTES BÀSICS DE LA PROGRAMACIÓ IMPERATIVA

QUESTIONARI DELS BLOCS INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES I EL MODEL RELACIONAL DE DADES
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5: EL MODEL RELACIONAL DE DADES

6: INTRODUCCIÓ ALS RECURSOS D'INFORMACIÓ
DISPONIBLES

Dedicació: 31h 

Dedicació: 8h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup petit/Laboratori: 3h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 18h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Estructura del model relacional: relacions, atributs i  tuples
Claus. Restriccions
Llenguatge de definició i accés a una base de dades relacional: SQL

Introducció a la biblioteca i als recursos disponibles.
El Catàleg de la biblioteca: tipus de documents, ubicació, de documents, cerca de documents i opcions personals

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

PRÀTICA 1 DE BASES DE DADES: CREACIÓ I POBLAMENT
PRÀTICA 2 DE BASES DE DADES: CONSULTES I ACTUALITZACIO

QUESTIONARI DELS BLOCS INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES I EL MODEL RELACIONAL DE DADES

PRÀCTICA DE CONTACTE AMB EL CATÀLEG DE LA BIBLIOTECA
QÜESTIONARI RELATIU AL BLOC D'INTRODUCCIÓ ALS RECURSOS D'INFORMACIÓ
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Planificació d'activitats

1: QUESTIONARI DELS BLOCS 
INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS I 
INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES OPERATIUS. 
CONTINGUTS 1 I 2

2: PRÀCTICA 1 DE PROGRAMACIÓ BÀSICA

Descripció:

Descripció:

 Qüestionari per a avaluar el seguiment dels dos primers blocs de l'assignatura. Aquest qüestionari es realitzarà a 
l'inici d'una classe de teoria o directament al Campus Virtual.

 PRÀCTICA DE LABORATORI
Amb aquesta pràctica, els estudiants i estudiantes tenen un primer contacte amb l'entorn de desenvolupament de
programes que hauran d'utilitzar en les altres pràctiques i activitats de l'assignatura que estiguin relacionades 
amb la programació.
A la primera part, és el professor qui fa la presentació de l'entorn, mostrant-los aquells elements que els seran de 
més utilitat.
A la segona part, l'estudiant s'enfronta a la resolució de diversos problemes com ara:
- finalitzar la codificació d'alguns programes senzills incomplets
- codificar totalment alguns programes per a la resolució de problemes simples
- detecció i correcció d'errades sintàctiques i lògiques en petits programes subministrats.
Els estudiants i estudiantes hauran de finalitzar, en les hores dedicades a l'aprenentatge autònom la totalitat dels 
problemes plantejats.

Material de suport:

Material de suport:

El qüestionari

Guia per a començar a utilitzar l'entorn de desenvolupament de programes (disponible a la plataforma de suport a
la docència)
Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica (en forma d'enunciat escrit ¿PDF- i arxius font dels 
programes subministrats)

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

El resultat d'aquest qüestionari representa un 10% de la qualificació final

Caldrà lliurar, en format electrònic,  tot el codi font desenvolupat i una breu valoració personal de la feina 
realitzada. 
Ponderació: 5% de la nota final

Objectius específics:
L'objectiu d'aquesta activitat és eminentment avaluatiu: recollir informació per a la avaluació sumativa.

Grup gran/Teoria: 1h 
Aprenentatge autònom: 1h 

Grup petit/Laboratori: 1h 45m
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Dedicació: 2h 

Dedicació: 6h 45m
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3: PRÀCTICA 2 DE PROGRAMACIÓ BÀSICA

4: PRÀCTICA 3 DE PROGRAMACIÓ BÀSICA

Descripció:
 PRÀCTICA DE LABORATORI
Aquesta pràctica està específicament destinada a que els estudiants i estudiantes practiquin la codificació i 
depuració de programes de naturalesa iterativa i que poden ser dissenyats aplicant els esquemes iteratius bàsics 
presentats a la classe de teoria.  

Els problemes que caldrà resoldre hauran estat posats a disposició dels estudiants i estudiantes amb anterioritat  
a la realització de la sessió de laboratori, amb el doble objectiu que coneguin els problemes que seran tractats i 
que n'hagin començat a dissenyar les solucions. 
Els estudiants i estudiantes hauran de finalitzar, en les hores dedicades a l'aprenentatge autònom la totalitat dels 
problemes plantejats.

Material de suport:
Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica (en forma d'enunciat escrit ¿PDF- i arxius font dels 
programes subministrats)

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Caldrà lliurar, en format electrònic,  tot el codi font desenvolupat i una breu valoració personal de la feina 
realitzada. 
Ponderació: 5% de la nota final

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Posar en marxa l'entorn de desenvolupament de programari i usar-lo tant per a continuar el desenvolupament 
de programes ja iniciats com per a començar a desenvolupar programes nous.
- Detectar i corregir errades sintàctiques simples presents en programes desenvolupats per ell/a o per terceres 
persones
- Codificar i provar programes molt simples

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- codificar, provar i depurar petits programes de naturalesa eminentment iterativa

Grup petit/Laboratori: 1h 45m
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup petit/Laboratori: 1h 45m
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Dedicació: 8h 45m

Dedicació: 8h 45m
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5: PRÀCTICA 4 DE PROGRAMACIÓ BÀSICA

Descripció:

Descripció:

 PRÀCTICA DE LABORATORI
Aquesta pràctica està específicament destinada a que els estudiants i estudiantes practiquin la codificació i 
depuració de programes lleugerament més complexos que els de les dues practiques anteriors, fent ús de les 
tècniques de descomposició funcional que permeten de descompondre un problema en subproblemes més 
simples, la solució als quals pot ser codificada amb l'ajut de procediments parametritzats. 

Els problemes que caldrà resoldre hauran estat posats a disposició dels estudiants i estudiantes amb anterioritat  
a la realització de la sessió de laboratori, amb el doble objectiu que coneguin els problemes que seran tractats i 
que n'hagin començat a dissenyar les solucions. 
Els estudiants i estudiantes hauran de finalitzar, en les hores dedicades a l'aprenentatge autònom la totalitat dels 
problemes plantejats.

 PRÀCTICA DE LABORATORI
En aquesta pràctica, els estudiants hauran de codificar i depurar programes que, potencialment, poden requerir 
de tots els estris i mecanismes treballats en el contingut 3 (conceptes bàsics de la programació imperativa). Així 
doncs, el caràcter d'aquesta pràctica pot ser de síntesi de les anteriors i/o fer èmfasi en els darrers aspectes 
teòrics vistos a classe i que encara no hagin estat treballats en la seva vessant pràctica.

Els problemes que caldrà resoldre hauran estat posats a disposició dels estudiants i estudiantes amb anterioritat  
a la realització de la sessió de laboratori, amb el doble objectiu que coneguin els problemes que seran tractats i 
que n'hagin començat a dissenyar les solucions. 
Els estudiants i estudiantes hauran de finalitzar, en les hores dedicades a l'aprenentatge autònom la totalitat dels 
problemes plantejats.

Material de suport:

Material de suport:

Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica (en forma d'enunciat escrit ¿PDF- i arxius font dels 
programes subministrats)

Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica (en forma d'enunciat escrit ¿PDF- i arxius font dels 
programes subministrats)

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Caldrà lliurar, en format electrònic,  tot el codi font desenvolupat i una breu valoració personal de la feina 
realitzada. 
Ponderació: 5% de la nota final

Caldrà lliurar, en format electrònic,  tot el codi font desenvolupat i una breu valoració personal de la feina 
realitzada. 
Ponderació: 5% de la nota final

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Codificar, provar i depurar petits programes que facin ús de procediments parametritzats.

Grup petit/Laboratori: 1h 45m
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Dedicació: 11h 45m
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6: PROVA ESCRITA DEL BLOC CONCEPTES 
BÀSICS DE LA PROGRAMACIÓ IMPERATIVA

7: PRÀCTICA 1 DE BASES DE DADES: 
CREACIÓ I POBLAMENT

Descripció:

Descripció:

 Prova individual d'aplicació pràctica (resolució d'exercicis i problemes) dels conceptes teòrics i procediments 
pràctics del bloc de programació imperativa.

 PRÀCTICA DE LABORATORI

Amb aquesta pràctica, els estudiants i estudiantes tenen un primer contacte amb l'entorn de creació i accés a una
base de dades.
A la primera part, és el professor qui fa la presentació de l'entorn, mostrant-los aquells elements que els seran de 
més utilitat.
A la segona part, l'estudiant s'enfronta a la creació d'una petita base de dades i a la posterior inserció de dades.

El problema que caldrà resoldre haurà estat posat a disposició dels estudiants i estudiantes amb anterioritat  a la 
realització de la sessió de laboratori, amb el doble objectiu que coneguin el problema que se'ls hi plantejarà i que 
n'hagin començat a dissenyar la solució. 
Els estudiants i estudiantes hauran de finalitzar, en les hores dedicades a l'aprenentatge autònom la totalitat del 
problema plantejat.

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat de la prova

Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica (en forma d'enunciat escrit ¿PDF-)

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Resolució de la prova. Aquesta prova representa el 40% de la qualificació final de l'assignatura.

Caldrà lliurar, en format electrònic,  tot el codi de creació i inserció de dades amb una breu valoració personal de 
la feina realitzada. 
Ponderació: 5% de la nota final

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Codificar, provar i depurar petits programes que facin ús dels estris i mecanismes treballats en el contingut 3.

L'objectiu d'aquesta activitat és eminentment avaluatiu: recollir informació per a la avaluació sumativa.

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup petit/Laboratori: 1h 30m
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Dedicació: 5h 

Dedicació: 8h 30m
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8: PRÀCTICA 2 DE BASES DE DADES: 
CONSULTES I ACTUALITZACIO

9: QÜESTIONARI DELS BLOCS 
INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES I EL 
MODEL RELACIONAL DE DADES

Descripció:

Descripció:

 PRÀCTICA DE LABORATORI

Aquesta pràctica està específicament destinada a que els estudiants i estudiantes practiquin el llenguatge de 
consulta  i de modificació SQL explicat a classe de teoria.

Els problemes que caldrà resoldre hauran estat posats a disposició dels estudiants i estudiantes amb anterioritat  
a la realització de la sessió de laboratori, amb el doble objectiu que coneguin els problemes que se'ls hi 
plantejaran i que n'hagin començat a dissenyar la solució. 
Els estudiants i estudiantes hauran de finalitzar, en les hores dedicades a l'aprenentatge autònom la totalitat dels 
problemes plantejats.

 Qüestionari per a avaluar el seguiment dels dos darrers blocs de l'assignatura. Aquest qüestionari es realitzarà a 
l'inici d'una classe de teoria o directament al Campus Virtual. 
Idealment, aquesta activitat s'hauria de realitzar quan les pràctiques de bases de dades ja hagin estat lliurades

Material de suport:

Material de suport:

Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica (en forma d'enunciat escrit ¿PDF-)

El qüestionari

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Caldrà lliurar, en format electrònic,  totes les sentències SQL que donin solució als problemes plantejats així com 
una breu valoració personal de la feina realitzada. 
Ponderació: 5% de la nota final

El resultat d'aquest qüestionari representa un 10% de la qualificació final

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Conèixer bàsicament la forma de representar la realitat usant el model relacional.
Conèixer els mecanismes del model relacional per expressar restriccions d'integritat
Conèixer el llenguatge de definició i inserció de dades

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Conèixer el llenguatge de manipulació i consulta de les dades

Grup petit/Laboratori: 1h 30m
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup gran/Teoria: 1h 
Aprenentatge autònom: 1h 

Dedicació: 8h 30m

Dedicació: 2h 
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10: PRÀCTICA DE CONTACTE AMB EL 
CATÀLEG DE LA BIBLIOTECA

11: QÜESTIONARI RELATIU AL BLOC 
D'INTRODUCCIÓ ALS RECURSOS 
D'INFORMACIÓ DISPONIBLES

Descripció:

Descripció:

 PRÀCTICA DE LABORATORI
Aquesta pràctica està especificament destinada a que els estudiants tinguin un primer contacte guiat amb el 
catàleg de la seva biblioteca, adreçat a conèixer-ne les funcionalitats bàsiques de cerca documental.

 Qüestionari per avaluar del seguiment del bloc d'introducció als recursos d'informació disponibles. Per tal 
d'optimitzar el temps de l'assignatura, aquest qüestionari es podrà realitzar junt amb alguna altra activitat de 
caire avaluatiu.

Material de suport:

Material de suport:

Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica.

El qüestionari

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Caldrà lliurar, possiblement en format electrònic, les respostes a un qüestionari i/o informe relatiu a l'ús efectuat 
per l'estudiant/a dels recursos i serveis de la biblioteca.
Ponderació: 5% de la nota final.

Resolució del qüestionari. Aquesta prova representa el 5% de la qualificació final de l'assignatura.

Objectius específics:

Objectius específics:

Objectius específics:

L'objectiu d'aquesta activitat és eminentment avaluatiu: recollir informació per a la avaluació sumativa.

En finalitzar l'activitat, l'estudiant/a ha de ser capaç de :
- accedir al catàleg de la biblioteca, cercar, determinar-ne la ubicació i disponibilitat i reservar documents.

L'objectiu d'aquesta activita és eminentment avaluatiu: recollir informació per a l'avaluació sumativa.

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 3h 

Grup gran/Teoria: 0h 30m
Aprenentatge autònom: 1h 

Dedicació: 5h 

Dedicació: 1h 30m
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La qualificació final és la suma ponderada de les qualificacions de les activitats

ACTIVITAT(PES)

QÜESTIONARI DELS BLOCS INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS I INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES OPERATIUS (10%)
PRACTICA 1 DE PROGRAMACIÓ BÀSICA (5%)
PRÀCTICA 2 DE PROGRAMACIÓ BÀSICA (5%)
PRÀCTICA 3 DE PROGRAMACIÓ BÀSICA (5%)
PRÀCTICA 4 DE PROGRAMACIÓ BÀSICA (5%)
PROVA ESCRITA DEL BLOC CONCEPTES BÀSICS DE LA PROGRAMACIÓ IMPERATIVA (40%)
PRÀCTICA 1 DE BASES DE DADES (5%)
PRÀCTICA 2 DE BASES DE DADES (5%)
QÜESTIONARI DELS BLOCS INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES I EL MODEL RELACIONAL DE DADES (10%)
PRÀCTICA DE CONTACTE AMB EL CATÀLEG DE LA BIBLIOTECA (5%)
QÜESTIONARI RELATIU AL BLOC 'INTRODUCCIÓ ALS RECURSOS D'INFORMACIÓ (5%)

Amb les ponderacions anteriors, les activitats de laboratori (pràctiques) tenen un pes del 35%, mentre que les activitats 
de caire teòric tenen un pes del 65% (25% dels qüestionaris, 40% de la prova escrita)

Serà potestatiu dels docents impartidors de la matèria decidir sobre la possibilitat d'afegir activitats (proves) que permetin
recuperar algunes (o totes) de les activitats suspeses.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, els docents n'informaran de les normes i condicions particulars que les regeixin.

Les activitats unipersonals pressuposen el compromís de l'estudiant de realitzar-les de manera individual. Es consideraran 
suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no s'ajusti a aquest compromís, independentment del seu paper 
(origen o destí)

Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grups pressuposen el compromís per part dels estudiants que 
l'integren de realitzar-les en el si del grup. Es consideraran suspeses totes aquelles activitat en què el grup no hagi 
respectat aquest compromís amb independència del seu paper (origen o destí). 
En les activitats realitzades en grup el docent pot, en base a la informació de què disposi, personalitzar la qualificació per 
a cada integrant del grup.

Qualsevol activitat no lliurada es considerarà puntuada amb zero punts

És potestatiu dels docents acceptar o no lliuraments fora dels terminis que s'indiquin. En el cas que aquests lliuraments 
fora de termini s'acceptin, és potestatiu del docent decidir si aplica alguna penalització i la quantia d'aquesta. 
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