
Última modificació: 04-02-2013

840329 - DISISINF - Disseny de Sistemes d'Informació

Universitat Politècnica de Catalunya1 / 9

Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Responsable: EDUARD MARIE DE BRU DE SALA CASTELLS

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

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

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

1. CEFB6: Coneixement adequat del concepte d'empresa i el seu marc institucional i jurídic, així com els aspectes 
bàsics d'organització i gestió d'empresa.
2. CEFC1: Capacitat per dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la
seva fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb principis ètics ia la legislació i normativa vigent.
3. CEFC2: Capacitat per planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els 
àmbits, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
4. CETI1: Capacitat per comprendre l'entorn d'una organització i les seves necessitats en l'àmbit de les tecnologies de 
la informació i les comunicacions.
5. CETI2: Capacitat per seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i mantenir 
les tecnologies de maquinari, programari i xarxes, dins dels paràmetres de cost i qualitat adequats.
6. CETI3: Capacitat per a utilitzar metodologies centrades en l'usuari i l'organització per al desenvolupament, 
avaluació i gestió d'aplicacions i sistemes basats en tecnologies de la informació que assegurin l'accessibilitat, 
ergonomia i usabilitat dels sistemes.
7. CETI5: Capacitat per seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d'informació que satisfacin les necessitats
de l'organització, amb els criteris de cost i qualitat identificats.
8. CETI6: Capacitat de concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, incloent Internet, web,
comerç electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació mòbil.
9. CETI7: Capacitat per comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.

10. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió 
crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
11. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els 
resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes 
de la pròpia especialitat.
12. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant 
tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la 
responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Capacitats prèvies

Coneixements d'enginyeria del software, bases de dades i programació orientada a objectes
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En finalitzar el curs, l'estudiant serà capaç de:

1. Explicar el concepte i la funció d'un Sistema d'Informació (SI).
2. Distingir diferents paradigmes de processos software.
3. Establir un procés software usant UP i UML.
4. Modelar el SI de les organitzacions amb UML.
5. Especificar SI amb OCL.
6. Dissenyar SI amb UML.
7. Usar patrons d'arquitectura de software per implementar SI.
8. Dissenyar i implementar SI distribuïts.
9. Dissenyar SI basats en la Web (WIS) amb UML.
10. Conèixer els aspectes legals bàsics de la informàtica

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

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

La docència d'aquesta assignatura consta d'unes vint sessions de teoria i de sis sessions de pràctiques de laboratori, 
distribuïdes en classes de dues hores, dos dies a la setmana.

En les sessions de teoria el professor introduirà  els coneixements i els conceptes dels continguts de l'assignatura, usant 
normalment transparències que els estudiants disposaran abans de les classes.

Hi haurà continguts de l'assignatura que el professor no exposarà o només exposarà parcialment a classe, essent 
responsabilitat de l'estudiant el seu aprenentatge; el professor informarà en quin moment del curs s'han d'estudiar 
aquests continguts i facilitarà el material que cal emprar. Aquests continguts seran tan avaluables com la resta.

En les sessions de laboratori es practicaran els continguts de l'assignatura, tant els presentats a teoria pel professor com 
els adquirits autònomament per l'estudiant. En la majoria de classes de pràctiques de laboratori, però, no serà el 
professor el qui portarà la iniciativa, sinó què serà l'estudiant qui haurà de treballar els projectes de l'assignatura, o bé 
consultar dubtes amb el professor i rebre'n els seus comentaris.

Metodologies docents
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Continguts

1.1. Recursos d'informació
1.2. Tipus de Sistemes d'Informació
1.3. Tècniques de Gestió dels Sistemes d'Informació

2.1. Casos d'Ús
2.2. Diagrames de Classes
2.3. Diagrames d'activitat
2.4. Diagrames de Components, Desplegament
2.5. Diagrames de Paquets (System, sub-system)

3.1. Introducció al OCL
3.2. Especificació d'expressions
3.3. Col·leccions
3.4. El paquet estàndard d'OCL
3.5. Especificació de models

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Examen 1

Pràctiques en grup 1 i 2, i Examen 1.

Pràctiques individual 3, i Examen 1.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

1. Introducció als Sistemes d'Informació

2.  Modelat Conceptual de SI amb UML

3.  Especificació de SI amb OCL

4.  Models de processos de software

Dedicació: 16h 

Dedicació: 13h 

Dedicació: 13h 

Dedicació: 13h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Aprenentatge autònom: 8h 
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4.1 Agile Unified Process (AUP)
4.2 SCRUM
4.3 Test Driven Development (TDD)

5.1 RUP
5.2 OOBE (UML)

6.1 Introducció als SI distribuïts
6.2 Patrons arquitectònics i de disseny. 
6.3 Plataformes de Sistemes Distribuïts
6.4 Bases de Dades Distribuïdes BDDs. 

7.1 Protecció dades personals
7.2 Propietat intel·lectual
7.3 Comerç electrònic
7.4 Legalitat dels Dominis

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Examen 1.

Cas d'estudi en grup, Examen 2.

Pràctica 4 individual, pràctica 5 en grup, Examen 2.

Examen 2.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:

5.  Modelat d'Organitzacions

6.  Disseny distribuït de SI

7.  Legislació informàtica

Dedicació: 10h 

Dedicació: 22h 

Dedicació: 7h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Aprenentatge autònom: 14h 

Grup gran/Teoria: 3h 
Aprenentatge autònom: 4h 
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Planificació d'activitats

PRÀCTICA 1 I 2: MODELAR SI AMB UML

PRÀCTICA 3: ÚS OCL

Descripció:

Descripció:

 Els estudiants distribuïts en grups de màxim tres, hauran de modelar utilitzant UML el Sistema d'Informació d'una
part d'una organització.

 Cada estudiant haurà de especificar amb OCL regles de negoci concretes

Material de suport:

Material de suport:

Els enunciats de les dues pràctiques

Enunciat de la pràctica

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

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

Cada grup haurà de lliurar els models UML, preferentment fets amb alguna eina CASE

Un informe amb l'especificació feta i amb els comentaris de les decisions preses.

Objectius específics:

Objectius específics:

3. Establir un procés software usant UP i UML.
4. Modelar el SI de les organitzacions amb UML.

5. Especificar SI amb OCL.

Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 8h 

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

Dedicació: 14h 

Dedicació: 7h 
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PRÀCTICA 4: ÚS MVC

PRÀCTICA 5: ÚS RMI

Descripció:

Descripció:

 Cada estudiant haurà d'aplicar el patró Model Vista Controlador en un software fet en Java

 Els estudiants distribuïts en grups de màxim tres, hauran d'aplicar en un software fet en Java l'ús de 
l'arquitectura RMI

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat de la pràctica i un projecte Java

Enunciat de la pràctica.

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

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

Cada estudiant haurà de lliurar el projecte Java amb el patró MVC  juntament amb un informe que contingui les 
decisions preses.

Cada grup haurà de lliurar la solució del projecte Java juntament amb un informe que contingui el manual de com
instal·lar i executar el software.

Objectius específics:

Objectius específics:

7. Usar patrons d'arquitectura de software per implementar SI.
8. Dissenyar i implementar SI distribuïts.

7. Usar patrons d'arquitectura de software per implementar SI.
8. Dissenyar i implementar SI distribuïts.

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 3h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 3h 

Dedicació: 6h 

Dedicació: 6h 
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CAS D'ESTUDI

EXAMEN 1

Descripció:

Descripció:

 Els estudiants distribuïts en grups de màxim tres, hauran de dissenyar part d'un sistema d'informació d'una 
organització.

 Prova individual dels continguts 1, 2, 3, i 4.

Material de suport:

Material de suport:

Document amb la descripció de l'organització.

Enunciat de l'examen.

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

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

Cada grup haurà de lliurar la solució proposada degudament justificada.

Resolució de l'enunciat

Objectius específics:

Objectius específics:

6. Dissenyar SI amb UML.

1. Explicar el concepte i la funció d'un Sistema d'Informació (SI).
2. Distingir diferents paradigmes de processos software.
3. Establir un procés software usant UP i UML.
4. Modelar el SI de les organitzacions amb UML.
5. Especificar SI amb OCL.

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

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Dedicació: 7h 

Dedicació: 8h 
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EXAMEN 2

· Examen 1 25%
· Examen 2 25% 
· Pràctiques 1 i 2 5% cada una
· Pràctiques de la 3 a la 5 i el Cas d'estudi 10% cada una

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

. Per a cada activitat, el professor informarà 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).
. Qualsevol activitat no lliurada es considerarà puntuada amb zero punts.
. És potestat dels professors 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.

Descripció:
 Prova individual dels continguts 5, 6 i 7.

Material de suport:
Enunciat de l'examen.

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

Objectius específics:
6. Dissenyar SI amb UML.
7. Usar patrons d'arquitectura de software per implementar SI.
8. Dissenyar i implementar SI distribuïts.
9. Dissenyar SI basats en la Web (WIS) amb UML.
10. Conèixer els aspectes legals bàsics de la informàtica

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Dedicació: 8h 
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Bibliografia

CRM

Sistemes Distribuïts

TDD

Enllaç web

http://www.crmespanol.com/index.htm

http://www.monografias.com/trabajos16/sistemas-distribuidos/sistemas-distribuidos.shtml
http://www.essi.upc.edu/~gomariz/index_archivos/IntroduccionSD-EnricMartinez.pdf
http://www.essi.upc.edu/~gomariz/index_archivos/DissenyoAplicacionesDistribuidas-EnricMartinez.pdf

http://www.dirigidoportests.com/el-libro
https://archetypeuma.googlecode.com/files/PFC-ArchetypeUma5.odt

Altres recursos:

Bàsica:

Complementària:

Sieber, Sandr; Valor, Josep; Porta, Valentí. Los Sistemas de información en la empresa actual : aspectos estratégicos y alternativas 
tácticas.  Madrid [etc.]: McGraw-Hill, cop. 200. ISBN 84-481-4006-0.

Alfons Palacios.  Desenvolupament de sistemes d'informació.. versió 6.  Apunts de l'assignatura EUPMt, 2007. 

Fernández Alarcón, Vicen. Desarrollo de sistemas de información : una metodología basada en el modelado.  Barcelona: Edicions 
UPC, 200. ISBN 9788483018620.

Liu, M.L. Computación distribuida : fundamentos y aplicaciones.  Madrid, [etc.]: Pearson Educación, cop. 200. ISBN 
9788478290666.

Jacobson, Iva; Rumbaugh, Jame; Booch, Grad. El Proceso unificado de desarrollo de software.  Madrid [etc.]: Addison-Wesley, 
cop. 200. ISBN 84-7829-036-2.

Warmer, Jos B; Kleppe, Anneke G. The Object constraint language : getting your models ready for MDA. 2nd ed. Reading [etc.]: 
Addison-Wesley, cop. 200. ISBN 0321179366.

Rumbaugh, Jame; Booch, Grad; Jacobson, Iva. The Unified modeling language reference manual. 2nd ed. Boston [etc.]: Addison-
Wesley, cop. 200. ISBN 9780321245625.


