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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Responsable: CATALINA JUAN NADAL

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

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. CEFC3: Capacitat per a comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les 
habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de programari.
2. CEFC6: Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per dissenyar
solucions a problemes, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.
3. CEFC7: Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequats a la 
resolució d'un problema.
4. CEFC8: Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant
el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
5. CEFC15: Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques dels sistemes intel ligents i la seva 
aplicació pràctica.

6. 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.
7. 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.

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, que per la seva naturalesa d'optativitat i brevetat no apareixen reflectides a la llista anterior, 
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 abans indicat.

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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En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

Crear i manipular seqüències enllaçades. 
Enumerar, definir, implementar i comparar les diferents estructures de dades lineals. 
Utilitzar les seqüències enllaçades en la implementació de les estructures de dades lineals.
Definir i implementar les estructures de dades arbre. 
Aplicar la tècnica recursiva en la implementació d'alguns dels mètodes característics dels arbres.
Justificar l'ús d'una estructura de dades o una altra en la resolució d'exercicis. Escollir les estructures  més adients, en 
funció de l'ús que en cal fer i de les especificacions establertes en l'enunciat.
Descriure els grafs com estructures de dades i modelar situacions de la vida real mitjançant grafs.
Implementar els diferents tipus de grafs: grafs simètrics i dígrafs.
Descriure els diferents recorreguts sobre grafs.
Enumerar i  explicar la filosofia de funcionament de les diferents tècniques de disseny.
Comparar des del punt de vista de l'eficiència les diferents tècniques de disseny.  
Aplicar les diferents tècniques de disseny d'algorismes en la resolució problemes.  
Analitzar un problema per a poder determinar quina tècnica és l'adient per a la seva resolució. 
Deduir i argumentar la correcta aplicació de les diferents tècniques.
Exposar i discutir l'anàlisi inicial obligatori en l'aplicació de la tècnica del backtracking, la tècnica voraç i la cerca per A*.
Definir i aplicar la tècnica del hashing per implementar estructures de dades. 
Calcular i avaluar la complexitat algorísmica d'un programa.

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
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Continguts

1: VARIABLE DINÀMICA

2: ESTRUCTURES DE DADES LINEALS

Dedicació: 7h 

Dedicació: 24h 

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

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 13h 

Variable dinàmica
Gestió dinàmica de la memòria

Tipus de dades estructurats
Tècniques d'emmagatzematge
El TAD Pila
El TAD Cua
El TAD Llista associativa

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

PRÀCTICA 1 (també vinculada al contingut 2)
PRÀCTICA 2 (també vinculada al contingut 2)
PROVA ESCRITA DELS BLOCS (continguts) 1 a 3
PROVA ESCRITA DELS BLOCS (continguts) 1 a 6

PRÀCTICA 1 (també vinculada al contingut 1)
PRÀCTICA 2 (també vinculada al contingut 1)
PROVA ESCRITA DELS BLOCS (continguts) 1 a 3
PROVA ESCRITA DELS BLOCS (continguts) 1 a 6
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3: ESTRUCTURES DE DADES NO LINEALS

4: TECNIQUES DE DISSENY D'ALGORISMES

Dedicació: 53h 

Dedicació: 56h 

Grup gran/Teoria: 14h 
Grup mitjà/Pràctiques: 4h 
Activitats dirigides: 3h 
Aprenentatge autònom: 32h 

Grup gran/Teoria: 14h 
Grup mitjà/Pràctiques: 4h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 34h 

Tipus de dades no estructurats
Arbres binaris
Recorreguts d'arbres: inordre, preordre, postordre i amplada 
El TAD Arbre de Cerca binària (ACB) 
Grafs: simètrics i dirigits
El TAD dígraf
El TAD graf simètric
Recorreguts de grafs: en fondària, en amplada i en ordenació topològica

Introducció als esquemes algorísmics
Tècnica del divideix i venç
Tècnica de la programació dinàmica
Tècnica voraç
Tècnica del backtracking
Cerca per A*

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

PRÀCTICA  3 
PRÀCTICA  4
PROVA ESCRITA DELS BLOCS (continguts) 1 a 3
PROVA ESCRITA DELS BLOCS (continguts) 1 a 6

PRÀCTICA  5 (també vinculada al contingut 3)
PRÀCTICA  6
PROVA ESCRITA DELS BLOCS (continguts) 1 a 6
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5: TÈCNICA DEL HASHING

6: COMPLEXITAT ALGORÍSMICA

Dedicació: 5h 

Dedicació: 5h 

Grup gran/Teoria: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Grup gran/Teoria: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Introducció. Concepte de hashing
Funcions de hashing
Tractament de les col·lisions

Introducció. Ordres de mesura. Notació asimptòtica O gran
Complexitat en temps d'execució 
Calcular l'eficiència d'una solució algorísmica
Identificar i reconèixer diversos problemes NP-complets clàssics  

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

PROVA ESCRITA DELS BLOCS (continguts) 1 a 6

PROVA ESCRITA DELS BLOCS (continguts) 1 a 6
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Planificació d'activitats

PRÀCTICA 1

PRÀCTICA 2

Descripció:

Descripció:

 Amb aquesta pràctica, els estudiants i estudiantes han de codificar un disseny de classes orientat a l'objecte.
Alguns dels atributs d'aquestes classes seran representants mitjançant seqüències enllaçades. L'objectiu de la
pràctica és doble, per una banda refrescar els conceptes de la POO treballats en l'assignatura de Programació 2 i
per l'altre treballar la gestió dinàmica de la memòria, creant i gestionant seqüències enllaçades i manipulant
estructures de dades proporcionades per les llibreries del propi llenguatge de programació.
Els estudiants i estudiantes hauran de finalitzar la codificació, en les hores dedicades a l'aprenentatge autònom la
totalitat del disseny.

 Aquesta pràctica està específicament destinada a que els estudiants i estudiantes practiquin la implementació 
d'una estructura de dades lineal mitjançant seqüències enllaçades.
Els estudiants i estudiantes hauran de finalitzar, en les hores dedicades a l'aprenentatge autònom la totalitat de la
implementació de l'estructura de dades.

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 un disseny de classes
- Gestionar dinàmicament la memòria
-      Manipular estructures de dades

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Dedicació: 7h 

Dedicació: 9h 
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PRÀCTICA 3

PRÀCTICA 4

Descripció:

Descripció:

 Aquesta pràctica està específicament destinada a que els estudiants i estudiantes practiquin la implementació 
d'una estructura de dades no lineal mitjançant seqüències enllaçades. L'estructura de dades a implementar s'ha 
d'ajustar a una modalitat de tipus d'arbre.
Els estudiants i estudiantes hauran de finalitzar, en les hores dedicades a l'aprenentatge autònom la totalitat de la
implementació de l'estructura de dades.

 Aquesta pràctica està específicament destinada a que els estudiants i estudiantes practiquin la implementació 
d'un tipus de graf i l'usin per modelar una situació plantejada pel professor. Per això els estudiants i estudiantes 
hauran de determinar  les operacions escaients de la teoria de grafs per la seva resolució, operacions que també 
s'hauran de codificar. 
Els estudiants i estudiantes hauran de finalitzar, en les hores dedicades a l'aprenentatge autònom la totalitat de 
l'estructura de dades i del programa que solucioni el problema plantejat.

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:
- Codificar i provar una estructura de dades lineal 

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Codificar i provar una estructura de dades no lineal

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 6h 

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

Dedicació: 9h 

Dedicació: 11h 
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PRÀCTICA 5

Descripció:
 Amb aquesta pràctica, els estudiants i estudiantes hauran de codificar diversos programes que solucionen 
enunciats plantejats, fent ús de les diferents tècniques de disseny d'algorismes. Els programes a codificar faran 
tractaments sobre grafs. Aquests tractaments no s'hauran treballat a les sessions de teoria de l'assignatura, per 
tant els estudiants hauran d'accedir al catàleg de la biblioteca per localitzar recursos per documentar-se i 
autoformar-se.
Els estudiants i estudiantes hauran de finalitzar, en les hores dedicades a l'aprenentatge autònom la totalitat dels 
problemes plantejats.

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:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
-  Codificar i provar una estructura de dades graf
-  Usar l'estructura per modelar una situació
- Programar les operacions necessàries per resoldre la problemàtica plantejada sobre la situació modelada 

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Codificar i provar els diferents esquemes algorísmics treballats en les sessions de teoria

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 7h 

Dedicació: 10h 
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PRÀCTICA 6

PROVA ESCRITA DEL BLOCS 1 A 3

Descripció:

Descripció:

 Amb aquesta pràctica, els estudiants i estudiantes hauran de codificar fent ús de la tècnica del backtracking d'un 
enunciat d'una embargadura considerable.
En aquesta cas l'estudiant ha de realitzar l'anàlisi del problema abans de procedir a la codificació. 
Els estudiants i estudiantes hauran de finalitzar, en les hores dedicades a l'aprenentatge autònom la totalitat del 
problema plantejat.

 Prova individual d'aplicació pràctica (resolució d'exercicis i problemes) dels conceptes teòrics i procediments 
pràctics dels dos primers blocs de l'assignatura.

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)

Enunciat de la prova

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

Resolució de la prova. Aquesta prova representa el 35% de la qualificació final de l'assignatura. 

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Analitzar diferents plantejaments per solucionar el problema a resoldre
- Estriar el plantejament més eficient per a  resolució del problema  
- Codificar i provar el programa que soluciona el problema 

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

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 11h 

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

Dedicació: 14h 

Dedicació: 5h 
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PROVA ESCRITA DEL BLOCS 1 A 6

La qualificació final és la suma ponderada de les qualificacions de les activitats

ACTIVITAT                                   PES
PROVA ESCRITA DELS BLOCS 1 a 3 35%
PROVA ESCRITA DELS BLOCS 1 a 6 35%
PRACTICA 1 5%
PRACTICA 2  5%
PRACTICA 3 5%
PRACTICA 4  5%
PRÀCTICA 5  5%
PRÀCTICA 6  5%

Amb les ponderacions anteriors, les activitats de laboratori (pràctiques) tenen un pes del 30%, mentre que les activitats 
de caire teòric tenen un pes del 70% 

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

Descripció:
 Prova individual d'aplicació pràctica (resolució d'exercicis i problemes) que abasta tots els continguts de la 
matèria.

Material de suport:
Enunciat de la prova

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Resolució de la prova. Aquesta prova representa el 35% de la qualificació final de l'assignatura. 

Objectius específics:
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 

Dedicació: 5h 
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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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