
 

Programació amb llenguatges avançats 

INFORMACIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA 

Grau: Grau en Disseny i Producció de Videojocs 

Nom de l’assignatura: Programació en llenguatges avançats 

Tipus d’assignatura: optativa 

Curs:  4rt 

Trimestre: 2n 

Crèdits ECTS: 4 

 

IDIOMES D’IMPARTICIÓ 

Català i castellà, amb documentació en anglès. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

L’assignatura està pensada per perfils d’alumnes amb orientació tecnològica (perfil de desenvolupadors) que 

vulguin  aprofundir  en  la  programació  de  jocs  i  en  els  llenguatges  més  avançats.  L’alumne  aprendrà  a 

programar  amb  el  llenguatge C++  i  a  través d’aquest,  comprendrà  els  conceptes de  gestió de memòria  i 

altres característiques pròpies de  la programació orientada a objectes. Amb això,  l’estudiant aprofundirà  i 

consolidarà els conceptes e programació vistos al  llarg de  la carrera. S’usarà el motor de  jocs Unreal doncs 

aquest  suporta el  llenguatge de programació C++  i és  també una oportunitat per a aprofundir en aquest 

motor de jocs amb l’ús d’un altre llenguatge. 

L’assignatura es contextualitza dins de la branca de desenvolupament de videojocs. Està relacionada amb les 

assignatures  de  desenvolupament  de  jocs, motors  de  jocs,  programació  amb  llenguatges  interpretats  i 

programació gràfica avançada (optativa). 

 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

Al finalitzar l’assignatura, l’estudiant/a ha de ser capaç de:  

 Apendre a programar amb llenguatges avançats com el  llenguatge C++. 

 Diferenciar  diferents  paradigmes  de  programació  així  com  les  diferents  sintaxis  de  diferents 

llenguatges de programació. 

 Comprendre  diferents  mecanismes  de  gestió  de  memòria  dels  diferents  llenguatges  de 

programació. 

 Programar usant llenguatges de més baix nivell com el llenguatge C++. 

 Conèixer  els motors  de  joc  i  usar  els  seus  components  i  les  característiques  del  llenguatge  de 

programació associat per a extreure el millor partit segons el tipus de joc que s’està desenvolupant. 

 Afiançar  els  conceptes  de  programació/scripting  adquirits  i  aplicar‐los  a  un  entorn  real  de 

desenvolupament de jocs. 

 Testejar les seves demos/jocs en diverses plataformes. 



 
 Treballar en equip per a crear un joc. 

METODOLOGIA DE TREBALL 

L'assignatura és una assignatura amb una eminent orientació pràctica on  l'estudiant podrà aplicar  tots els 

coneixements adquirits durant el curs acadèmic en el desenvolupament dels seus futurs jocs.  

Les  classes  tenen  un  component  teòric  necessari  per  a  introduir  la  fonamentació  dels  llenguatges  de 

programació avançats. Aquestes  classes estan enriquides amb  sessions d’exercicis  i petits programes que 

permetran  a  a  l’alumne  comprendre  els  conceptes  en  profunditat.  A  la  part  pràctica  de  l’assignatura, 

l’estudiant  haurà  de  desenvolupar  un  joc  o  una  part  del  mateix,  posant  en  pràctica  els  coneixements 

adquirits. 

CONTINGUT 

1. Paradigmes de programació 

a. Programació orientada a objectes 

b. Llenguatges interpretats 

c. Diferències entre diferents llenguatges de programació 

d. Llenguatges de programació i motors. 

2. Introducció al llenguatge C++ 

a. Història del llenguatge 

b. Característiques principals del llenguatge 

c. Diferències entre el llenguatge C i C++ 

d. Ús del llenguatge C++ 

3. Sintaxi bàsica del llenguatge C++ 

a. Sintaxi de les sentències bàsiques 

b. Tipus 

c. Funcions i paràmetres 

d. Definició de classes i objectes 

e. Programa principal 

4. Gestió de memòria 

a. Concepte de punter 

b. Gestió de la memòria 

c. Constructors i destructors 

d. Exercicis 

5. Característiques de la Orientació a Objectes usant C++ 

a. Herència 

b. Polimorfisme 

c. Característiques avançades 

6. El llenguatge C++ en el motor Unreal 

a. Entrada del jugador 

b. Interfície d’usuari 

c. Gestió d’esdeveniments, timers i variables. 

d. Control de la càmara 

e. Components i col∙lisió 

 



 
ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

Al  llarg  de  l’assignatura,  l’estudiant  haurà  de  realitzar  diferents  exercicis  pràctics  per  aprofundir  en  els 

conceptes que es veuen. L’estudiant haurà de lliurar, a més, dues activitats o pràctiques importants. 

 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 

Cada pràctica compta un 30% de la nota de l’assignatura. Les pràctiques s’han d’aprovar per a poder aprovar 

l’assignatura. Si l’alumne suspèn les pràctiques, haurà de lliurar‐les de nou fent les correcions necessàries en 

les dates que estableixi el professor. 

A més, hi haurà un examen final que compta el 40% de l’assignatura. L’estudiant haurà de treure un 4 com a 

mínim d’aquest examen per a poder fer mitja amb les pràctiques. 

Si  l’alumne  no  aprova  la  mitja  de  l’assignatura,  haurà  d’anar  a  recuperació  on  recuperarà  la  nota  de 

l’examen. 
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