
 

 
 

Fonaments de Programació 
 
 
Descripció general 
 
Nom de l’assignatura: Fonaments de Programació 
 
Crèdits ECTS: 4 
 
Titulació: Grau en Disseny i Producció de Videojocs 
 
Curs: 2015-2016  
 
Idioma d’impartició: Català / Anglès 
 
Tipus d’assignatura: Obligatòria 
 
 
Professorat 
 
Responsable: Dr. Enric Sesa i Nogueras (sesa@tecnocampus.cat)  
 
Altres:  
 
 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 
 
En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 

 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 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 
 
Competències específiques: 
 
E6. Desenvolupar videojocs en llenguatges de programació d'alt nivell en motors gràfics  a partir de les 
especificacions. 
 
. 
Competències genèriques: 
 
G3. Reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que 
incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. 
 
G5. Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau 
d'autonomia. 
 
T1. Comunicar en un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per 
escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els graduats i graduades. 
 
 
 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 
 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 30 30% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori 10 10% 
   

Aprenentatge autònom  60 60% 
TOTAL: 100  



 

 
 
 
Continguts 
 
 

1: INTRODUCCIÓ I CONCEPTES GENERALS DE 
LA PROGRAMACIÓ  

Dedicació: 3 h 

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

Descripció 

 
Algorismes i programes. 
Llenguatges de programació 
Compilació i interpretació 
 

Activitats vinculades 
 
Primera prova escrita de programació 
Segona prova escrita de programació 

 
 

2: CONCEPTES BÀSICS DE LA PROGRAMACIÓ 
IMPERATIVA  

Dedicació: 49 h 

 
Grup gran/Teoria: 15 h 
Grup petit / Laboratori: 4 h 
Aprenentatge autònom: 30 h 
 

Descripció 

 
Variables, tipus i assignació 
Avaluació d’expressions 
Lectura i escriptura 
Formes d’execució i estructures de control: seqüencial, condicional/alternativa i 
iterativa 
Esquemes iteratius bàsics 
 

Activitats vinculades 

 
Primera prova escrita de programació 
Segona prova escrita de programació 
Pràctiques 1 a 4 (fonamentalment 1 i 2) 

 
 

3: DESCOMPOSICIÓ FUNCIONAL I DISSENY 
DESCENDENT 

Dedicació: 24 h 

 
Grup gran/Teoria: 7 h 
Grup petit / Laboratori: 2 h 
Aprenentatge autònom: 15 h 
 

Descripció 

 
Descomposició de problemes en subproblemes 
Funcions i procediments. Invocació 
Parametrització 
 

Activitats vinculades 
 
Segona prova escrita de programació 
Pràctiques 3 i 4 (fonamentalment 3) 

 
 

4: TIPUS DE DADES NO PRIMITIUS  Dedicació: 24h 

 
Grup gran/Teoria: 6 h 
Grup petit / Laboratori: 4 h 
Aprenentatge autònom: 14 h 
 

Descripció 

 
Taules unidimensionals 
Taules multidimensionals 
Esquemes iteratius aplicats a taules 
Tipus estructurats 
 

Activitats vinculades  



 

Segona prova escrita de programació 
Pràctica 4 

 
Planificació d’activitats  
 
 

1: PRIMERA PROVA ESCRITA 
(Continguts 1 i 2) 

Dedicació: 21h 

 
Grup gran/Teoria: 2 h. 
Aprenentatge autònom: 19h 
  

Descripció general 
 

 
Prova individual d'aplicació pràctica (resolució d'exercicis i problemes) dels 
conceptes teòrics i procediments pràctics dels dos primers blocs (continguts 1 i 2) 
 

Material de suport 
 
Enunciat de la prova 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
El resultat d'aquesta prova representa un màxim d’un 32.5% de la qualificació final 
de l’assignatura 
 

Objectius específics 

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

 
 

2: SEGONA PROVA ESCRITA 
(Continguts 1 a 4) 

Dedicació: 21h 

 
Grup gran/Teoria: 2 h. 
Aprenentatge autònom: 19h 
  

Descripció general 
 

 
Prova individual d'aplicació pràctica (resolució d'exercicis i problemes) dels 
conceptes teòrics i procediments pràctics del conjunt de l’assignatura (continguts 1 a 
4) 
 

Material de suport 
 
Enunciat de la prova 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
El resultat d'aquesta prova representa un màxim del 32.5% o 62.5% de la 
qualificació final de l’assignatura (el més avantatjós per a l’estudiant) 
 

Objectius específics 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

3: PRACTICA 1 
(Continguts 1 i 2) 

Dedicació: 4h 

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

Descripció general 
 

 
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. 
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 laboratori corresponent a aquesta pràctica (enunciat, arxius font i 
d’altres) 
 

Lliurable 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: un màxim del 8.8% de la qualificació final de l’assignatura 
 

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 

 
 

4: PRACTICA 2  
(Continguts 1 i 2) 

Dedicació: 6h 

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

Descripció general 
 

 
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 (enunciat, arxius font i 
d’altres) 
 

Lliurable 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: un màxim del 8.8% de la qualificació final de l’assignatura  
 



 

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

 

5: PRACTICA 3  
(Continguts 1 a 3) 

Dedicació: 8h 

 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 6h 
  

Descripció general 
 

 
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. 
 

Material de suport 

 
Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica (enunciat, arxius font i 
d’altres) 
 

Lliurable 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: un màxim del 8.8% de la qualificació final de l’assignatura  
 

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. 

 
 

6: PRACTICA 4  
(Continguts 1 a 4) 

Dedicació: 14h 

 
Grup petit/Laboratori: 4h. 
Aprenentatge autònom: 10h 
  

Descripció general 
 

 
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 a 
l’assignatura. 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 laboratori corresponent a aquesta pràctica (enunciat, arxius font i 
d’altres) 
 

Lliurable 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: un màxim del 8.8% de la qualificació final de l’assignatura 
 

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 a l’assignatura 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 
 
 
La qualificació final de l’assignatura es calcularà segons les fórmules que s’especifiquen a continuació 
 
Pe1: qualificació de la primera prova escrita 
Pe2: qualificació de la segona prova escrita 
Teo: qualificació de teoria 
Pr_i: qualificació de la i-èssima pràctica 
Pr: qualificació de pràctiques 
QPT: qualificació ponderada teoria + pràctiques 
PctAs: percentatge d’assistència 
As: “qualificació” de l’assistència 
QF: qualificació final de l’assignatura 
 
Teo = max( (Pe1+Pe2)/2, Pe2) 
Pr = (Pr_1 + Pr_2 + Pr_3 + Pr_4 ) / 4 
QPT = Pr·0.35 + Teo·0.65 
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Recuperació 
La part de pràctiques de l’assignatura (qualificació Pr) NO és recuperable. 
La part de teoria de l’assignatura (qualificació Teo) sí que és recuperable. La recuperació es farà en la data i lloc 
que fixi la Direcció d’Estudis de l’Escola. Per als estudiants que assisteixin a l’examen de recuperació la seva 
qualificació Teo serà la obtinguda en aquesta prova i la seva qualificació final es calcularà amb les fórmules 
anteriorment detallades. 
 
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 i sense 
cap mena de col·laboració amb d’altres persones. Es consideraran suspeses (qualificació 0) totes aquelles 
activitats en què l'estudiant no s'ajusti a aquest compromís d’individualitat,  independentment del seu paper 
(emissor o receptor) i sense que això exclogui la possible aplicació d’altres sancions d’acord amb el Règim 
Disciplinari vigent.  
 
Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grup pressuposen el compromís per part dels estudiants que 
l'integren de realitzar-les en el si del grup i sense cap mena de col·laboració amb d’altres grups o persones que 
en siguin alienes (individualitat grupal). Es consideraran suspeses (qualificació 0) totes aquelles activitats en què 
el grup no hagi respectat aquest compromís amb independència del seu paper (emissor o receptor) i sense que 
això exclogui la possible aplicació d’altres sancions d’acord amb el Règim Disciplinari vigent.  
 
En el cas particular de les pràctiques, quan en alguna d’elles no es respecti el compromís d’individualitat i/o 
s’utilitzin mitjans fraudulents en la seva realització, la qualificació de pràctiques (Pr) serà, per a tots els membres 
del grup, de 0 punts (Pr=0) amb independència de la qualificació de les altres pràctiques i sense que això 
exclogui la possible aplicació d’altres sancions d’acord amb el Règim Disciplinari vigent. 
 
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. 
 
 
Metodologia docent 
 
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. 
 
Es recomana als estudiants/es que, en la mesura de les seves possibilitats, assisteixin a totes les classes amb 
un ordinador portàtil amb la capacitat d’executar el software escaient per a l’assignatura. Els docents impartidors 
informaran de quin és aquest software i com es pot obtenir.  
 
Els conceptes de caire més pràctic i tot el que en essència es pugui considerar l'aplicació pràctica dels conceptes 
teòrics seran treballats de manera més intensiva 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. 
 
 
Bibliografia 
 
Bàsica: Sesa i Nogueras. Fonaments de Programació: notes de classe i exercicis. Publicació interna del TCM. 
 
 
Complementària: - 
 
 
Altres recursos: A través dels canals electrònics (Moodle...) els docents posaran a l’abast dels estudiants tots 
aquells recursos que considerin d’utilitat per a l’aprenentatge dels continguts de l’assignatura. 
 


