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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Responsable: ENRIC SESA NOGUERAS

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

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

7,5 Idiomes docència:  Català

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

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

1. CEFB3: Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i 
complexitat computacional, i la seva aplicació per al tractament automàtic de la informació per mitjà de sistemes 
computacionals i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
2. CEFB4: Coneixement dels fonaments de l'ús i programació dels computadors, els sistemes operatius, les bases de 
dades i, en general, els programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
3. CEFB5: Coneixement de l'estructura, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, així com els 
fonaments de la seva programació.
4. 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.
5. 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.
6. CEFC7: Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequats a la 
resolució d'un problema.
7. 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.

8. 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.
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En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

· Dissenyar i codificar programes utilitzant el paradigma de l'orientació a objectes, amb un nombre limitat de classes.
· Aplicar tècniques recursives per a la resolució de problemes. Codificar programes de naturalesa recursiva.
· Documentar i depurar els programes esmentats en els punts anteriors.
· Conèixer l'especificació d'alt nivell de col·leccions de dades com les piles, les cues, les llistes, els conjunts i els 
diccionaris (col·leccions associatives). Fer ús d'aquestes col·leccions en programes.
· Conèixer i fer ús dels mecanismes de tractament d'errors proporcionats per algun llenguatge de programació d'alt nivell.
· Dissenyar i codificar una interfície gràfica d'usuari senzilla en un entorn de Desenvolupament Ràpid d'Aplicacions.
· Emmagatzemar i recuperar informació d'arxius.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 187h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

53h  

0h 

12h  

10h  

112h  

  28.34% 

   0.00% 

   6.42% 

   5.35% 

  59.89% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

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 estipulat per a 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 i sigui possible 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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Continguts

Objectes i classes. Atributs i mètodes
Instanciació d'objectes i invocació de mètodes
Extensió de classes: herència
Polimorfisme
Interfícies

Excepcions
Llançament, captura i tractament d'excepcions 

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

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

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

Descripció:

Descripció:

Descripció:

- PROGRAMACIÓ SOTA EL PARADIGMA DE 
L'ORIENTACIÓ A OBJECTES

- TRACTAMENT D'ERRORS

- COL·LECCIONS DE DADES

Dedicació: 67h 

Dedicació: 12h 

Dedicació: 36h 

Grup gran/Teoria: 21h 
Grup petit/Laboratori: 5h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 37h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup petit/Laboratori: 1h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup petit/Laboratori: 3h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 23h 
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Piles
Cues
Llistes
Conjunts
Diccionaris

E/S vers i des d'arxius
Arxius d'accés seqüencial
Arxius d'accés directe

Programació en resposta a esdeveniments
Finestres i controls

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

PRACTICA  4 
PRACTICA  5 (també vinculada al contingut 4)
PROVA ESCRITA DELS BLOCS (continguts) 1 a 6

PRACTICA 5 (també vinculada al contingut 3)
PROVA ESCRITA DELS BLOCS (continguts) 1 a 6

PRACTICA 6 (també vinculada al contingut 6)
PROVA ESCRITA DELS BLOCS (continguts) 1 a 6

Descripció:

Descripció:

- MAGATZEMS PERMANENTS

- PROGRAMACIÓ DE LA INTERFÍCIE GRÀFICA 
D'USUARI

Dedicació: 20h 

Dedicació: 21h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Grup petit/Laboratori: 1h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 13h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 1h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 13h 
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Planificació d'activitats

Algorismes recursius vs. algorismes iteratius
Tipus de recursivitat: lineal, múltiple i final
Traça d'algorismes recursius

Activitats vinculades:

PRACTICA 6 (també vinculada al contingut 5)
PROVA ESCRITA DELS BLOCS (continguts) 1 a 6

Descripció:

- RECURSIVITAT Dedicació: 31h 

Grup gran/Teoria: 9h 
Grup petit/Laboratori: 1h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 20h 
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PRÀCTICA 1

Descripció:
 PRÀCTICA DE LABORATORI
Amb aquesta pràctica, els estudiants i estudiantes hauran de codificar un o diversos programes que facin ús de 
classes d'objectes predefinides, subministrades pel professor i/o codificades per ells mateixos. L'objectiu de la 
pràctica es centrarà en la codificació, prova i depuració de noves classes d'objectes.

Sempre que això sigui possible, 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 i arxius font dels programes 
subministrats, si s'escau)

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:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Codificar, provar i depurar programes que facin ús de classes d'objectes prèviament definides i codificades.

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

Dedicació: 7h 
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PRÀCTICA 2

Descripció:
 PRÀCTICA DE LABORATORI
Amb aquesta pràctica, els estudiants i estudiantes hauran de codificar un o diversos programes que facin ús de 
classes d'objectes predefinides, subministrades pel professor i/o codificades per ells mateixos. L'objectiu de la 
pràctica es centrarà en la codificació, prova i depuració de noves classes d'objectes. La complexitat de la feina ha 
realitzar serà superior a la de la pràctica anterior.

Sempre que això sigui possible, 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
Amb aquesta pràctica, els estudiants i estudiantes hauran de codificar un o diversos programes que facin ús de 
classes d'objectes predefinides, subministrades pel professor i/o codificades per ells mateixos. L'objectiu de la 
pràctica es centrarà en la codificació, prova i depuració de noves classes d'objectes. La complexitat de la feina ha 
realitzar serà superior a la de la pràctica anterior.

Sempre que això sigui possible, 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 i arxius font dels programes 
subministrats, si s'escau)

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:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Codificar, provar i depurar programes que facin ús de classes d'objectes prèviament definides i codificades.

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

Dedicació: 11h 
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PRÀCTICA 3

Descripció:
 PRÀCTICA DE LABORATORI
Amb aquesta pràctica, els estudiants i estudiantes hauran de codificar un o diversos programes que facin ús de 
classes d'objectes predefinides, subministrades pel professor i/o codificades per ells mateixos. L'objectiu de la 
pràctica es centrarà tant  en la codificació, prova i depuració de noves classes d'objectes com en el tractament 
d'errors.

Sempre que això sigui possible, 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 i arxius font dels programes 
subministrats, si s'escau)

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:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Codificar, provar i depurar programes que facin ús de classes d'objectes prèviament definides i codificades, fent 
un tractament escaient dels errors.

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

Dedicació: 11h 
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PRÀCTICA 4

Descripció:
 PRÀCTICA DE LABORATORI
Amb aquesta pràctica, els estudiants i estudiantes hauran de codificar un o diversos programes que facin ús de 
classes d'objectes que implementin col·leccions de dades.

Sempre que això sigui possible, 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 i arxius font dels programes 
subministrats, si s'escau)

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:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Codificar, provar i depurar programes que facin ús de classes d'objectes que implementin col·leccions de dades

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Dedicació: 13h 
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PRÀCTICA 5

Descripció:
 PRÀCTICA DE LABORATORI
Aquesta pràctica es centrarà tant en l'ús de col·leccions de dades com en la recuperació/emmagatzematge 
d'informació des de/vers magatzems permanents. 

Sempre que això sigui possible, 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 i arxius font dels programes 
subministrats, si s'escau)

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:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Codificar, provar i depurar programes que facin ús de classes d'objectes que implementin col·leccions de dades i
que recuperin/emmagatzemin informació de/en arxius

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Dedicació: 15h 
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PRÀCTICA 6

Descripció:
 PRÀCTICA DE LABORATORI
Aquesta pràctica es dedicarà a la resolució de problemes relacionats amb els dos darrers continguts de 
l'assignatura: les interfícies gràfiques d'usuari i la recursivitat.

Sempre que això sigui possible, 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 i arxius font dels programes 
subministrats, si s'escau)

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:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Dissenyar i codificar una interfície gràfica d'usuari senzilla
- Codificar, provar i depurar programes de naturalesa iterativa

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Dedicació: 15h 
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PROVA ESCRITA DEL BLOCS 1 I 2

PROVA ESCRITA DEL BLOCS 1 A 6

Descripció:

Descripció:

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

 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:

Enunciat de la prova

Enunciat de la prova

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 35% de la qualificació final de l'assignatura.

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

Objectius específics:

Objectius específics:

L'objectiu d'aquesta activitat és eminentment qualificatiu: recollir informació per a la avaluació (qualificació) 
sumativa.

L'objectiu d'aquesta activitat és eminentment qualificatiu: recollir informació per a la avaluació (qualificació) 
sumativa.

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Dedicació: 14h 

Dedicació: 24h 
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La qualificació final és la suma ponderada de les qualificacions de les activitats:
PROVA ESCRITA DELS BLOCS 1 i 2 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% 
En el cas que fos favorable per a l'estudiant, la ponderació 35% + 35% de les dues proves escrites podria canviar-se per 
0% + 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

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. 

Bibliografia


