
Última modificació: 08-01-2013

840336 - LABINF1 - Laboratori d'Informàtica I

Universitat Politècnica de Catalunya1 / 8

Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Altres: EDUARD MARIE DE BRU DE SALA CASTELLS

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. CEFC13: Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als 
sistemes d'informació, inclosos els basats en web.
4. CEFC14: Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral.lela, 
concurrent, distribuïda i de temps real.
5. CEFC17: Capacitat per dissenyar i avaluar interfícies persona ordinador que garanteixin l'accessibilitat i usabilitat als
sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
6. 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.
7. CEFC5: Coneixement, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.

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

. Conèixer les fases d'un projecte de programació.

. Aplicar els principis del disseny orientat a objectes.

. Implementar programes amb interfície gràfica per l'usuari.

. Persistí objectes a bases de dades relacionals mitjançant l'ús del JDBC.

. Entendre els criteris de qualitat dels programes.

. Documentar i provar els programes.

. Desenvolupar projectes de programació en equip.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

0h 

0h 

52h  

8h  

90h  

   0.00% 

   0.00% 

  34.67% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

Les classes seran totes de laboratori distribuïdes amb sessions de dues hores dos dies a la setmana.

En algunes sessions el professor introduirà  els coneixements, les tècniques i els conceptes necessaris per a la realització 
del projecte de l'assignatura (presentarà breument les notacions, llenguatges, llibreries i eines a utilitzar). Aquestes 
sessions  es faran de forma molt pràctica, a través de la presentació d'exemples.

En la majoria de classes de laboratori, però, no és el professor qui porta la iniciativa. Són unes hores que cada grup de 
projecte pot fer servir per treballar en comú, o bé per consultar dubtes amb el professor i rebre'n els seus comentaris. 

La realització del projecte és la part principal de la feina de l'assignatura. Aquest projecte tindrà com objectiu el disseny 
en tres capes de les classes d'objecte, l'ús d'interfícies gràfiques per l'usuari, la persistència en bases de dades relacional 
dels objectes, el disseny i execució de les proves, i la documentació del mateix.

El curs utilitza el llenguatge de programació Java i l'ús del sistema de gestió de bases de dades ORACLE

Metodologies docents
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Continguts

Explicació del disseny arquitectònic en 3 capes. Patró capes

Tipus d'entrada i sortida. Principis de comunicació amb interlocutors humans. Presentació d'informació, entrada i 
validació de dades, navegació, nivells d'ajut, models d'usuari. Construcció d'interfícies gràfiques en Java

Ús de l'API JDBC, explicant les diferents formes de connexió (drivers) i la part programàtica 100% Java.

Concepte de qualitat del software, factors i mesures. Verificació. Program Testing: prova i depuració. Prova de 
components. Estratègies de prova i integració. Planificació de proves. Eines d'ajuda a la prova (JUNIT). 
Tractament d'errors i excepcions.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

1era, 2ona, i 3era part del projecte en grup

1era, 2ona, i 3era part del projecte en grup
1er projecte individual
Exemple 1

1era, 2ona, i 3era part del projecte en grup
2on projecte individual
Exemple 2

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Disseny de l'arquitectura en 3 capes

Conceptes bàsics de disseny d'interfícies

Persistència d'objectes a base de dades 
relacionals

Conceptes bàsics de la qualitat del software i 
proves dels programes

Dedicació: 6h 

Dedicació: 12h 

Dedicació: 12h 

Dedicació: 8h 

Grup petit/Laboratori: 3h 
Aprenentatge autònom: 3h 

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

Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 4h 
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Planificació d'activitats

Documentació tècnica i d'usuari. Estàndards de documentació. Eines d'ajut a  la documentació (Doxygen).

Explicar què és una transacció a nivell de domini. Propietat ACID de les transaccions a basses de dades. Tipus de
concurrència a les dades. Eines JDBC per a les transaccions i la concurrència a bases de dades.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

1era, 2ona, i 3era part del projecte en grup

1era, 2ona, i 3era part del projecte en grup

1era, 2ona, i 3era part del projecte en grup
Exemple 3

Descripció:

Descripció:

Documentació del software

Conceptes bàsics de les transaccions del domini i 
de base de dades

Dedicació: 4h 

Dedicació: 11h 

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

Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 7h 
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PRIMERA PART DEL PROJECTE EN GRUP

SEGONA PART DEL PROJECTE EN GRUP

Descripció:

Descripció:

 Especificar i analitzar l'enunciat del projecte en grup.

 Dissenyar i iniciar la programació i les proves

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat i material de curs

Enunciat i material de curs

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

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

Enunciat ampliat, casos d'us, requisits no funcionals, diagrama UML de classes del domini, diagrama de context, i 
dedicació de cada membre del grup al projecte.

Projecte NetBeans, diagrama UML de paquets i de classes, i dedicació de cada membre del grup al projecte.

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
. Conèixer les fases d'un projecte de programació.
. Desenvolupar projectes de programació en equip.

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
. Aplicar els principis del disseny orientat a objectes.
. Implementar programes amb interfície gràfica per l'usuari.

Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 12h 
Grup petit/Laboratori: 8h 

Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 
Grup petit/Laboratori: 8h 

Dedicació: 22h 

Dedicació: 25h 
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TERCERA PART DEL PROJECTE EN GRUP

PRIMER PROJECTE INDIVIDUAL

Descripció:

Descripció:

 Finalitzar la programació i les proves; fer la documentació final del software.

 Cada estudiant individualment haurà de realitzar un petit software per a practicar l'ús d'interfícies gràfiques per 
l'usuari que proporciona el Java.

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat i material de curs

Enunciat i material de curs

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

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

Projecte NetBeans, i documentació del software.

Projecte NetBeans.

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
. Persistí objectes a bases de dades relacionals mitjançant l'ús del JDBC.
. Entendre els criteris de qualitat dels programes.
. Documentar i provar els programes.

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
. Implementar programes amb interfície gràfica per l'usuari.

Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 25h 
Grup petit/Laboratori: 7h 

Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 
Grup petit/Laboratori: 3h 

Dedicació: 34h 

Dedicació: 8h 
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SEGON PROJECTE INDIVIDUAL

· Valoració de la participació a classe 5%
· Valoració treballs individuals i dirigits 20%.
· Valoració del primer lliurament del projecte en grup 20%.
· Valoració del segon lliurament del projecte en grup 25%.
· Valoració del tercer i últim lliurament del projecte en grup 30%.
· La valoració del projecte realitzat per cada estudiant dins del grup es realitzarà a partir de la valoració per part del 
professor del treball personal lligat a les tasques encomanades i qüestionaris i/o preguntes realitzades pel professor (tant 
durant les classes com en les sessions de presentació).

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)

Per a realitzar el projecte conductor del curs, el sistema de treball serà el següent: 
- Els estudiants s'organitzen en grups de 2-3 persones.
- Hi haurà un enunciat cada quadrimestre que hauran de ser resolt  per cada grup. 
- Dins de cada grup, un estudiant i tan sols un és responsable de programar i provar cada classe. 

Qualsevol activitat no lliurada es considerarà puntuada amb zero punts.

És potestatiu 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:
 Cada estudiant individualment haurà de realitzar un petit software per a practicar l'ús de l'API JDBC del Java.

Material de suport:
Enunciat i material de curs

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Projecte NetBeans.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
. Persistí objectes a bases de dades relacionals mitjançant l'ús del JDBC.

Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 
Grup petit/Laboratori: 3h 

Dedicació: 8h 
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Bibliografia

http://java.sun.com/

http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/overview/index.html

http://argouml.tigris.org/

http://netbeans.org/downloads/

Enllaç web

Pàgina de Java, el llenguatge de programació usat a l'assignatura. L'última versió disponible de la Java 
Platform es pot descarregar lliurement d'aquesta web

Pàgina d¿ORACLE per a descarregar gratuïtament el software sql-developer.

Pàgina de ArgoUML, eina CASE de lliure distribució.

Pàgina de descarrega del NetBeans

Altres recursos:

Bàsica:

Complementària:

Larman, Craig. UML y patrones: una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado. 2ª.  Prentice Hall, 
2003. ISBN 9788420534381.

Pressman, Roger S. Ingeniería del software: un enfoque práctico. 7e.  McGraw-Hill, 2010. ISBN 9786071503145.

Martin, Robert C.. UML para programadores Java. 1a.  Pearson, 2004. ISBN 9788420541099.

Bolaños Alonso, Daniel; Sierra Alonso, Almudena; Alarcón Rodríguez, Miren Idoia.. Pruebas de software y JUnit: un análisis en 
profundidad y ejemplos prácticos. 1a.  Prentice-Hall España, 2008. ISBN 9788483223543.


