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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Altres: Primer quadrimestre:
     JOSE ROURE ALCOBE - G1

Responsable: JOSE ROURE ALCOBE

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2014

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:

Transversals:

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. 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.
5. CEFC13: Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als 
sistemes d'informació, inclosos els basats en web.
6. CEFC16: Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de software.

7. 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.
8. CEFC4: Capacitat per elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal lació informàtica que compleixi els 
estàndards i normatives vigents.
10. 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.

11. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la 
seva activitat; capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies 
industrials i comercials, la qualitat i el benefici.

Capacitats prèvies

En l'assignatura s'assumeix que l'estudiant té coneixements de programació orientada a l'objecte en Java
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En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

· Entendre els requisits d'un sistema de software
· Reconèixer les propietats desitjables de les especificacions
· Escriure les especificacions orientades a objecte amb la notació UML
· Transformar un model d'especificació en UML a un model de disseny
· Aplicar patrons de disseny bàsics (GRASP)
· Dissenyar proves unitàries del sofware
· Enumerar les característiques bàsiques dels diferents tipus de processos sofware

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 150h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

L'assignatura es dividirà en classes teoria i en 6 sessions de pràctiques. 

Per a què l'estudiant pugui seguir les classes de teoria, el professor demanarà la lectura i comprensió de capítols escollits 
dels llibres de la bibliografia. L'estudiant haurà d'haver fet l'estudi corresponent i es dedicaràn les sessions de teoria a 
resoldre dubtes i practicar els conceptes adquirits mitjançant exercicis a classe.

A les sessions de pràctiques els estudiants hauran de resoldre per parelles els problemes proposats pel professor. Els 
problemes s'hauran de resoldre usant les eines sofware proposades.

Metodologies docents
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Continguts

1. Especificació i requeriments del software

2. Model del domini

3. Model de disseny

Dedicació: 8h 

Dedicació: 18h 

Dedicació: 18h 

Grup gran: 4h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Grup gran: 8h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran: 8h 
Aprenentatge autònom: 10h 

1.1 Especificació i abast de l'aplicació
1.2 Definició, qualitats i tipus de requeriments
1.3 Estudi dels Casos d'ús

2.1 Dels casos d'ús al model del domini
2.2 Classes, associacions i atributs
2.3 Agregació i composició
2.4 Classe associativa 
2.5 Jerarquia de classes
2.6 Guies de modelat

3.1 Del model del domini al model de disseny
3.2 Model de comportament: diagrama d'interacció i seqüència
3.3 Patrons d'assignació de responsabilitats (GRASP)
3.4 Diagrama de classes de disseny
3.5 Patrons de disseny GOF

Descripció:

Descripció:

Descripció:
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4. Model d'Implementació

5. Testing:Disseny de proves unitàries

6. Introducció a l'Enginyeria del Software

Dedicació: 16h 

Dedicació: 18h 

Dedicació: 6h 

Grup gran: 6h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran: 8h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

4.1 Del disseny a la implementació
4.2 Definició de les classes a partir del diagrama de classes de disseny
4.3 Sentències de mètodes a partir dels diagrames d'interacció
4.4 Classes contenidores
4.5 Ordre d'implementació

5.1 Fonaments de les proves de sofware
5.2 L'entorn de proves JUNIT
5.3 Proves de constructors
5.4 Proves de mètodes get i set
5.5 Proves de mètodes convencionals

6.1 Què és l'enginyeria del software
6.2 Característiques particulars del software
6.2 Procés Software en cascada
6.3 Procés Software basat en prototipus
6.4 Procés Software Iteratiu

Descripció:

Descripció:

Descripció:
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Planificació d'activitats

PRÀCTICA 1

PRÀCTICA 2

PRÀCTICA 3

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Implementar una aplicació senzilla de la que es donen programats els tests unitaris

 Interpretar un model de domini i de disseny molt senzill per posteriorment implementar-los seguint el model 
"Test Driven Development"

 Donats l'enunciat d'una petita aplicació amb els corresponents casos d'ús, el diagrama de classes de domini, un 
diagrama de col·laboració i el corresponent diagrama de seqüència

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat i codi dels tests unitaris

Enunciat i material del curs

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Codi font del programa realitzat

Codi font de l'aplicació amb el codi dels tests inclosos

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
· Interpretar els tests unitaris
· Implementar les funcionalitats a partir dels test unitaris

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
· Interpretar un model de domini molt senzill amb màxim dues classes
· Interpretar un model de disseny amb dues màxim tres classes
· Implementar els tests unitaris del cas d'ús
· Implementar un cas d'ús de gestió dels objectes d'una classe

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

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

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

Dedicació: 7h 

Dedicació: 9h 

Dedicació: 9h 
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PRÀCTICA 4

PRÀCTICA 5

Descripció:

Descripció:

 El codi de la pràctica 4 i les indicacions del professor, fer refàctoring del codi prenent especial atenció als patrons
GRASP

 Donats l'enunciat d'una petita aplicació amb els corresponents casos d'ús, el diagrama de classes de domini, un 
diagrama de col·laboració i el corresponent diagrama de seqüència

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat i material del curs

Enunciat i material del curs

Enunciat i material del curs

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

El codi del programa amb els tests corresponents

Codi del programa (de la pràctica 3) millorat

El codi del programa amb els tests unitaris corresponents

Objectius específics:

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
· Realitzar els tests unitaris
· Implementar les funcionalitats de l'enunciat 
· Fer que s'executin correctament tots els tests programats

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
· Aplicar els patrons de disseny explicats a classe
· Aprofitar els tests unitaris per fer refractoring sense "trencar" el codi

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
· Realitzar els tests unitaris
· Implementar les funcionalitats de l'enunciat 
· Fer que s'executin correctament tots els tests programats

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

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

Dedicació: 9h 

Dedicació: 9h 
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PRÀCTICA 6

EXAMEN 1

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Donats l'enunciat d'una petita aplicació amb els corresponents casos d'ús, el diagrama de classes de domini, un 
diagrama de col·laboració i el corresponent diagrama de seqüència

 Prova individual escrita per avaluar l'adquisició dels coneixements

 Prova individual escrita per avaluar l'adquisició dels coneixements

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat i material del curs

Enunciat de la prova

Enunciat de la prova

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

El codi de la pràctica 5 i les indicacions del professor, fer refàctoring del codi prenent especial atenció als patrons 
GOF

Resolució de l'enunciat

Resolució de l'enunciat

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
· Aplicar els patrons de disseny explicats a classe
· Aprofitar els tests unitaris per fer refractoring sense "trencar" el codi

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Demostrar que ha adquirit el coneixement dels continguts 1, 2 i 3

EXAMEN 2

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

Grup gran: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Dedicació: 9h 

Dedicació: 7h 



Última modificació: 15-07-2014

840332 - ENGSOF1 - Enginyeria del Software I

Universitat Politècnica de Catalunya8 / 9

La nota final es calcularà amb les qualificacions de les activitats ponderades de la forma següent:
· Examen parcial 1: 30%
· Examen parcial 2: 30%
· Sessions de pràctiques: 30% (5% cadascuna de les sessions)
· Lectura i comprensió, i participació a classe: 10%

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, els professors 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)
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:
 Lectura i comprensió de capítols escollits pel professor dels llibres de la bibliografia i material de classe

Material de suport:
Llibres (disponibles a la biblioteca) i material del curs.
Qüestionari sobre la lectura

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Resposta al qüestionari

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Demostrar que ha adquirit el coneixement dels continguts 3, 4, 5, i 6

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Entendre i aplicar conceptes complexos d'enginyeria del software a partir de la lectura i estudi del material 
proposat pel professor

LECTURA I COMPRENSIÓ (APRENENTATGE AUTÒNOM)
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