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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Responsable: EDUARD MARIE DE BRU DE SALA CASTELLS

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

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. CETI2: Capacitat per seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i mantenir 
les tecnologies de maquinari, programari i xarxes, dins dels paràmetres de cost i qualitat adequats.
5. CETI3: Capacitat per a utilitzar metodologies centrades en l'usuari i l'organització per al desenvolupament, 
avaluació i gestió d'aplicacions i sistemes basats en tecnologies de la informació que assegurin l'accessibilitat, 
ergonomia i usabilitat dels sistemes.
6. CETI5: Capacitat per seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d'informació que satisfacin les necessitats
de l'organització, amb els criteris de cost i qualitat identificats.
7. CETI7: Capacitat per comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.

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.

Capacitats prèvies

S'assumeix que l'estudiant te coneixements de Java, bases de dades, i dels conceptes bàsics d'enginyeria del software
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En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

· Modelar aplicacions software
· Aplicar els principis d'anàlisi i disseny orientat a objectes
· Aplicar i analitzar l'ús de patrons de disseny de software
· Conèixer els patrons d'arquitectura del software
· Conèixer estratègies i aplicar tècniques de proves del software
· Conèixer les fases d'un projecte software

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

La docència d'aquesta assignatura consta de sessions de teoria i de sis sessions de pràctiques de laboratori, distribuïdes 
amb classes de dues hores, dos dies a la setmana.

En les sessions de teoria el professor introduirà  els coneixements, i els conceptes dels continguts de l'assignatura, usant 
normalment transparències que els estudiants disposaran abans de les classes.

Hi haurà continguts de l'assignatura que el professor no exposarà a classe, essent responsabilitat de l'estudiant el seu 
aprenentatge; el professor informarà en quin moment del curs s'han d'estudiar aquests continguts i facilitarà el material 
que cal emprar. Aquests continguts seran tan avaluables com la resta.

En les sessions de laboratori es practicaran els continguts de l'assignatura, tant els presentats a teoria pel professor com 
els adquirits autònomament per l'estudiant. En la majoria de classes de pràctiques de laboratori, però, no és el professor 
qui porta la iniciativa, són unes hores que l'estudiant pot fer servir per treballar els projectes de l'assignatura, o bé per 
consultar dubtes amb el professor i rebre'n els seus comentaris. 

Metodologies docents
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Continguts

1. Procés de desenvolupament del software

2. Patrons de disseny de software

Dedicació: 6h 

Dedicació: 38h 

Grup gran/Teoria: 3h 
Aprenentatge autònom: 3h 

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

1.1. El Procés Unificat.
1.2. Disseny del software.
1.3. Cas d'Estudi.

2.1.Requeriments i mètodes.
2.2. Concepte de Patró.
2.3. Patrons GRASP.
2.4. Patrons GoF.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Exercicis individuals, Projecte en grup, i Examen 1.

Exercicis individuals, Projecte en grup, i Examen 1 i 2

Objectius específics:

Objectius específics:

· Conèixer el Procés Unificat.
· Conèixer la fase de disseny per obtenir l'arquitectura del software.
· Introduir un cas d'estudi que servirà d'exemple durant el curs.

Coneixer el concepte de patró de disseny
Aplicar els patrons de disseny principals
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3. Modelat del software

4. Patrons arquitectònics

5. Proves del software

Dedicació: 10h 

Dedicació: 12h 

Dedicació: 8h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Aprenentatge autònom: 5h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Aprenentatge autònom: 6h 

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

3.1. Relacions entre Casos d'Ús. 
3.2. Organització del Model del Domini.
3.3. Contracte de les operacions.
3.4. Diagrames d'Estat.
3.5. Organització dels Paquets.

4.1. Patró Capes.
4.2. Patró Model Vista Controlador.

5.1. Estratègies de prova.
5.2.Tècniques de prova.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Exercicis individuals, i Projecte en grup

Exercicis individuals, Projecte en grup, i Examen 2

Exercicis individuals, Projecte en grup, i Examen 2

Objectius específics:

Objectius específics:

Objectius específics:

Aplicar UML per modelar el disseny del software.
Aplicar els principis d'A/DOO.

Conèixer i aplicar els patrons arquitectónics Capes i Model-Vista-Controlador.

Conèixer i aplicar estratègies i tècniques de proves.
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Planificació d'activitats

PROJECTE EN GRUP

EXERCICIS INDIVIDUALS

EXAMEN 1

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Cada grup format per 3 o 4 estudiants haurà de resoldre al llarg del curs un projecte software aplicant els 
diferents patrons exposats. El projecte tindrà tres lliuraments que concordaran amb diferents fases de 
desenvolupament del software.

 Cada estudiant individualment haurà de solucionar petits exercicis de software (entre 2 i 5) per a practicar l'ús 
dels diferents patrons arquitectònics i de disseny, així com posar en pràctica les proves del software.

 Prova individual consistent en desenvolupar part d'un software per tal d'avaluar l'adquisició dels coneixements.

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat i material de curs.

Enunciats i material de curs.

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

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

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

Projecte NetBeans, diagrames UML de paquets i de classes, dedicació de cada membre del grup al projecte, i 
enquesta per parelles.

Resolució dels enunciats.

Projecte NetBeans, diagrames UML de paquets i de classes, dedicació de cada membre del grup al projecte, i 
enquesta per parelles.

Objectius específics:

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
Aplicar els principis d'anàlisi i disseny orientat a objectes.
Aplicar les fases d'un projecte software.
Avaluar l'ús de patrons de disseny de software.
Aplicar estratègies i tècniques de proves del software.

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Utilitzar UML per a modelar aplicacions software.
Aplicar patrons de disseny.
Aplicar tècniques de prova.

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
Aplicar els principis d'anàlisi i disseny orientat a objectes.
Aplicar les fases d'un projecte software.
Avaluar l'ús de patrons de disseny de software.
Aplicar estratègies i tècniques de proves del software.

Grup petit/Laboratori: 8h 
Activitats dirigides: 6h 
Aprenentatge autònom: 30h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 13h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Dedicació: 44h 

Dedicació: 17h 

Dedicació: 6h 
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EXAMEN 2

Examen 1 20%
Examen 2 30%
Exercicis individuals i participació a classe 10%
Valoració del primer lliurament del projecte en grup 10%.
Valoració del segon lliurament del projecte en grup 15%.
Valoració del tercer i últim lliurament del projecte en grup 15%.

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

Descripció:
 Prova individual consistent en desenvolupar part d'un software per tal d'avaluar l'adquisició dels coneixements.

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:

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:
Demostrar que ha adquirit els coneixements dels continguts 1, 2.1, 2.2, 2.3, i part del 2.4

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Demostrar que ha adquirit els coneixements dels continguts resta del 2.4, 4, i 5.

Grup gran/Teoria: 3h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Dedicació: 9h 
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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 3-4 persones.
- Hi haurà un únic enunciat 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.

Bibliografia

http://hillside.net/patterns/

http://www.omg.org/technology/uml/index.htm

http://java.sun.com/

http://netbeans.org/downloads/

Enllaç web

Lloc web sobre patrons de disseny.

Lloc oficial del UML

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 de descarrega del NetBeans

Altres recursos:

Bàsica:

Complementària:

Gamma, Eric. Patrones de diseño : elementos de software orientado a objetos reutilizable.  Madrid [etc.]: Addison-Wesley, 
cop. 200. ISBN 9788478290598.

Larman, Crai; Moros Valle, Begoñ. UML y patrones : una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso 
unificado. 2ª ed. Madrid [etc.]: Prentice Hall, cop. 200. ISBN 9788420534381.

Bolaños Alonso, Danie; Sierra Alonso, Almuden; Alarcón Rodríguez, Miren Idoi. Pruebas de software y JUnit : un análisis en 
profundidad y ejemplos prácticos.  Madrid: Pearson, cop. 200. ISBN 9788483223543.

Stelting Stephen, Maassen Olav. Patrones de diseño aplicados a Java. primera espanyola.  Prentice-Hall Pearson Educación, 
2003. ISBN 9788420538396.


