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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Altres: JOAN JOU MAJO - JOSEP ROURE ALCOBE

Responsable: JOSEP MARIA GABRIEL SOLANILLA

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. CEFC11: Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Distribuïts, les 
Xarxes de Computadors i Internet i dissenyar i implementar aplicacions basades en elles.
2. CEFC13: Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als 
sistemes d'informació, inclosos els basats en web.
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.
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. CETI6: Capacitat de concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, incloent Internet, web,
comerç electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació mòbil.

6. 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.

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 
dels exercicis de l'assignatura.  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 
pràctiques pot fer servir per treballar en comú, o bé per consultar dubtes amb el professor i rebre'n els seus comentaris.

Durant l'assignatura es demanaran quatre exercicis on es treballaran els conceptes explicats i a més es demanarà la 
realització d'una aplicació sencera. L'objectiu és, per una banda, integrar i aplicar en un únic exercici tots els 
coneixements tècnics adquirits i per una altra potenciar el treball en equip: divisió i repartició de la feina, especificació 
precisa de la feina a realitzar per cada membre, coordinació entre els membres i posta en comú de les diferents parts.

Metodologies docents

Capacitats prèvies

En aquesta assignatura s'assumeix que l'estudiant té coneixements de programació orientada a l'objecte en Java al nivell 
exigit al Laboratori d'Informàtica 1
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En finalitzar el curs, l'estudiant serà capaç de:
· Dissenyar i escriure planes web estàtiques amb els llenguatges de client: HTML, CSS i JavaScript.
· Dissenyar i desenvolupar aplicacions web amb el llenguatge de programació JAVA en el cantó del servidor (API Servlet i 
JSP).
· Aplicar la separació de les capes de presentació, control, negoci i persistència.
· Aplicar i usar les accions més importants de la llibreria JSTL i l'API JDBC.
· Desenvolupar un aplicació web bàsica tipus "botiga virtual" que disposi de cistella i emmagatzemi informació en una 
BB.DD.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 150h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

0h 

0h 

52h  

8h  

90h  

   0.00% 

   0.00% 

  34.67% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

1. Arquitectura distribuïda de tres capes: 
Introducció

2. Els llenguatges del client

Dedicació: 4h 

Dedicació: 29h 

Grup petit: 4h 

Grup petit: 12h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 

1.1 Arquitectura de 3 capes (client - servidor d'aplicacions - servidor de dades)
1.2 Arquitectura client-servidor clàssica vs. arquitectura de 3 capes
1.3 Estudi de casos d'aplicacions de 3 capes
1.4 Introducció al HTML

2.1 HTML 
2.2 Els fulls d'estil (CSS)
2.3 
2.4 Entorns de desenvolupament

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:
Exercici 1

Objectius específics:

Objectius específics:

Coneixer l'entorn de les aplicacions web

Dissenyar i escriure planes web estàtiques amb els llenguatges de client: HTML, CSS i 
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3. Programació de Servlets

4. Programació de JSP (Java Server Pages)

Dedicació: 29h 

Dedicació: 29h 

Grup petit: 12h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Grup petit: 12h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 

3.1 Cicle de vida
3.2 Invocació de Servlets
3.3 Recollida de dades d'un formulari
3.4 El context Session
3.5 El context Application

4.1 Cicle de vida
4.2 Els objectes implícits
4.3 Ús de JavaBeans
4.4 La llibreria d'etiquetes JSTL

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Exercici 2

Exercici 3

Objectius específics:

Objectius específics:

Dissenyar i desenvolupar aplicacions web amb el llenguatge de programació JAVA en el cantó del servidor (API 
Servlet)

Dissenyar i desenvolupar aplicacions web amb el llenguatge de programació JAVA en el cantó del servidor (API 
Servlet, JSP i llibreria JSTL).
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5. Arquitectures de les aplicacions Web Dedicació: 59h 

Grup petit: 12h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 45h 

5.1 Connexió al servidor de dades (JDBC)
5.2 Ajax
5.3 Llenguatge PHP
5.4 Model-Controlador-Vista (MVC)

Descripció:

Activitats vinculades:
Exercici 4
Projecte final

Objectius específics:
Aplicar i usar les accions més importantsde l'API JDBC
Aplicar la separació de les capes de presentació, control, negoci i persistència.
Desenvolupar un aplicació web bàsica tipus "botiga virtual" que disposi de cistella i emmagatzemi informació en 
una BB.DD.
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Planificació d'activitats

EXERCICI 1

EXERCICI 2

EXERCICI 3

EXERCICI 4

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Creació d'un site estàtic amb HTML, CSS i 

 Programació de Servlets (petició - resposta)

 Peticions amb estat: sessions i  s

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat del professor

Enunciat del professor

Enunciat del professor

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:

Posar les planes web a un servidor indicat pel professor

Codi font

Codi font

Objectius específics:

Objectius específics:

Objectius específics:

Dissenyar i escriure planes web estàtiques amb els llenguatges de client: HTML, CSS i 

Dissenyar i desenvolupar aplicacions web amb el llenguatge de programació JAVA en el cantó del servidor (API 
Servlet i JSP)

Dissenyar i desenvolupar aplicacions web amb el llenguatge de programació JAVA en el cantó del servidor (API 
Servlet i JSP)

Aprenentatge autònom: 10h 

Aprenentatge autònom: 10h 

Aprenentatge autònom: 10h 

Aprenentatge autònom: 10h 

Dedicació: 10h 

Dedicació: 10h 

Dedicació: 10h 

Dedicació: 10h 
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PROJECTE FINAL

Exercicis de laboratori (n'hi haurà un mínim de 4): 60%
Projecte final: 40%

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Els exercicis i el projecte final es podràn realitzar en grup. La nota serà individual, i potser diferent,  per a cada integrant 
del grup. Cada integrant haurà d'haver realitzat alguna part de l'exercici/projecte i haurà de conèixer amb profunditat les 
parts realitzades pels altres membres del grup.

Descripció:

Descripció:

 Ús del JSP, JSTL i JavaBeans

 Desenvolupar una aplicació completa tipus "botiga virtual" que serveixi de síntesi del curs

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat del professor

Enunciat del professor

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Codi font

Codi font

Objectius específics:

Objectius específics:

Dissenyar i desenvolupar aplicacions web amb el llenguatge de programació JAVA en el cantó del servidor (API 
Servlet i JSP).
Aplicar la separació de les capes de presentació, control, negoci i persistència.
Aplicar i usar les accions més importants de la llibreria JSTL i l'API JDBC.

Desenvolupar un aplicació web bàsica tipus "botiga virtual" que disposi de cistella i emmagatzemi informació en 
una BB.DD

Aprenentatge autònom: 30h 
Dedicació: 30h 
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