
 

 
 

Disseny de Bases de Dades  
 
 
Descripció general 
 
Nom de l’assignatura: Disseny de Bases de Dades  
 
Crèdits ECTS: 4 
 
Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació (GEIGSI) 
 
Curs: 2015-2016 / 2 
 
Idioma d’impartició: Català 
 
Tipus d’assignatura: Obligatòria 
 
 
Professorat 
 
Responsable: Alfons Palacios González (palacios@tecnocampus.cat)  
 
 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 
 
L’objectiu general de l’assignatura és fer entendre el paper de les persones com a centre i objectiu principal de 
qualsevol producte informàtic, la importància de les interfícies gràfiques d’usuari i el paper cabdal de la Interacció 
Persona-Ordinador (IPO) en el disseny i la realització d’aplicacions informàtiques. 
 
En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de: 
 
- Formular consultes avançades en SQL. 
- Usar de forma avançada els llenguatges DDL i DML d'SQL. 
- Dissenyar l'esquema conceptual d'una base de dades a partir dels requisits del sistema. 
- Transformar l'esquema conceptual en un esquema lògic i obtenir un disseny lògic de la base de dades. 
- Usar de forma avançada el llenguatge procedimental PL/SQL d'Oracle. 
- Desenvolupar funcions, procediments i paquets amb PL/SQL. 
- Gestionar els errors amb PL/SQL. 
- Definir disparadors de bases de dades amb PL/SQL. 
- Implementar un disseny extern amb vistes, vistes materialitzades, procediments, funcions i paquets. 
 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 
 
Competències específiques: 
 
CIN1 (Competència comuna d’enginyeria informàtica): Capacitat per dissenyar, desenvolupar, seleccionar i 
avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seva fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb principis 
ètics i la legislació i normativa vigent. 

CIN2 (Competència comuna d’enginyeria informàtica):  Capacitat per a 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. 

CIN4 (Competència comuna d’enginyeria informàtica):  Capacitat per elaborar el plec de condicions tècniques 
d'una instal·lació informàtica que compleixi els estàndards i normatives vigents. 

CIN8 (Competència comuna d’enginyeria informàtica): Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir 
aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més 
adequats. 

CIN12 (Competència comuna d’enginyeria informàtica): Coneixement i aplicació de les característiques, 
funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l'anàlisi i 
implementació d'aplicacions basades en ells. 



 

CIN13 (Competència comuna d’enginyeria informàtica): Coneixement i aplicació de les eines necessàries per 
a l'emmagatzematge, processament i accés als sistemes d'informació, inclosos els basats en web. 

Competències genèriques: 
 
CT1 (Competència transversal): Capacitat per a què els estudiants coneguin un tercer idioma, que serà 
preferentment l’anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i d’acord amb les necessitats que tindran 
les graduades i graduats de la titulació. 
 
 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 
 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria (GG) 30 30% 
Grup petit/laboratori 10 10% 

Aprenentatge autònom  60 60% 
 
Continguts 
 

Títol contingut 1: El procés de disseny de bases de 
dades 

Dedicació: GG:10h GP:2h 
AA:20h 

 
 
 

Descripció Introducció al procés de disseny i implementació d’una base de dades des de la 
captura de requeriments a la generació de la base de dades, passant per les 
etapes de disseny conceptual, disseny lògic, disseny extern i disseny intern o 
físic.  

Temari 1.1 Introducció al disseny de base de dades 
1.2 Disseny conceptual: dels requisits a l'esquema conceptual de dades 
1.3 Disseny lògic: de l'esquema conceptual a l'esquema lògic 
1.4 Disseny extern: de l'esquema lògic a l'esquema extern 
1.5 Disseny físic: de l'esquema lògic a l'esquema físic 
1.6 Notacions, validacions i normalitzacions 

 
Títol contingut 2:  Disseny i desenvolupament de 
bases de dades amb SQL avançat 

Dedicació: GG:10h GP:4h 
AA:20h 

 
 
 

Descripció Aprofundiment en el coneixement d’SQL per a implementar el disseny lògic, 
extern i intern de bases de dades relacionals 

Temari 2.1 Recuperació de dades amb SQL avançat 
2.2 Control d’accés 
2.3 Sub-consultes sincronitzades 
2.4 Recuperacions jeràrquiques 
2.5 Recuperació avançada de dades agrupades 
2.6 Sentències DML per a grans conjunts de dades 
2.7 Gestió del temps en SQL avançat 
2.8 Sentències DDL per a la gestió d’objectes d’esquemes de bases de dades 
2.9 Vistes, vistes materialitzades, sinònims 
2.10 Creació de mètodes d'accés: índexs, clusters 

 
Títol contingut 3:  Programació amb llenguatges 
procedimentals de SGBDR 

Dedicació: GG:10h GP:4h 
AA:20h 

 
 
 

Descripció Introduir-se en la programació amb llenguatges procedimentals de SGBDR i, en 
concret, al llenguatge PL/SQL d’Oracle per a desenvolupar amb procediments, 
funcions, paquets i disparadors la implementació dels esquemes lògics i externs 
de les bases de dades 

Temari 3.1 Llenguatges transaccionals o procedimentals dels SGBD 
3.2 Procediments i funcions 
3.3 Tipus Abstractes de Dades: paquets i tiipus.  
3.4 Disparadors 
3.5 Implementació d'esquemes externs amb disparadors i paquets 

 
 
 
 



 

Sistema de qualificació (avaluació) 
 
Pràctiques: 30% 
Primer parcial: 35% 
Segon parcial: 35% 
 
Totes les notes són obligatòries. Cal una nota superior a 3,5 en cada activitat per a superar l’assignatura i poder 
fer la mitja. 
 
Normes de realització de les activitats 
 
A totes les activitats és obligada l'assistència per a ser avaluades.  
Les activitats són obligatòries. Les activitats no realitzades -o a les que no s'ha assistit- són avaluades com a 0. 
 
Metodologia docent 
 
Les hores d'aprenentatge dirigit comprenen: 
* Classes teòriques en gran grup en les quals: 
 > el professorat o els professionals convidats introdueixen els continguts de l'assignatura. 
 > es realitzen petites activitats docents que persegueixen que l'estudiant sigui un protagonista actiu en 
l'adquisició dels seus coneixements. 
* Pràctiques en equips petits de dues persones que tenen una part que es realitza al laboratori conduïdes o 
supervisades pel professorat i una part en la que l'equip ha de funcionar autònom. 
* Activitats dirigides de recerca sobre temes relacionats amb l'assignatura. 
* Dins les hores d'aprenentatge autònom es consideren les hores per a preparar les classes teòriques, les hores 
per a estudiar i consolidar els coneixements adquirits, les hores per a preparar el treball de les pràctiques i, per 
últim, les hores que l'estudiant pot dedicar a augmentar i complementar els seus coneixements sobre la matèria. 
 
Les eines confirmades que se utilitzaran en el curs 2015/16 són: Oracle 11g Database, iSQL*Plus i 
SQL*Developer 
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