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Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

 
En acabar l'assignatura els estudiants han de ser capaços 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 en entorn escriptori. 
. Implementar programes per entorn web. 
. Persistir objectes a bases de dades relacionals mitjançant l'ús del JDBC. 
. Entendre els criteris de qualitat dels programes. 
. Desenvolupar projectes de programació en equip. 
 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

 
Competències específiques d'Enginyeria de Software 

EIS1 Capacitat per desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes software que satisfacin tots els requisits de 
l'usuari i es comportin de forma fiable i eficient, siguin assequibles de desenvolupar i mantenir i compleixin 
normes de qualitat, aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de l'Enginyeria del Software 

EIS2 Capacitat per valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per satisfer aquestes 
necessitats, reconciliant objectius en conflicte mitjançant la recerca de compromisos acceptables dins de les 
limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les pròpies 
organitzacions. 

EIS3 Capacitat de donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologies 
disponibles. 

EIS4 Capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar 
solucions software sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals. 

Competències Comuns d'Enginyeria en Informàtica  

CIN1 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 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. 
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CIN3 Capacitat per 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 software. 

CIN4 Capacitat per elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que compleixi els 
estàndards i normatives vigents. 

CIN5 Coneixement, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques. 

CIN8 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 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 Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als 
sistemes d'informació, inclosos els basats en web. 

CIN16 Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de software. 

Competències transversals 

CT.1. Que els estudiants coneguin una tercera llengua, 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 els graduats en cada titulació. 

CT.2. Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membre d'un equip interdisciplinari 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, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles. 

 
 

Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 
 

Enginyeria del Software 2 
Dedicació 

Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup petit/laboratori 40 40% 

Aprenentatge autònom  60 60% 
 
 
 

Continguts 
 

1. Conceptes bàsics de disseny 
d'interfícies en Java 

Dedicació: 12 h. Grup petit/laboratori: 6 h.  
Aprenentatge autònom: 6 h.  

Descripció 
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. 

Activitats vinculades Prova 1 i Projecte en grup. 

 

2. Persistència d'objectes Java a 
base de dades relacionals 

Dedicació: 14 h. Grup petit/laboratori: 6 h. 
Aprenentatge autònom: 8 h. 

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

Activitats vinculades Prova 1 i Projecte en grup. 

 
 



 
 

 

3. Conceptes bàsics d’aplicacions 
web Dedicació: 14 h. Grup petit/laboratori: 6 h. 

Aprenentatge autònom: 8 h. 

Descripció Es tracta d’introduir els conceptes necessaris per a poder desenvolupar una 
petita aplicació software per entorn web. 

Activitats vinculades Prova 1 i Projecte en grup. 

 
 
 
 

Planificació d’activitats 
 

PRIMERA PART DEL 
PROJECTE EN GRUP 

Dedicació:13 h. Grup petit/Laboratori: 5 h. 
Aprenentatge autònom: 8 h. 

Descripció general Especificar, analitzar i dissenyar la base de dades de l'enunciat del projecte en 
grup. 

Material de suport Enunciat de la practica i material del curs.  

Per lliurar i vincles 
amb l’avaluació 

Caldrà lliurar, en format electrònic, l’enunciat ampliat, casos d'us, requisits no 
funcionals, diagrama UML de classes del domini, diagrama de context, disseny de 
la base de dades i dedicació de cada membre del grup al projecte. 
Ponderació: 14% de la nota final. 

Objectius específics 

En finalitzar l'activitat els estudiants han de ser capaços de: 
 
. Conèixer les fases d'un projecte de programació. 
. Aplicar els principis del disseny orientat a objectes. 
. Entendre els criteris de qualitat dels programes. 
. Desenvolupar projectes de programació en equip. 
 

 
 
 

SEGON PART DEL PROJECTE 
EN GRUP 

Dedicació:21 h. Grup petit/Laboratori: 7 h. 
Aprenentatge autònom: 14 h. 

Descripció general Disseny,  implementació modus escriptori i implementació de la base de dades 
de l’enunciat del projecte en grup. 

Material de suport Enunciat de la practica i material del curs. 

Per lliurar i vincles 
amb l’avaluació 

Projecte Eclipse amb la implementació,  diagrames UML del disseny i dedicació de 
cada membre del grup al projecte. 
Ponderació: 20% de la nota final. 

Objectius específics 

En finalitzar l'activitat els estudiants han de ser capaços 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 en entorn escriptori. 
. Persistir objectes a bases de dades relacionals mitjançant l'ús del JDBC. 
. Entendre els criteris de qualitat dels programes. 
. Desenvolupar projectes de programació en equip. 
 
 

 
  



 
 

 

TERCERA PART DEL 
PROJECTE EN GRUP 

Dedicació:17 h. Grup petit/Laboratori: 7 h. 
Aprenentatge autònom: 10 h. 

Descripció general Disseny,  implementació modus web de l’enunciat del projecte en grup. 

Material de suport Enunciat de la practica i material del curs. 

Per lliurar i vincles 
amb l’avaluació 

Projecte amb la implementació per entorn web,  diagrames UML del disseny de les 
planes web i dedicació de cada membre del grup al projecte. 
Ponderació: 16% de la nota final. 

Objectius específics 

En finalitzar l'activitat els estudiants han de ser capaços de: 
 
. Conèixer les fases d'un projecte de programació. 
. Aplicar els principis del disseny orientat a objectes. 
. Implementar programes per entorn web. 
. Entendre els criteris de qualitat dels programes. 
. Desenvolupar projectes de programació en equip. 

 
 
 

Prova 1 Dedicació:9 h. Grup petit/Laboratori: 3 h. 
Aprenentatge autònom: 6 h. 

Descripció general Prova individual eminentment pràctica del blocs 1, 2 i 3. 

Material de suport Enunciat de la prova. 

Per lliurar i vincles 
amb l’avaluació 

Resolució de la prova. Aquesta prova representa el 50% de la qualificació 
final de l'assignatura. 

Objectius específics 

L'objectiu d'aquesta activitat és avaluar si l’estudiant sap: 
 

. Aplicar els principis del disseny orientat a objectes. 

. Implementar programes amb interfície gràfica per l'usuari i web. 

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

 
 
 

Sistema de qualificació (avaluació) 
 

La nota final es calcularà amb les qualificacions de les activitats ponderades de la forma següent: 
· Prova 1: 50% 
. Primer lliurament del projecte en grup 14%. 
· Segon lliurament del projecte en grup 20%. 
· Tercer lliurament del projecte en grup 16%. 
 
Només podrà recuperar-se la prova 1 (el projecte en grup no es podrà recuperar). El 50% de la nota final de 
l’assignatura serà la més gran entre la prova de recuperació i  l’obtinguda en la prova 1. 
 
Per poder realitzar la prova de recuperació l’estudiant haurà de complir les tres condicions següents: 
 

. La nota de l’assignatura és inferior a cinc. 

. La nota de la prova 1 és superior a 3. 

. La nota que ha obtingut de la pràctica de grup és superior a 3. 
 

Normes de realització de les activitats 
 

Per a cada activitat, els docents 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). 
Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grups pressuposen el compromís per part dels estudiants 



 
 

 

que l'integren de realitzar-les en el si del grup. Es consideraran suspeses totes aquelles activitat en què el 
grup no hagi respectat aquest compromís amb independència del seu paper (origen o destí). 
En  les  activitats  realitzades  en  grup  el  docent  pot,  en  base  a  la  informació  de  què  disposi, 
personalitzar la qualificació per a cada integrant del grup. 
Qualsevol activitat no lliurada es considerarà puntuada amb zero punts. 
És potestatiu dels docents 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. 
 
 
Metodologia docent 

 
Tota l’assignatura es farà en classes de laboratori (grups petits). Uns sessions estaran dedicades preferentment a 
introduir els conceptes bàsics de les interfícies de l’usuari en Java, la persistència en JDBC i el desenvolupament 
web d’aplicacions, mostrant la seva aplicació amb exercicis resolts pel docent. Es recomana que abans de 
cada sessió els estudiants es  llegeixin el  material publicat a  la  plataforma virtual. 

 
La resta de sessions seran per desenvolupar el software proposat en l’enunciat de la pràctica, es farà en grups 
reduïts (entre 3 i 5 estudiants) i caldrà aplicar els coneixements adquirits en els 3 blocs de l’assignatura a més 
dels coneixements de les assignatures de programació, bases de dades i d’enginyeria del software. En 
aquestes sessions es donaran les eines escaients per a desenvolupar el software proposat però s'espera que 
aquestes s'allarguin des del punt de vista temporal, més enllà de les hores de laboratori i que, en 
conseqüència, els estudiants les hagin de finalitzar durant el temps d'aprenentatge autònom. 
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Complementària: 
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JUnit : un análisis en profundidad y ejemplos prácticos.  Madrid: Pearson, cop. 200. ISBN 
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• Martin, Robert C.. UML para programadores Java. 1a.  Pearson, 2004. ISBN 9788420541099. 

 
Altres recursos: 

 

 

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. 

http://java.sun.com/ 

 

Pàgina de descarrega d’Eclipse. 

https://eclipse.org/downloads/ 

 

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

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

 
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/jdbc/index.html 

Pàgina d’ORACLE amb informació del JDBC. 
 

https://developer.mozilla.org/es/Apps/Comenzando_aplicaciones 
Pàgina de com desenvolupar aplicacions web. 
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