
 

 
 

Programació I 
 
 
Descripció general 
 
Nom de l’assignatura: Programació I 
 
Crèdits ECTS: 4 
 
Titulació: Grau en Disseny i Producció de Videojocs 
 
Curs: 1B 
 
Idioma d’impartició: Català / Castellà / Anglés 
 
Tipus d’assignatura: Obligatòria 
 
 
Professorat 
 
Responsable: Dr. Fran González García  (fgonzalez@tecnocampus.cat) 
 
 
 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 
 
En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 

 Analitzar problemes d’una certa complexitat. 
  

 Dissenyar algorismes, utilitzant les bases de la programació orientada a objectes, per a la resolució de 
problemes analitzats. 
 

 Una vegada realitzat l’anàlisi i disseny de l’algorisme, l’estudiant haurà d’ésser capaç d’implementar 
l’esmentat disseny mitjançant la utilització d’un llenguatge imperatiu d’alt nivell orientat a objectes. 
 

 Testejar i debugar els algorismes implementats, a més de dcoumentar-los adientment. 
 

 
 
 
 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 
 
Competències específiques: 
 
 
E6. Desenvolupar videojocs en llenguatges de programació d'alt nivell en motors gràfics  a partir de les 
especificacions. 
 
Competències genèriques: 
 
G3. Reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que 
incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. 
 
G5. Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau 
d'autonomia. 
 
T1. Comunicar en 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 els graduats i graduades. 
 
 
 



 

Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 
 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 30 30% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori 10 10% 
Activitats dirigides 6 6% 

Aprenentatge autònom  54 54% 
 
Continguts 
 

Tema 0: Descomposició funcional i disseny 
descendent. 

Dedicació: 18h Grupo gran / teoria: 5h
Grup  petit  /  Laboratori: 
2h 
Aprenentatge  autònom: 
10h 
Activitats dirigides: 1h 
 

Descripció  Descomposició de problemas en subproblemes. 
 Recorregut vs cerca. 
 Pas de paràmetres: entrada, sortida, referència, valor. 
 
 

Activitats vinculades  Examen I 
 Examen II 
 Pràctica I 
 

 
Tema 1: Introducció i conceptes generals de la 
programació orientada a objectes (POO). 

Dedicació: 3h Grupo gran / teoria: 2h
Activitats dirigides: 1h 
 

Descripció  ¿Que és la POO? 
 Programació estructurada vs POO. 
 Perquè utilitzar la POO i els seus beneficis. 
 Característiques de la POO. 
 

Activitats vinculades  Examen I 
 Examen II 
 

 
Tema 2: Conceptes bàsics de la programació 
orientada a objectes 

Dedicació: 34h Grupo gran / teoria: 11h
Grup  petit  /  Laboratori: 
2h 
Aprenentatge  autònom: 
20h 
Activitats dirigides: 1h 
 
 
 

Descripció  Definició d’objecte y classe. 
 Atributs d’una classe. 
 Mètodos d’una classe. 
 Encapsulament. 
 Constructors, inicialització i constructors de còpia. 
 Abast de les variables d’una classe. 
 Paraula claua "this". 
 Membres estàtics i de instancia. 
 Destrucció d’objectes. 
 Gestió d’excepcions i debug dintre d’una clase. 
 Sobrecàrrega de mètodes. 
 Sobrecàrrega d’operadoes.  



 

 
Activitats vinculades  Examen I 

 Examen II 
 Pràctica II 
 

 
Tema 3: Herència, interfaces i polimorfisme 
(jerarquia de classes). 

Dedicació: 26h Grupo gran / teoria: 7h
Grup  petit  /  Laboratori: 
4h 
Aprenentatge  autònom: 
14h 
Activitats dirigides: 1h 
 
 

Descripció  Introducció. 
 Definició d’herència i exemples. 
 Creació de classes base i classes derivades. 
 Classes "sealed" i "abstract". 
 Visibilitat en una classe: Utilizació dels modificadors d’accés a les classes 

base (private, public y protected). 
 Redefinició de mètodes de classes base. 
 Interfaces. 
 Polimorfisme. 
 

Activitats vinculades  Examen II 
 Pràctica III 
 

 
Tema 4: Estructures de dades. Dedicació: 19h Grupo gran / teoria: 5h

Grup  petit  /  Laboratori: 
2h 
Aprenentatge  autònom: 
10h 
Activitats dirigides: 2h 
 
 

Descripció  Llistes dinàmiques. 
 Lilstes ordenades (Key/value). 
 Cues (FIFO) y Stacks (LIFO). 
 Taules de hash. 
 Grafs. 
 

Activitats vinculades  Examen II 
 Pràctica IV 
 

 
Planificació d’activitats  
 

Títol de l’activitat: EXAMEN ESCRIT 1 
 

Dedicació: 20h Grupo gran / teoria: 2h
Aprenentatge  autònom: 
18h 

Descripció general Prova individual d’aplicació pràctica (resolució d’exercicis i problemes) dels 
conceptes teòrics i pràctics dels 3 primers temes de l’assignatura (tema 0, 1 y 2). 
 

Material de suport Enunciat de l’examen. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

El resultat d’aquest examen representarà un màxim d’un 25% de la qualificació final 
de l’assignatura. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 Descomposar un problema més gran i complexe en petits subproblemes 

més senzills de solucionar i gestionar. 



 

 Comprendre les característiques principals de la POO i les seves 
diferències amb la programació estructurada. 

 Diferenciar conceptes de clase i d’objecte i saber identificar-los en un 
context o problema determinat. 

 Comprendre i èsser capaç de definir els mètodes i atributs d’una clase i 
l’abast dels mateixos.  

 
 

Títol de l’activitat s: EXAMEN ESCRIT II 
(Contingut x) 
 

Dedicació: 20h Grupo gran / teoria: 2h
Aprenentatge  autònom: 
18h 

Descripció general Prova individual d’aplicació pràctica (resolució d’exercicis i problemes) dels 
conceptes teòrics i pràctics dels temes 2, 3 i 4 de l’assignatura. 
 

Material de suport Enunciat de l’examen. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

El resultat d’aquest examen representarà un màxim d’un 25% de la qualificació final 
de l’assignatura. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 Comprendre i aplicar les conceptes de membres estàtics i d’instància d’una 

classe. 
 Procediments per a portar a terme la destrucció d’objectes. 
 Com realitzar la sobrecàrrega de mètodes d’una clase i la sobrecàrrega 

d’operadors. 
 Comprendre i aplicar els conceptes d’herència i polimorfisme a un problema 

determinat. 
 Utilitzar els diferents modificadors d’accés a les clases (private, public i 

protected). 
 Comprendre el funcionament i les diferències entre les diferents estructures de 

dades presentades a clase. 
 

 
Títol de l’activitat s: PRÀCTICA I 
(Contingut x) 
 

Dedicació: 10h Grupo gran / teoria: 2h
Aprenentatge  autònom: 
8h 

Descripció general En aquesta pràctica l’estudiant aplicarà els conceptes explicats a les classes 
teòriques sobre la descomposició funcional i disseny descendent, el pas de 
paràmetres de les funcions i accions, a més d’entedre la diferència entre recorregut i 
cerca.  
 
 

Material de suport Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica (enunciat, arxius amb codi 
font, etc). 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

S’haurà de realitzar la corresponent entrega electrónica de la pràctica a més de les 
explicacions pertinents de la mateixa. Aquesta pràctica té un valor d’un 10% de la 
nota final. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
- Dividir un problema més complexe en subproblemes de menor tamany i 

solucionar-los. 
- Diferenciar els conceptes de recorregut i cerca i entendre quan s’han 

d’aplicar. 
- Dominar els tipus de paràmetres formals i entendre quan s’ahn d’utilitzar. 

 
 

 
Títol de l’activitat s: PRÀCTICA II Dedicació: 10h Grupo gran / teoria: 2h

Aprenentatge  autònom: 
8h 

Descripció general En aquesta pràctica l’estudiant aplicarà els conceptes explicats a clase de teoría 
sobre la introducció a la programació orientada a objectes, més en concret, els 
temes 1 i 2. 



 

 
Material de suport Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica (enunciat, arxius amb codi 

font, etc). 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

S’haurà de realitzar la corresponent entrega electrónica de la pràctica a més de les 
explicacions pertinents de la mateixa. Aquesta pràctica té un valor d’un 10% de la 
nota final. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
- Donat un problema, definir les seves classes, amb els seus respectius 

mètodes i atributs. 
- Implementar tals clases en l’entorn de programació utilitzat en els 

laboratoris. 
- Definir els diferents tipus de constructors de les classes, entendre i saber 

plicar l’abast de les variables d’una classe. 
 

 
Títol de l’activitat s: PRÀCTICA III Dedicació: 12h Grupo gran / teoria: 4h

Aprenentatge  autònom: 
8h 

Descripció general En aquesta 3era pràctica del curs, l’estudiant haurà de portar a terme l’aplicació 
pràctica dels conceptes d’herència, interfaces i polimorfisme (jerarquía de clases) 
explicats en el tercer temaria del curs teòric. 
 

Material de suport Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica (enunciat, arxius amb codi 
font, etc). 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

S’haurà de realitzar la corresponent entrega electrónica de la pràctica a més de les 
explicacions pertinents de la mateixa. Aquesta pràctica té un valor d’un 15% de la 
nota final. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
- Donat un problema l’alumne haura d’èsser capaç de definir les seves clases 

i identificar la posible utilització de conceptes avançats de la programació 
orientada a objectes com l’herència, polimorfisme, redefinició de mètodes, 
etc. 

 
 

Títol de l’activitat s: PRÀCTICA IV Dedicació:6h Grupo gran / teoria: 2h
Aprenentatge  autònom: 
4h 

Descripció general La darrera pràctica del curs permetrà a l’estudiant familiaritzar-se amb la utilització 
de les estructures de dades més complexes en un exemple real, tals com les llistes 
ordenades, llistes dinàmiques, taules de hash i grafs. 
 

Material de suport Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica (enunciat, arxius amb codi 
font, etc). 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

S’haurà de realitzar la corresponent entrega electrónica de la pràctica a més de les 
explicacions pertinents de la mateixa. Aquesta pràctica té un valor d’un 5% de la 
nota final. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
- Utilizar les diferents estructures de dades ensenyades a clase de teoría i 

aplicarles com a part de la programació orientada a objectes. 
-   

 
 
Sistema de qualificació (avaluació) 
 
La qualificació de l'assignatura es realitzarà segons les següents ponderacions: 
  
T1: Qualificació 1er examen. 
T2: Qualificació 2on examen. 
Pi: Qualificació de la i-ésima pràctica. 
As: Percentatge d’assitència a classe (teoría i pràctiques). 



 

 

encia;notaAssist + canotaPracti + notaTeoria = notaFinal  

 
donde, 
 

[1,10]T2T1, 0.25; * T2 + 0.25 * T1 =notaTeoria   

[1,10]P4P3,P2,P1, 0.05; * P4 +0.15 * P3 + 0.10 * P2 + 0.10 * P1 =canotaPracti   



 


otherwise

Asif

0

%801
encianotaAssist  

 
A més dels dos exàmens parcials exposats prèviament en aquesta guia docent, i que formarien la part de la nota 
teòrica del sistema d'avaluació de l'assignatura, els estudiants que no superin la qualificació mínima i per tant, 
l'assignatura, tindran l'oportunitat de realitzar un examen de recuperació en les dates prestablecidas per la 
mateixa universitat en el calendari acadèmic oficial. Tal examen tindrà un valor del 50% de l'assignatura, tal com 
especifica el sistema de qualificació definit en aquesta guia docent. Així doncs, el 50% restant correspondràn el 
10% a l'assistència de l'estudiant durant el curs i el 40% a l'avaluació de les pràctiques realitzades per l'estudiant. 
Els estudiants que no hagin lliurat alguna de les pràctiques durant el curs lectiu i abans dels exàmens ordinaris, 
se'ls permetrà lliurar aquestes pràctiques de nou, però amb la pertinent penalització en la nota de les mateixes 
per ser lliurades fora del termini definit prèviament durant el curs. La nota màxima d'aquestes pràctiques serà del 
70% sobre la nota original. 
 
Normes de realització de les activitats 
 
Per a cadascuna de les activitats que es duguin a terme, el professor informarà de les condicions particulars de 
les mateixes als estudiants. 
 
Les activitats individuals pressuposen el compromís de l'estudiant a realitzar-les de tal forma. Es considerarn 
suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no s'ajusti a aquest compromís, independentment del seu 
paper en el mateix. 
 
Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grup pressuposen el compromís per part dels estudiants que 
l'integrin de realitzar-les en el si del grup. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què el grup no 
hagi respectat aquest compromís, independentment del seu paper en el mateix. 
 
En les activitats realitzades en grup, el professor podrà, d'acord amb la informació que disposi, personalitzar la 
qualificació per a cada un dels integrants del grup. 
 
Qualsevol activitat no lliurada es qualificarà amb zero punts. 
 
Les pràctiques definides en el curs s'hauran de lliurar a les dates establertes. Per a cada pràctica hi haurà un 
període de recuperació de pràctiques on els estudiants tindran la possibilitat de presentar de nou tals pràctiques. 
La nota màxima de les pràctiques en període de recuperació serà el 70% de la nota original. 
 
 
Metodologia docent 
 
Tots els conceptes teòrics de l'assignatura s'exposaran a les classes de teoria. En tals classes, a més de la part 
teòrica, també es resoldran exercicis i problemes pràctics relacionats amb el temari teòric. 
 
A decisió del professor, se li podrà demanar als estudiants resoldre problemes plantejats en classes tant de 
forma individual com en grups. Aquestes activitats ajudaran a l'estudiant i serviran com a instrument de 
autoavaluació. 
 
Els conceptes més pràctics així com l'aplicació pràctica dels conceptes teòrics explicats a les sessions de teoria 
de l'assignatura es treballaran de forma més intensiva en els grups petits de laboratori. 
 
Sempre que es consideri adient, el professor posarà a disposició dels estudiants activitats totalment opcionals 
que complementin les obligatòries i que permetin a l'estudiant preparar-se per les mateixes. 
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Complementària: <opcional> 
 
 
 
 
 
Altres recursos: A través de l'aula virtual, els docents posaran a disposició dels alumnes tots els recursos que 
es considerin d'utilitat per a l'aprenentatge dels continguts de l'assignatura. 
 
 


