
 

 
 

Fonaments de Programació 
 
 

 
Descripció general 

Nom de l’assignatura: Fonaments de Programació 
 
Crèdits ECTS: 6 
 
Titulació: Grau en Informàtica 
 
Curs: 2015-2016 / 1 
 
Idioma d’impartició: Català 
 
Tipus d’assignatura: Obligatòria 
 
 

 
Professorat 

Responsable: Lina Juan i Nadal (lina@tecnocampus.cat)  
 
 

 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 
Dissenyar algorismes per a la resolució de problemes simples, codificar-los en un llenguatge de programació 
imperatiu i d'alt nivell, provar-los, depurar-los i documentar-los. 
 
 
 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències específiques: 
 
EFB3 Capacitat per comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorísmica i 
complexitat computacional, y la seva aplicació para la resolució de problemes propis de l'enginyeria. 
 
EFB4 Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i 
programes informàtics amb aplicació a l'enginyeria. 
 
Competències genèriques: 
 
CT.1. Que 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 els graduats en cada titulació. 
 

 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 40 27% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori 20 13% 
Activitats dirigides   

Aprenentatge autònom  90 60% 
 
 
 
 

 
Continguts 



 

1: INTRODUCCIÓ A L'ALGORÍSMICA I LA 
PROGRAMACIÓ 
 

Dedicació: 12h Grup gran/Teoria: 4h 
Grup petit/laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 6h 
 
 

Descripció Algoritmes i programes 
Llenguatges de programació 
Entorn de programació 
Procés de programació 
Anatomia d’un programa simple 

Activitats vinculades PRÀCTICA 1 
PROVA ESCRITA I 
PROVA ESCRITA II 

 
2: CONCEPTES BÀSICS DE LA PROGRAMACIÓ 
IMPERATIVA 

Dedicació: 28h Grup gran/Teoria: 8h 
Grup petit/laboratori: 6h 
Aprenentatge autònom: 14h 
 
 

Descripció Variables i tipus 
L’operador d’assignació  
Expressions i avaluació d'expressions 
Lectura i escriptura 
Formes d'execució: seqüencial, condicional/alternativa i iterativa 
Execució Condicional 
Execució Alternativa 

Activitats vinculades PRÀCTICA 1 
PRÀCTICA 2 
PRÀCTICA 3 
PRÀCTICA 4 
PRÀCTICA 5 
PROVA ESCRITA I 
PROVA ESCRITA II 

 
3: ESTRUCTURES  ITERATIVES Dedicació: 46h Grup gran/Teoria: 10h 

Grup petit/laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 32h 
 
 

Descripció Execució iterativa 
Esquemes iteratius bàsics: recorreguts i cerques 

Activitats vinculades PRÀCTICA 2 
PRÀCTICA 3 
PRÀCTICA 4 
PRÀCTICA 5 
PROVA ESCRITA I 
PROVA ESCRITA II 

 
4: PARAMETRITZACIÓ Dedicació: 30h Grup gran/Teoria: 8h 

Grup petit/laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 18h 
 
 

Descripció Procediments. Parametrització 
Anatomia d’un procediment 
Funcions. Tipus de funcions 

Activitats vinculades PRÀCTICA 3 
PRÀCTICA 4 
PRÀCTICA 5 
PROVA ESCRITA II 

 
5: EL TIPUS TAULA Dedicació: 34h Grup gran/Teoria: 10h 

Grup petit/laboratori: 4h 
 
Aprenentatge autònom: 20h 
 
 
 



 

Descripció Taules i tipus estructurats 
Variables d’una component i variables de múltiples components 
Declaració, creació i emplenat de taules 
Emplenaments de taules amb estructures iteratives 
Les taules com a paràmetres 
Taules bidimensionals 
Declaració, creació i emplenat de taules bidimensionals 
Emplenaments de taules bidimensionals amb estructures iteratives 
Esquemes de cerca i recorreguts en taules 

Activitats vinculades PRÀCTICA 5 
PROVA ESCRITA II 

 

 
Planificació d’activitats  

1: PRÀCTICA 1  
(Contingut 1 i 2) 
 

Dedicació: 8h Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 4h 
 

Descripció general Amb aquesta pràctica, els estudiants i estudiantes tenen un primer contacte amb 
l'entorn de desenvolupament de programes que hauran d'utilitzar en les altres 
pràctiques i activitats de l'assignatura que estiguin relacionades amb la programació. 
A la primera part, és el professor qui fa la presentació de l'entorn, mostrant-los 
aquells elements que els seran de més utilitat. 
A la segona part, l'estudiant s'enfronta a la resolució de diversos problemes com ara: 
- finalitzar la codificació d'alguns programes senzills incomplets 
- codificar totalment alguns programes per a la resolució de problemes simples 
- detecció i correcció d'errades sintàctiques i lògiques en petits programes 
subministrats. 
 
Els estudiants i estudiantes hauran de finalitzar, en les hores dedicades a 
l'aprenentatge autònom la totalitat dels problemes plantejats. 

Material de suport Guia per a començar a utilitzar l'entorn de desenvolupament de programes 
(disponible a la plataforma de suport a la docència) 
Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica (en forma d'enunciat escrit -
PDF- i arxius font dels programes subministrats) 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Caldrà lliurar, en format electrònic, tot el codi font desenvolupat i una breu valoració 
personal de la feina realitzada. 
Ponderació: 7% de la nota final. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
- Posar en marxa l'entorn de desenvolupament de programari i usar-lo tant per a 
continuar el desenvolupament de programes ja iniciats com per a començar a 
desenvolupar programes nous. 
- Detectar i corregir errades sintàctiques simples presents en programes 
desenvolupats per ell/a o per terceres persones. 
- Codificar i provar programes simples. 

 
2: PRÀCTICA 2  
(Contingut 2 i 3) 
 

Dedicació: 8h Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 4h 
 

Descripció general Aquesta pràctica està específicament destinada a que els estudiants i estudiantes 
practiquin la codificació i depuració de programes de naturalesa condicional i 
iterativa i que poden ser dissenyats aplicant els esquemes iteratius bàsics presentats 
a la classe de teoria. 
Sempre que això sigui possible, els problemes que caldrà resoldre hauran estat 
posats a disposició dels estudiants i estudiantes amb anterioritat a la realització de la 
sessió de laboratori, amb el doble objectiu que coneguin els problemes que seran 
tractats i que n'hagin començat a dissenyar les solucions. 
Els estudiants i estudiantes hauran de finalitzar, en les hores dedicades a 
l'aprenentatge autònom la totalitat dels problemes plantejats. 

Material de suport Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica (en forma d'enunciat escrit -
PDF- i arxius font dels programes subministrats) 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Caldrà lliurar, en format electrònic, tot el codi font desenvolupat i una breu valoració 
personal de la feina realitzada. 
Ponderació: 7% de la nota final. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
- Codificar, provar i depurar programes de naturalesa eminentment condicional i 

iterativa. 



 

 
3: PRÀCTICA 3  
(Contingut 2 i 3 i 4) 
 

Dedicació: 8h Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 4h 
 

Descripció general Aquesta pràctica està específicament destinada a que els estudiants i estudiantes 
practiquin la codificació i depuració de programes lleugerament més complexos que 
els de les dues pràctiques anteriors, fent ús de les tècniques de descomposició 
funcional que permeten de descompondre un problema en subproblemes més 
simples, la solució als quals pot ser codificada amb l'ajut de procediments 
parametritzats. 
Sempre que això sigui possible, els problemes que caldrà resoldre hauran estat 
posats a disposició dels estudiants i estudiantes amb anterioritat a la realització de la 
sessió de laboratori, amb el doble objectiu que coneguin els problemes que seran 
tractats i que n'hagin començat a dissenyar les solucions. 
Els estudiants i estudiantes hauran de finalitzar, en les hores dedicades a 
l'aprenentatge autònom la totalitat dels problemes plantejats. 

Material de suport Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica (en forma d'enunciat escrit -
PDF- i arxius font dels programes subministrats) 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Caldrà lliurar, en format electrònic, tot el codi font desenvolupat i una breu valoració 
personal de la feina realitzada. 
Ponderació: 7% de la nota final. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
- Codificar, provar i depurar programes que facin ús de procediments parametritzats. 

 
4: PRÀCTICA 4  
(Contingut 2 i 3 i 4) 
 

Dedicació: 10h Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 6h 
 

Descripció general En aquesta pràctica, els estudiants hauran de codificar i depurar programes que, 
potencialment, poden requerir de tots els estris i mecanismes treballats en els 
continguts teòrics treballats fins aleshores (conceptes bàsics de la programació 
imperativa). Així doncs, el caràcter d'aquesta pràctica pot ser de síntesi de les 
anteriors i/o fer èmfasi en els darrers aspectes teòrics vistos a classe i que encara no 
hagin estat treballats en la seva vessant pràctica. 
Sempre que això sigui possible, els problemes que caldrà resoldre hauran estat 
posats a disposició dels estudiants i estudiantes amb anterioritat a la realització de la 
sessió de laboratori, amb el doble objectiu que coneguin els problemes que seran 
tractats i que n'hagin començat a dissenyar les solucions. 
Els estudiants i estudiantes hauran de finalitzar, en les hores dedicades a 
l'aprenentatge autònom la totalitat dels problemes plantejats. 

Material de suport Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica (en forma d'enunciat escrit -
PDF- i arxius font dels programes subministrats) 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Caldrà lliurar, en format electrònic, tot el codi font desenvolupat i una breu valoració 
personal de la feina realitzada. 
Ponderació: 7% de la nota final. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
- Codificar, provar i depurar petits programes que facin ús dels estris i mecanismes 
treballats als 4 primers continguts de l’assignatura. 

 
 
 

5: PRÀCTICA 5  
(Contingut 2 i 3 i 4 i 5) 
 

Dedicació: 8h Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 4h 
 

 
Descripció general 

En aquesta pràctica, els estudiants hauran de codificar i depurar programes que, 
potencialment, poden requerir a més de tots els estris i mecanismes treballats en les 
pràctiques anteriors, el darrer contingut de l’assignatura, les taules.  
Sempre que això sigui possible, els problemes que caldrà resoldre hauran estat 
posats a disposició dels estudiants i estudiantes amb anterioritat a la realització de la 
sessió de laboratori, amb el doble objectiu que coneguin els problemes que seran 
tractats i que n'hagin començat a dissenyar les solucions. 
Els estudiants i estudiantes hauran de finalitzar, en les hores dedicades a 
l'aprenentatge autònom la totalitat dels problemes plantejats. 

Material de suport Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica (en forma d'enunciat escrit -
PDF- i arxius font dels programes subministrats) 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Caldrà lliurar, en format electrònic, tot el codi font desenvolupat i una breu valoració 
personal de la feina realitzada. 



 

Ponderació: 7% de la nota final. 
Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 

- Codificar, provar i depurar petits programes que facin ús dels estris i mecanismes 
treballats al contingut 5. 

 
 

6: PROVA ESCRITA I 
(Contingut 1 i 2 i 3) 
 

Dedicació: 8h 
 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 6h 
 

Descripció general Prova individual d'aplicació pràctica (resolució d'exercicis i problemes) dels 
conceptes teòrics i procediments pràctics dels tres primers blocs de l'assignatura. 

Material de suport Enunciat de la prova. 
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resolució de la prova. Aquesta prova representa el 15% de la qualificació final de 
l'assignatura. 

Objectius específics Recollir informació per a la avaluació sumativa. 
 

7: PROVA ESCRITA II 
(Contingut 1 i 2 i 3 i 4 i 5) 
 

Dedicació: 12h 
 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 10h 
 

Descripció general Prova individual d'aplicació pràctica (resolució d'exercicis i problemes) dels 
conceptes teòrics i procediments pràctics de tots els blocs de l'assignatura. 

Material de suport Enunciat de la prova. 
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

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

Objectius específics Recollir informació per a la avaluació sumativa. 
 
 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 

La qualificació final és la suma ponderada de les qualificacions de les activitats: 
 

PROVA ESCRITA I 15% 
ACTIVITAT PES 

PROVA ESCRITA II 50% 
PRACTICA 1 7% 
PRACTICA 2 7% 
PRACTICA 3 7% 
PRACTICA 4 7% 
PRÀCTICA 5 7% 
 
Si la qualificació de la PROVA ESCRITA II té una qualificació  inferior a 4 la qualificació final de l’assignatura serà 
la d’aquesta activitat. 
 
Amb les ponderacions anteriors, les activitats de laboratori (pràctiques) tenen un pes del 35%, les activitats de 
caire teòric tenen un pes del 65%. 
 
En el cas que fos favorable per a l'estudiant, la ponderació 15% + 50% de les dues proves escrites podria 
canviar-se per 0% + 65%. 
 
La recuperació només possibilita recuperar la qualificació de les activitats teòriques, PROVA ESCRITA I i II, i 
sempre que aquesta nova qualificació no sigui inferior a 4 s’aplicarà la mateixa ponderació descrita anteriorment. 
En cas contrari l’assignatura no es considerà recuperada, a l’igual que, si un estudiant o estudianta no ha 
realitzat les pràctiques de l’assignatura aquesta no pot ser recuperada. 
 
 

 
Normes de realització de les activitats 

Per a cada activitat, els docents n'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 

Tots els conceptes teòrics de la matèria s'exposaran en classes de teoria (grups grans). En aquestes classes, i a 
discreció dels docents impartidors, també es resoldran exercicis i problemes de caire més pràctic. Així mateix i 
sempre a discreció dels impartidors, es podrà demanar als estudiants que resolguin, de manera individual o en 
grup, problemes i/o exercicis breus. Aquestes activitats, que per la seva naturalesa d'optativitat i brevetat no 
apareixen reflectides a la llista anterior, serviran a l'estudiant com a instrument d'autoavaluació del seu 
assoliment dels continguts de la matèria i podran ser utilitzades per part del docent per a prendre decisions sobre 
la qualificació final de l'estudiant bo i que mai en detriment de la qualificació numèrica calculada segons el 
sistema de qualificació abans indicat. 
Els conceptes de caire més pràctic i tot el que en essència es pugui considerar l'aplicació pràctica dels conceptes 
teòrics seran treballats en grups petits (de laboratori). En les sessions que es programin a aquest efecte es 
donaran les eines escaients per a resoldre les activitats programades bo i que 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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