
 

 
 

Introducció a les bases de dades 
 
 
Descripció general 
 
Nom de l’assignatura: Introducció a les bases de dades 
 
Crèdits ECTS: 6 
 
Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació  
 
Curs: 2015-2016 / 3  
 
Idioma d’ impartició: Català 
 
Tipus d’assignatura: Obligatòria 
 
 
Professorat 
 
Responsable: Montse Rabassa Jou (rabassa@tecnocampus.cat)  
 
Altres:  
 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 
 
En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 

- Adquirir una visió general de què és una base de dades i un sistema de gestió de bases de dades. 
- Crear models conceptuals de dades de realitats organitzacionals a un nivell inicial. 
- Adquirir els coneixements de les teories que sustenten  el model relacional  

- Transformar usant eines CASE models conceptuals en models lògics relacionals i obtenir el corresponent 
model físic. 

- Definir, crear i manipular els components habituals d'una base de dades relacional 
- Usar les eines actuals per explotar una base de dades relacional utilitzant SQL, per tal d’introduir, 

modificar i extreure informació d’un SGBD.  
 
 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 
 
Competències específiques: 
 
EFB4 Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i 
programes informàtics amb aplicació en enginyeria. 
 
Competències genèriques: 
 
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. 
 
 
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 14% 
Activitats dirigides 4 3% 

Aprenentatge autònom  86 56% 
 
 



 

 
Continguts 
 

Bloc 1. Introducció a les bases de dades Dedicació: 12h 
 

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 0h 
Aprenentatge autònom: 6h 
 

Descripció Conceptes bàsics de bases de dades. Sistemes de Fitxers.Sistemes de Bases de 
dades. Concepte de sistema gestor de bases de dades (SDBD). Avantatges i 
inconvenients de les B.D. 
 

Activitats vinculades PRÀCTICA 1 
PROVA1: PROVA ESCRITA PELS BLOCS 1,2 i 3 
PROVA 2: PROVA ESCRITA TOTS ELS BLOCS 
 

 
 

Bloc 2. Introducció al model conceptual de  
dades 

Dedicació: 30h Grup gran/Teoria: 8h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 17h 
 

Descripció Procés de disseny d’una base de dades. Models de dades. Conceptes bàsics del 
model conceptual. Regles de negoci. Entitats i associacions. Entitats febles. 
Entitats reflexives. Entitats associatives. Generalitzacions. Creació de models 
conceptuals. 
 

Activitats vinculades PRÀCTICA 2 
PROVA 1: PROVA ESCRITA PELS BLOCS 1,2 i 3 
PROVA 2: PROVA ESCRITA TOTS ELS BLOCS 
 

 
 

Bloc 3. El model relacional i disseny lògic Dedicació: 37h Grup gran/Teoria: 12h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 20h 
 

Descripció Conceptes bàsics del model relacional. Estructura del model. Restriccions 
d'integritat. Exercicis. Transformació del model conceptual: Transformació 
de les associacions un_a_molts, molts_a_molts, un_a_un i 
reflexives, transformació de les entitats associatives, de les entitats febles 
i transformació de les generalitzacions. 
Millores del model lògic inicial. 
Resolució d'exercicis. 
 

Activitats vinculades PRÀCTICA 3 
PROVA 1: PROVA ESCRITA PELS BLOCS 1,2 i 3 
PROVA 2: PROVA ESCRITA TOTS ELS BLOCS 
 

 
Bloc4. El llenguatge de definició de dades (DDL) Dedicació: 26 h Grup gran/Teoria: 6h 

Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 15h 
 

Descripció Tipus de dades. Creació de taules i restriccions d'integritat. 
Creació de vistes. Resolució d'exercicis. 
 
 

Activitats vinculades PRÀCTICA 4 
PROVA 2: PROVA ESCRITA TOTS ELS BLOCS 
 

 



 

 
 

Bloc5. El llenguatge de manipulació de dades
(DML) 

Dedicació: 70h Grup gran/Teoria: 14h 
Grup petit/Laboratori: 8h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 28h 

Descripció Consultes sobre una única taula. Consultes sobre vàries taules. Consultes resum. 
Agrupacions. Ús de subconsultes. Funcions. 
Modificacions de la base de dades. Resolució d'exercicis. 
 

Activitats vinculades PRÀCTICA 5 
PROVA 1: PROVA ESCRITA PELS BLOCS 1,2 i 3 
PROVA 2: PROVA ESCRITA TOTS ELS BLOCS 
 

 
 
 
Planificació d’activitats  
 
 

Pràctica 1 
 

Dedicació:4h Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides:  
Aprenentatge autònom: 2h 
 

Descripció general Amb aquesta pràctica, els estudiants i estudiantes tenen un primer contacte amb un 
sistema gestor de bases de dades per a la creació, poblament i accés a una base de 
dades. 
Primer, és el professor qui fa la presentació de la sessió de laboratori, explicant els 
conceptes rellevants que els seran de més utilitat per a dur a terme l'activitat. 
Seguidament, l'alumne s'enfronta a la resolució d'un cas concret on ha de crear, 
poblar i extreure informació d'una base de dades de complexitat baixa amb l'objectiu 
d'aconseguir una visió general del que és una base de dades. 
Els estudiants i estudiantes hauran de finalitzar, en les hores dedicades a 
l'aprenentatge autònom la totalitat dels exercicis plantejats. 
 

Material de suport Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Caldrà lliurar, en format electrònic, la resolució dels exercicis plantejats i una breu 
valoració personal de la feina realitzada. 
Ponderació: 1% de la nota final 
 

Objectius específics En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de crear una base de 
dades de complexitat baixa usant l'entorn gràfic proporcionat pel SGBD escollit. 
 

 
 

Pràctica 2 
 

Dedicació:7h Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 
 

Descripció general Aquesta pràctica està enfocada a que els estudiants i estudiantes usin una eina 
CASE per a la modelització conceptual d’un cas donat. 
Primer de tot durant la sessió, el professor fa la presentació de l’entorn de l’eina, 
mostrant els elements de més utilitat per resoldre el cas plantejat. Seguidament 
l’alumne s’enfronta a la confecció del model conceptual d’un cas concret. 
Els estudiants 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. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Caldrà lliurar el model conceptual creat amb l’eina CASE i una breu valoració 
personal de la feina realitzada. 
Ponderació: 10% de la nota final 
 

Objectius específics En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç d’usar una eina CASE 
per a la creació i documentació d’un model de dades conceptual. 



 

 
 

Pràctica 3 
 

Dedicació:6h Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides:  
Aprenentatge autònom: 4h 
 

Descripció general Aquesta pràctica té com objectiu que els estudiants i estudiantes practiquen el 
procés de transformació d’un model conceptual a un model físic i a partir d’aquest 
obtenir la base de dades, usant eines CASE. 
Els estudiants 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. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Caldrà lliurar, en format electrònic, tota la resolució de la pràctica i una breu valoració 
personal de la feina realitzada. 
Ponderació: 4% de la nota final 
 

Objectius específics En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç d’obtenir la base de 
dades a partir d’un model conceptual i documentar tot el procés de creació, usant 
eines CASE. 
 

 
 

Pràctica 4 
 

Dedicació:10h Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 5h 
 

Descripció general En aquesta pràctica, els estudiants i estudiantes han de donar solució a diferents 
problemes plantejats usant SQL. En aquesta sessió es treballa la part de definició de 
dades (DDL) i sentències de manipulació de dades (UPDATE, DELETE, INSERT) 
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. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Caldrà lliurar, en format electrònic, tota la resolució de la pràctica i una breu valoració 
personal de la feina realitzada. 
Ponderació: 10% de la nota final 
 

Objectius específics En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç d'interactuar amb un 
SGBD corporatius utilitzant SQL 

 
 
 

Pràctica 5 
 

Dedicació:10h Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 5h 
 

Descripció general En aquesta pràctica, els estudiants i estudiantes han de plantejar sentències SQL de 
consulta (SELECT) a diferents problemes proposats. Les sentències inclouran 
l’accés a varies taules, agrupacions, condicions de grup,...  )  
Els alumnes 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. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Caldrà lliurar, en format electrònic, tota la resolució de la pràctica i una breu valoració 
personal de la feina realitzada. 
Ponderació: 10% de la nota final 
 

Objectius específics En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç d'interactuar amb un 
SGBD corporatius utilitzant SQL 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

Prova escrita dels blocs 1 a 3 
 

Dedicació:4h Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 2h 
 

Descripció general Prova individual dels conceptes teòrics i procediments pràctics dels dos primers 
blocs  sencers de l'assignatura i part del tercer bloc. 
 

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 L'objectiu d'aquesta activitat és eminentment avaluatiu. 
 

 
Prova escrita de tots els blocs 
 

Dedicació:4h Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 2h 
 

Descripció general Prova individual dels conceptes teòrics i procediments pràctics 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 L'objectiu d'aquesta activitat és eminentment avaluatiu. 
 

 
 
Sistema de qualificació (avaluació) 
 
La qualificació final és la suma ponderada de les qualificacions de les següents activitats: 
PROVA1: PROVA ESCRITA DELS BLOCS 1,2 i 3 amb un pes d’un 15% 
PROVA2: PROVA ESCRITA DE TOTS ELS BLOCS amb un pes del 50% 
PRACTICA 1 amb un pes del 1% 
PRACTICA 2 amb un pes del 10% 
PRACTICA 3 amb un pes del 4% 
PRACTICA 4 amb un pes del 10% 
PRACTICA 5 amb un pes del 10% 
Amb les ponderacions anteriors, les activitats de laboratori (pràctiques) tenen un pes del 35% i les activitats de 
caire teòric un 65% 
 
La part teòrica de l’assignatura podrà recuperar-se sempre i quan la nota ponderada obtinguda sigui inferior a 5 
(exclosos els no presentats). Les pràctiques no es podran recuperar.  
 
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 es tractaran en les classes de teoria (grups grans) de l’assignatura. En 
aquestes classes s'introdueixen els conceptes bàsics de bases de dades demostrant la seva aplicació en 
exercicis resolts pel professor/a. Es recomana que abans de cada sessió els alumnes es llegeixin el material 
publicat a la plataforma virtual. A les classes es demanarà la participació dels estudiants de manera individual o 
en grup,  per resoldre diferents problemes proposats amb o sense anticipació.  Aquestes activitats, que per la 
seva naturalesa d'optativitat i brevetat no apareixen reflectides en aquest document, 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 però mai  en detriment de la qualificació 
numèrica calculada segons el sistema de qualificació abans indicat. 
 
Els conceptes de caire més pràctic seran treballats en grups petits (de laboratori) on es presenten treballs de 
complexitat mitjana, que requereixen l'aplicació dels coneixements adquirits en les classes més teòriques. En 
aquestes sessions es donaran les eines escaients per a resoldre les activitats programades 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. 
 
 
Bibliografia 
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Complementària:  
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Altres recursos:  

- Transparències i exercicis. Publicació interna. 
 
 


