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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

Assignatura Serveis i Multimèdia 
Codi 200334 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 9 ECTS Tipus Assignatura Obligatòria 

Curs 2n Curs  Semestre Anual 

Horari http://www.eug.es/wp-content/uploads/2017/07/Horaris_17-18.pdf 

Llengua de docència Català 

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 

Nom professor/a Gerard Enrique Manonellas 

Correu electrònic gerard.enrique@eug.es  

Horari de tutories Dimecres de 16:00 h a 18:00 h 

 
 

PREREQUISITS 

 
L’alumne ha d’haver cursat les assignatures de primer curs:    

 Principis de programació 

 Models de negoci de l’empresa de serveis. 

 Interacció persona-ordinador 

  Empresa: models clàssic de negoci  

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
Per què estudiar els serveis? Perquè s’han convertit en el motor de les economies modernes i madures 
operant dins d’una quantitat sorprenent d’indústries. En el camp, sector quaternari conegut com el de 
la societat de la informació o terciari sector serveis, la comunicació humana juga un paper destacat i a 
l’àmbit de les tecnologies, la innovació ens transporta a àrees de coneixements com la multimèdia i 
internet. 
 És una assignatura on es dona una visió unificada de les Ciències dels Serveis. El seu temari s’ha 
estructurat en mòduls comprensibles seguint el cicle de vida dels Serveis, amb l’objectiu d’introduir els 
fonaments de Negoci, Enginyeria i Multimèdia que posteriorment serviran a l’alumne com a base per a 
poder cursar les assignatures d’especialització en aquesta nova disciplina i alhora oferir una visió 
holística del Grau d’Informàtica i Serveis. 
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COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

 
Competències Específiques 

 
Competència CE 6 Analitzar, identificar i definir els requisits que s’han de  complir per a resoldre 

problemes i aconseguir objectius tant d’organitzacions com de persones.  

Resultats 
d’aprenentatge 

CE 6.1 Identificar i analitzar les característiques pròpies i formes organitzatives de 
les empreses.   
CE 6.2 Aplicar tècniques de modelització en notació estàndard de la gestió de 
processos de negoci (BPMn).   
CE 6.3 Elaborar la proposta de solució a un problema a partir de la informació 
obtinguda  mitjançant entrevistes i/o de l’anàlisi dels recursos preexistents.   

 

Competència CE 8 Dissenyar l’arquitectura, usabilitat, accessibilitat i el disseny gràfic del sistema 
d’informació de l’empresa de serveis considerant l’experiència de l’usuari 
(user/costumer experience). 

Resultats 
d’aprenentatge 

CE 8.1 Dissenyar l’arquitectura orientada a serveis i regles de segurització. 
CE 8.2 Crear els “Web Services” e integrar els ja existents (serveis de client o de 
partner).  
CE 8.3 Desenvolupar i depurar aplicacions composin-te orientades a serveis.  

 
Competència CE 12 Analitzar, modelar i optimitzar el conjunt dels processos involucrats en els 

serveis, abans i després de la seva implementació.  

Resultats 
d’aprenentatge 

CE 12.1 Aplicar els diferents procediments, mètodes i eines d’anàlisi per al  
desenvolupament d’aplicacions orientades a serveis.   
CE 12.2 Administrar i monitoritzar els serveis empresarials per a la millora continua 
dels processos involucrats en els serveis. 

 
 
Competències Transversals 

Competència CT 7 Gestionar (planificar) el temps i els recursos disponibles.  

 
Competències Generals           
Competència CG 2 Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.  
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CONTINGUTS 

 
Tema 1:  Fonaments dels Serveis   
1.1  La ciència dels Serveis: Enginyeria, Negocis i Multimèdia  
1.2  La nova economia de les empreses de Serveis  
1.3  Que hem de saber dels Serveis? 
1.4  Model del comportament de l’usuari: La satisfacció i la qualitat del Servei 
1.5  Cicle de vida del Servei  

 
 Tema 2:  Estratègia i planificació  
 2.1  Marc de referència per a desenvolupar estratègies eficaces 
 2.2  Model de Serveis: la proposició de valor i el model de negocis 
 2.3  La innovació en l’àmbit dels serveis 
 2.4  El mapa de processos de l’empresa de serveis 
 2.5  Modelat d’estratègia, cadenes de valor i indicadors del servei 

 
Tema 3: Disseny de Serveis 
3.1 El disseny dels Serveis i la Multimèdia 
3.2  Disseny de Serveis amb “Blueprints”  i anàlisi de processos de negoci (BPA)  
3.3  Disseny d’interfícies de servei amb metodologies de disseny centrat en l’usuari (DCU) 
3.4 Los “Serious Games” eines multimèdia d’aprenentatge i simulació de serveis 
 

Tema 4:  Enginyeria de serveis: Arquitectura    
4.1 Fonaments de l’arquitectura orientada a Serveis (SOA) 
4.2 OASIS model de referència SOA 
4.3 La web com la base de dades multimèdia 

 4.4 Contractes de servei 
 4.5 Arquitectura dels serveis web  
 
Tema 5: Enginyeria de serveis: Disseny i implementació   
5.1  Sistemes de gestió de processos de negoci (BPMS) 
5.2  Tècniques de modelat de serveis  
5.3  Modelat de processos de negoci y BPMN 2.0 

 5.4  Simulació del  servei 
 5.5  Implementació, desplegament, test i auditoria de serveis 
 
Tema 6: Operació dels Serveis 
6.1 Introducció a l’operació i gestió de processos 
6.2 Conceptes i terminologia en l’operació de Serveis 
6.3 Funcions i processos de l’operació del servei.  
6.4 Monitorització dels serveis. 
6.5 Noves tendències i estratègies en la prestació de Serveis: SLAs, Saas, subcontractació, etc. 
 
Tema 7: Millora continua del Servei (CSI) 
7.1  Metes i objectius de la millora continua del servei 
7.2  La gestió de la qualitat del servei. 
7.3  Intel·ligència de negoci (BI) 
7.4  Introducció al govern d’empresa 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
Serveis i Multimèdia és una assignatura anual de 9 ECTS que es tradueixen en 225 hores de dedicació 
de l’estudiant. Aquestes hores s’estructuren mitjançant treball autònom (50%) que es tradueixen en 
112 hores; és a dir, a l’estudi, preparació de temes, resolució de problemes etc. Si prenem 15 setmanes 
com la durada mitja d’un semestre, això suposarà que setmanalment l’alumne haurà de dedicar 
aproximadament unes 4 hores d’estudi a l’assignatura. El 50% restant es reparteix en activitats 
dirigides (80 hores), activitats supervisades (22 hores) i activitats d’avaluació (11 hores) , totes elles 
sota la tutela dels professors de l’assignatura.  
 
L’assignatura te una part de teoria que es desenvolupa  a través de sessions de problemes i exposicions 
de teoria i una altra de pràctiques que consisteix bàsicament en la realització de pràctiques de 
laboratori. 
 
Les activitats dirigides en la nostra assignatura son classes presencials que poden correspondre a 
sessions de teoria, sessions de problemes d’aula i/o laboratori i activitats avaluables. Per a la seva 
realització disposarem de 2 hores setmanals en el primer semestre i 3 en el segon semestre. 
 
Els estudiants realitzaran activitats tutelades al llarg del curs i rebran suport a través de sessions 
presencials de tutoria, prèvia cita amb el professor o bé pels canals electrònics, com els foros, correu 
electrònic o sistemes de xats integrats a l’aula virtual de l’assignatura.  
 
L’ assignatura Serveis i Multimèdia farà com a eina de suport a la docència una aula virtual creada en la 
plataforma Moodle. Aquesta aula virtual conté la informació i planificació de la assignatura i és 
utilitzada com una part del procés d’ensenyament i aprenentatge i una eina de suport en el 
desenvolupament del treball autònom realitzat pels alumnes. 

 

TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Activitats 
Dirigides 

 

Sessions de teoria 
 

CE12.1,CE12.2,  
CE 8.1,CE 8.2,CE 8.3 

34 h 

Sessions de pràctiques de 
laboratori 

CE 6.1,CE 6.2, CE 6.3 
CT13 

34 h 

Sessions de problemes  
CE 6.1,CE 6.2, CE 6.3 

 
12 h 

 
Activitats 

Supervisades 
 

Tutories de suport a la teoria, 
problemes i pràctiques 

CE12.1,CE12.2,CT13, CG 2 22h 

Activitats 
Autònomes 

 
Treballs i exercicis individuals CE12.1,CE12.2,CT13, CG 2 112 h 

HORES TOTALS         214 hores 
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AVALUACIÓ 

 
Sistema d’avaluació: 
D’acord a cóm es desenvolupa  l’assignatura, us proposem un model d’avaluació continu, organitzat per 
temes o mòduls; és a dir cada tema o mòdul s’avalua independentment a la finalització del mateix. Cada 
mòdul que s’imparteix en aquest curs te un pes i un tipus d’activitat/s avaluativa/es associades: proves 
escrites individuals, pràctiques de laboratori, treballs escrits.  
 
La nota final és la suma de cada una de les activitats descrites  sempre i quan s’acompleixin  prèviament les  
següents condicions.  
 

 Per a aplicar el promig final, la nota de cadascuna de les activitats avaluatives o mòduls i les 
pràctiques han de superar el 5, en cas contrari es disposa d’un període a final de semestre per a 
recuperar-les. 

  L'alumne per a ésser avaluat de pràctiques haurà de superar un control que establirà el professor 
prèviament amb l'alumne.  

  L'assistència a les sessions de laboratori és obligatòria i la puntualitat en els lliuraments de les 
totes les activitats en general es considera un factor important de l'avaluació. 

 L'alumne no disposa d'una segona convocatòria per superar l'assignatura al setembre. 

 La qualificació “No avaluable” s’assigna a l’alumne/a que no lliuri o no assisteixi a alguna de les 
activitats avaluatives i, per tant al mòdul o bloc també se li assigna aquesta qualificació. 

 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

FS: Seminari planeta intel·ligent 
FS: Control individual  

5%+5%= 10% 
CE12.1,CE12.2, 

CT13, CG 2, 
2 

EPS: Cas pràctic de creació 
model de servei 
EPS: Presentació oral del 
concepte de servei 

10%+5%=15% 
CE12.1,CE12.2,CT13, 

CG 2 
2 

DS:Exercici de disseny de 
Serveis 
DS: Pràctica jocs serious   

10%+5%=15% 
CE12.1,CE12.2,CT13, 

CG 2 
1 

IS: Pràctica Serveis web 
IS: Pràctica de BPMN 
IS: Control individual de 
SOA/BPM 

10%+10% 
+20%=40% 

CE 6.1,CE 6.2, CE 6.3 
CG 2,CT13 

2 

OP y MCS: Control individual 
d’operació i millora continua 
MCS: Pràctica de quadres de 
comandament 

10%+10% 
=20% 

CE12.1,CE12.2,  
CE 8.1,CE 8.2,CE 8.3 

CE 6.1,CE 6.2, CE 6.3  
2 

HORES TOTALS  11 hores 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
Llibres 

Autor/es:  Any Títol Edició Lloc Editorial 

TEBOUL, JAMES 2006 Services Front Stage, Positioning Services 
for Value Advantage 

1a USA Palgrave 
Macmillan 

ERL, THOMAS 2008 Service-Oriented Architecture: Concepts, 
Technology&Design 

1a USA Prentice Hall 
Pearson 

STEPHEN A. WHITE,  DEREK 
MIERS 

2009 Guía de Referencia y Modelado BPMN  1a México Future 
Strategies Inc.   

LOVELOCK , CHRISTOPHER 
WIRTZ, JOCHEN 
 

2009 Marketing de Servicios, personal, 
tecnología y estrategia. 

 

6a México Pearson 
Prentice Hall 

ERL, THOMAS 2008 SOA Principles of Service Design 1a USA Prentice Hall/ 
Pearson 

JURIC, MATJAZ 
PANT, KAPIL 

2008 Business process Driven SOA using BPMN 
and BPEL 

1a USA Packt 
Publishing 

ITIL  2010 ITIL® LifecycleApproachBasedon ITIL® V3 
Suite– 5 Guías(version Español) 

1a España ITL 
publications 

 
Referències web 

Títol Descripció URL  

Aula virtual Espai Moddle de l’assignatura http://cvinformatica.eug.es/ 
 

 

OASIS  Model de referència 
d’arquitectures orientades a serveis 

http://www.oasis-open.org/ 
 

 

IBM SSME Espai de documentació 
especialitzat en ciències dels 
serveis 

http://www-01.ibm.com/software/solutions/soa/ 

 

SOA Books Espai web dels llibres de referència 
publicats per Erl Thomas 

http://www.soabooks.com/ 
 

 

BPMS  Organització d’estandarització 
OMG sobre Bpmn 

http://www.bpmn.org/ 
 

 

ITIL Biblioteca d’Infraestructura de 
Tecnologies d’Informació 

http://www.itil-officialsite.com/ 
http://www.itsmf.es/ 

 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
SILVER, BRUCE  2009 BPM method and Style 1a USA Cody-CassidyPress 

EARL, THOMAS 2008 Service-OrientedArchitecture: A Field 
Guide toIntegrating XML and Web 
Services 

1a USA Prentice 
Hall/Pearson 

ERL, THOMAS 
 

2008 Web Service Contract Design and 
Versioning for SOA 

1a USA Prentice 
Hall/Pearson 

SALTER, DAVID 
JENNINGS, FRANK 

2008 Building SOA-Based Composite 
Applications 

1a USA Packt Publishing 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura Bases de Dades 
Codi 200326 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  Obligatòria 

Curs 2n Curs  Semestre 1r Semestre 

Horari http://www.eug.es/wp-content/uploads/2017/07/Horaris_17-18.pdf 

Llengua de docència Català 

 
 DADES EQUIP DOCENT 

 
 Professor responsable 

Nom professor/a Miquel Albert 

Correu electrònic miquel.albert@eug.es  

Horari de tutories A convenir 

 
 

PREREQUISITS 

 
Coneixements de llenguatge de programació Java, adquirits a l’assignatura de Principis de programació. 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
Aquesta assignatura pertany a la matèria Enginyeria del Software juntament amb les assignatures 
Interacció Persona Ordinador, Programació Avançada i Enginyeria del Software. 
 
L’assignatura pretén introduir l’estudiant en una àrea essencial dins de les tecnologies de la informació 
com són les bases de dades. Aquesta assignatura té continuïtat amb l’assignatura de Sistemes 
d’Informació Multimèdia dins la matèria Desenvolupament multimèdia. 
 
Els objectius generals de l’assignatura són els següents: 

- Conèixer els conceptes bàsics dels sistemes de bases de dades. 
- Conèixer les característiques pròpies dels sistemes de bases de dades relacionals.  
- Saber dissenyar, implementar i utilitzar bases de dades relacionals. 
- Conèixer els llenguatges per interactuar amb bases de dades relacionals, SQL.  
- Introduir l’estudiant a la programació amb bases de dades a través d’un llenguatge amfitrió. 

 

 
 

Índex 
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COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 

 

Competència CE1. Demostrar que compren els fets essencials, conceptes, principis i teories 
relatives a la informàtica, així com l’espectre de les seves disciplines de referència. 

Resultats 
d’aprenentatge 

CE1.46 Establir i relacionar les característiques, les funcionalitats i l’estructura dels 
sistemes de bases de dades. 
CE1.47 Identificar les característiques pròpies dels sistemes de bases de dades 
relacionals. 
CE1.48 Descriure els llenguatges per a interactuar amb bases de dades relacionals, 
SQL.  
CE1.49 Aplicar els diferents procediments, mètodes i eines d’anàlisi per al 
desenvolupament d’aplicacions informàtiques (UML). 

 

Competència CE2. Dissenyar sistemes d’informació de forma robusta tenint en compte 
restriccions de temps i cost. 

Resultats 
d’aprenentatge 

CE2.9 Dissenyar, analitzar i implementar bases de dades i aplicacions basades en 
elles. 

 
Competències Transversals 

 
Competència CT5 Treballar autònomament. 

 CT7 Gestionar (planificar) el temps i els recursos disponibles. 

 CT9 Prendre decisions pròpies. 

 
Competències Generals 
 

Competència CG3 Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions. 

 CG4 Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l’activitat 
professional. 

 
Índex 

  

http://www.eug.es/


 
Escoles Universitàrias Gimbernat  

i Tomàs Cerdà 
 

GRAU D’INFORMÀTICA  
I SERVEIS   
2017-2018 

 

E.U. 
INFORMÀTICA 
TOMÀS CERDÀ 

 

UQDIE   Página 11 de 52 
Escuelas Universitarias Gimbernat y Tomàs Cerdà - Av. de la Generalitat, 202-206 - 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) Telf.. 935893727 - Fax 935891466 -www.eug.es 

Índex 
 

CONTINGUTS 

 
1. Introducció als sistemes de bases de dades 

1.1. Introducció  
1.2. Conceptes  

 

2. Modelat de bases de dades 
2.1. Model Entitat – Relació (ER)  
2.2. Diagrama de classes UML 

 

3. El model de dades relacional 
3.1. Estructures de dades  
3.2. Restriccions del model relacional 
3.3. Operacions del model relacional 

 

4. Disseny de bases de dades relacionals 
4.1. Transformació d’elements del  model ER  
4.2. Normalització 

 

5. El llenguatge SQL 
5.1. Sentències de definició de dades 
5.2. Sentències de consulta 
5.3. Sentències d’inserció, eliminació i actualització 
5.4. Altres sentències de SQL 
5.5. Restriccions 
5.6. Programació amb BD. Accedir a BD en Java 

 

6. Organització i indexació de fitxers 
6.1. Emmagatzematge de dades 
6.2. Indexació 

 

7. Processament de transaccions 
7.1. Conceptes 
7.2. Control de concurrència 
7.3. Recuperació de bases de dades 

 

 
Índex 

 
  

http://www.eug.es/


 
Escoles Universitàrias Gimbernat  

i Tomàs Cerdà 
 

GRAU D’INFORMÀTICA  
I SERVEIS   
2017-2018 

 

E.U. 
INFORMÀTICA 
TOMÀS CERDÀ 

 

UQDIE   Página 12 de 52 
Escuelas Universitarias Gimbernat y Tomàs Cerdà - Av. de la Generalitat, 202-206 - 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) Telf.. 935893727 - Fax 935891466 -www.eug.es 

Índex 

METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
L’assignatura es divideix en dues parts: una part teòrica i una part pràctica. 
La part teòrica es desenvolupa en forma de sessions teòriques i sessions de problemes, i la part pràctica 
es desenvolupa en forma de sessions de pràctiques dirigides. 
 
Es tracta d’una assignatura de 6 ECTS que corresponen a 150 hores de dedicació per part dels 
estudiants.  El 50% de les hores correspon a treball autònom. L’altre 50% es reparteix en activitats 
dirigides (sessions de teoria, problemes i pràctiques), supervisades (supervisió dels treballs a presentar)  
i d’avaluació. 
 

TIPUS 
D’ACTIVITAT 

ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Activitats  
Dirigides 

 

Sessions teòriques: sessions de teoria 
amb suport audiovisual i documentació 
en paper. 

CE1.46, CE1.47, CE1.48, 
CE1.49 

25 h 

Sessions de problemes: resolució 
d’exercicis a l’aula. 

CE1.46, CE1.47, CE1.48, 
CE1.49 

15 h 

Sessions de pràctiques: resolució 
d’activitats pràctiques al laboratori 

CE2.9, CT9 15 h 

Activitats 
Supervisades 

 

Tutories de suport a l’elaboració de 
treballs i de l’informe de pràctiques 

CT7, CT9 15 h 

Activitats 
Autònomes 

 

Treball autònom: estudi, realització 
d’exercicis, treballs i de l’informe de 
pràctiques, preparació de les sessions 
pràctiques 

CE1.46, CE1.47, CE1.48, 
CE1.49, CT5, CT7, CT9 

75 h 

HORES TOTALS  145 hores 

 

AVALUACIÓ 

 
L’avaluació de l’assignatura es divideix en dues parts. 
Part teòrica (60%): 
Es faran diferents activitats avaluables durant el semestre: exercicis, un treball en grup amb una 
presentació oral i exàmens individuals. 
 
Part pràctica (30%): 
Caldrà fer els lliuraments parcials i final de la part pràctica. També cal elaborar un informe de 
pràctiques que s’haurà de lliurar al final de semestre. 
L’assistència a les sessions de laboratori és obligatòria. 
Es realitzarà un examen de pràctiques individual al final del semestre, en aquest examen es validaran 
els coneixements adquirits per part dels alumnes. La valoració de la pràctica es farà sobre els 
lliuraments realitzats, l’examen només servirà per validar o no la nota de pràctiques. 
 
Observacions sistemàtiques (10%): 
Les observacions sistemàtiques recolliran la valoració d’aspectes com la puntualitat en els lliuraments, 
assistència a classe i la participació. 
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Per superar l’assignatura cal treure una nota mínima de 5 sobre 10 en totes les activitats. 
 
S’assignarà una qualificació de “No Avaluable” a  aquells estudiants que no hagin presentat més del 
50% de les activitats teòriques i pràctiques. 
 
En cas de no superar alguna activitat, es disposa d’un període a final de semestre per a recuperar-les 
sempre que es compleixin les condicions especificades més endavant. 
Si no s’ha assistit a una activitat presencial o no s’ha lliurat una activitat no es podrà recuperar, excepte 
en situacions excepcionals on s’hagi justificat i sempre sota el criteri del professor. 
Es podrà optar a la recuperació d’una activitat sempre que aquesta s’hagi lliurat dins el període 
establert i la qualificació obtinguda hagi estat superior a un mínim establert a criteri del professor, la 
qualificació màxima a que es podrà optar en la recuperació serà d’aprovat.  
 
La puntualitat en el lliurament de les activitats es considera un factor important de l’avaluació, només 
s’optarà a la màxima qualificació en cas de lliurar l’activitat dins el període establert. Si l’activitat es 
lliura fora de termini, però dins d’un període màxim establert pel professor, es podrà optar a una 
qualificació màxima d’aprovat. 
 
Les qualificacions finals obtingudes es publicaran a través de la secretaria virtual del centre al final del 
semestre, prèviament es publicaran les qualificacions de cada activitat en la pàgina de l’assignatura 
dins del campus virtual. 

Índex 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Exàmens individuals 40% 
CE1.46, CE1.47, 
CE1.48, CE1.49 

4 h 

Lliurament i presentació de treballs 20% 
CE1.46, CE1.47, 
CE1.48, CE1.49, 
CT5, CT7, CT9 

1 h 

Realització de pràctiques i informe 30% CE2.9, CT9 - 

Observació sistemàtica de l’actitud 
de l’estudiant 

10% CT5, CT7, CT9 - 

HORES TOTALS  5 hores 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 
 

Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Elmasri, Ramez 
Navathe, Shamkant B   

2015 Fundamentals of Database 
Systems 

7a USA Pearson 

Date, C.J 2003 An Introduction to Database 
Systems 

8a USA Pearson 

Price, Jason 
  

2013 Oracle Database 12c SQL. 
Master SQL and PL/SQL 

1a USA Oracle Press 
McGraw Hill 

 
Referències web 

Títol Descripció URL 

Oracle Lloc web amb documentació de les 
BD d’Oracle 

http://www.oracle.com  

Bases de Dades. El Model 
relacional i l'àlgebra relacional 
 

Versió electrònica del material de 
Dolors Costal sobre el model 
relacional 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/
51801  
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
 DATOS ASIGNATURA 

 
Assignatura Estructura i Arquitectura de Computadors 
Codi 200327 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 ECTS Tipus Assignatura  Obligatòria 

Curs 2º Curs Semestre 1r Semestre 

Horari http://www.eug.es/wp-content/uploads/2017/07/Horaris_17-18.pdf 

Llengua de docència Català - Castellà 

 
 DADES EQUIP DOCENT 

 
 Professor responsable 

Nom professor/a Dolores Isabel Rexachs del Rosario 

Correu electrònic dolores.rexachs@eug.es  

Horari de tutories A convenir. Confirmar per correu 

 
 

 Altres professors 
Nom professor/a Gerard Enrique Manonellas 

Correu electrònic gerard.enrique@eug.es  

Horari de tutories A convenir. Confirmar per correu 

 
 

PREREQUISITS 

 
No n’hi ha prerequisits.  
Es recomana haver cursat “Fonaments de Computadors” i “Fonaments físics i tecnològics de la 
informàtica”. 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
Es una assignatura obligatòria de primer semestre de la matèria “Sistemes de Computació”. 
L’assignatura pretén introduir els alumnes en els fonaments teòrics i pràctics en els que es basa el  
funcionament dels computadors. Conèixer les tècniques bàsiques que s’utilitzen per a l’anàlisi i el  
disseny dels computadors digitals. Conèixer els diferents tipus de computadors. Ésser capaç d’avaluar  
les diferents arquitectures en funció del seu interès per a entorns d’aplicació concrets . 

 
 

Índex 
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COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 

 

Competència CE1: Demostrar coneixement i comprensió de fets essencials, conceptes, 
principis i teories relatives a la informàtica, així com a l’espectre de les 
seves disciplines de referència. 

Resultats 
d’aprenentatge 

CE1.15 Explicar el funcionament global d’un computador  
CE1.16 Diferenciar els diferents tipus de computadors  
CE1.30 Identificar els aspectes claus i les diferències entre les xarxes de 
comunicació  
CE1.33 Descriure principis i paradigmes utilitzats en sistemes  
computacionals 

 

Competència CE2: Dissenyar sistemes de forma robusta i tenint en compte restriccions 
de temps i cost.  

Resultats 
d’aprenentatge 

CE2.4 Analitzar i proposar estratègies per a resoldre problemes de 
disponibilitat, escalabilitat, seguretat.  

 
Competències Transversals 

Competència CT4 Disposar, d’una bona capacitat de síntesi que permeti identificar les 
relacions entre els diversos components d’un problema e integrar-los en un 
tot.  

Resultats 
d’aprenentatge 

CT24 Mantenir-se al dia en el món de l’enginyeria, essent capaç de discutir 
el possible impacte tècnic i social dels nous descobriments científics i dels 
nous desenvolupaments tecnològics  

Índex 

CONTINGUTS 

 
1. Introducció a l’Estructura i Arquitectura de Computadors  
1.1. Definició d’Estructura del Computador i Arquitectura del Computador  
1.2. Nivells de descripció d’un computador  
1.3. Mesures de rendiment  
 
2. Avaluació de prestacions d’un computador  
2.1. Evolució i prestacions dels sistemes de còmput  
2.2. Conjunt de programes de probes  
2.3. Relació prestacions/cost /consum /fiabilitat d’un computador. 
 
3. Estructura i funcionament dels computadors  
3.1. Nivells de descripció d’un computador  
3.2. Classificació de les arquitectures  
  
4. Instruccions: llenguatge del computador  
4.1. Representació de les instruccions en el computador. Modes de direccionament  
4.2. Llenguatge màquina i llenguatge ensamblador.  
4.3. Microcontrolador PIC: llenguatge màquina, ensamblador . 
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5. El processador: camí de dades i unitat de control  
5.1. Processadors de propòsit general 
5.2. Camí de dades.  
5.3. Disseny simplificat de la unitat de control. 
 
6. La jerarquia de memòria  
6.1 Memòria cache  
6.2 Memòria principal  
6.3 Memòria secundaria  
 
7. Entrada /Sortida i sistemes d’emmagatzament.   
7.1. Dispositius d’emmagatzemat: Discs magnètics, discs òptics, memòries SSD  
7.2. Dispositius de entrada  
7.3. Dispositius de sortida  
 
8. El sistema d’interconnexió  
8.1. Estructura i funcionament del sistema d’interconnexió  
8.2. Buses del sistema  
8.3. Tendències actuals en els sistemes d’interconnexió  
 
9. Paral.lelisme. Multiprocessadors i Clúster de computadors  
9.1. Arquitectures paral·leles i nivells de paral·lelisme  
9.2. Computadores paral·lels  
9.3. Aspectes del disseny dels sistemes paral·lels i prestacions en Computadors paral·lels.  

Índex 

METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
1.- Activitat dirigida. (Activitats realitzades a l’aula sota la direcció del professor):  
• Exposició del professor  
• Treball en grup  
• Presentacions dels estudiants  
• Resolució de problemes  
• Prova de control dels coneixements  
Els treballs i activitats de classe se realitzaran en grup preferentment de 3 estudiants i es lliuraran al 
final de la classe.  
2.- Activitat supervisada. (Activitats realitzades sota la direcció del professor fora de l’aula)  
• Treballs individuals i en grup  
• Estudi de casos  
• Resolució d’exercicis i problemes  
• Tutories presencials i virtuals  
Els lliuraments es realitzaran preferentment en grups de 3 estudiants. Es realitzaran en format 
electrònic en el CV. Cada lliurament ha de tenir unes conclusions i s’han d’integrar a la carpeta docent. 
S’han d’incorporar unes conclusions on consti una reflexió de cada un dels estudiants en forma de 
proposta de preguntes d’avaluació d’examen.  
3.- Activitat autònoma. Activitats realitzades per l’estudiant fora de l’aula:  
• Estudi personal: preparació d’exàmens, organització d’apunts i material  
• Realització d’exercicis i problemes  
• Cerca d’informació complementària  
• Lectura d’ampliació de temes  
• Tutories lliures: individuals o en grup  
Els problemes resolts es lliuraran individualment.  
L’estudiant elaborarà una carpeta de l’estudiant i un video demostratiu del treball realitzat. 

Índex 
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TIPUS 
D’ACTIVITAT 

ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Activitats  
Dirigides 

 

Exposicions teòriques-participatives 
CE1.15; CE1.16; CE1.30; 

CE1.33; CE2.4; 
20 h 

Pràctiques CE1.16; CE2.4 20 h 

Seminaris  CT24 10 h 

Activitats 
Supervisades 

 
Tutories programades 

CE1.15; CE1.16; CE1.30; 
CE1.33; CE2.4; CT24 

10 h 

Activitats 
Autònomes 

 

Cerca i tractament d’informació CT24 10 h 

Treball autònom 
CE1.15; CE1.16; CE1.30; 

CE1.33; CE2.4; CT24 
20 h 

Estudi 
CE1.15; CE1.16; CE1.30; 

CE1.33; CE2.4; CT24 
60 h 

HORES TOTALS  150h 

Índex 
 

AVALUACIÓ 

 
Sistema d’avaluació de la adquisició de les competències i sistema de qualificacions.  
Avaluació continuada. El sistema d’avaluació s’organitza en mòduls distribuïts en treballs individuals, 
pràctiques en grup i exàmens individuals escrits. S’utilitzarà la carpeta de l’estudiant.  
Els elements que es tindran en compte per a l’avaluació d’aquesta assignatura seran:  
• L’ assistència i participació activa a classe. Per a avaluar l’assistència i participació és imprescindible 
haver assistit al 80% de les classes.  
• El lliurament de les activitats i treballs proposats puntualment els treballs lliurats fora de termini 
puntuaran sobre 5 . 
• El lliurament de la carpeta de l’estudiant (vídeo). La carpeta lliurada fora de termini puntuarà sobre 5. 
• Les proves d’avaluació continuada (presentacions orals i proves individuals). La no participació serà 
considerada com a “No Avaluable”. 
• L’avaluació de pràctiques. És imprescindible que estiguin aprovades per a aprovar l’assignatura. La no 
participació serà considerada com a “No Avaluable”. És imprescindible que estigui aprovat (nota>=5) 
per a aprovar l’assignatura.  
• La prova d’avaluació individual final. És imprescindible que estigui aprovat (nota>=5) per a aprovar 
l’assignatura.  
La nota de cadascuna de les avaluacions tindrà en compte els punts anteriors. Tothom ha de realitzar la 
prova d’avaluació final i ha de justificar que ha assistit al laboratori (mínim el 80% de les hores) i 
justificar que ha realitzat les activitats proposades a classe (mínim el 80% de les activitats). Quan es 
consideri que l’estudiant no ha pogut realitzar el 80% de les activitats d’avaluació es considerarà com a 
“No Avaluable”.  

Índex 
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ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Exposició oral amb suport 
audiovisual. 

10% CE1.15; CE1.16; CE1.33 1 h 

Resolució d’exercicis i pràctiques 20% CE1.15; CE2.4 25 h 

Informe de pràctiques  10% CE1.15: CE2.4 10 h 

Observació sistemàtica de 
l’actitud de l’estudiant 10% 

CE1.15; CE1.16; CE1.30; 
CE1.33; CE2.4; CT24 

50 h 

Treballs proposats (individuals i/o 
grup: inclou carpeta de 
l’estudiant i presentació del 
treball de curs: anàlisi d’un 
computador)  

10% 
CE1.15; CE1.16; CE1.30; 

CE1.33; CE2.4; CT24 
10 h 

Proves individuals escrites  (10%; 
30%) 

40% 
CE1.15; CE1.16; CE1.30; 

CE1.33; CE2.4; CT24 
4 h 

HORES TOTALS  100 hores 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
Autor/s Any Títol Edició Editorial 

HENESSY, J.L. PATTERSON, 
D.A. 

2012 Computer Architecture A 
Quantitative Approach.  

5ª edition Morgan Kaufmann Publihers 

L. NULL and J. LOBUR.   2006 The Essentials of Computer 
Organization and Architecture 

2nd 
Edition. 

Jones and Bartlett Publishers. 

J. ORTEGA, M. ANGUITA y A. 
PRIETO. 

2004 Arquitectura de Computadores  Thomson 

A.PRIETO, A.LLORIS, J.TORRES. 2006 Introducción a la Informática 4ª edición McGraw-Hill 

 
Articles 

Autor Títol Revista Volum Any Pàgines Descripció/ 
comentari 

MARK D. HILL, 
MICHAEL R. 
MARTY,  

Amdahl’s Law 
in the 
Multicore Era 

IEEE Computer vol. 41 (2008) pp. 33-
38 

http://research.cs.wisc.edu/ 
multifacet/papers/ 
ieeecomputer08_amdahl_multicore.p
df 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Autor/s Any Títol Edició Editorial 

TANEMBAUM 2000 Organización de computadores. Un enfoque 
estructurado 

7 Prentice Hall 

JAIN, RAJ 1991 The art of computer Systems performance analysis. 
Tecniques for experimental design, measurement, 
simulation and modeling 

 Wiley 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

Assignatura Gestió i administració de sistemes 

Codi 200328 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 9 ECTS Tipus assignatura  Obligatòria 

Curs 2n Curs  Semestre 1r Semestre 

Horari http://www.eug.es/wp-content/uploads/2017/07/Horaris_17-18.pdf 

Llengua de docència Català  

 
 DADES EQUIP DOCENT 

 Professor responsable 
Nom professor/a Joan Codina Banti 

Correu electrònic joan.codina@eug.es  

Horari de tutories Indicat al campus virtual i a convenir per correu electrònic. 

 

PREREQUISITS 

 
Per tal de cursar més fàcilment l’assignatura, és convenient tenir superades les assignatures de 
Principis de Programació i la de Fonaments de Computadors. 
Les Activitats de Desenvolupament requereixen la programació de shell scripts de unix (Bash-shell) i la 
utilització del llenguatge de programació C sota unix juntament amb les llibreries de comunicació amb 
sockets i les de sincronització amb threads. 

 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
Aquesta assignatura s’engloba dins el Bloc de continguts d’Informàtica i de la matèria de Sistemes de 
Computació, formada per les assignatures d’Estructura i Arquitectura d’Ordinadors, Gestió i 
Administració de Sistemes, Xarxes Fixes i Mòbils i Sistemes Distribuïts i Grid.   
L’objectiu d’aquesta assignatura és introduir l’alumne en el tema dels Sistemes Operatius (SO) a nivell 
general, tant en la seva concepció com en la seva administració.  
S’estudien els principals conceptes referents als Sistemes Operatius actuals: multiprogramació, 
processos, fils d’execució (threads), com s’executen els processos i els fils, les formes de compartir la 
informació i els recursos i la resta de parts que conformen el SO (arxius, memòria física, memòria 
virtual, entrada/sortida, sistemes d’arxiu), tot això introduint a l’alumne en temes de seguretat i 
d’administració. 
Des del punt de vista de les habilitats pràctiques a desenvolupar, l’alumne realitza un conjunt 
d’activitats sobre el SO Unix des de diferents punts de vista: a nivell d’usuari, a nivell d’administrador 
(shell scripts, eines d’administració, ...) i a nivell de programador. L’objectiu d’aquestes tasques és 
desenvolupar per part de l’alumne aspectes basats en l’administració i que recullin els aspectes més 
importants de la programació de processos i fils d’execució. 
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COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

 
 
Competències Específiques 

 

Competència CE1. Demostrar que comprèn els fets essencials, conceptes, principis i teories 
relatives a la informàtica, així com a l'espectre de les seves disciplines de 
referència. 

Resultats 
d’aprenentatge 

CE1.38. Explicar el funcionament global d'un computador. 
CE1.39. Diferenciar els diferents tipus de computadors. 
CE1.40. Manipular el conjunt d'ordres del sistema operatiu. 
CE1.41. Gestionar un Sistema operatiu, la seva instal·lació, l’administració d’usuaris 

i la gestió de permisos. 

 
 
Competències Transversals 

 
Competència CT4 Disposar, d'una bona capacitat de síntesi que permeti identificar les relacions 

entre els diversos components d'un problema i integrar-los en un tot. 

 CT21 Mantenir l'esperit de superació, la curiositat i la creativitat. 

 CT22 Demostrar orientació cap a la qualitat i la millora contínua. 

 CT24 Mantenir-se al dia en el món de l'enginyeria, podent discutir el possible impacte 
tècnic i social dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments 
tecnològics. 

 

CONTINGUTS 

 
1. Conceptes bàsics i descripció del SO 
1.1. El sistema informàtic vist com a jerarquia de nivells.  
1.2. Màquina Real enfront a Màquina Virtual.  
1.3. Descripció funcional. Serveis d’un SO. 
1.4. Administració d’un SO. 
1.5. Mòduls que formen un SO.  
1.6. Nucli d’un SO. 

 

2. Descripció del Sistema Operatiu Unix  
2.1. Descripció i Comandes bàsiques.  
2.2. Procediments de comandes: shell scripts.  

 

3. Processos i threads  
3.1. Concepte de procés.  
3.2. Estat, descripció i control del procés (PCB).  
3.3. Threads: prioritats, controls i gestió. 

 

4. Crides al sistema UNIX  
4.1. Interfície d’alt/baix nivell. 
4.2. Tipus de crides al sistema.  
4.3. Processos i threads (mutex i variables condicionals).   
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5. Planificació de la CPU, concurrència i interbloqueigs 
5.1. Planificació de la CPU. Planificadors i algorismes habituals de Planificació.  
5.2. Concurrència i el problema de l’exclusió mútua.  
5.3. Solucions al problema de l’exclusió mútua.  
5.4. Comunicació i sincronització de processos i de missatges.  
5.5. Condicions per tal que es produeixin interbloquejos. 
5.6. Tècniques per a la prevenció, evitació, detecció i recuperació de l’interbloqueig. 

 

6. Sistema d’arxius 
6.1. Conceptes sobre arxius i directoris. Operacions bàsiques. Mètodes d’accés.  
6.2. Estructura de directoris. Arxius compartits.  
6.3. Gestió de l’espai secundari. Assignació de l’espai lliure. Gestió de l’espai ocupat.  

 

7. Gestió d’Entrada/Sortida (E/S) 
7.1. Dispositius d’Entrada/Sortida.  
7.2. E/S controlada per programa amb espera de resposta, suport d’interrupcions, i accés directe 

a memòria (DMA).  
7.3. Aspectes del disseny de l’Entrada/Sortida. Buffers.  
7.4. Tècniques d’acceleració de accés a arxius (planificació de disc, caché de disc).  

 

8. Gestió de la Memòria 
8.1. Conceptes bàsics sobre l’administració de la Memòria Principal.  
8.2. Paginació. Segmentació. Segmentació Paginada.  
8.3. Conceptes sobre Memòria Virtual. Desenvolupament de la Memòria Virtual (paginació sota 

demanda).  
8.4. Algorismes de reemplaçament de pàgina. Algorismes d’assignació. Hiperpaginació (trashing).  

 

9. Seguretat 
9.1. Introducció i amenaces a la seguretat. Protecció: memòria, control d’accés orientat a l’usuari, 

control d’accés orientat a dades (matriu de protecció i ACL).  
9.2. Intrusió, contrasenyes, detecció d’intrusions. Virus y programes de control. 

 

10. Administració del Sistema Operatiu 
10.1. Conceptes bàsics d’Administració: local, de serveis i de xarxa.  
10.2. Principals tasques de l’administrador: instal·lació, configuració, serveis i seguretat. 
10.3. Sintonització, manteniment, detecció i recuperació de errors. 

 
Habilitats Pràctiques  

1.1. - Utilització de shell scripts en Unix.  
1.2. - Control de threads i de processos –comunicació i sincronització– 
1.3. - Administració, instal·lació, configuració  i sintonització de Sistemes Unix i Windows. 

Índex 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 

Les metodologies docents  que s’empraran a l’assignatura per tal d’assolir els objectius  tenen una part 
de classe magistral per explicar conceptes teòrics que es complementa amb la realització de tasques 
formatives autònomes de resolució de problemes i de cerca d’informació, de les que s’hauran de fer 
presentacions individuals o en grup i amb un possible debat posterior.    

 

TIPUS  
D’ACTIVITAT 

ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Activitats  
Dirigides 

 

Classe magistral, amb utilització del canó i 
suport del Campus virtual 

CE1.38, CE1.39, 
CE1.40, CE1.41 

34 

Debat en gran grup CE1.38, CE1.39 3 

Presentacions orals individuals o en grup CE1.38, CE1.39 3 

Avaluació. Prova individual escrita o 
incorporada dins l'AC 

CE1.38, CE1.39, 
CE1.40, CE1.41 

6,5 

Activitats tutelades de suport a la resta 
d'activitats 

CE1.38, CE1.39, 
CE1.40, CE1.41 

18 

Subtotal dirigides 64,5 

Activitats 
Supervisades 

 

Resolució de problemes i debat sobre les 
diferents solucions proposades 

CE1.38, CE1.39, 
CE1.40, CE1.41 

3 

Autocorrecció i autoavaluació de treballs 
lliurats 

CE1.38, CE1.39 2 

Treball pràctic al laboratori CE1.40, CE1.41 18 

Subtotal supervisades 23 

Activitats 
Autònomes 

 

Cerca i tractament d’informació 
CE1.38, CE1.39, 
CE1.40, CE1.41 

20  

Estudi, realització de problemes, preparació 
de les sessions de pràctiques i realització dels 
informes de  pràctiques  

CE1.38, CE1.39, 
CE1.40, CE1.41 

67,5 

Subtotal Autònomes 87,5  

HORES TOTALS  175 hores 
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AVALUACIÓ 

 
L’assignatura s’estructura en tres parts: Conceptes teòrics (CT, teoria), Conceptes Aplicats  (CA, 
problemes), Accions de Desenvolupament (AD, pràctiques). El pes de cadascuna d’aquestes parts 
respecte a la valoració de l’aprenentatge de la assignatura és del 30%, 35% i 35% respectivament. Per 
superar l’assignatura s’ha de superar cada part individualment.  
L’assignatura es pot superar utilitzant un dels dos següents mètodes (no excloents):  

 Avaluació Continuada (AC) durant tot el semestre dels CT i CA, sense examen final i havent 
de superar les AD. 

 Examen Final de CT i CA a final del curs, (inclou tot el temari de l’assignatura) i s’han d’haver 
superat prèviament les AD. 
 

Avaluació Continuada durant tot el semestre 

 L’Avaluació Continuada comporta treballar l’assignatura de forma constant durant tot el 
semestre i no haver de fer l’examen final.  

 Aquest mètode comporta un treball fora d’hores de classe de forma contínua durant tot el 
semestre d’entre 5 i 6 hores setmanals. Cada setmana es proposaran unes activitats 
individuals o grupals sobre la matèria estudiada o treballs a desenvolupar sobre temes 
específics. Això requereix un esforç del que l’alumne ha de ser conscient i assumir com a 
propi des del primer dia de classe.  

 S’han de superar per separat els treballs i exercicis teòrics (CT i CA) dels exercicis pràctics 
(AD) proposats; és a dir, s’ha de superar la teoria i la pràctica per separat. 

 La detecció per part del professor de material copiat en qualsevol lliurament donarà lloc a 
la no superació d’aquell treball i a la no superació de l’Avaluació Continuada. Per totes les 
parts implicades serà obligatori anar a l’examen final de tota l’assignatura per tal de 
superar els CT i els CA. 

 L’assistència a les classes presencials és obligatòria (80% mínim).  

 La nota final de l’Avaluació Continuada serà una mitja ponderada de totes les notes 
obtingudes. 

 La comunicació de les novetats diàries, l’enunciat de les tasques, els diferents lliuraments 
d’activitats, possibles modificacions del calendari, ... es realitzaran a través del Campus 
Virtual de la Universitat (s’envien missatges de mail al correu institucional de l’alumne). Per 
tant, serà obligatori entrar a l’espai virtual de comunicació de l’assignatura amb una 
freqüència d’almenys dos cops per setmana.  
 

Conceptes teòrics i aplicats:  

 L’alumne assistirà a les classes on s’impartiran els principals conceptes teòrics que haurà de 
desenvolupar individualment o grupalment. En aquestes sessions també es realitzaran 
activitats avaluables, individuals i grupals, amb participació activa de l’estudiant.  

 Amb l’anàlisi dels conceptes explicats, l’alumne realitzarà un conjunt d’activitats (autònomes 
o grupals) aplicant el treball propi a casos d’ús i exercicis relacionats. 

 Pel bon funcionament de l’assignatura és molt important respectar l’horari d’inici de les 
sessions presencials. L’alumne que vulgui seguir l’Avaluació Continuada s’ha de 
comprometre a ser puntual. Les classes s’iniciaran a l’hora i cinc minuts indicada a l’horari 
de l’assignatura. El retard continuat provocarà que es prenguin accions de control explícites. 

 L’assistència i participació es verificarà per l’activitat setmanal que de forma individual o 
grupal haurà de lliurar l’alumne (també es podrà passar llista).  

  Es permet i recomana treballar en grup (cooperar), però cada qual ha d’obtenir els seus 
propis resultats finals. La detecció de còpies en lliuraments individuals es comunicarà a 
Coordinació per tal que adoptin les mesures que estimin oportunes i donarà peu a la no 
superació de l’Avaluació Continuada i a l’obligatorietat d’anar a l’examen final de tota 

http://www.eug.es/


 
Escoles Universitàrias Gimbernat  

i Tomàs Cerdà 
 

GRAU D’INFORMÀTICA  
I SERVEIS   
2017-2018 

 

E.U. 
INFORMÀTICA 
TOMÀS CERDÀ 

 

UQDIE   Página 24 de 52 
Escuelas Universitarias Gimbernat y Tomàs Cerdà - Av. de la Generalitat, 202-206 - 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) Telf.. 935893727 - Fax 935891466 -www.eug.es 

l’assignatura per totes les parts implicades. 

 No es conservarà per matrícules posteriors la nota final de CTs ni CAs superats. 
Realització individual de proves escrites:  

 Hi ha prevista la possibilitat de realització de proves escrites curtes on l’estudiant haurà de 
plasmar per escrit els coneixements adquirits als CT, CA i AD dels temes que s’examinen. 

 
Accions de Desenvolupament (AD, pràctiques):  

 Basant-se en els conceptes teòrics, l’alumne haurà de desenvolupar un conjunt de tasques 
de programació i depuració que li permetin assolir un grau d’aprenentatge pràctic amb el 
Sistema Operatiu de referència (unix). 

 Es valorarà individualment la preparació prèvia realitzada per l’alumne a cada sessió d’AD. El 
seguiment del treball realitzat pel grup es farà mitjançat informes de seguiment per cada AD 
i una petita prova final de validació individual per determinar que tots els components del 
grup hagin realitzat assolit els objectius de l’AD. 

 Si la nota final de la part d’AD de l’assignatura és superior a 5 i no s’ha superat la part teòrica 
de l’assignatura, sempre i quan el professor consideri que no s’hagin produït canvis 
substancials a les AD i al seu criteri, a la següent matrícula es podrà convalidar per un 5 o bé 
realitzar novament les AD. 

 
Organització dels Conceptes Aplicats i de les Accions de Desenvolupament:  
En aquestes activitats, generalment, els alumnes formaran grups de 2 i treballaran grupalment. Tots 
els lliuraments, enunciats i discussions es realitzaran individualment a través del Campus Virtual. 
Atès que l'assignatura inclou diferents tipus de lliuraments i treballs, el primer dia de classe es 
crearan els grups i se n’informarà al professor durant la segona sessió per tal que els pugui crear al 
Campus Virtual. L’assistència a les sessions de classe i el lliurament de totes les activitats proposades 
és obligatòria per a superar l’avaluació continuada  
 
Càlcul de les notes 

 La nota final de l’assignatura (NF) es calcula segons la següent formula:  
 NF = NT * 0.65 + NAD *0.35 (sempre que: NT > 5 i NAD > 5)  
  on NT és la nota de CT (30%)  i CA (35%)  i NAD la nota d’AD.  
 

 A més si es realitza l’examen final:   NT = màxim (NAC, NEF)  
  on NAC es la nota d’Avaluació Continuada i NEF es la nota de l’Examen Final.  
 
Els estudiants que NO puguin assistir regularment a classe  tenen l’opció de realitzar només 
l’examen final de tota a matèria de l’assignatura. El lliurament de les AD serà obligatori 
(presencialment) en els moments determinats i indicats al campus virtual. 
 
Informació Addicional: 

 Només hi haurà una convocatòria anual de l’assignatura. 

 La nota de “No Avaluable” s’assolirà sempre que no es lliurin més de 3 tasques d’Avaluació 

Continuada, que no es presenti a l’examen final i que no es lliuri cap AD. La qualificació “No 

Avaluable” en l’acta final de l’assignatura implica exhaurir els drets inherents a la matrícula 

de l’assignatura. 

 S’han de lliurar totes les tasques per tal de superar l’AC. No lliurar alguna activitat 

representarà que l’alumne abandona aquest mètode d’avaluació i serà necessari que es 

presenti a l’examen final per tal de superar l’assignatura. 

 En els casos que el professor determini  que havent seguit l’AC no s’ha arribat al mínim 

exigit, durant les dues darreres setmanes  del curs es posaran algunes tasques 

extraordinàries per a recuperar-la. En la resta de casos la recuperació consistirà en anar a 

l’examen final de l’assignatura. 

http://www.eug.es/
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 En cas de no superar-la per Avaluació Continuada, a l’inici del curs s’especificarà en què 

consisteix el sistema de recuperació i quines condicions que estableix el centre i que s’han 

de complir per a poder realitzar-la. 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Avaluació Continuada o Examen Final 65% 
CE1.38, CE1.39, 

CE1.40 
105 

Accions de Desenvolupament 
(Pràctiques) 

35% CE1.40, CE1.41 70 

HORES TOTALS  175 hores 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

CARRETERO PEREZ, Jesús 2007 Sistemas Operativos, una 
visión aplicada 

2ª  McGraw-Hill 
 

 
 
Referències web 

Títol Descripció URL  

Campus virtual de l’assignatura Conté tota la documentació i enllaços per estudiar 
l’assignatura 

http://cvinformatica.eug.es   

 
 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

STALLINGS, William 2006 Sistemas Operativos. Aspectos 
Internos y Principios de Diseño 

5ª  Pearson Education 

TANEMBAUM, Andrew S. 2008 Sistemas Operativos: diseño e 
implementación 

3ª  Prentice Hall 

SUPPI BOLDRITO, Remo 2007 Administració avançada del 
Sistema Operatiu GNU/Linux 

1ª web Open Book: UOC  
 

QUIGLEY, Ellie 2004 Unix Shells by examples   4ª  Prentice Hall 

ROCHKIND, Marc J. 2004 Advanced Unix programming 2ª  Addison-Wesley 
Professional 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura Programació Avançada 
Codi 200329 Curs acadèmic 2016-2017 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  Obligatòria 

Curs 2n Curs  Semestre 1r Semestre 

Horari http://www.eug.es/wp-content/uploads/2017/07/Horaris_17-18.pdf 

Llengua de docència Català 

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 
Nom professor/a Mercè Planas González 

Correu electrònic merce.planas@eug.es  

Horari de tutories A convenir 

 
 
 

PREREQUISITS 

 
Es recomana haver cursat prèviament l’assignatura Principis de Programació (1er curs ). 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 
Aquesta assignatura pertany a la matèria Enginyeria del Software juntament amb les assignatures 
Interacció Persona Ordinador, Bases de dades i Enginyeria del Software. 

 
Els objectius generals de l’assignatura són els següents: 

 Introduir l’alumne en mètodes per al disseny de programes, utilitzant tècniques avançades de 
disseny orientat a objectes, resolució de patrons algorísmics, així com en el disseny i ús avançat de 
tipus abstractes de dades. 

 Aprendre tècniques d’optimització de la programació, avaluació de prestacions i correctesa del 
programari, per desenvolupar aplicacions més eficients. 
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COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

 

Competències Específiques 
 

Competència CE2. Dissenyar sistemes d’informació de forma robusta tenint en compte restriccions 
de temps i cost. 

Resultats 
d’aprenentatge 

CE2.8. Avaluar l’eficàcia i les prestacions dels algoritmes  
CE2.10. Dissenyar aplicacions que utilitzin tipus abstractes de dades 

 

Competència CE4. Trobar solucions algorítmiques a problemes, comprenent la idoneïtat i 
complexitat de les solucions propostes. 

Resultats 
d’aprenentatge 

CE4.3. Definir els patrons de disseny. 
CE4.4. Aplicar patrons de disseny algorítmic 

 

Competències Transversals 
 

Competència CT5. Treballar autònomament 

 CT7. Gestionar (planificar) el temps i els recursos disponibles 

 CT9. Prendre decisions pròpies 

 

Competències Generals 
 

Competència CG3. Respectar la diversitat i pluralitat de idees, persones i situacions. 

 CG4. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en la activitat 
professional. 

 

CONTINGUTS 

 
1. Tècniques avançades de disseny orientat a objecte. 

1.1. Conceptes bàsics de l’orientació a objectes. 
1.2. Disseny orientat a objecte. 
1.3. Patrons de disseny. 

2. Disseny i ús avançat de tipus abstractes de dades.  
2.1. Conceptes bàsics dels TAD. 
2.2. Taules de dispersió.  
2.3. Arbres de cerca.    
2.4. Grafs. 

3. Patrons de disseny algorísmic. 
3.1. Backtracking . 
3.2. Branch and bound. 
3.3. Divide and conquer. 
3.4. Programació dinàmica. 

4. Eficiència i avaluació de prestacions. 
4.1. Factors de qualitat i mètriques . 

4.2. Complexitat computacional. 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 

L’assignatura es divideix en dues parts: una part teòrica i una part pràctica. La part teòrica es 
desenvolupa en forma de sessions teòriques i sessions de problemes, i la part pràctica es desenvolupa 
en forma de sessions de pràctiques dirigides. 

Es tracta d’una assignatura de 6 ECTS que corresponen a 150 hores de dedicació per part dels 
estudiants.  El 50% de les hores correspon a treball autònom. L’altra 50% es reparteix en activitats 
dirigides (sessions de teoria, problemes i pràctiques), supervisades (supervisió dels treballs a presentar)  
i d’avaluació. 

 

TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Activitats 
 Dirigides 

 

Classes de teoria i/o problemes 
CE2.8, CE2.10, CE4.3, 

CE4.4 
35 h 

Pràctiques de laboratori 
CE2.10, CE4.4, CT7, 

CT9 
18 h 

Activitats 
Supervisades 

 

Tutories de suport a l’elaboració de 
treballs i de l’informe de pràctiques. 

CT7, CT9 15 h 

Activitats 
Autònomes 

 

Treball autònom: estudi, realització de 
treballs i de l’informe de pràctiques, 
preparació de les sessions pràctiques 

CE2.8, CE2.10, CE4.3, 
CE4.4, CT5, CT7, CT9 

75 h 

HORES TOTALS  143 hores 

 

AVALUACIÓ 

 
L'assignatura disposa d'un única convocatòria per curs i l'avaluació es realitzarà mitjançant el model 
d’avaluació continuada. 

L’avaluació de l’assignatura es divideix en dues parts: 

 Part teòrica: Es faran diferents activitats avaluables durant el semestre: exercicis, treballs i 
exàmens individuals. 

Els exàmens individuals s’han d’aprovar amb una nota mitjana mínima de 5. 

 Part pràctica: La pràctica es realitzarà en sessions de laboratori tancades i l’assistència serà 
obligatòria.  

El lliurament dels treballs indicats serà obligatori per poder realitzar les sessions de pràctiques. 

Al final del semestre es realitzarà un examen de pràctiques per validar la nota de la pràctica, i 
s’haurà de lliurar l’informe corresponent. 

La nota final de les pràctiques ha de superar el 5 ( >=5). 

S’obtindrà un “No Avaluable” en el cas de no realitzar cap dels exàmens individuals. 

A l’inici del curs farem avinent en què consisteix el sistema de recuperació de l’assignatura, en cas de 
no superar-la per Avaluació Continuada, i quines condicions s’han de complir per a poder-hi accedir. 
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ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Exàmens individuals 40% 
CE2.8, CE2.10, 
CE4.3, CE4.4 

6 

Lliurament de treballs 30% 
CE2.8, CE2.10, 

CE4.3, CE4.4, CT5, 
CT7, CT9 

1 

Pràctiques 
Pràctica 20% CE2.10, CE4.4, CT5, 

CT7, CT9 
- 

Informe 10% 

HORES TOTALS  7 hores 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

R. PREISS, Bruno. 2001 Data Structures and Algorithms  
with Object-Oriented Design 
Patterns in Java 

  John Wiley. 

Brassard, Gilles i Bratley, 
Paul 
 

2000 Fundamentos de algorítmica 1a  
Reim. 

 Prentice Hall 

Goodrich, Michael i 
Tamassia, Roberto 

2004 Data Structures and algorithms 
in java 

4a  John Wiley & 
Sons, Inc.   

Peña Marí, Ricardo 2005 Diseño de programas. 
Formalismo y abstracción 

3a  Prentice Hall. 
Pearson 
Educación 
España. 

 

Referències web 

Títol Descripció URL 

Data Structures and Algorithms  with 
Object-Oriented Design Patterns in Java.  

Web del llibre http://www.brpreiss.com/books/opus5/ 

Data Structures and algorithms in java Web del llibre www.datastructures.net 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Horstmann, Cay S. 2010 Big Java 4a  John Wiley & 
Sons 

Eckel, Bruce 2004 Piensa en Java 4a  Prentice Hall. 

Martin, Robert C 2004 UML para programadores java   Prentice Hall. 

http://www.eug.es/
http://www.brpreiss.com/books/opus5/
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura Estadística 
Codi 200330 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  Formació Bàsica 

Curs 2n Curs  Semestre 2n Semestre 

Horari http://www.eug.es/wp-content/uploads/2017/07/Horaris_17-18.pdf 

Llengua de docència Català 

 
 DADES EQUIP DOCENT 

 
 Professor responsable 

Nom professor/a Eva Bruballa 

Correu electrònic eva.bruballa@eug.es  

Horari de tutories A convenir 

 
 

PREREQUISITS 

 
Es recomana que l’estudiant hagi cursat l’assignatura de Matemàtiques, ja que són necessaris 
coneixements bàsics de càlcul i teoria de conjunts. 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
Aquesta assignatura cobreix els continguts de la matèria Estadística del pla d’estudis del Grau 
d’Informàtica i Serveis, i pertany al bloc formatiu d’assignatures de formació bàsica. 
 
L’assignatura contribueix en la formació dels estudiants en els següents aspectes: 
 

 Familiaritzar l’alumne amb l’anàlisi de dades i els mètodes que permeten l’extracció 
d’informació estadística d’aquestes dades. 

 Donar els conceptes i eines bàsiques de la probabilitat que permeten entrar en la part d’anàlisi 
i aplicació estadístiques: per una banda, els elements de l’axiomàtica de la probabilitat i la 
probabilitat condicionada, i per altra, els models de distribució de probabilitat de les variables 
aleatòries més importants. 

 Introduir l’estudiant en els mètodes i les tècniques estadístiques d’inferència paramètrica, en 
particular l’estimació puntual, per interval i el contrast d’hipòtesis. 

 
Índex 
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COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 

 

Competència CE 1. Demostrar coneixement i comprensió de fets essencials, conceptes, principis i 
teories relatives a la informàtica, així com a l'espectre de les seves disciplines de 
referència. 

Resultats 
d’aprenentatge 

CE 1.28 Calcular probabilitats en diferents espais. 
CE 1.29 Reconèixer situacions reals en las quals apareixen les distribucions 
probabilístiques més habituals. 
CE 1.30 Utilitzar variables aleatòries per a la modelització de fenòmens reals. 
CE 1.31 Utilitzar el concepte d’independència. 
CE1.32  Aplicar en casos senzills el teorema central del límit. 
CE 1.33 Sintetitzar i analitzar descriptivament conjunts de dades. 
CE 1.34 Utilitzar mètodes de màxima verosimilitud, de Bayes i de mínims quadrats 
per a la construcció d’estimadors. 
CE 1.35 Identificar las propietats bàsiques dels estimadors puntuals i d’interval. 
CE 1.36 Plantejar i resoldre problemes de contrast d’hipòtesis en una o dos 
poblacions. 
CE 1.37 Utilitzar un paquet estadístic i manipular conjunts de grans de dades. 

 
 
Competències Transversals 

 
Competència CT 1 Buscar solucions als problemes a través d’una visió global del context. 

 CT 2 Raonar i pensar científicament. 

 CT 4 Disposar d’una bona capacitat de síntesis que permeti identificar las relacions 
entre els diversos components d’un problema i integrar-los en un tot. 

 CT 6 Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

 CT 8 Donar respostes als problemes. 

 CT 9 Prendre decisions pròpies. 

 CT 16 Comunicar-se i transmetre idees i resultats a un públic no expert. 
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CONTINGUTS 

 
Els continguts de l’assignatura estan estructurats en 3 mòduls didàctics que alhora es desenvolupen 
en diferents temes, tal com es mostra a continuació. En el primer mòdul s’introdueixen els mètodes 
per recollir, organitzar, resumir i analitzar dades i els procediments per sintetitzar la informació que 
contenen aquestes dades. En el segon mòdul s’exposa la teoria axiomàtica de la probabilitat i es 
presenten els models matemàtics que descriuen el comportament de variables aleatòries d’ús més 
freqüent en els estudis estadístics. Per últim, en el tercer mòdul s’introdueixen els mètodes i les 
tècniques estadístiques d’inferència paramètrica que permeten obtenir conclusions vàlides per a la 
població sota estudi, a partir de les dades recollides i extretes d’una mostra, tal com s’ha explicat en el 
mòdul 1, i a partir del comportament d’aquestes dades segons els diferents models matemàtics 
exposats en el mòdul 2. 

 
Mòdul 1: Estadística descriptiva: Anàlisi exploratòria de dades. 

Tema 1:  Distribucions de caràcter unidimensional. Descriptors d’un conjunt d’observacions. 
Tema 2:  Representacions gràfiques clàssiques de les distribucions. Diagrames de tija i fulles i 

diagrames de caixa o boxplots. 
Tema 3:  Distribucions estadístiques bidimensionals. Anàlisi de regressió. 

 
Mòdul 2: Teoria de la Probabilitat. Introducció als models de distribució més importants. 

Tema 4:  Teoria de la Probabilitat. Probabilitat condicionada. Teorema de Bayes. 
Tema 5:  Variables aleatòries. Funció de densitat i funció de distribució de probabilitat. 
Tema 6:  Distribucions discretes i contínues de probabilitat: Models de Bernoulli, Binomial, 

Poisson, Exponencial, Uniforme, Normal i altres. 
 
Mòdul 3: Estadística inferencial: Tècniques d’inferència paramètrica. 

Tema 7:  Distribucions mostrals. Estimadors. Propietats desitjables. 
Tema 8:  Introducció a les principals tècniques d’inferència paramètrica 1:  

L’estimació per intervals 
Tema 9:  Introducció a les principals tècniques d’inferència paramètrica 2:  

Els contrasts d’hipòtesis. 

 

METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
L’assignatura té una part teòrica i una part pràctica que consisteix en la resolució de problemes de 
procés per ser desenvolupats en grup o individualment.  
 
Es tracta d’una assignatura de 6 ECTS que es tradueixen en 150 hores de dedicació de l’estudiant a 
l’assignatura. D’aquestes hores, el 50% (75 hores) cal dedicar-les al treball autònom de la mateixa; és 
a dir, a l’estudi, preparació prèvia dels temes, resolució individual de problemes, etc. Donat que el 
nombre mitjà de setmanes d’un semestre és de 15, i que l’assignatura és anual, se suposen 5 hores 
setmanals de treball autònom dedicat a l’assignatura. L’altre 50% es reparteix entre diferents tipus 
d’activitats: dirigides, supervisades i d’avaluació, totes elles sota la tutela del professor. 
 
Les classes presencials seran sessions de dos tipus (activitats dirigides): 

 Sessions teòriques: La professora farà una exposició teòrica en la qual s’introduiran els conceptes 
clau de cada tema i es donaran uns quants exemples aclaridors a partir dels quals es treballaran els 
conceptes exposats de manera conjunta. Aquestes classes es faran seguint una presentació amb 
diapositives. Aquestes diapositives estaran disponibles als estudiants a través de l’aula virtual. 

http://www.eug.es/
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 Sessions de resolució de  problemes: Amb la informació de la sessió teòrica els estudiants hauran 
de treballar in situ els conceptes introduïts. Resoldran part dels problemes proposats amb el 
suport de la professora, en grup i individualment. Es resoldran els dubtes que sorgeixin en comú. 
 

S’utilitzarà com complement a les classes presencials una aula virtual creada a través de la plataforma 
Moodle. Aquesta aula pretén ser un mitjà paral·lel a la part presencial de l’assignatura com a recurs 
informatiu i sistema interactiu en el procés d’ensenyament-aprenentatge. L’objectiu principal 
d’aquesta aula és augmentar el temps de contacte educatiu mitjançant l’increment de les possibilitats 
d’interacció entre professor i estudiants. 
 
Els dubtes que generin els problemes resolts pels estudiants en hores no lectives es resoldran en hores 
de tutoria (presencial), prèvia cita amb la professora, o a través dels fòrums oberts a l’aula virtual per a 
tal fi (activitat tutelada).  
 
Per a un seguiment adequat de l’assignatura es recomana l’estudiant que segueixi les següents pautes 
de treball i es facilitaran els mitjans per fer-ho activant diferents recursos a l’aula virtual: 

 

 Per un millor aprofitament de les sessions teòriques es recomana haver llegit alguna cosa sobre el 
tema que s’explicarà. Es facilitarà documentació per a tal fi a través de l’aula virtual. 

 Després de cada sessió teòrica és important destinar el temps necessari de treball autònom per 
assimilar els nous conceptes introduïts.  

 És molt important aclarir el dubtes a temps. Per a tal fi es recomanen les tutories personalitzades 
del professor i l’ús dels fòrums d’aprenentatge que s’activaran a l’aula virtual per cada tema. És 
important aprofitar aquests fòrums per tal de compartir dubtes, coneixements, idees, etc.  

 S’han d’intentar solucionar els problemes proposats de forma individual, abans que aquests es 
resolguin a classe. Els enunciats d’aquests problemes i de les diferents activitats proposades, 
estaran disponibles a l’aula virtual amb antelació suficient per a poder fer-ho. 

 Les estones de treball i resolució de problemes en grup s’han d’aprofitar per tal de compartir 
dubtes, coneixements, idees, etc. 

Índex 
 

TIPUS 
D’ACTIVITAT 

ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Activitats  
Dirigides 

 

Exposicions teòriques: Sessions de teoria 
amb suport de pissarra i documentació 
lliurada als estudiants (notes de classe) 

CE1, CT16 30 h 

Sessions de problemes: Resolució de 
problemes a l’aula.  

CE1, CT1, CT2, CT16 20 h 

Aula de treball: Posta en comú i 
presentació d’exercicis i activitats 
proposades. Resolució de dubtes en grup 
a l’aula. 

CE1, CT4, CT8, CT16 5 h 

Activitats 
Supervisades 

 
Tutories programades CE1, CT16 10 h 

Activitats 
Autònomes 

 

Cerca i tractament d’informació CE1, CT2, CT6, CT8, CT9 10 h 

Estudi de la teoria i realització de 
problemes. 

CE1, CT2, CT6, CT8, CT9 50 h 

Preparació de controls 
CE1, CT2, CT4, CT6, 

CT8, CT9 
15 h 

HORES TOTALS  140 hores 
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AVALUACIÓ 
 

Les activitats d’avaluació que es proposen són de dos tipus: 
 Exercicis de procés: Exercicis proposats a l’aula presencial com a exemples d’aplicació de la 

matèria treballada. Es proposaran en qualsevol moment del procés de formació i s’hauran de 
treballar a l’aula en grup o individualment. 

 Proves individuals escrites: Activitats autònomes i presencials consistents en la resolució de 
problemes en els que s’hauran d’aplicar els coneixements assolits, i mostrar les habilitats 
adquirides per fer una correcta interpretació dels enunciats, utilitzar les eines adequades en el 
desenvolupament de la resolució i fer una interpretació argumentada dels resultats, basada en 
els conceptes estudiats i amb un ús adequat de la terminologia introduïda. Es proposaran tres 
proves d’aquest tipus. 

L’avaluació de l’assignatura es farà en base al nivell d’assoliment dels coneixements, les habilitats i 
actituds envers els diferents resultats d’aprenentatge en què es concreta la competència específica de 
l’assignatura, a partir de les evidències recollides en les activitats avaluables descrites, i l’actitud de 
l’estudiant envers l’assignatura, segons els pesos assignats que s’indiquen en la taula. 
 
Totes les activitats tant d’aprenentatge com d’avaluació apareixeran a l’aula virtual, i les seves 
corresponents dates d’execució i lliurament estaran detallades de manera visible al calendari de l’aula 
virtual. Els resultats de l’avaluació es publicaran a l’apartat qualificacions de l’aula virtual. 
 
Observacions importants sobre l’avaluació: 

 És necessari que l’estudiant presenti totes les activitats d’avaluació proposades i obtenir una 
nota mínima de 4 en cada prova individual escrita per a poder superar l’assignatura. 

 Els estudiants que hagin seguit l’avaluació continuada, en cas de no arribar a la nota mínima 
establerta en algunes de les proves, podran recuperar la part corresponent en una prova de 
recuperació al final del curs, per valorar i avaluar novament els coneixements de l’estudiant 
sobre la matèria no superada. 

 La qualificació final serà de No Avaluable si l’estudiant no presenta alguna de les tres proves 
individuals de l’assignatura. 

 Els estudiants que ja han cursat l’assignatura poden optar a un sistema d’avaluació especial. 
Cal contactar amb la professora abans de finalitzar el mes d’octubre per a poder-hi optar. 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Observació de l’actitud de 
l’estudiant 

10% CT6, CT8, CT9 - 

Lliurament i presentació 
d’exercicis 

15% CE1, CT1,  CT6, CT8, CT9, CT16 2 

Control 1 (Temes 1-4) 25% 
CE 1.28, CE 1.33 

CT1, CT2, CT4, CT8 
2 

Control 2 (Temes 5-6) 25% 
CE 1.29, CE 1.30 

CE1.32 
CT1, CT2, CT4, CT8 

2 

Control 3 (Temes 7-8-9) 25% 
CE 1.34, CE 1.35 

CE 1.36 
CT1, CT2, CT4, CT8 

2 

Prova de recuperació 
(si s’escau) 

  2 

HORES TOTALS  10 hores 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
CANAVOS, GEORGE C.; “Probabilidad y Estadística: Aplicaciones y métodos” 
Ed. Mcgraw-Hill. 
 
MOORE, DAVID S.; “Estadística aplicada básica” 
Antoni Bosch, editor, S.A., Palafolls (Barcelona), 2000. 2ª Edición. 
 
ZAIATS, VLADIMIR; “Probabilitat i Estadística. Exercicis I” 
Eumo Editorial, Vic, 1998. 
  
ZAIATS, VLADIMIR; CALLE, M.LUZ; “Probabilitat i estadística. Exercicis II” 
Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2002. 
 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 

CASAS, J.M., GARCÍA, C., RIVERA, L.F., ZAMORA, A.I.; “Problemas de estadística. Descriptiva, probabilidad 
y inferencia.” 
Ed. Pirámide, Madrid, 1998. 
 
DELGADO DE LA TORRE, R.; “Apuntes de probabilidad y estadística” 
Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2002. 
 
GONICK, LARRY& SMITH, WOOLLCOTT; “La estadística en cómic” 
Ed. Zendrera Zariquiey, Barcelona, 2002. 

 
JOHNSON, R.A., BATTACHARYYA, G.K. (2009) 
Statistics. Principles amb Methods (6 edition) 
Ed. John Willey and Sons. 
 
PERALTA ASTUDILLO, Mª JOSEFA; “Estadística, Problemas Resueltos” 
Ed. Pirámide, Madrid, 2000. 
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INFORMACIÓ GENERAL 
 

 DADES ASSIGNATURA 
 

Assignatura Disseny d’Aplicacions Web i Multimèdia amb 
Metodologia Centrada en l’Usuari 

Codi 200331 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  Obligatòria 

Curs 2n Curs  Semestre 2n Semestre 

Horari http://www.eug.es/wp-content/uploads/2017/07/Horaris_17-18.pdf 

Llengua de docència Català, castellà i anglès 

 
 DADES EQUIP DOCENT 

 
 Professor responsable 

Nom professor/a Josep Maria Blanco del Prado 

Correu electrònic josep.blanco@eug.es 

Horari de tutories A convenir 

 

PREREQUISITS 

 
Es recomana que l’estudiant tingui superada l’assignatura Interacció Persona-Ordinador corresponent 
al primer curs del Grau, donat que es treballen i es fa referència a conceptes i tècniques iniciats en 
aquesta. No és un requisit indispensable, però l’estudiant que no hagi cursat o superat l’assignatura IPO 
haurà de realitzar un sobreesforç per actualitzat coneixements previs. 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
Avui dia és impensable dissenyar qualsevol objecte real o virtual que s’hagi d’utilitzar per persones 
sense tenir en compte les funcions que ha de permetre realitzar i també les característiques dels 
usuaris que l’utilitzaran. En l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i en el nostre país aquest interès 
ha arribat amb retard respecte d’altres estats europeus i sobretot dels americans, prioritzant  els 
aspectes tècnics, funcionals i estètics, i oblidant els ergonòmics. Però actualment la Metodologia de 
Disseny Centrat en l’Usuari està prenent força en el desenvolupament dels Sistemes d’Informació, 
combinada amb altres metodologies de tradició més tecnològica. 
La Metodologia de Disseny Centrat en l’Usuari (UCD) permet desenvolupar els sistemes informàtics 
assegurant que l’experiència de l’usuari sigui satisfactòria, en base a tècniques pròpies de presa de 
requeriments, disseny i avaluació de la mateixa. 
Amb aquesta assignatura l’estudiant aprendrà la naturalesa de la metodologia UCD, emprar les 
tècniques de presa de requeriments, disseny i avaluació, i practicarà i durà a terme la documentació 
necessària per definir el disseny de les interfícies gràfiques, especialment les d’entorn Web, assegurant 
un elevat grau d’Usabilitat, Accessibilitat i Experiència d’Usuari.  
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En finalitzar l’assignatura l’estudiant serà capaç de: 

 Valorar els factors que intervenen i s’han de tenir en compte a l’hora de definir i dissenyar una 
Interface Gràfica d’Usuari perquè el resultat sigui satisfactori per a l’usuari. 

 Avaluar l’Experiència de l’Usuari en la Interacció Persona-Ordinador donada una interface 
determinada. 

 Conèixer i saber aplicar les Metodologies de Disseny Centrat en l’Usuari en el cicle de vida d’un 
projecte de disseny d’un sistema interactiu. 

 
Índex 

 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 

 

Competència CE2 Dissenyar sistemes d’informació de forma robusta tenint en compte 
restriccions de temps i cost. 

Resultats 
d’aprenentatge 

CE 2.14 Aplicar els principis bàsics de al Interacció Persona-Ordinador, la Usabilitat i 
l’Accessibilitat en l’avaluació i disseny de sistemes d’informació. 
CE2.9 Aplicar les tècniques de desenvolupament (disseny i implementació) de 
software de qualitat. 

 

Competència CE8 Dissenyar l’Arquitectura, Usabilitat, Accessibilitat i el disseny gràfic del sistema 
d’informació de l’empresa de serveis considerant l’Experiència de l’Usuari 
(user/costumer experience). 

Resultats 
d’aprenentatge 

CE 8.7 Generar prototips que presentin de forma visual les propostes que 
optimitzen la interacció home-màquina en el disseny i implementació de serveis. 

 

Competència CE11 Avaluar i optimitzar l’impacte de la interfície en la Interacció Persona-
Ordinador en el disseny i implementació de serveis. 

Resultats 
d’aprenentatge 

CE 11.1 Monitoritzar la interacció persona-màquina 
CE11.X  Avaluar els paràmetres d’Accessibilitat i Usabilitat del sistema 
d’informació. 

 
Competències Transversals 

 
Competència CT5 Treballar autònomament 

 CT7 Gestionar (planificar) el temps i recursos disponibles 

 CT9 Prendre decisions pròpies 

 CT12 Treballar cooperativament 

 CT16 Comunicar-se i transmetre idees i resultats a un públic no expert. 

 
Índex 
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CONTINGUTS 
 

Tema 1. Disseny Centrat en l’Usuari. 
1.1. La interfície gràfica. Un sistema de comunicació. 
1.2. Característiques de la metodologia DCU. 

1.2.1. Processos iteratius d’avaluació i prototipat. 
1.3. Presa de requeriments en el DCU. 

1.3.1. Entenent el negoci. Estudi d’implicats. 
1.3.2. Recerca sobre clients i usuaris. 
1.3.3. Tècniques de presa de requeriments. Entrevistes, Observacions etnogràfiques, 

Qüestionaris, Benchmarking, Revisió de Literatura, Focus Group... 
1.4. Anàlisi de requeriments. 

1.4.1. Perfils d’usuari i creació de “Persones”. 
1.4.2. Definició i categorització d’Escenaris. 

Tema 2. Arquitectura de la informació. 
2.1.  Organització de la informació. 
2.2. Esquemes i Estructures. 
2.3. Sistemes de retolació. 
2.4. Tècniques. Desplegament de continguts. Mapes de contingut. Card-Sorting. 
2.5. Prototips. Alta i baixa fidelitat. 

Tema 3. Disseny de la interacció. 
3.1. Sistemes de navegació i cerca. 
3.2. Patrons de disseny estructural i de la interacció. 
3.3. Workflows d’usuari, storyboarding i mapes navegacionals. 

Tema 4. Avaluació de l’experiència de l’usuari. 
4.1. Test amb usuaris. Walkthrough i Think aloud. 

Tema 5. Disseny del llenguatge gràfic i visual. 
5.1. Psicologia de la percepció. 

5.1.1. Jerarquització i agrupació de la informació.  
5.1.2. Pes visual i recorreguts visuals. 

5.2. Principis i patrons de disseny gràfic. 
5.3. El concepte creatiu. 

5.3.1. Adaptació dels elements gràfics i construcció de conceptes creatius consistents. 
Guies d’estil. 

 

METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
La metodologia docent consisteix en activitats dirigides, supervisades i autònomes. 
En les sessions presencials es desenvoluparan les següents activitats dirigides i supervisades: 

 Sessions teòriques per exposar, desenvolupar i treballar els conceptes bàsics. 

 Treball dels estudiants per resoldre de forma individual o en grup les activitats proposades, ja 
siguin de recerca i anàlisi o disseny. Aquestes activitats sempre estaran relacionades amb les 
sessions presencials teòriques. Els treballs es realitzaran utilitzant diferents metodologies, 
incloent-hi en alguns treballs més amplis la metodologia d’Aprenentatge Basat en Problemes. 

 Presentacions i debats d’alguns treballs dels estudiants davant dels companys i professors. 

 Realització de controls teòrics. 

 Tutories personals i de grup per resoldre dubtes i avaluar els treballs lliurats i les activitats 
d’avaluació. 
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Fora de les hores programades de classe es desenvoluparan les següents activitats: 

 Treball autònom per completar els treballs dirigits i supervisats plantejats a classe que per la 
seva extensió requereixen del treball de l’estudiant fora de les hores de classe. 

 Treball autònom d’estudi i preparació dels controls teòrics. 
Tutories personals i de grup per resoldre dubtes i avaluar de manera personalitzada els treballs lliurats i 
les activitats d’avaluació. 

Índex 
 

TIPUS 
D’ACTIVITAT 

ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Activitats  
Dirigides 

Exposicions teòriques-participatives 
CE2, CE2.14, CE2.9, CE8, CE8.7, 

CE11, CE11.1, CE11.X, CT12 
21 h 

Seminaris com oral CT5, CT7, CT9, CT12, CT16 5 h 

Activitats 
Supervisades 

 
Tutories programades 

CE2, CE2.14, CE2.9, CE8, CE8.7, 

CE11, CE11.1, CE11.X, CT9, 
CT12, CT16 

12 h 

Activitats 
Autònomes 

 

Cerca i tractament d’informació 
CE2, CE2.14, CE2.9, CE8, CE8.7, 

CE11, CE11.1, CE11.X, CT5, CT7, 
CT9, CT12 

15 h 

Treball autònom 
CE2, CE2.14, CE2.9, CE8, CE8.7, 

CE11, CE11.1, CE11.X, CT5, CT7, 
CT9, CT12, CT16 

62 h 

Estudi 
CE2, CE2.14, CE2.9, CE8, CE8.7, 

CE11, CE11.1, CE11.X, CT5,. 
CT7, CT16 

35 h 

HORES TOTALS  150 hores 

 

AVALUACIÓ 

 
El sistema d’avaluació de l’assignatura serà continuat. Es basarà en activitats corresponents a controls 
teòrics, exercicis pràctics individuals i en grup, i presentacions de treballs a classe. Per superar 
l’assignatura cal haver presentat totes les activitats d’avaluació i controls teòrics i tenir-ho tot superat 
individualment amb una qualificació mínima de 4,0 sobre 10, i amb una qualificació mitjana mínima de 
5,0 sobre 10. La qualificació global de la part teòrica i pràctica es calcularan de manera independent, i 
han de superar-se ambdues. 
Durant la darrera setmana de l’assignatura, els estudiants seran convocats per presentar les activitats 
amb una qualificació inferior a 4 o no presentades, ja siguin pràctiques o controls teòrics. Els estudiants 
també podran aprofitar de manera voluntària aquesta convocatòria de “recuperació” per a millorar la 
qualificació d’aquelles activitats superades que desitgin (controls i exercicis pràctics), de manera 
totalment voluntària i sense risc de baixada de qualificacions ja obtingudes. 
Per a aquells estudiants que no superin l’assignatura i no es consignin com a “no avaluables”, s’hauran 
d’acollir als sistemes de recuperació en les condicions que estableix el centre, i que es concretaran a 
l’inici de l’assignatura. 
Aquells estudiants que al finalitzar l’assignatura no arribin a lliurar el 30% de les activitats d’avaluació 
es consignaran com a “no avaluables”. La qualificació “No Avaluable” en l’acta final de l’assignatura 
implica exhaurir els drets inherents a la matrícula de l’assignatura. 
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ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTAT

GE NOTA 
FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

A1 Benchmarking funcional 3% CE2.9, CT12, CT7 3 

A2 Entrevistes i altres tècniques de 
presa de requeriments 

4% 
CE2.9, CT7, CT12, 

CT16 
8 

A3 Definició d’implicats i persones 2% 
CE 2.14, CE2.9, CT7, 

CT9, CT12, CT16 
3 

A4 Descripció i classificació 
d’escenaris 

2% 
CE2.14, CE2.9, CT7, 

CT9, CT12, CT16 
3 

A1, A2, A3 i A4 Exposició 
participativa 

1% CT7, CT9, CT12, CT16 1 

Examen tema 1 9% CT5, CT7, CT9, CT16 5 

A5 Desplegament i mapa de 
continguts 

3% 
CE2.14, CE2.9, 

CE11.X, CT7, CT9, 
CT12, CT16 

4 

A6 Disseny de Prototips en paper i 
mapes navegacionals  

4% 
CE2.14, CE2.9, CE8.7, 

CE11.X, CT7, CT9, 
CT12, CT16 

5 

A7 Wireframes 7% 
CE2.14, CE2.9, CE8.7, 

CE11.X, CT7, CT9, 
CT12, CT16 

12 

A5, A6 i A7 Exposició participativa 2% CT7, CT9, CT12, CT16 1 

Examen tema 2 10% CT5, CT7, CT9, CT16 6 

A8 Anàlisi sobre Patrons de disseny 4% 
CE2.9, CE11.X, CT7, 

CT12 
8 

A8 Exposició participativa 1% CT7, CT9, CT12, CT16 1 

Examen tema 3 6% CT5, CT7, CT9, CT16 4 

A9 Walkthrough sobre Wireframes 7% 
CE2.14, CE2.9, CE8.7, 
CE11.1, CE11.X, CT7, 

CT9, CT12, CT16 
8 

A9 Exposició participativa 1% CT7, CT9, CT12, CT16 1 

Examen tema 4 8% CT5, CT7, CT9, CT16 4 

A10 Disseny de Maquetes gràfiques 7% 
CE2.14, CE2.9, CE8.7, 

CE11.X, CT7, CT9, 
CT12, CT16 

12 

A10 Exposició participativa 1% CT7, CT9, CT12, CT16 1 

A11 Guies d’estil 2% CE2.9, CT12 3 

Examen tema 5 10% CT5, CT7, CT9, CT16 4 

Memòria final. Actitud general, 
tutories, debats i participació activa. 

6% CT5, CT12, CT16 6 

HORES TOTALS  102 hores 
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BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Editorial 

Krug, Steve 2007 No me hagas pensar 5ª Prentice Hall 

Goodwin, Kim 2009 Designing for the Digital Age 1ª Willey 

Brown, Dan 2007 Communicating Design 1ª New Readers 

Goto, Kelly 2002 Rediseño de Sitios Web 1ª Prentice Hall 

 
Referències web 

Títol Descripció URL  

UsabilityNet: Methods table Mètodes d’avaluaió 
de la Usabilitat 

http://usabilitynet.org/tools/methods.htm 2014 

Usability resources – information & 
Design 

Recursos d’Usabilitat http://infodesign.com.au/usabilityresources/ 2014 

Interaction Design Patterns Patrons de disseny 
d’interacció 

http://www.welie.com/patterns/index.php 2014 

Puntos de entrada y jerarquía visual en 
las páginas de inicio: el caso de Hotelius 

Article sobre pautes 
de redisseny 

http://www.usolab.com/articulos/hotelius.php 2014 

Usability Testing Toolkit Recopilació de 
recursos, articles i 
tècniques 
d’Usabilitat 

http://www.noupe.com/how-tos/usability-
testing-toolkit-resources-articles-and-
techniques.html 

2014 

 
 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIES 
 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Editorial 

Scheneidermann, Ben 2006 Diseño de Interfaces de Usuario 1ª Pearson 

Van Duyne, Douglas 2007 The Design of Sites 2ª Prentice Hall 

Nielsen, Jakob 2000 Usabilidad, Diseño de Sitios Web 1ª Prentice Hall 

Courage, Catherine 2005 Understanding your Users 1ª Morgan Kaufmann 

Rosenfeld, Louis 2000 Arquitectura de la Información para el WWW 1ª O’Reilly 

Arnowitz, Jonathan 2007 Effective Prototyping for Software Makers 1ª Morgan Kaufmann 

Snyder, Carolyn 2003 Paper Prototyping 1ª Morgan Kaufmann 

Dumas, Joseph 1999 A Practical Guide to Usability Testing 3ª Intellect 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura Sistemes d’Informació Multimèdia 
Codi 200332 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 Tipus assignatura  Obligatòria 

Curs 2n Curs  Semestre 2n Semestre 

Horari http://www.eug.es/wp-content/uploads/2017/07/Horaris_17-18.pdf 

Llengua de docència Català 

 
 DADES EQUIP DOCENT 

 
 Professor responsable 

Nom professor/a Miquel Albert 

Correu electrònic miquel.albert@eug.es  

Horari de tutories A convenir 

 

PREREQUISITS 

 
 
Coneixements de llenguatge de programació Java, adquirits a l’assignatura de Principis de programació. 
Coneixements de Bases de Dades relacionals i llenguatge SQL, adquirits a l‘assignatura Bases de Dades 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
Aquesta assignatura pertany a la matèria Desenvolupament Multimèdia juntament amb l’assignatura 
Programació Multimèdia. 
 
L’assignatura pretén aprofundir en els sistemes d’informació, particularment en l’ús de sistemes de 
bases de dades i en l’ús de dades multimèdia. 
 
Els objectius generals de l’assignatura són els següents: 

- Conèixer els conceptes dels sistemes de bases de dades d’objectes i objecte-relacionals. 
- Conèixer altres sistemes d’informació no relacionals. 
- Conèixer les característiques de les dades multimèdia i com integrar-les en sistemes de bases 

de dades. 
- Introduir els conceptes relatius als sistemes de bases de dades distribuïdes.  
- Conèixer les tècniques i eines d’administració de bases de dades.  

 

 
Índex 

 

http://www.eug.es/
http://www.eug.es/wp-content/uploads/2017/07/Horaris_17-18.pdf
mailto:miquel.albert@eug.es


 
Escoles Universitàrias Gimbernat  

i Tomàs Cerdà 
 

GRAU D’INFORMÀTICA  
I SERVEIS   
2017-2018 

 

E.U. 
INFORMÀTICA 
TOMÀS CERDÀ 

 

UQDIE   Página 43 de 52 
Escuelas Universitarias Gimbernat y Tomàs Cerdà - Av. de la Generalitat, 202-206 - 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) Telf.. 935893727 - Fax 935891466 -www.eug.es 

 
Índex 

 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 

 

Competència CE9. Integrar diferents sistemes d’informació multimèdia així com la varietat 
d’elements que el composen (imatges, àudio, vídeo, animacions, simulacions, ...). 

Resultats 
d’aprenentatge 

CE9.1 Identificar les característiques pròpies dels continguts multimèdia 

CE9.2 Dissenyar, implementar i utilitzar bases de dades en entorn web i 
distribuïdes. 

CE9.3 Administrar un sistema de bases de dades. 

 
Competències Transversals 

 
Competència CT4 Disposar d’una bona capacitat de síntesi que permeti identificar les relacions 

entre els diversos components d’un problema i integrar-los.  

 CT7 Gestionar (planificar) el temps i els recursos disponibles. 

 CT9 Prendre decisions pròpies. 

 

CONTINGUTS 

 
1. Administració de Bases de Dades 

1.1 Instal·lació de software 
1.2 Configuració i administració d’una instància  
1.3 Configuració de xarxa 
1.4 Administració d’usuaris 
1.5 Administració d’esquemes 

 

2. Bases de dades orientades a objectes i objecte-relacionals 
2.1. Bases de dades orientades a objectes 
2.2. Característiques objecte-relacionals 

 

3. PL/SQL 
3.1. Sintaxi i construccions del llenguatge PL/SQL 
3.2. Funcions i procediments 
3.3. Manipular objectes 

 

4. XML 
4.1. Dades no estructurades 
4.2. Model de dades XML 
4.3. Emmagatzematge i extracció de documents XML 

 

5. Continguts multimèdia 
5.1. Metadades 
5.2. Imatges 
5.3. Àudio i vídeo 
5.4. Text amb format. Indexació i cerca 
5.5. Recuperació de contingut multimèdia 
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6. Programació amb bases de dades objecte-relacionals i multimèdia 
6.1. Llenguatge Java i accés a objectes en BDOR 
6.2. Accés a objectes multimèdia amb Java  
  

7. Altres sistemes d’emmagatzematge d’informació (NoSQL) 
7.1. Magatzems orientats a columnes 
7.2. Magatzems clau/valor 
7.3. Bases de dades de documents 

 

8. Bases de dades distribuïdes 
8.1. Conceptes 
8.2. Fragmentació, replicació, assignació per BD distribuïdes 
8.3. Tipus de BD distribuïdes 
8.4. Consultes en BD distribuïdes 
8.5. Control de concurrència i recuperació 
8.6. Arquitectura distribuïda de tres capes 
8.7. BD distribuïdes Oracle 
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METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
L’assignatura es divideix en dues parts: una part teòrica i una part pràctica. 
La part teòrica es desenvolupa en forma de sessions teòriques i sessions de problemes, i la part pràctica 
es desenvolupa en forma de sessions de pràctiques dirigides. 
 
Es tracta d’una assignatura de 6 ECTS que corresponen a 150 hores de dedicació per part dels 
estudiants.  El 50% de les hores correspon a treball autònom. L’altre 50% es reparteix en activitats 
dirigides (sessions de teoria, problemes i pràctiques), supervisades (supervisió dels treballs a presentar)  
i d’avaluació. 

 

TIPUS 
D’ACTIVITAT 

ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Activitats  
Dirigides 

 

Sessions teòriques: sessions de teoria 
amb suport audiovisual i documentació 
en paper. 

CE9.1, CE9.2, CE9.3 25 h 

Sessions de problemes: resolució 
d’exercicis a l’aula. 

CE9.1, CE9.2, CE9.3 13 h 

Sessions de pràctiques: resolució 
d’activitats pràctiques al laboratori 

CE9.1, CE9.2, CE9.3, CT4, 
CT7, CT9 

18h 

Activitats  
Supervisades 

Tutories de suport a l’elaboració de 
treballs i de pràctiques 

CT4, CT7, CT9 15 h 

Activitats 
Autònomes 

Treball autònom: estudi, realització de 
treballs i de l’informe de pràctiques, 
preparació de les sessions pràctiques 

CE9.1, CE9.2, CE9.3, CT4, 
CT7, CT9 

75 h 

HORES TOTALS  146 hores 

Índex 
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AVALUACIÓ 

 
L’avaluació de l’assignatura es divideix en les parts següents: 
Part teòrica: 
Es faran dues proves escrites individuals durant el semestre (40%), i un conjunt d’exercicis i treballs que 
caldrà presentar (10%). 
 
Part pràctica: 
Caldrà fer els diferents lliuraments de la part pràctica, així com lliurar la documentació corresponent 
(40%). L’assistència a les sessions de laboratori és obligatòria. Les proves escrites poden incloure 
preguntes sobre les pràctiques. 
 
Observacions sistemàtiques (10%): 
Les observacions sistemàtiques recolliran la valoració d’aspectes com la puntualitat en els lliuraments, 
assistència a classe i la participació. 
 
Per superar l’assignatura cal treure una nota mínima de 5 sobre 10, en totes les activitats del curs: 
proves escrites, exercicis, treballs i pràctiques. 
 
S’assignarà una qualificació de “No Avaluable” a aquells estudiants que no hagin presentat més del 
50% de les activitats teòriques i pràctiques. 
 
En cas de no superar alguna activitat, es disposa d’un període a final de semestre per a recuperar-les 
sempre que es compleixin les condicions especificades més endavant. 
Si no s’ha assistit a una activitat presencial o no s’ha lliurat una activitat no es podrà recuperar, excepte 
en situacions excepcionals on s’hagi justificat i sempre sota criteri del professor. 
Es podrà optar a la recuperació d’una activitat sempre que aquesta s’hagi lliurat dins el període 
establert i la qualificació obtinguda hagi estat superior a un mínim establert a criteri del professor, la 
qualificació màxima a que es podrà optar en la recuperació serà d’aprovat. 
 
La puntualitat en el lliurament de les activitats es considera un factor important de l’avaluació, només 
s’optarà a la màxima qualificació en cas de lliurar l’activitat dins el període establert. Si l’activitat es 
lliura fora de termini, però dins d’un període màxim establert pel professor, es podrà optar a una 
qualificació màxima d’aprovat. 
 
Les qualificacions finals obtingudes es publicaran a través de la secretaria virtual del centre al final del 
semestre. Prèviament es publicaran les qualificacions de cada activitat en la pàgina de l’assignatura 
dins del campus virtual. 
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ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Exàmens individuals 40% CE9.1, CE9.2, CE9.3 4 h 

Lliurament i presentació de treballs 10% 
CE9.1, CE9.2, CE9.3, 

CT4, CT7, CT9 
- 

Realització de pràctiques i 
documentació 

40% 
CE9.1, CE9.2, CE9.3, 

CT4, CT7, CT9 
- 

Observació sistemàtica de l’actitud 
de l’estudiant 

10% CT4, CT7, CT9 - 

HORES TOTALS  4 hores 

 

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB / FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 
Llibres 

Autor/s Any Títol Edició Lloc Editorial 

Elmasri, Ramez  
Navathe, Shamkant B   

2015 Fundamentals of Databases 
Systems 

7a USA 
 

Pearson  

Dunckley, Lynne 2003 Multimedia Databases. An 
Object-Relational Approach 

1a USA Pearson 

Guros, Larry  
Dunckley, Lynne 

2007 Oracle 10g. Developing Media 
Rich Applications 

1a USA Elsevier Digital Press 
 

Tiwari, Shashank 2011 Professional NoSQL 1a USA Jon Wiley & Sons (Wrox) 

 
Referències web 

Títol Descripció URL 

Oracle Oracle: documentació i 
software de Bases de Dades i 
altres productes 

http://www.oracle.com/technology/index.html 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 
 DADES ASSIGNATURA 

 
Assignatura Societat i Legislació Informàtica: 

 l’Activitat Professional 
Codi 220333 Curs acadèmic 2017-2018 

Crèdits ECTS 6 ECTS  Tipus assignatura  Obligatòria 

Curs 2n Curs  Semestre 2n Semestre 

Horari http://www.eug.es/wp-content/uploads/2017/07/Horaris_17-18.pdf 

Llengua de docència Català-anglès 

 
 

 DADES EQUIP DOCENT 
 

 Professor responsable 
Nom professor/a Caterina Rodríguez Rivera 

Correu electrònic caterina.rodriguez@eug.es  

Horari de tutories A convenir 

 
 

PREREQUISITS 

 
Coneixements bàsics sobre l’organització de l’Estat i l’Ordenament Jurídic (Batxillerat) 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA  

 
 
1.- La presència d’aquesta assignatura als estudis de Grau d’Informàtica i Serveis té com a intenció el 
facilitar a l’alumne una base jurídica genèrica envers la regulació que a la nostra actual societat de la 
informació tenen les anomenades “Noves Tecnologies”.  
 
2.- L’assignatura no ha estat concebuda, òbviament, per a la formació de juristes, sinó que es tracta de 
proporcionar a l’alumne conceptes fonamentals pers assegurar-ne, no només un bàsic coneixement de 
la legislació aplicable a l’activitat professional que l’alumne desenvoluparà en un futur, així com una 
aproximació a la jurisprudència aplicable a les Noves Tecnologies, sinó sobretot aconseguir que 
n’adquireixi l’habilitat tècnica necessària per, prèvia identificació de la Normativa aplicable, resoldre o 
enfocar-ne correctament els casos/problemàtiques que se li plantegin en un futur professional. 

 
 
 
 

Índex 
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COMPETÈNCIES I RESULTATS D’APRENENTATGE 

  
Competències Específiques 

 

Competència CE3 Avaluar sistemes hardware/software en funció d’un criteri de qualitat 
determinat 

Resultats 
d’aprenentatge 

CE 3.1. Avaluar el grau de compliment del sistema d’informació de la legislació 
informàtica vigent  
CE 3.2. Proposar canvis a realitzar en el sistema informàtic per acomplir amb allò 
regulat per la legislació informàtica vigent  

 

Competència CE5 Demostrar coneixement i comprensió del context econòmic i organitzatiu en el 
que desenvolupa el seu treball.  

Resultats 
d’aprenentatge 

CE 5.1 Demostrar coneixement general de la regulació professional de la 
informàtica  
CE 5.2. Demostrar coneixement general de la legislació informàtica  

 
Competències Transversals 

 
Competència CT18 Assumir la responsabilitat social, ètica, professional i legal (en el seu cas), que 

es derivi de la pràctica de l’exercici professional  

 
Competències Generals 
 

Competència Comunicació oral i escrita  

Resultats 
d’aprenentatge 

-expressió escrita desenvolupada per l’alumne en la redacció de practiques, treball 

d’auditoria, i prova final  
-expressió oral de l’alumne en les seves intervencions a classe a l’hora de defensar 
la seva postura davant la resolució de plantejaments pràctics  
- expressió oral de l’alumne en la defensa i exposició del seu treball de recerca 

 
Competència Capacitat d’anàlisi i síntesi i capacitat de generar solucions òptimes  

Resultats 
d’aprenentatge 

-A desenvolupar al moment de resoldre casos pràctics. L’alumne haurà de treballar 
les seves capacitats de comprensió de la situació, de detecció de les possibles 
problemàtiques plantejades a l’enunciat i de determinar-ne la normativa aplicable i 
les possibles solucions aplicables al cas.  

 
Competència Aprenentatge autònom  

Resultats 
d’aprenentatge 

-recerca d’informació per part de l’alumne per a desenvolupar el temari exposat a 

classe  
-recerca de legislació i jurisprudència adequades per aplicar a la resolució de 
pràctiques.  
- Mostrar capacitat d’aplicar coneixements teòrics a la pràctica.  

 
Competència Gestió de la informació  

Resultats 
d’aprenentatge 

-L’alumne haurà d’aprendre a gestionar Internet per a la recerca de la informació 
adequada per al desenvolupament del temari  

Índex 
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Competència Compromís ètic  

Resultats 
d’aprenentatge 

-Actuar amb prudència i ajustant-se a la legalitat en la realització de la tasca 
professional evitant l’accés a informació conflictiva i/o il·legal.  

 
Competència Raonament crític  

Resultats 
d’aprenentatge 

-Capacitat d’anàlisi i de detecció d’allò substancial exposat, tant al 

desenvolupament del temari com per a la resolució de casos pràctics.  
-Capacitat de pressa de decisions  

 

CONTINGUTS 
 
PROGRAMARI  
El programa es divideix en 7 grans apartats que pretenen facilitar una visió global del  
marc normatiu regulador, i en constant evolució, dels conflictes jurídics sorgits arrel de les Noves 
Tecnologies :  

SOCIETAT I LEGISLACIÓ INFORMÀTICA: L’ACTIVITAT PROFESSIONAL 
 

1.- INTRODUCCIÓ AL MÓN JURÍDIC  
     1.1.- Breus apunts sobre Dret Constitucional  
             1.1.1.- Home i societat  
             1.1.2.- Fonts del Dret  
             1.1.3.- Branques del Dret  
             1.1.4.- Marc jurídic estatal actual  
      1.2.- Dret i informàtica  
 
2.- ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL  
      2.1.- Què és un Col·legi Professional. Normativa reguladora  
      2.2.- El sentit dels Col·legis Professionals. La Directiva de Serveis i la Llei Omnibus. 
      2.3.- Espai Educació Superior Europeu i situació actual  
 
3.- ÈTICA INFORMÀTICA  
     3.1.- Deontologia Professional  
 
4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL. INDUSTRIAL. DRET DE LA COMPETÈNCIA  
      4.1.- Drets d’Autor versus Propietat Industrial  
      4.2.- La propietat intel·lectual dels productes informàtics:  
              4.2.1.- Bases dades  
              4.2.2.- Software  
              4.3.3.- Websites  
      4.3.- Dret de la Competència  
 
5.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  
5.1.- Anàlisi de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre Dades de Caràcter Personal i del seu 
Reglament de desenvolupament RD 1720/2007, de 21 de desembre en relació al NOU REGLAMENT 
EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES. Canvis operats en la legislació interna.  
5.2.- Incidència de la Normativa sobre Protecció de Dades Personals a la Nostra activitat professional. 
5.3.- Estructura i el·laboració de l’Auditoria de Protecció de Dades 
5.4.- Estructura i el·laboració del Document de Seguretat 
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6.- NOTES SOBRE LA NORMATIVA DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ  
     6.1.- Anàlisi de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 (LSSI).  
     6.2.- La signatura electrònica i la seva legislació  
 
7.- INFORMÀTICA I CODI PENAL  
     7.1.- Tipificació de les faltes i delictes relacionats amb l’activitat professional  
     7.2.- Cassuística 

Índex 
 

METODOLOGIA DOCENT I ACTIVITATS FORMATIVES 

 
 
I.- Mitjançant les activitats supervisades programades dins de l’aula es pretén que l’alumne:  
 
     a) apliqui els coneixements teòrics impartits pel tutor a la lliçó immediatament anterior  
 
     b) arribi a un aprenentatge de la matèria mitjançant la resolució de casos pràctics plantejats    
(aprenentatge basat en problemes)  
 
II.- Mitjançant la realització del treball de recerca es prioritza l’aprenentatge basat en projectes, 
procurant que l’alumne sigui capaç de traslladar els coneixements teòrico-pràctics assolits a la 
realització d’un projecte de recerca.  
 
III.- Mitjançant les activitats dirigides programades fora de l’aula es pretén que l’alumne prengui 
contacte directe amb el món de la Justícia i del Dret, copsant la possible aplicació pràctica de les 
qüestions estudiades a les classes presencials.  

 

TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Activitats  
Dirigides 

 

Exposicions teòriques-participatives  CE 11.1 i CE 16.2  56 h  

Pràctiques final mòduls temari  
CE 11.2, CE 11.3, CT4 i 

CT5  
10 h 

Activitats 
Supervisades 

Tutories programades  CE1, CT2 CE1, CE3  20 h 

Activitats 
Autònomes 

 

Cerca i tractament d’informació  CE1, CE3, CG1  5 h 

Treball autònom  CE1, CE3  15 h 

Estudi  CE 1, CE3  10 h 

HORES TOTALS  116 hores 
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AVALUACIÓ 
 

AVALUACIÓ: Mètodes Generals d’Avaluació:  
L’avaluació serà Mixta: 

- Es realitzarà un seguiment de  l’alumne (realització de treballs personals i d’exposició, un 
mínim de tres proves teorico-pràctiques)  

- Lliurament i exposició de Treball de recerca.  
 
Sistema de Qualificació:  
La qualificació de l’assignatura tindrà present:  

- Assistència i participació a classes i realització pràctiques i altres activitats d’aprenentatge  
- Superació de Proves Teòrico-pràctiques  
- Quan l’alumne no hagi presentat i defensat, en el termini establert, el treball de recerca 

previst la qualificació serà un No Avaluable. 
- Es preveu un examen de recuperació de l’assignatura, si bé per poder presentar-se caldrà 

prèviament haver presentat el treball d’investigació. 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
PERCENTATGE 
NOTA FINAL 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

HORES 
DEDICACIÓ DE 
L’ESTUDIANT 

Parcial T1  
 

10% 
CE 1.1, CT2  

 
2,5 

 

Parcial T2 i T3 5% 
CE 1.1, CT2  

 
2,5 

 

Parcial T4  10% 
CE1.1, CT2  

 
2,5 

 

Parcial T5  10% 
CE1.1, CT2  

 
2,5 

 

Parcial T6 10% CE1.1, CT2 2,5 

Parcial T.7 5% 
CE1.1, CT2  

 
2,5 

 

TREBALL RECERCA 40% 
CE1.1, CT2  

 
10 

ACTIVITATS APRENENTATGE 10%  10 

HORES TOTALS  35 hores 
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Barcelona  
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