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Guia docent
270085 - PES - Projecte d'Enginyeria del Software

Última modificació: 01/02/2023
Unitat responsable: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Unitat que imparteix: 747 - ESSI - Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2010). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: SILVERIO JUAN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ - JAVIER FRANCH GUTIÉRREZ

Altres: Primer quadrimestre:
SERGI IBÀNYEZ PEÑA - 13
SILVERIO JUAN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ - 11
JORDI PIGUILLEM POCH - 12

Segon quadrimestre:
MARÍA JOSÉ CASAÑ GUERRERO - 21
JAVIER FRANCH GUTIÉRREZ - 21
SERGI IBÀNYEZ PEÑA - 22
SILVERIO JUAN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ - 12, 13
MATÍAS SEBASTIÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ - 13
JORDI PIGUILLEM POCH - 11

CAPACITATS PRÈVIES

Les adquirides a les assignatures pre-requisit de PES

REQUISITS

- Pre-requisit AS
- Pre-requisit ER
- Pre-requisit GPS

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CES1.1. Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes i serveis software complexos i/o crítics.
CES1.3. Identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats a la construcció de software que es poguessin presentar.
CES1.7. Controlar la qualitat i dissenyar proves en la producció de software.
CES2.1. Definir i gestionar els requisits d'un sistema software.
CES2.2. Dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació, utilitzant mètodes d'enginyeria del software que integrin
aspectes ètics, socials, legals i econòmics.

Genèriques:
G4. Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats sobre
temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.
G5. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb la
finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir compromisos
tenint en compte els recursos disponibles.
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METODOLOGIES DOCENTS

És una assignatura de projecte, i per tant de caire pràctic. Les classes seran sempre en aules de laboratori, amb un nombre esperat
de 3 a 5 equips de projecte per aula. Els equips de projecte seran formats per 5 a 7 alumnes, per poder acabar implementant un
prototipus no trivial.

Les explicacions de conceptes que cal fer (la major part al principi, però també en qualsevol moment quan cal) es faran a la mateixa
aula. El professor, a l'aula, actuarà com tutor dels equips. Les dues presentacions previstes es faran també en hores de laboratori.

El projecte partirà d'una idea general, i  tractarà de reproduir el cas d'un projecte real, amb tots els seus elements (terminis,
entregables, gestió del projecte, etc.). La metodologia utilitzada serà àgil, organitzada en una fase inicial d'incepció i 3 o 4 iteracions
de desenvolupament. Els aspectes tècnics que es posaran en pràctica corresponen a les assignatures precedents (IES, BD, ER, AS,
GPS).

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

1.Reforçar els conceptes ja adquirits en assignatures prèvies per mitjà de la seva posta en pràctica en un projecte
2.Saber posar en pràctica els principis de la gestió de projectes
3.Saber fer un seguiment sistemàtic i disciplinat d'un mètode
4.Saber usar correctament eines de suport a la gestió i desenvolupament del projecte
5.Saber fer presentacions del projecte a públics diferenciats
6.Saber redactar la memòria tècnica del projecte, així com altres documents resultat del treball

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Hores grup petit 60,0 40.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Presentació del projecte

Descripció:
Descripció del funcionament, enunciat, guia del projecte, formació dels equips de projecte

Antecedents

Descripció:
Breu resum del coneixement adquirit en assignatures prèvies que és rellevant per a la realització del projecte

Entorn de desenvolupament

Descripció:
Descripció de les eines de desenvolupament necessàries per al projecte
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Fase d'incepció del projecte

Descripció:
Desenvolupament dels artefactes propis de la fase d'incepció del projecte

Fase inicial de desenvolupament del projecte

Descripció:
Desenvolupament dels artefactes propis de des dues primeres iteracions de desenvolupament del projecte

Fase final de desenvolupament del projecte

Descripció:
Desenvolupament dels artefactes propis de des dues darreres iteracions de desenvolupament del projecte

ACTIVITATS

Posta en marxa del projecte

Descripció:
Llegeix el material, forma equips de projecte i assignen rols

Objectius específics:
2, 3

Competències relacionades:
G5. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb
la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir
compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Dedicació: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h

Antecedents

Descripció:
Posar en clar els coneixements necessaris per a la realització del projecte

Objectius específics:
1

Competències relacionades:
G5. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb
la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir
compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Dedicació: 6h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 2h
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Configuració de l'entorn de desenvolupament

Descripció:
Familiaritzar-se amb les eines

Objectius específics:
4

Dedicació: 8h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 6h

Fase d'incepció del projecte

Descripció:
Els equips de projecte desenvolupen el projecte amb el suport del professor tutor per dubtes i consultes

Objectius específics:
1, 2, 3, 4, 6

Competències relacionades:
G5. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb
la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir
compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
G4. Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats
sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.

Dedicació: 34h
Grup petit/Laboratori: 16h
Aprenentatge autònom: 18h

Fase inicial de desenvolupament del projecte

Descripció:
Els equips de projecte desenvolupen el projecte amb el suport del professor tutor per dubtes i consultes

Objectius específics:
1, 2, 3, 4, 6

Competències relacionades:
G5. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb
la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir
compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
G4. Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats
sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.

Dedicació: 34h
Grup petit/Laboratori: 16h
Aprenentatge autònom: 18h
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Fase final del projecte

Descripció:
Els equips de projecte desenvolupen el projecte amb el suport del professor tutor per dubtes i consultes

Objectius específics:
1, 2, 3, 4, 6

Competències relacionades:
G5. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb
la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir
compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
G4. Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats
sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.

Dedicació: 34h
Grup petit/Laboratori: 16h
Aprenentatge autònom: 18h

Lliurament fase d'incepció

Descripció:
Documentació relativa a l'abast del projecte, els usuaris interessats i planificació inicial

Objectius específics:
1, 2, 3, 4, 6

Competències relacionades:
G5. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb
la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir
compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
G4. Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats
sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.

Dedicació: 8h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 6h

Presentació inicial del projecte

Descripció:
Presentació orientada a client, on cal explicar la funcionalitat del sistema software que es farà, sobre quina plataforma, i a qui va
dirigida

Objectius específics:
5

Competències relacionades:
G5. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb
la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir
compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
G4. Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats
sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.

Dedicació: 6h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 4h
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Control intermedi de la progressió del projecte

Descripció:
Avaluació de les dues primeres iteracions de desenvolupament del projecte segons uns criteris pre-establerts

Objectius específics:
1, 2, 3, 4, 6

Competències relacionades:
G5. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb
la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir
compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
G4. Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats
sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.

Dedicació: 4h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 2h

Presentació final del projecte

Descripció:
Presentació orientada a enginyers, on cal explicar el seu contingut tècnic

Objectius específics:
5

Competències relacionades:
G5. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb
la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir
compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
G4. Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats
sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.

Dedicació: 6h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 4h

Lliurament final del projecte

Descripció:
Entrega de la documentació final del projecte i demostració d'un prototip

Objectius específics:
1, 2, 3, 4, 6

Competències relacionades:
G5. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb
la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir
compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
G4. Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats
sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.

Dedicació: 8h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 6h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

En una assignatura de projectes, el que es qualifica és la realització del projecte. Aquest es desenvolupa en equip, però també els
membres de l'equip han de complir les tasques assignades de forma individual. Com a resultat, la nota final de cada estudiant es
determina a partir de la fórmula següent:

Nfinal = Nequip * FactIndiv

La nota global Nequip del projecte té en compte l'ambició del projecte, els artefactes informàtics produïts, la gestió d'equip, la
documentació i les presentacions:

Nequip = (0.6*Artefactes + 0.2*GestióProjecte + 0.2*(Docum+Presentacions))*Ambició, on:

- La nota dels artefactes és una suma ponderada de tots els artefactes. Com a artefacte més important, el prototipus executable
representa el 50% d'aquesta nota.
- En la gestió del projecte s'hi inclouen tant aspectes humans (p.e., repartició equilibrada de la feina, compliment de terminis, ...) com
l'ús eficient de les eines de desenvolupament (p.e., repositori de codi -git-, ...).
- En la documentació i presentació s'hi inclouen sobretot aspectes comunicatius i de pulcritud (professionalitat en la feina feta).
- L'ambició mesura la complexitat final del software produït, i és un factor multiplicatiu entre 0.8 i 1.2 determinat pel professor. En tot
cas, aquest factor multiplicatiu no pot fer créixer la nota de l'equip Nequip més enllà de 10.

El factor individual FactIndiv també és un factor multiplicatiu entre 0.8 i 1.2 (i similarment, no pot fer créixer la nota final Nfinal més
enllà de 10). Aquest factor s'obté a partir de l'avaluació que fa el professor sobre la participació de l'estudiant al lliurament i de
l'avaluació que fan la resta de companys del grup sobre la participació de l'estudiant al lliurament. En casos realment excepcionals,
FactIndiv pot ser menor que 0.8 per aquells estudiants amb molt baixa dedicació al projecte al llarg de tot el curs

L'avaluació de les competències transversals s'obté directament dels factors del projecte:
Comunicació Oral i Escrita = (Docum+Presentacions)*FactorIndiv
Treball en equip = GestióProjecte*FactorIndiv

i tenen uns valors A, B, C, D, segons:
A si la nota es superior a 8.4
B si la nota està entre 7 i 8.4
C si la nota està entre 5 i 6.9
D si la nota és inferior a 5
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- Cohn, M. User stories applied: for agile software developmentnt. Addison-Wesley, 2004. ISBN 9780321205681.
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Complementària:
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RECURSOS

Enllaç web:
- http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/769.html#fig4. Recordatori simple sobre UML
- http://www.uml.org/. Site de UML
- https://about.gitlab.com/. Site de gitlab
- https://bitbucket.org/. Site de bitbucket
- https://developer.android.com/studio/index.html. Site de Android Studio
- https://github.com/. Site de GitHub
- https://gradle.org/. Site de Gradle
- https://tree.taiga.io/. Informació sobre Taiga
- https://trello.com/. Site de Trello
- https://www.scrum.org/scrum-guide. The SCRUM Guide
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