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Unitat que imparteix: 723 - CS - Departament de Ciències de la Computació.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).

Curs: 2015 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Castellà, Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: Prof. Ferran Virgos Bel

Altres: Prof. Ferran Virgós BelProf. Ferran Juan Baruel

CAPACITATS PRÈVIES

Disseny d'algorismes. Composicions bàsiques de la programació estructurada. Disseny descendent. Coneixements de disseny modular
per reutilitzar. Sintàxi d'algun llenguatge del model imperatiu.

REQUISITS

Assignatura d'Informàtica de primer curs

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Transversals:
1. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la
importància,  decidint  la manera de dur-la a terme i  el  temps que cal  dedicar-hi  i  seleccionant-ne les fonts d'informació més
adequades.

METODOLOGIES DOCENTS

-    Totalment activa, orientada a eix d'activitat. Exposició gaire bé sempre indirecta de la teoria, via exemples (eix d'activitat).-
    L'assignatura utilitza material didàctic bàsic (en forma de transparències PWP) inclòs en el servidor de la intranet de l'escola així
com a l'extranet (Moodle). -    Cada setmana hi ha una pràctica LAB-sub-eix activitat que, més tard,l'alumne ha d'aplicar a un altre
exemple per tal de fer un "dossier.-    En forma complementària es realitzen activitats no presencials dirigides, en forma de projecte
de nivell superior.-    Finalment, la metodologia contempla l'existència d'un prova i un examen final, així com un congrés d'alumnes

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

    L'assignatura d'informàtica de primer curs prevista en el Pla d'estudis, si be treballa el seu objectiu introductori, no permet, per
manca de temps, que els alumnes assoleixin unes competències reals de programació, en el sentit de completar una aplicació de
mitjana complexitat amb una orientació realment professional, o col·laborar en pla d'igualtat en un equip multidisciplinari (per
exemple, amb informàtics).Per això, els objectius generals de l'assignatura son:-    Completar la visió inicial, de tipus bàsic i genèric,
obtinguda a l'assignatura d'Informàtica , amb capacitats addicionals necessàries per la base d'un professional de l'enginyeria que hagi
de col·laborar en projectes multidisciplinaris de programació, incorporant conceptes que li permetran una actitud activa (saber fer) en
el desenvolupament d'aplicacions de mitjana complexitat i/o una "col·laboració" en projectes en equip de tipus multidisciplinar i de
talla superior. -    En particular, avançar en l'enginyeria del software de tipus bàsic. Ens referim a modularitat amb ocultació i
conceptes d'orientació a objecte (menys rellevància a programació visual a qui donem un pes important però no essencial) i altres
complementaris com recursivitat, gestió dinàmica de dades i gestió d'excepcions.-    Visualitzar un cicle de vida més ample des de les
etapes d'especificació i disseny, veure el cicle de vida com una part del mètode i valorar la necessitat de la documentació.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 90 60.00

Hores grup petit 60 40.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

T1. Especificació, disseny i programació amb programació modular.

Descripció:
S1. Introduccio i modularitatS2. El concepte d'Information Hiding (IH). Aplicacions PM amb IH.S3. Recursivitat

Objectius específics:
Consolidar coneixements de programació aplicant criteris de disseny modular amb Information Hiding.

Activitats vinculades:
- Exposició de conceptes - Resolució Exercicis - Pràctiques de Laboratori - Dossier i treball NP1-t

T2. Concepte de CLASSE "bàsic" (ocultació d'informació, o tipus abstracte de dada, TAD)

Descripció:
S4. IH i el model OO. El concepte de CLASSE. Propietats i mètodes.S5. Una aplicació amb OO.

Objectius específics:
Especificar, dissenyar i desesenvolupar una classe.

Activitats vinculades:
- Exposicions- Exercicis- Dossier- Activitat NP2-LAB

T3. Estructures dinàmiques

Descripció:
S6. Estructures dinàmiques. El concepte de pointer. Procediments de gestió de la memòria.S7. Una aplicació amb OO i
estructures dinàmiques.

Objectius específics:
Dissenyar amb estructures dinàmiques.

Activitats vinculades:
- Exposicions- Exercicis- Dossier- NP3-t

T4. Introducció a la programació visual

Descripció:
S8. Introducció a la PV. Components. Propietats i mètodes.S9. Més de PV. Una aplicació amb PV

Objectius específics:
Desenvolupar una petita aplicació amb PV

Activitats vinculades:
- Exposicions- Exercicis- Dossier- NP4-lab
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T5. Classificació, herència i polimorfisme

Descripció:
S10. La taxonomia de classificació i herenciaS11. Polimorfisme i mètodes virtuals

Objectius específics:
Desenvolupar una petita aplicació fent ús de classificació amb polimortisme.

Activitats vinculades:
- Exposicions- Exercicis- Dossier- Activitat NP5-t

T6. Aspectes finals i complementaris

Descripció:
S12. Gestió d'excepcionsS13. FitxersS14. Disseny amb componentsS15. Congrès

Objectius específics:
Avançar tan com sigui posible en aspectes complementaris

Activitats vinculades:
- Exposicions- Exercicis- Dossier- NP6-lab- Activitat Congrès

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

LAB i dossier = 30%No presencialitat =30%Congrès =10%Prova final = 30%
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