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Informació general de l'assignatura

Denominació ESTRUCTURES DE DADES

Codi 102375

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Tècniques d'Interacció
Digital i de Computació

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRALAB TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació SAYAGO BARRANTES, SERGIO

Departament/s INFORMÀTICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Segons el marc acadèmic de graus de la EPS: 
- 1 ECTS = 25 hores; 6 ECTS = 150 hores 
- 40% (60h) de treball presencial; 60%(90h) de treball autònom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català, castellà i anglés

Distribució de crèdits Veure apartat tipus d'activitat, crèdits i grups
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

SAYAGO BARRANTES, SERGIO sergio.sayago@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

Estructura de Dades és una assignatura de 6 ECTS, de formació específica, i de caràcter obligatori, que
s’imparteix al primer semestre del segon curs del Grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació (GTIDIC)

El GTIDIC té com a principal objectiu el de formar a professionals del mon de la computació amb una vessant molt
pràctica, prestant especial atenció al disseny i implementació d’aplicacions interactives. Els graduats en el GTIDIC
estaran plenament preparats per a exercir  de professionals en el mon de les TIC, especialment en el disseny i
desenvolupament d’aplicacions interactives.

L’assignatura d’Estructura de Dades és l’única assignatura del GTIDIC que es centra en les estructures de dades.
L’assignatura té un enfoc molt pràctic, en línia amb el GTIDIC. Aquest enfoc es materialitza en 4 conjunt de
problemes, amb exercicis per aprofundir en els aspectes de teoria, i en 4 pràctiques, en les que es desenvolupen
“mini” projectes.

L’assignatura d’Estructura de Dades està dissenyada per a que sigui la continuació natural de Programació
Orientada a Objectes, perquè aprofundeix en el paradigma de la POO. Aquest aspecte es farà programant en
JAVA. Estructura de Dades també intenta complementar Matemàtiques per a la Computació i Tècniques per a la
Computació, discutint l’anàlisi d’algoritmes per avaluar la seua complexitat.

Estructura de Dades està dissenyada de tal manera que la càrrega de treball sigui el més constant possible,
evitant pics de feina. Aquest aspecte implica una dedicació continua.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Conèixer i saber treballar amb les principals estructures de dades d’accés seqüencial i en forma
arborescent, i conèixer els principals aspectes de les estructures de dades d’accés directe.
Aprofundir en la programació orientada objectes: utilitzar interfícies, classes abstractes i genèrics en la
programació d’estructures de dades mitjançant la Java Collections Framework.
Aplicar la notació “Big-Oh” per tal d’analitzar el cost de les principals operacions a les estructures de dades,
i implementar algoritmes i operacions més eficients amb aquestes estructures.
Aprofundir en la recursivitat; dissenyar mètodes recursius i transformar-los en iteratius per tal de recórrer
estructures de dades enforma arborescent.
Dissenyar i implementar classes que combinin diferents estructures de dades I aspectes de la programació
orientada a objectes per tal de donar solució a problemes concrets

Competències

Bàsiques

B03. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea
d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Transversals

CT3. Implementar noves tecnologies i tecnologies de la informació i la comunicació.
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Generals

CG10. Capacitat per a aplicar les tècniques algorísmiques adequades per a la resolució de problemes
computacionals.

Específiques

CE2. Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorísmica i
complexitat computacional, i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la computació.

CE9. Conèixer, dissenyar i utilitzar de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequats la resolució
d’un problema

CE10. Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions digitals interactives de forma robusta,
segura i eficient, escollint el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Introducció a l’anàlisi d’algorismes
Aspectes importants de la programació orientada a objectes per ED
Principals estructures de dades d’accés seqüencial
Estructures de dades arborescents
Taules

Eixos metodològics de l'assignatura

Grup Gran

classes magistrals participatives

Grup Mitjà

Problemes / Exercicis (amb ordinador)
Pràctiques de laboratori (mini projectes)

Treball autònom

Estudi de la teoria
Realització de pràctiques
Realització de problemes

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Setmana Grup Gran Grup Mitjà

1
Presentació
T1: introducció a l’anàlisi d’algoritmes

Problemes P1

2 T2: Aspectes de POO per ED
Lliurament P1
Problemes P2

3 T2: Aspectes de POO per ED P2

4 T2: Aspectes de POO per ED P2

5 T3: ED d’accés seqüencial: piles i llistes; anàlisi de costos
Lliurament P2
Inici PRA1

6 T3 – llistes i vectors; anàlisi de costos PRA1
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7 T3 – cues; anàlisi de costos
Lliurament PRA1
Inici PRA2

8 T3 – cues; anàlisi de costes Lliurament PRA2

9 Setmana de parcials  

10 T4 – Arbres i recursivitat Inici P3

11 T4 – recorreguts
Lliurament P3
Inici PRA3

12 T3 – arbres binaris, principals operacions PRA3

13 T4 – diferents tipus d’arbres
Lliurament PRA3
Inici P4

14 T5 – taules
Lliurament P4
Inici PRA4

15 T5 Lliurament PRA4

16 Setmana de parcials  

17 Setmana de parcials  

18 Setmana de tutories  

19 Exàmens de recuperació  

Segons el calendari acadèmic de la EPS al Campus d’Igualada:

Inici de curs: 12 de Setembre 2019
Fi de classes primer semestre: 20 de Desembre 2019
Festius: 28 Setembre, 12 Octubre, 1 Novembre, 6 Desembre

Sistema d'avaluació

Marc d’avaluació

Segons el pla d’estudis del GTIDIC:

les proves escrites tenen una ponderació mínima del 20% i una màxima del 50% de la nota final
les proves pràctiques tenen una ponderació mínima del 50% i una màxima del 80% de la nota final

Segons el marc acadèmic de graus de la EPS, la UdL estableix que:

el número mínim d’activitats avaluables és 3
els estudiants tenen dret a recuperar tota activitat d’avaluació amb un pes igual o superior al 30% de la nota
final de l’assignatura
les activitats de recuperació tenen un pes màxim del 80% de la nota final

Acrònim
Activitat
d’avaluació

Pes
Nota
mínima

En
grup

Obligatòria Recuperable

TP1 Primer parcial 25% 4 NO Si Si

TP2 Segon parcial 25% 4 NO Si Si

PP
Pràctiques i
Problemes

50% 5 SI (2) Si Si

L’assignatura es supera amb Nota Final (NF) >= 5
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NF= 0.25*TP1 + 0.25*TP2 + 0.5*PP

PP = 50% Nota_Pràctiques + 50% Nota_Problemes

Para calcular PP, Nota_Pràctiques i Nota_Problemes >=4

Nota_Pràctiques = 0.25*PRA1+0.25*PRA2+0.25*PRA3+0.25*PRA4
Nota_Problemes = 0.25*P1 + 0.25*P2 + 0.25*P3 + 0.25*P4

En el cas de les recuperacions

La nota màxima de recuperació de PP és de 6. La nota mínima de recuperació és 5.
La nota màxima de recuperació de TP1 i TP2 és de 6. La nota mínima de recuperació és 4.

Bibliografia i recursos d'informació

William J. Collins. Data Structures and the Java Collections Framework. Third edition. John Wiley & Sons, 2011.
USA.

Adam Drozdek. Data Structures and Algorithms in Java. Second edition. Thomson Learning, 2015. USA.

Maurice Naftalin, Philip Wadler. Java Generics and Collections. O'reilly, 2007. USA.

Josep Maria Ribó. Apropament a les estructures de dades del del programari lliure. Edicions de la Universitat de
Lleida, 2018, Lleida.

Mark Allen Weiss. Data Structures & Problem Solving Using Java. Fourth Edition. Addison Wesley, 2010. USA.
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