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Informació general de l'assignatura

Denominació MODELS DE PROCÉS

Codi 102054

Semestre d'impartició 2n Q Avaluació Continuada

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 2

Crèdits pràctics 4

Horari de tutoria/lloc L'horari de tutoria s'acordarà amb cita prèvia mitjançant correu electrònic.

Departament/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Modalitat Presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català i anglès. La classes es realitzaran en català però gran part del material i
recursos facilitats es trobarà en anglès.

Grau/Màster Grau en Enginyeria Informàtica

Horari de tutoria/lloc L'horari de tutoria s'acordarà amb cita prèvia mitjançant correu electrònic.

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

Jordi Torrecillas - jtorrecillas@diei.udl.cat 
Jordi Virgili - jvirgili@diei.udl.cat
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


JORDI TORRECILLAS GARCIA 
JORDI VIRGILI GOMÀ 

Informació complementària de l'assignatura

L'assignatura es divideix en dues grans parts, que coincideixen amb la primera part del semestre (fins al parcial) i
la segona part fins a final del curs.

En la primera, es presenten tècniques i metodologies de gestió de projectes i models de desenvolupament de
software, centrant-nos principalment en models àgils.

En la segona, es proposa el desenvolupament d'un projecte de software en equip usant les metodologies i eines
presentades durant la primera part. Aquest projecte serà comú amb la resta d’assignatures que es cursen durant
aquest semestre corresponents a la menció en “Enginyeria del software”.

Per seguir aquesta assignatura es necessari tenir coneixements previs de programació, tot i no ser necessari
conèixer els llenguatges utilitzats Python/Django, sí que s'ha de tenir coneixements bàsics i comprensió sobre
programació.

Objectius acadèmics de l'assignatura

- Conèixer i aprofundir en conceptes de gestió de projectes.

- Aprendre a elaborar un pla per a la gestió d’un projecte, executar-lo i fer-ne el seguiment.

- Conèixer els models existents de desenvolupament de software, especialment els models àgils.

- Realitzar un projecte de desenvolupament de SW real seguint una metodologia àgil.

(Podeu veure més informació a l'apartat "Competències").

Competències

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Objectius

Usar eines de control de versions per gestionar el procés de revisió dels aplicatius
Gestionar projectes de desenvolupament de software de forma eficient.

 

Competències específiques de la titulació

Capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar
solucions programari sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.

Objectius

Dissenya programes de manera dirigida per la depuració
Aplica els patrons de disseny de programes que més convenen en cada situació.
Coneix els models iteratius de desenvolupament de programari.
Participa en el desenvolupament de programari col.laboratiu amb les eines adients.

 

Capacitat per dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació utilitzant mètodes de
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l'enginyeria del programari que integrin aspectes ètics, socials, legals i econòmics.

Objectius

Participa en el desenvolupament de programari col.laboratiu amb les eines adients.
Coneix i aplica els models àgils de desenvolupament de programari.
Dissenya programes de manera dirigida per la depuració.

 

Capacitat per desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes software que satisfacin tots els requisits
de l'usuari i es comportin de forma fiable i eficient, siguin assequibles de desenvolupar i mantenir i
compleixin normes de qualitat, aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de la Enginyeria del
Software.

Objectius

Coneix i aplica models iteratius de desenvolupament de programari.
Dissenya programes de manera dirigida per la depuració.

 

Competències transversals de la titulació

Capacitat de comprendre les necessitats de l'usuari expressades en un llenguatge no tècnic
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Continguts fonamentals de l'assignatura

Primer part de l’assignatura:

Gestió Projectes
Conceptes bàsics
Projectes dintre de les organitzacions
Restriccions
Sol·licituds i propostes de projectes
Filosofia PMI

 

Models de procés en enginyeria del Software
Introducció als models de procés
Models i metodologies
Models existents (característiques, comparacions...)
Introducció als models àgils

 

Xtreme Programming
Definició i característiques
Pair programming
Pair review
Stories
Integració continua
Desenvolupament de programari dirigit per la depuració (Test-Driven Developmen)
Classe pràctica tests

 

Gestió àgil de projectes
Definició i característiques
Metodologies àgils:
Evolució dels User Case als User Stories
Scrum, Lean IT, Kanban...

 

Organitzacions i negociació amb projectes àgils
Maduresa de les organitzacions
Contractació en projectes àgils

 

Segona part de l’assignatura

Desenvolupament del projecte de software
Elaboració Acta de constitució del projecte
Elaboració Pressupost
Elaboració Kanban
Desenvolupament i planificació del treball amb metodologia Scrum
Tancament  de projecte
Presentació projectes
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Eixos metodològics de l'assignatura

Totes les classes es duran a terme de forma presencia; les sessions combinaran aspectes teòrics amb classes
totalment pràctiques. A més a més, els alumnes hauran de realitzar i entregar diferents pràctiques; algunes
d'aquestes pràctiques es duran a terme en grups i d'altres individualment.

En l'apartat "Pla de desenvolupament" d'aquesta guia trobareu més informació sobre la distribució del curs.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

L'assignatura es divideix en dues grans parts, que coincideixen amb la primera part del semestre (fins al parcial) i
la segona part fins a final del curs.

En la primera, es presenten tècniques i metodologies de gestió de projectes i models de desenvolupament de
software, centrant-nos principalment en models àgils. Aquesta part tindrà un caire més teòric amb la realització
d'activitats i exercicis que s'aniran entregant i s'avaluaran.

En la segona, es proposa el desenvolupament d'un projecte de software en equip usant les metodologies i eines
presentades durant la primera part. Aquest projecte serà comú amb la resta d’assignatures que es cursen durant
aquest semestre corresponents a la menció en “Enginyeria del software”.

Sistema d'avaluació

L’assignatura serà avaluada de forma continuada i estarà composada per les següents parts:

Conjunt d’activitats a lliurar durant la primera part de l’assignatura. 20% de la nota final. (Voluntària)

Consideracions: es demanaran entre 3 i 5 activitats que ponderaran de forma equitativa; la nota mitjana
suposarà el 20% del pes total de l’assignatura.

Una activitat no presentada farà mitjana amb nota 0 amb la resta d’activitats; més d’una activitat no
presentada suposarà un 0 en la ponderació d’aquesta part d’avaluació (el 20%).

Examen parcial. 30% de la nota final. (Obligatòria)

Consideracions: és obligatori realitzar aquest examen per a superar l’assignatura i es necessita una nota
igual o superior a 4 per a superar l’avaluació.

Aquest examen es podrà recuperar durant la setmana de recuperacions.

 

El projecte tindrà un pes del 50% de la nota final, repartit amb dos grups que ponderaran de forma
diferent.

30% - Conjunt d’entregues que s’aniran demanant al llarg del desenvolupament del projecte fins
aconseguir el projecte final. Aquesta part inclou “plantilles”, documentació, contracte... referent al
projecte simulat.
10% - Qualitat del projecte desenvolupat; qualitat, coheència i eficiència del codi.
10% - Presentació final del projecte davant de jurat.

 

 

Percentatge
Nota Final

 Nom activitat
Obligatòria /
Voluntària

Recuperable

20%  Activitats primera part V No
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30%  Examen parcial O Sí

50%

30% Entregues parcials del projecte O No

10 % Qualitat, coherència i eficiència del codi O No

10% Presentació final del projecte global davant de jurat O No

 

La nota final de l’assignatura serà de 0 a 10, sent el 5 la nota mínima per aprovar.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge 5ª Edición. PMI,
2013. ISBN: 978-1-62825-009-1
Project Management Institute, Software Extension to the PMBoK Guide 5th Edition, PMI, 2013.
Henrik Kniberg: Scrum y XP desde las trincheras. C4Media, editor de InfoQ.com, 2007. (Traducció al
castellà). ISBN: 978-1-4303-2264-1
Henrik Kniberg y MattiasSkarin: Kanban y Scrum. Obteniendo lo mejor de ambos.. C4Media, editor de
InfoQ.com, 2010. (Traducció al castellà). ISBN: 978-0-557-13832-6
 Beck, K,: Extreme Programming explained. Second edition. Addison Wesley, 2005. ISBN: 0-321-27865-8.
Pete Deemer; Gabrielle Benefield; Craig Larman; Bas Vodde. The Scrum Primer. A Lightweight Guide to the
Theory and PracBce of Scrum. 2012

S’aniran facilitant altres recursos i indicant la bibliografia al llarg del curs.
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