
 

GUIA DOCENT

DISSENY D'APLICACIONS
INTERACTIVES
Coordinació: MARCO RUBIO, JAVIER

Any acadèmic 2021-22

2021-22



Informació general de l'assignatura

Denominació DISSENY D'APLICACIONS INTERACTIVES

Codi 102384

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Tècniques d'Interacció
Digital i de Computació

3 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 MARCO RUBIO, JAVIER

Departament/s INFORMÀTICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL

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

40% presencial / 60% treball autònom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

LÓPEZ FERNÁNDEZ, JESÚS
MARÍA

jesus.lopez@udl.cat 3

MARCO RUBIO, JAVIER javier.marco@udl.cat 3

Informació complementària de l'assignatura

Aquesta assignatura s'imparteix en el segon semestre del l'tercercurso de l'Grau en Tècniques d'Interacció Digital i
de Computació.
S'engloba dins de la material d'anàlisi i disseny d'aplicacions interactives, sent de caràcter obligatori.

Objectius acadèmics de l'assignatura

- Aplicar els patrons bàsics de disseny orientat a objectes a problema de mida reduïda
- Definir dissenys que siguin robustos respecte dels canvis
- Comprendre les necessitats d'emmagatzematge d'informació que tenen els usuaris
- Comprendre les diferents tecnologies que faciliten la gestió de dades emmagatzemades de forma distribuïda
- Comprendre les diferents tecnologies NoSQL que faciliten l'emmagatzematge de grans volums d'informació

Competències

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva
àread'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CT3. Adquirir capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació
CG1. Capacitat per a concebre, planificar i desenvolupar projectes en l’àmbit de les TIC.
CG4. Capacitat per a emprar els mètodes de l’enginyeria del programari en el desenvolupament d’aplicacions
informàtiques interactives
CG9. Capacitat d’anàlisi i síntesi
CE3. Coneixements bàsics sobre l’ús i programació d’ordinadors, sistemes operatius i bases de dades útils per al
desenvolupament d’aplicacions informàtiques interactives.
CE6. Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, garantint la
seva fiabilitat, seguretat i qualitat.
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.
CE13. Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que
permetin el seu ús adequat, i el disseny, anàlisi i implementació d’aplicacions interactives basades en elles
CE15. Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de programari

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

- Patrons de disseny orientat a objectes
- Introducció a l'arquitectura d'aplicacions
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- Disseny de la capa de persistència
- Bases de dades distribuïdes i no relacionals

Eixos metodològics de l'assignatura

El curs es desenvolupa de la següent manera:

- S'estableix un grup de teoria (aula) i un grup per a pràctiques (praula).

- En el grup de teoria es presenten els continguts de l'assignatura

- En el grup de praula es posa en pràctica el que s'ha vist a l'aula

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Setmana Aula Praula

1 POO Presentación Asignatura

2 Pilars i relacions POO P1

3
Model-Vista-Controlador + Principio
Bàsics POO

P1.

4
Principios Sàlids POO + Introducció
Patrons

P1

5 Patrons de Diseny de Creació P2

6 Patrons de Diseny de Creació P2

7 Patrons de Diseny de Creació P2

8 1er parcial  

9 Patrons de Diseny Estructurals P3

10 Patrons de Diseny Estructurals  

11 Patrons de Diseny Estructurals P3

12
Patrons de Diseny de
Comportament

P3

13  P4

14
Patrons de Diseny de
Comportament

P4

15
Patrons de Diseny de
Comportament

P4

16
Bases de dades distribuïdes i no
relacionals

 

17 2º Parcial  

18 Recuperació  

Sistema d'avaluació

Sistema
d’Avaluació

Activitat Pes En grup
Indispensable
Per superar
assignatura

Recuperable
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Prova escrita
Exámenes
parciales (2)

30 % (50%
cada parcial)

no
Sí
(cada parcial nota
mínim 5)

Si

Prova práctica Pràctica 1 15% no no Si

Prova pràctica Pràctica 2 20% no no Si

Prova pràctica Pràctica 3 20% no no Si

Prova pràctica Pràctica 4 15% no no Si

Nota Evaluació = Mitja ponderada de totes les actividats

Nota final (si es compleixen mínims) = NotaEvaluación

Nota final (si no es compleixen mínims) = NotaEvaluación (si NotaEvaluación és menor que 5) o 4.5 (si
NotaEvaluación és mayor o igual que 5).

 

Bibliografia i recursos d'informació

Dathan, Brahma., and Ramnath, Sarnath. Object-Oriented Analysis, Design and Implementation: An
Integrated Approach, 2nd ed. Springer Publishing Company, Incorporated, 2015.
Gamma, Erich., Helm, Richard., and Johnson, Ralph. Design Patterns: Elements of Reusable Object-
Oriented Software. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1995
O’Regan, Gerard. Concise Guide to Software Engineering: From Fundamentals to Application Methods.
Springer Publishing Company, Incorporated, 2017.
Alexander Shvets. Dive into Design Paterns. Refactoring Guru
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