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Subject's general information

Subject name Computer Science

Code 101409

Semester 1r Q Avaluació Continuada

Typology Troncal

ECTS credits 6

Theoretical credits 3

Practical credits 2

Department Informàtica i Enginyeria Industrial

Teaching load
distribution between
lectures and
independent student
work

(40%) 60 h presencials 
(60%) 90 h treball autònom

Important information
on data processing

Consult this link for more information.

Language Català

Office and hour of
attention

(Contactar amb els professors per correu electrònic) 
jlerida@diei.udl.cat, despatx 3.17 - Escola Politècnica Superior 
jmsola@diei.udl.cat. despatx 1.06 - Escola Politècnica Superior

2013-14

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/ljIirDLEOoUr5Rj


Josep Lluis Lérida Monso 
Josep Ma. Solà

Subject's extra information

Without Translate - Assignatura majoritàriament pràctica en la que l'estudi es fonamenta en la resolució d'exercicis
recomanats i obligatoris. És fonamental el treball personal per obtenir les competències establertes i adquirir les
habilitats necessàries per utilitzar de forma correcta les eines informàtiques amb les que es treballarà durant el
curs. Es poden trobar reculls dels següents materials didàctics al Campus Virtual: http://cv.udl.cat 1. Apunts
d'introducció a la Informàtica aplicada a l'Arquitectura 2. Apunts d'introducció a la Gestió de Bases de Dades 3.
Recull d'exercicis i Bibliografia La utilització del Campus Virtual és fonamental per accedir als recursos de
l'assignatura, a les notificacions sobre les dates de lliurament d'exercicis, agenda de sessions i finalment el
lliurament de pràctiques i proves d'avaluació. 

Learning objectives

Without translate-

El caràcter instrumental de l’assignatura d’informàtica la fan molt útil en gran nombre d’àrees i àmbits
professionals. L'objectiu és proporcionar a l’alumne aquells coneixements de l’àrea que siguin útils i aplicables al
perfil de la seva titulació.

Els objectius principals de l’assignatura són els següents:

1. Descobrir els components bàsics dels computador actuals i les seves principals característiques.
2. Descobrir els elements software necessaris per desenvolupar la seva tasca professional.
3. Descobrir les eines i els procediments necessaris per mantenir segura la informació en el seu lloc de treball.
4. Descobrir les diferencies, virtuts i desavantatges del software lliure i propietari, i aprendre a seleccionar el

més adient segons les característiques i el cost.
5. Seleccionar els elements informàtics més adequats per desenvolupar la seva tasca professional: hardware i

software.
6. Utilitzar tècniques avançades d'edició de documents: Taules de continguts, Referències creuades,

Esquemes de numeració, Estils, Seccions, etc.
7. Utilitzar tècniques avançades per al tractament de dades, realització de càlculs i representació gràfica de la

informació.
8. Adquirir destresa en la utilització de capes, edició de blocs i contorns, així com les eines bàsiques de dibuix

per a l'elaboració de formes en 2D.
9. Resoldre problemes de construcció de formes bidimensional i representar cossos en l'espai a partir d'un

conjunt de dades proporcionades.
10. Descobrir els elements que composen un sistema gestor de bases de dades.
11. Identificar els elements i procediments bàsics per dissenyar una base de dades relacional.
12. Dissenyar i desenvolupar una base de dades d'acord a les necessitats d'organització i emmagatzemament

de la informació.
13. Interrogar una base de dades i mostrar la informació segons els requeriments establerts.
14. Adquirir destresa en la utilització d'un sistema gestor de bases de dades.
15. Identificar clarament les eines informàtiques necessàries per satisfer les necessitats TIC derivades de la

professió.
16. Elaborar de forma correcta i eficient documents tècnics de qualitat.
17. Utilitzar amb destresa les eines informàtiques al seu abast per a l'elaboració i comunicació de la informació.
18. Integrar correctament la informació entre diferents aplicacions.
19. Adquirir l’hàbit de treballar d’una manera ordenada, organitzada i precisa.
20. Expressar la informació de forma ordenada i precisa.

Competences

University of Lleida strategic competences
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Master Information and Communication Technologies.

 

Degree-specific competences

Ability to apply the systems of spatial representation, the development of sketches, the promotion, the
language and the techniques of graphic representation of the constructive elements and processes.

 

Degree-transversal competences 

Ability to reunite and interpret relevant data, inside an area of study, to express reasons which include
reflecting upon relevant subjects of a social, scientific or ethical nature.
Ability for abstraction and critical, logical and mathematical reasoning.
Ability to analyse and synthesise.
Ability to pan and organise the personal work.

Subject contents

Without translate- 

1.  Gestió i tractament de la informació
Concepte de Sistema Gestor de Bases de Dades i components
Estructura d’una BD relacional. Conceptes bàsics
Interrogació d'una Base de dades
Creació d'Informes

2. Introducció al disseny assistit per ordinador
L’entorn de treball
Entrada de dades. Sistemes de coordenades
Comandaments de dibuix
Ajuts al dibuix
Comandaments d’edició
Tecles de funció
Control de la visualització del dibuix. Zooms
Capes i propietats d’objectes
Creació i edició de blocs
Addició de text als dibuixos
Creació i edició de cotes. Estils de cota

3. Aplicació de les eines informàtiques en l'àmbit de treball
Elaboració d'informes
Elaboració de fulls de càlcul
Elaboració de presentacions
Integració de la informació entre les diferents aplicacions
Utilització i explotació d'entorns de treball col·laboratiu

4. Introducció a la Informàtica
Components d'un ordinador

Conceptes bàsics. Evolució dels ordinadors i classificació
Arquitectura d'un ordinador i les seves unitats funcionals
Representació de la informació

El Software del Sistema informàtic
El software del sistema: Sistema Operatiu i Software d'aplicació
El software lliure

Seguretat de la informació i emmagatzemament en xarxa 

Development plan
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Without translate- 

Dates

(Setmanes)
Descripció:

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat treball
autònom

HTNP
(3)

(Hores)

Setmana 1
Presentació de l'assignatura
(GG)

Exposició d'esdeveniments i
metodologia.

1
Revisió
Planificació Docent

1

 
T4. Conceptes i components
d'un SGBD (GG)

Lliçó magistral i Classes
participatives

1 Estudi 2

Setmana 2 T4. Model Relacional (GG)
Lliçó magistral i Classes
participatives

2 Exercicis i Estudi 2

 
Exercici Pràctic BD. (GM)
(Disseny)

Classes participatives i
pràctiques d'aula

2
Resolució
d'exercicis i estudi

4

Setmana 3 No classe     

Setmana 4
T4. Resolució cas pràctic.
(GG)

Aprenentatge basat en
problemes

2
Resolució
d'exercicis i estudi

3

 
Exercici Pràctic BD. (GM)
(Consultes)

Classes participatives i
pràctiques d'aula

2
Resolució
d'exercicis i estudi

4

Setmana 5
T4. Resolució cas pràctic.
(GG)

Aprenentatge basat en
problemes

2 Exercicis i Estudi 4

 PR1. BD (Disseny) (GM)
Classes participatives i
Resolució d'exercicis

2
Resolució
d'exercicis i estudi

4

Setmana 6
T4. Resolució cas pràctic.
(CP1) (GG)

Aprenentatge basat en
problemes

2 Exercicis i Estudi 3

 PR1. BD (Consultes)
Classes participatives i
Resolució d'exercicis

2
Resolució
d'exercicis i estudi

4

Setmana 7 T3. CAD I. (GG)
Classes participatives i
pràctiques d'aula

2 Estudi 4

 PR2. CADI. (GM)
Classes participatives i
Resolució d'exercicis

2
Resolució
d'exercicis i estudi

2

Setmana 8 T3. CAD II. (GG)
Classes participatives i
pràctiques d'aula

2 Estudi 4

 PR3. CADII. (GM)
Classes participatives i
Resolució d'exercicis

2
Resolució
d'exercicis i estudi

3

Setmana 9 PA1. Prova d'avaluació 1 Examen escrit individual 2
Resolució i Revisió
de l'examen

2

Setmana 10 T3. CAD III. (GG)
Classes participatives i
pràctiques d'aula

2 Estudi 4

 PR4. CADIII. (GM)
Classes participatives i
Resolució d'exercicis

2
Resolució
d'exercicis i estudi

3

Setmana 11
T1. Components d'un
ordinador (GG)

Lliçó magistral i Classes
participatives

2 Estudi 2

 
T2. Elaboració d'informes
(GM)

Classes participatives i
pràctiques d'aula

2
Resolució
d'exercicis i estudi

4

Setmana 12
T1. Components d'un
ordinador (GG)

Lliçó magistral i Classes
participatives

2 Estudi 2
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PR5. Elaboració d'informes
(GM) Estudi de cas i resolució 2 Resolució de cas 3

Setmana 13
T1. El Software d'un sistema
informàtic (GG)

Lliçó magistral i Classes
participatives

2 Estudi 2

 
T2. Elaboració de Fulls de
càlcul. (GM)

Classes participatives i
pràctiques d'aula

2
 

Resolució
d'exercicis i estudi

4

Setmana 14
T2. Seguretat de la
informació. (GG)

Lliçó magistral i Classes
participatives

2 Estudi 2

 
PR6. Elaboració de Fulls de
càlcul. (GM)

Estudi de cas i resolució 2 Resolució de cas 4

Setmana 15
Lliurament CP2.
Tutoria + Resolució

Aprenentatge basat en
problemes

2 Estudi 4

Setmana 16
Setmana 17

PA2. Prova d'avaluació 2 Examen escrit individual 2
Resolució i Revisió
de l'examen

2

Setmana 18 Tutories     

Setmana 19 Recuperació Examen escrit individual 2
Resolució i Revisió
de l'examen

 
 

Dates

(Setmanes)
Descripció:

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat treball
autònom

HTNP
(3)

(Hores)

(2)HTP = Hores de Treball Presencial

(3)HTNP = Hores de Treball No Presencial
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Evaluation

Without translate- 

Objectius
Activitats

d'Avaluació
% Dates

O/V
(1)

I/G (2) Observacions

Tema 1 CP1 10 Setmana 6 O I  

Tema 2 PR3 10 Setmana 8 O I  

Tema 1 Prova d'avaluació 1 30 Setmana 9 O I  

Tema 4 CP2 10 Setmana 15 O I  

Tema 2 i 3 Prova d'avaluació 2 40
Setmana 17 o
18

O I  

Recuperació.
Temes
1, 2, 3 i 4

Examen recuperació.
(*)

70 Setmana 20 V I
Es podrà recuperar nota de
l’assignatura

(1)Obligatòria / Voluntària

(2)Individual / Grupal

Nota d’exàmens:

A les setmanes 9a i 16a/17a es realitzen les proves d’avaluació programades: PA1 i PA2. Cadascuna d’aquestes
proves té un pes del 30% i el 40% respectivament, sobre la nota final.

La nota final es calcula fent la suma dels resultats de les Proves d'Avaluació (PA1+PA2) més les Pràctiques
realitzades durant el curs a l'Aula (CP1+PR3+CP2): FINAL=Proves Avaluació + Pràctiques Aula. Sempre i quan
es compleixin les següents condicions:

La nota obtinguda en les Pràctiques Aula, només es sumarà al còmput de la nota final si aquesta és igual
o superior a 1.5 sobre 3.
La nota obtinguda en les Pràctiques Aula, només es sumarà al còmput de la nota final si la nota de les
Proves d'avaluació és igual o superior a 3.5 sobre 7.

(*) A la 19a setmana es podrà recuperar la nota de l'assignatura mitjançant un examen final. En aquesta prova de
recuperació també es poden presentar tots aquells alumnes que havent aprovat l'avaluació continuada vulguin
modificar la seva nota, tenint present que la nota obtinguda en la prova de recuperació és la que es tindrà en
compte en el càlcul de la nota final.
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Without translate-
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