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Información general de la asignatura

Denominación INFORMÁTICA

Código 101409

Semestre de
impartición

1r Q Avaluació Continuada

Carácter Troncal

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 3

Créditos prácticos 2

Departamento/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

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

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

Horario de tutoría/lugar (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
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Josep Lluis Lérida Monso 
Josep Ma. Solà

Información complementaria de la asignatura

Asignatura mayoritariamente práctica en la que el estudio se fonamenta en la resolución de ejercicios
recomendados y obligatorios. Es fonamental el trabajo personal para obtener las competéncias establecidas y
adquirir las habilidades necesarias para utilitzar de forma correcta las herramientas informáticas con las que se
trabajará durante el curso. Se pueden encontrar recopilaciones de los siguientes materiales didácticos en el
Campus Virtual: http://cv.udl.cat 1. Apuntes de introducción a la Informática aplicada a la Arquitectura 2. Apuntes
de introducción a la Gestión de Bases de Datos 3. Recopilaciones de ejercicios y Bibliografía La utilización del
Campus Virtual es fonamental para acceder a los recursos de la asignatura, a las notificaciones sobre las fechas
de entrega de ejercicios, agenda de sesiones y finalmente la entrega de prácticas y pruebas de evaluación. 

Objetivos académicos de la asignatura

Sin traducir-

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.

Competencias

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida
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Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

 

Competencias específicas de la titulación

Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del croquis, la
proporcionalidad, el lenguaje y las técnicas de la representación gráfica de los elementos y procesos
constructivos.

 

Competencias transversales de la titulación

Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.
Capacidad para la abstracción y el razonamiento crítico, lógico y matemático.
Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro de su área de estudio, para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1 Introducción a la Informática

1.1  Componentes de un ordenador

1.1.1  Conceptos básicos. Evolución de los ordenadores y clasificación

1.1.2  Arquitectura de un ordenador y sus unidades funcionales

1.1.3 Representación de la información

1.2  El Software del Sistema informático

1.2.1  El software del sistema. El Sistema Operativo

1.2.2  El software de aplicación

1.2.3  Seguridad de la información

1.2.4  El software libre

 

2 Aplicación de las herramientas informáticas en el ámbito de trabajo

2.1  Elaboración de informes

2.2  Elaboración de hojas de cálculo

2.3  Elaboración de presentaciones

2.4  Integración de la información entre las diferentes aplicaciones

2.5  Utilización y explotación de entornos de trabajo colaborativo

 

3 Introducción al diseño asistido por ordenador

3.1  El entorno de trabajo

3.2  Entrada de datoss. Sistemas de coordenadas
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3.3  Mandos de dibujo

3.4  Ayudas al dibujo

3.5  Mandos de edición

3.6  Teclas de función

3.7  Control de la visualización del dibujo. Zooms

3.8  Capas y propiedades de objetos

3.9  Creación y edición de blocs

3.10  Addición de texto a los dibujos

3.11  Creación y edición de cotas. Estilos de cota

 

4 Gestión y tratamiento de la información

4.1  Concepto de Sistema Gestor de Bases de Datos y componentes

4.2  Estructura de una BD relacional. Conceptoos básicos

4.3  Interrogación de la BD

4.4  Creación de formularios e Informes

Plan de desarrollo de la asignatura

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
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 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

 
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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Sistema de evaluación

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.

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía Básica:

Prieto A., Lloris P., Torres J.C. Introducción a la Informática. 4a Edición. McGraw-Hill. ISBN8448146247
Tickoo S. (2000). AutoCAD básico. Paraninfo. ISBN 8428326673
Luque I., Gómez M.A. (1997). Diseño y uso de Bases de datos relacionales. Ra-ma. ISBN 847897279X

Bibliografía Ampliada:

Groff J.R., Winberg P.N. (2003). SQL. Manual de referencia. Mc GrawHill. ISBN 8448139305
Wilson J.E. (2002). Modelado 3D con AutoCAD. Anaya. ISBN 8441514054
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