
ENGINYERIA DEL SOFTWARE II – CURS 2008-09 
 

TEORIA 

• Temari  

1. L’Enginyeria del Software (1h).  
2. UML2 (1h). 
3. OCL (Object Constraint Language) (2h). 
4. Metodologies d’Enginyeria del Software Orientades a Objectes (2h). 
5. Modelat d'aplicacions WEB (1h).  
6. Gestió de Projectes de Software (2h). 
7. Principis de Disseny Orientat a Objectes (1h) 
8. Patrons GRASP i Patrons de Disseny (2h) 

• Presentació d’un tema teòric. 
• Resolució d’exercicis (OCL, Patrons). 
• Treball en un Projecte d’Enginyeria del Software . 

 
TREBALL EN UN PROJECTE D’ENGINYERIA DEL SOFTWARE 
 
 
OBJECTIUS GENERALS 
 

1. Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements d’enginyeria del software  
(i d'altres obtinguts a l’assignatura) mitjançant la realització d'un projecte de recollida  
de requeriments, d’anàlisi i disseny d'un sistema informàtic.  

2. Realitzar el projecte en equip, en condicions similars a la pràctica professional. 
 
 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Coneixements 

1. Reforçament dels conceptes ja adquirits en enginyeria del software  
2. Coneixements bàsics de gestió de projectes  

Habilitats 

1. Seguiment d’una metodologia d'anàlisi i de disseny  
2. Seguiment d’una metodologia de gestió de projectes 

Competències 

1. Treball en equip, amb rols diferenciats  
2. Capacitat de planificació  
3. Capacitat d'autoformació  
4. Saber continuar i reusar el treball fet per altres  
5. Expressió oral i escrita 



Descripció  

El Projecte consistirà en la definició d'un sistema informàtic.  

L’objectiu és aprendre Enginyeria del Software, no Programació. Per tant serà suficient amb la creació 
d’un Prototipus. No es demanarà la implementació del Projecte, però es podrà fer opcionalment. 

El projecte es realitzarà seguint una metodologia d’Enginyeria del Software Orientada a Objectes.  

El projecte es documentarà fent servir llenguatges estandaritzats (UML, OCL, Patrons, etc) . 

Caldrà construir i presentar:  

1. requeriments funcional i no funcionals 
2. planificació  
3. anàlisi  
4. disseny (amb patrons: GRASP, GoF, ...) 
5. prototipus 
6. manual d’usuari 

Desenvolupament 

El projecte es realitzarà en equip. Els equips seran de 4(5) membres. 

Eventualment hi haurà una llista de propostes de projectes (del professor + dels equips). A partir de la 
llista cada equip negociarà amb el professor la seva proposta.  

A cada membre de l’equip se li assignaran rols:  

• Cap de projecte (responsable de la planificació i de la determinació dels riscs del projecte,  de 
l’acompliment dels terminis i de la documentació del projecte) , 

• Analista: responsable dels requeriments i la especificació,  
• Dissenyador-Patroniste: responsable del disseny, 
• Prototipador, 
• Documentador, ... . 

La definició de rols es farà d'acord amb el professor.  Tots els membres d’un equip han d’estar implicats 
en totes les parts del projecte: que una persona sigui la responsable d’un rol no vol dir que sigui l’únic 
que ha de treballar en els aspectes associats al rol ! 

Organització pràctica 

1. Explicació de com ha de ser el projecte  
2. Activitats inicials de preparació dels equips  
3. Registre dels equips  
4. Assignació i negociació de projectes  
5. Assignació de rols 
6. Desenvolupament del projecte:  

             a) Sessions amb professor per a desenvolupar el projecte (30’ per setmana).  
b) Treball de l’equip 

 
S’espera que el total aproximat d’hores de treball d’un equip de 4(5) membres sigui de 240(300)h. 



 

Entregues parcials 

Faran referència a:  

• Requeriments. Anàlisi. Planificació. 
• Arquitectura. Disseny. 
• Prototipus.  
• Documentació Projecte i Manual d’usuari. 

 

PRÀCTIQUES 

* Requeriments  d’un Projecte, 
* Bases de dades distribuïdes, 
* Localització de dades, 
* Patrons de disseny. 
 
*Resolució de dubtes sobre l'anàlisi i disseny dels Projectes d’Enginyeria del Software. 
 
 
NOTA FINAL ASSIGNATURA  

Per a fixar la qualificació final d’un alumne es tindrà en compte: 

• Participació a les classes de Teoria i Pràctiques (0,5 + 0.5 punts). 
• Valoració dels Treballs de Pràctiques i Teoria (1,5 + 0,5 punts).  
• Valoració de la qualitat del Projecte i de la feina feta dins de l’equip (autoavaluació equip)        

(7 punts). 

 

És obligatòria l’assistència a les Sessions setmanals amb el professor per a revisar el desenvolupament 
del Projecte. Per als alumnes que no hi assisteixin, es substituirà la part de la nota corresponent al 
Projecte per la d’un Examen Final. 
 
 



 
CALENDARI APROXIMAT PREVIST  
 
 
10F   Presentació Assignatura. Enginyeria del Software (1h). 
 
12F   UML2 (1h). OCL (1h). 
 
17F   OCL (1h).  
 
19F   Metodologies ESOO (Mètodes “pesats” 45’ + Mètodes “àgils” 45’) (2h). 
 
24F   No hi haurà classe. Els grups han d'elaborar proposta de Projecte pel 3M. 
 
26F   Gestió Projectes (45’) (2h). Entrega Exercici OCL. 
 
3M. Presentació Propostes de Projecte i Rols (20' per equip de treball !). 
 
5M-10M-12M No hi haurà classe. Els grups han d'elaborar Requeriments i Pla Projecte per a 
entregar el 2A. 
 
17M. Modelat d'aplicacions WEB  (45’) (1h). 

19M. Patrons GRASP  (45’) (1h). Principis de Disseny Orientat a Objectes (1h). 

24M. Patrons de Disseny (1h). 
 
26M. No hi haurà classe. 
  
31M. No hi haurà classe. Entrega Exercici PATRONS 
 
2A  Entrega: Requerimets i Pla Projecte. 
 
14A Començaran sessions treball Grup-Professor (30'/setmana per grup). 
 


