Concurs de Programació
"Premi Josep Maria Ribó”
Objectiu
Concurs de programació organitzat per l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida per
commemorar al professor Josep Mª Ribó Balust.

Enunciat
Programar un intèrpret de Lisp. Accediu a una explicació detallada del repte del concurs.

Dates
●

●
●
●
●
●

Dijous, 28 de gener
○ Publicació de l’enunciat.
○ Inici de les INSCRIPCIONS.
Dilluns, 1 de febrer: explicació de l’enunciat de la pràctica (12h Sala de Graus EPS).
Dimecres, 3 de febrer: Fi de les INSCRIPCIONS.
Dimarts, 9 de febrer: Recepció de Treballs (hora límit: a les 12:00) mitjançant el campus virtual.
Dimecres, 10 de febrer: Publicació dels equips Nominats.
Dijous, 11 de febrer:
○ 12:00: Presentació dels Treballs dels equips Nominats (Sala de Graus EPS).
○ 18:00: Lliurament dels Premis durant l’Acte en memòria d’en Josep Mª Ribó Balust (Auditori del
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterer del Campus de Cap-Pont).

Bases
●

●

●
●

Categories:
A) Estudiants de 1r, 2n i 3r del GEI i de la doble titulació del GEIiADE.
B) Estudiants de 4r de GEI i MEI.
Participants:
○ Estudiants de les titulacions d’informàtica de l’EPS.
○ En equips de dues persones.
○ Els dos membres del grup han de pertànyer a la mateixa categoria (indiferentment dels cursos dins la
categoria).
Llenguatge de programació a utilitzar pel repte serà JAVA.
Elecció dels equips guanyadors
○ El jurat, format per professors de les titulacions d’informàtica, tindrà en compte els següents criteris:
■ Fita a la que s’ha arribat (l’enunciat marca una seqüència de fites).
■ Correctesa i estructura del codi (indentació, que coses similars s’estructurin de forma similar
de manera que s’ajudi a la legibilitat).
■ Noms de variables, mètodes, ...
■ Simplicitat.
○ El jurat analitzarà les solucions rebudes i, atenent als criteris anteriors, farà públics els equips
nominats als respectius premis.
○ Els equips nominats realitzaran una exposició pública per explicar els detalls de la seva solució.
■ Cada equip disposarà d’un temps màxim de 10 minuts per la seva explicació.
■ Les presentacions es realitzaran el dijous 11 de febrer a les 12h a la Sala de Graus de l’EPS.
○ Un cop finalitzades les exposicions públiques, els membres del jurat informaran a la direcció de l’EPS
els equips guanyadors.

Premis
●
●

1r PREMI: una TABLET per cada membre de l’equip guanyador.
2n i 3r PREMIS: Menció de Participació al Concurs.

Els premis són els mateixos per cada categoria.
El veredicte final dels premis es farà públic durant l’Acte en memòria d’en Josep Mª Ribó Balust.

