ENSENYAMENT DE E.T. INDUSTRIALS MECÀNICA

ASSIGNATURA: PROGRAMACIÓ DE COMPUTADORS

PROFESSOR/A RESPONSABLE: Montserrat Sendín

CURS: 1r

CRÈDITS: 4,5

TIPUS: Obligatoria

1. OBJECTIUS
Objectiu de l’assignatura: Un cop presentades les eines de programació
necessàries pel desenvolupament de programes de complexitat mitjana, es vol
dotar l’alumne amb una certa maduresa a l’hora de programar: habilitat en el
disseny d’estructures de dades i capacitat d’abstracció a l’hora de desenvolupar
operacions.
La fita a atansar per part de l’alumne és la d’aprendre a implementar
algorismes de complexitat mitjana, adquirint certa maduresa en el disseny
d’estructures de dades i de petites peces de codi a engranar entre sí, per tal de
facilitar la construcció de programes complexes, seguint el principi de disseny
descendent -descomposició de programes en un conjunt de subprogrames més
concrets adequadament entrellaçats entre sí-.
El llenguatge imperatiu escollit és l’ANSI-C.
2. ESTRUCTURA
1,5 crèdits de Teoria
1,5 crèdits de Problemes
1,5 crèdits de Laboratori
3. PROGRAMA

1.-

Tipus de Dades No Elementals.
1.1.- Repàs del tipus Array.
1.2.- El tipus Struct.
• Idea intuitiva.
• Definició. Sintaxi en C.
• Operacions amb structs.
1.3.- Combinació de tipus.
1.4.- Exemples.

(1 H. Tª / 1 H. Prob.)

2.-

Esquemes Algorísmics Fonamentals.

(6 H. Tª / 4 H. Prob.)

2.1.- Concepte de Seqüència.
2.1.1.- Conceptes.
2.1.2.- Elements que caracteritzen la seqüència i operacions
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associades.
2.2.- Esquemes Algorísmics de Tractament de Seqüències.
2.2.1.- Recorregut.
• Esquema General de Recorregut.
• Esquema General de Recorregut aplicat als arrays.
2.2.2.- Cerca.
• Esquema General de Cerca en una Seqüència Arbitrària.
• Esquema General de Cerca en una Seqüència Ordenada.
• Esquema General de Cerca aplicat als arrays.
• Adaptació a l’ús de variables lògiques.
2.3.- Exemples.
3.-

Abstracció d’Operacions.

(6 H. Tª / 4 H. Prob.)

3.1.- Idea intuitiva de l’Abstracció d’Operacions.
3.2.- Tipus de Subprogrames en C: Accions i Funcions.
• Sintaxi de definició de subprogrames.
• La Invocació als subprogrames.
3.3.- El Pas de Paràmetres.
• Definició.
• Tipus de paràmetres.
• Mecanismes de Transferència de paràmetres.
3.4.- Exemples.

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA I PROGRAMARI
•

Classes teòriques: Aquestes classes s’impartiran fent ús tant de la pissarra
com del projector de transparències. El material presentat en forma de
transparències es facilitarà a través de la plataforma sakai.

•

Classses de problemes: S’utilitzaran les colleccions de problemes facilitats a
fotocòpies per cada tema. Aquesta colleccions (enunciats i solucions) estaran
també disponibles a sakai (http://sakai.udl.es)

•

Classes de laboratori: Els enunciats proposats per a desenvolupar en
aquestes sessions seran igualment facilitats a través de la plataforma sakai. En
aquestes pràctiques s’utilitzarà l’entorn de desenvolupament Dev-C++.
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6. AVALUACIÓ
Es caracteritza per ser una avaluació continuada. La nota es composarà dels
següents components:
• Teoria, que serà avaluada mitjançant 1 examen parcial i 1 examen final,
tots dos de caràcter obligatori. Aquesta part constitueix un 75% de la nota final.
• Examen Parcial. Continguts: conceptes estudiats fins llavors. Té un
pes del 30% sobre la nota final. Per les característiques de
l’assignatura és impensable que els continguts superats en cada
examen quedin alliberats, doncs en contrapartida constitueixen la base
de tot el que resta per veure.
• Examen Final. Pes: 45% de la nota, si s’opta per parcials. Problemes
i/o qüestions pràctiques. Continguts: tots els conceptes abordats al
llarg del quadrimestre.
Així doncs, la nota de teoria s’obtindrà agafant la nota més alta entre les dues
opcions següents: (a) ponderant les notes de tots dos exàmens, o bé (b)
considerant només la nota de l’examen final.
(a) NotaTeoriaa = 30% Parcial + 45% Final
(b) NotaTeoriab = 75% Final
NotaTeoria = max ( NotaTeoriaa , NotaTeoriab )
Per optar per l’opció (a) cal obtenir a l’examen final una nota ≥ 4,5.
Per poder promediar la nota de teoria amb la de pràctiques caldrà obtenir
una nota ≥ 4,5.
• Pràctica. Nota corresponent a les pràctiques a desenvolupar durant les
sessions de laboratori. Constitueix el 25% de la nota final. Assistència obligatòria.
És indispensable superar les pràctiques per fer l’examen final. Els enunciats de les
pràctiques es mantenen per la convocatòria de Setembre, havent-hi llavors un altre
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termini de lliurament de la o les pràctiques pendents. No es realitzarà examen de
pràctiques en cap cas.
•

Es puntuarà a cada sessió l’actitud i interès demostrats, així com també
l’estat de desenvolupament de la pràctica en curs. El professor podrà
demanar a cada alumne que li expliqui certs aspectes relacionats amb el
disseny de solució presentat, amb l’objectiu de facilitar la tasca
d’avaluació individualitzada i continuada de l’alumne.

•

Així doncs, la nota global de pràctiques es configura tenint en compte tot
això a més a més del seu correcte funcionament i enfocament, tal i com
s’indica:
Bon funcionament i enfocament aplicat: 80%
Actitud, aprofitament i seguiment sessions: 20%



A més, cada pràctica té un pes diferent, proporcional al nombre de
sessions que se li dedica, i susceptible de variació d’un any a l’altre.

• Altres, on es qualifiquen aspectes com la participació de l’alumne a classe,
l’interés per l’assignatura, la realització de problemes, etc, amb un pes del 5%.
Aquesta component de la nota actuarà com a suplement –una mena de
reconeixement i premi que obtindrà l’alumne que mostri una bona actitud-, que
podrà ajudar a assolir o bé l’aprovat, o bé una nota brillant.
Com es pot veure, ajuntant els 3 apartats la NotaFinal puntua per sobre de 10, com
es desprèn de la següent ponderació:
NotaFinal = NotaTeoria + 25% Pràctiques + 5% Altres
(noteu que la ponderació total és del 105%)
Per l’aprovat caldrà una nota final ≥ 5 , la qual s’obtindrà de la ponderació de les
tres notes de la forma indicada.

A la Convocatòria de Setembre no intervé ni la nota del parcial ni la
corresponent al apartat de “altres”. Per tant, el càlcul de la nota final és el següent:
NotaFinalSetbre = 75% NotaExamenSetbre + 25% Pràctiques
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