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Objectius   
 
En aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes bàsics de Bases de Dades (BD) necessaris tant a 
nivell de dissenyador de BD com d'usuari. 

Coneixements: 

Al finalitzar el curs l'alumne ha de ser capac de: 
 

• Conèixer i comprendre el salt tecnològic important que representen els sistemes de Bases de 
dades pel que fa a tractament d’informació en computador Aixa com en el disseny i manteniment 
d’aplicacions de tractament d’informació. 

• Conèixer l’arquitectura dels sistemes de Bases de Dades (BD), les funcions de cada mòdul i el 
personal que treballa en aquests sistemes (usuaris, programadors i administradors de BD). 
L’arquitectura és estudiada des d’un punt de vista local o remot. 

• Conèixer el model Entitat/Relació (E/R), molt utilitzat en disseny de Bases de Dades. 

• Estudiar les propietats del model relacional de BD, estés en la majoria de motors de BD. 

• Conèixer el llenguatge SQL, estándart en BD relacionals. 

• Comprendre la metodología de disseny de BD, incloses les tècniques de normalització d'una BD 
Relacional. 

• Conèixer les principals estructures de dades que s'utilitzen en BD relacionals, com són la 
indexació  i les funcions hashing. 

Habilitats: 

Es pretén que els alumnes adquireixin les següents habilitats: 

• Utilitzar les Regles d’integritat del model relacional de BD, així com saber formular qualsevol 
consulta a una BD mitjançant Àlgebra Relacional.  

• Realitzar consultes simples i d'una certa complexitat a una BD mitjançant SQL. 

• Dissenyar una BD en el Model E-R a partir d'unes especificacions del món real. 

• Convertir la BD en el Model E-R a un conjunt de relacions i atributs d'una BD Relacional, aplicant 
les tècniques de normalització. 



• Treballar amb dos exemples de motors de BD com són ACCESS i ORACLE, tant a nivell d’usuari 
com administrador. S’ha triat un motor accesible i senzill (ACCESS) i l’altra més complet i 
professional (ORACLE). 

Competències: 

Es pretén que els alumnes adquireixin les següents competències: 

• Treball en equip. 

• Capacitat d’anàlisi i síntesi. 

• Raonament crític. 

• Capacitat de resolució de problemes. 

• Capacitat d’organització i planificació. 

• Aprenentatge autònom.  

 

 

Capacitats prèvies 

Es recomana que l’alumne tingui coneixements i capacitats de : 

• Programació en llenguatges de tercera generació (C, PASCAL, etc.)  

• Estructures bàsiques de dades. 

Aquests conceptes corresponen a continguts de les assignatures: 

• Algorismes i programació 

• Llenguatges de programació. 

• Estructures de dades.  

 

 

Continguts 
 
 (T:teoria, S:seminaris, PS:preparació de seminaris, L:laboratoris, PP:preparació pràctiques, E:estudi, 
AA:altres activitats) 
 
 

1. Introducció. Conceptes bàsics 
T S PS L E PP AA Total
2    2   4  

• Introducció i definicions 

• Components d'un sistema de Base de Dades. 

• Evolució històrica. 

• Avantatges i inconvenients d'un sistema de Bases de Dades. 

 

2. Arquitectura 
T S PS L E PP AA Total
2    2   4  

• Arquitectura ANSI-SPARC 

• El DBA i el SGBD 

• Arquitectura back-end / front-end 

 



3. Disseny. El model Entitat/Relació 
T S PS L E PP AA Total
6    8   14  

• Disseny d'una Base de Dades 

• Model Entitat-Relació 

• Model E-R extés 

• Criteris de disseny d'un esquema E-R 

• Disseny d'un esquema E-R 

 

4. Model de dades relacional T S PS L E PP AA Total
6 8 8 10 10 15  57  

• Introducció 

• Estructura de dades 

• Regles d'integritat 

• Manipulació de dades 

 

5. Disseny d’una Base de Dades 
T S PS L E PP AA Total
4 5 5 4 8 6  32  

• Fases de disseny d'una BD 

• Captació i anàlisi de requeriments 

• Disseny conceptual de la BD 

• Disseny lògic 

• Disseny físic 

 

6. Disseny. Normalització 
T S PS L E PP AA Total
4 2 2 1 6 1.5  18.5  

• Teoria de la normalització 

• Dependències funcionals 

• Formes normals de Codd (1NF, 2NF, 3NF) 

• Forma normal de Boyce-Codd (BCNF) 

• Procés de normalització 

• El DBA i el SGBD 

 

7. Nivell intern 
T S PS L E PP AA Total
4    4   8  

• Accés a la Base de Dades física 

• Estructures d'emmagatzematge 

o Indexació 

o Hashing (dispersió) 

• Tècniques de compressió 

 

 



Metodologia docent 

El procés d’aprenentatge de l’alumne es fonamentarà en aquests tres tipus d’activitats: classes de teoria, 
seminaris i pràctiques.  

TEORIA: 

Les classes de teoria s’imparteixen mitjançant classes magistrals amb transparències. Aquestes són 

accessibles i els alumnes les poden tenir des del primer dia de curs en la pàgina web de l’assignatura 

(http://dcc.uab.cat/teach/a20350/c20350.htm) o en el gestor documental Caront (http://caronte.uab.cat). 

PROBLEMES: 

En les classes de problemes s'explicarà el llenguatge SQL (Structured Query Language), del que es 
proporcionen unes transparències disponibles en la pàgina web de l’assignatura o en el Campus Virtual de 
la UAB. 

Com a exercicis, per un cantó, es realitzaran  exercicis de consultes SQL sobre una Base de Dades de 
exemple amb continguts concrets. D’aquesta base de dades es proposarà un conjunt de consultes a 
realitzar en SQL (entre 60 i 80). La base de dades es proporcionarà en ACCESS, ORACLE, MySQL i 
POSTGRESS per a que els alumnes puguin realitzar les consultes en algun d’aquests motors de BD. Es 
proporcionen també els resultats de les consultes a fi de que l’alumne pugui verificar si l’exercici que ha 
realitzat dóna el resultat correcte. En hores de seminari es proposaran exercicis a resoldre en el propi 
seminari i es fomentarà el treball autònom per a que l’alumne resolgui la resta d’exercicis, amb la base de 
dades i les solucions disponibles. 

El segon grup de problemes són de disseny en el model E/R a partir d’uns requeriments específics. Es 
proposen un total de 10 exercicis, que es resolen en les hores de seminari amb profesor. 

En 2 dies concrets hi haurà dues entregues lliures de problemes realitzats en horari de seminaris que es 
puntuaran, podent obtenir en cada entrega, un màxim de 0'5 punts (en total 1 punt) que seràn les notes 
NPSQL i NPER que es sumaran a la Nota de Teoria. 

Tota la documentació (enunciats, scripts de BD, resultats dels problemes) són disponibles a la pàgina web 
de l’assignatura i al gestor documental Caront (http://caronte.uab.cat). 

PRÀCTIQUES: 

A les pràctiques, es pretén introduir a l'alumne al llenguatge SQL (Structured Query Language), que és el 
llenguatge estàndard per realitzar consultes a una Base de Dades, en l’entorn ORACLE i fer un cas pràctic 
de disseny de base de dades. 

L'assignatura consta de 3 pràctiques distribuïdes en 4 sessions en règim tancat, on cada sessió consistirà 
en un seguit d'exercicis sobre una Base de Dades amb la finalitat principal d'ajudar a comprendre els 
conceptes teòrics explicats a classe i a familiaritzar-se amb el disseny, creació i manipulació (com a 
programadors i com a usuaris) de bases de dades dins l’entorn ORACLE. 

Es realitzaran en grups de DUES persones i requeriran una dedicació de 22’5 hores de treball per preparar 
la pràctica i redactar la memòria, 10 hores a l'aula de PC's tutelades pel profesor i 5 hores de treball de 
l'alumne a l'aula d'informàtica sense professor. 

Cada grup de pràctiques ha d'apuntar-se a un horari de sessions de 10 hores per realitzar les pràctiques 
tutelades pel profesor. 

L'assistència a les sessions de pràctiques ÉS OBLIGATÒRIA. L'alumne prepara el treball de pràctiques 
explicat en l’enunciat de pràctiques. Aquesta preparació ha de ser prèvia a la sessió de pràctiques 
corresponent. El treball es finalitza assistint a les sessions de pràctiques tutelades pel professor en els 
horaris (grups 1 a 7). 

La normativa d'entrega i avaluació de pràctiques la podeu trobar en el document de normativa disponible 
en la pàgina web de l’assignatura o en Caront (http://caronte.uab.cat). 

Els enunciats de les pràctiques estan disponibles en la pàgina web en Word (amb links actius) i en PDF 
(sense links actius) i en Caront (http://caronte.uab.cat). Aquest any per les entregues de pràctiques 
s'utilitzarà Caront (http://caronte.uab.cat). 



Avaluació 
 

11ªª  CCoonnvvooccaattòòrriiaa  ((ffeebbrreerr))  
22ªª  CCoonnvvooccaattòòrriiaa    

((jjuulliiooll))    

Avaluació Continuada:             Sí [  ] No [  ] [  ] no n’hi ha 

Avaluació grupal Avaluació individual 

 
Realització de dos examens: un de 
teoria i problemes i un de 
pràctiques 

 
Avaluació dels treballs de 
pràctiques en grups de 
dues persones. 
 
Avaluació de dues 
entregues voluntàries a 
la classe de problemes 
sense anunciar-les 
prèviament. Hi ha examen final   

(calendari oficial)     Sí [X]  No [  ] 

[ X ] si n’hi ha 
 
1. Realització d’examen, cas 

de que no s’hagi fet a la 
primera convocatoria o 
s’hagi suspès 

2. Es pot recuperar el 100% 
de la nota en segona 
convocatoria. Per les parts 
o entregues aprovades en 
primera convocatoria es 
guarda en segona 
convocatoria. 

3. No es guarda cap nota 
aprovada d’una part de 
l’assignatura pel curs 
vinent. 

No presentat: 
En cas de que no s’hagi realitzat una o més entregues de 
pràctiques o no s’hagin presentat a examen 
 

No presentat: 
En cas de que no s’hagi 
realitzat una o més entregues 
de pràctiques o no s’hagin 
presentat a examen 

Per a l’avaluació s’utilitzaran els següents INSTRUMENTS i ACTIVITATS: 

• Examen de teoria a final del semestre, on s’avaluen els conceptes teòrics i les habilitats en 

realitzar consultes SQL i disseny en model E/R. (NE, amb un màxim de 10 punts) 

• Entrega voluntària en sessió de seminaris de 4 exercicis de SQL, on s’avalúa les habilitats de 

l’alumne en la resolució de consultes en SQL (NPSQL, amb un màxim de 0’5 punts). 

• Entrega voluntària en sessió de seminaris d’un exercici de disseny en model E/R i disseny lògic, 

on s’avalúa l’habilitat de l’alumne en el disseny E/R i lògic (NPER, amb un màxim de 0’5 punts). 

• Avaluació del treball de pràctiques fet pels alumnes dins els laboratoris (avaluació continuada) i el 

el document escrit presentat (Pr1, Pr2, Pr3, cadascun amb un màxim de 10 punts). 

• Examen de pràctiques on s’avaluen els coneixements i les habilitats en disseny pràctic de Bases 

de Dades i en el motor de base de dades ORACLE (ExPr, amb un màxim de 10 punts). 

INDICADORS DE QUALIFICACIÓ: 

La nota final de l’assignatura es calcula de la següent manera: 

Nota Teoria = NE + NPSQL + NPER 

Nota Pràctiques = 0’7*(0’25*Pr1+0’25*Pr2+0’5*Pr3) + 0’3*ExPr) 

NOTA FINAL ASSIGNATURA = 0’7 * Nota Teoria + 0’3 * Nota Pràctiques 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

• Per a que comptabilitzi les notes de seminaris (NPSL i NPER) cal obtenir un mínim de 4’5 en la 

nota de l’examen (NE). 



• Per a considerar aprovades qualsevol de les dues parts (teoria i pràctiques) ha d’obtenir-se un 

mínim de 5. 

• IMPORTANT PER A TOTS ELS ALUMNES: Es demana fitxa amb fotografia carnet i dades de 
l'alumne. És important que poseu l'E-mail en l'apartat Observacions de la fitxa.  

CALENDARI D’AVALUACIÓ: 

• Examen de teoria i pràctiques: segons calendari acadèmic de l’ETSE. 

• Entregues en les sessions de seminaris: no s’avisarà amb antelació, doncs al ser una activitat 

voluntaria es pretén fomentar l’assistència als seminaris durant tot el semestre. 

• Entrega de les pràctiques:  

o Entrega Pràctica 1: setmana del 22 al 26 d’Octubre, fitxers consultes.sql. 

o Entrega Pràctica 2: setmana del 5 al 9 de Novembre, exercicis pràctica 2. 

o Primera Entrega Pràctica 3: 16 de Novembre de 2007, requeriments i diagrama E/R. 

o Segona entrega Pràctica 3: 14 de Gener 2008, tot corregit. 

• L’entrega de notes  es farà mitjançant  Caront (http://caronte.uab.cat). A l’inici de curs cal 

inscriure’s a Caront i a l’assignatura de Bases de Dades 1, donant les vostres dades personals i 

una foto carnet en format JPG. 
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Enllaços web 
 

ACM-SIGMOD  
Special Interest Group in Management of Data. Grup de l'ACM (Association of 
Computer Machinery) que realitza activitats sobre Base de Dades, organitza 

congressos i edita revistes sobre el tema.  

JCC's SQL Std. 
Page  Pàgina amb informació sobre el llenguatge SQL.  

Oracle 9i  Documentació completa on line de la versió 9i d'Oracle. 

Oracle 9i Master 
Index Reference  Manual de referència ràpid d'Oracle 9i.  

SQL*Plus Quick 
Reference  Manual de referència de l'intèrpret SQL d'Oracle. 

Web OAI  Web d'Oracle Iniciativa Acadèmica (OAI) amb molta informació d'interé relativa a 
les facilitats que proporciona la Iniciativa Acadèmica als alumnes de la UAB. 

ilearning  Web amb cursos lliures i de pagament d'Oracle per web. S'hi poden trobar 
cursos en format RealPlayer que expliquen un tema en profunditat. 

Deductive and 
Object-Oriented 

Databases  
Referències a Object Oriented Data Bases. 

MySQL v.3.23.16-
alpha  Manual de referència de MySQL de la Universitat de Genève. 

Bases de dades relacionals multiusuari:  

Oracle® Sybase® Microsoft SQL Server® IBM DB2® 

IBM Informix® MySQL® PostgreSQL®  

 
 


