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Prerequisits

Formalment no hi ha prerequisits específics establerts per a aquesta assignatura. No obstant, s'aconsella
seguir-la un cop superades la major part de les assignatures dels primers tres cursos del grau, ja que forma
part de les optatives que poden conduir a una menció al quart curs, i per tant el seu contingut es relaciona
directament amb la darrera etapa formativa del grau d'Empresa i Tecnologia. En particular convindria haver
superat l'assignatura Projectes d'Innovació Tecnològica, troncal del segon semestre de tercer curs.

Objectius

Els projectes de desenvolupament de software corporatiu no són projectes aïllats. Estan inscrits en entorns
empresarials rics, canviants i competitius. Molts vegades formen part del nucli de gestió o negoci de
l'empresa, impactant cada vegada més en els ingressos que percep.

El procés de creació de software corporatiu és complex i requereix una àmplia base d'habilitats i coneixements
per tal d'analitzar, dissenyar, programar, provar i implementar, i essencialment, posar-lo en marxa amb èxit. La
gestió psicològica i també econòmica són fonamentals.

L'objectiu d'aquesta assignatura és doncs conèixer els projectes de desenvolupament de programari
corporatiu, així com els processos que calen per tal de portar-los a terme amb èxit.

El procés de creació de software corporatiu no es basa només en la teoria del cicle de vida, sinó també en una
correcta gestió de proveïdors i contractes. En el curs s'inclouen les metodologies més destacables per tal de
desenvolupar software corporatiu. Però el focus essencial del curs es posa als aspectes de negoci del
desenvolupament del software corporatiu, amb una especial atenció al pla de sistemes d'informació on aquest
s'inscriu i la gestió dels equips en els entorns de desenvolupament i implementació, sense oblidar mai el
context empresarial del mateix.

En finalitzar el curs els estudiants hauran de ser capaços d'analitzar els aspectes fonamentals d'un projecte de
desenvolupament de programari corporatiu, tenint en compte els actors (stakeholders), els processos implicats
i els objectius del projecte. També hauran de poder definir-ne correctament l'abast, fer-ne l'anàlisi de risc i
preparar la documentació per a una bona licitació. Així mateix, hauran adquirit les nocions bàsiques per a
poder gestionar proveïdors i subcontractacions.

Competències

Aplicar de manera efectiva tècniques i metodologies d'anàlisi i disseny de sistemes d'informació a la
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3.  
4.  

5.  
6.  
7.  
8.  

Aplicar de manera efectiva tècniques i metodologies d'anàlisi i disseny de sistemes d'informació a la
determinació dels requisits específics d'una organització i a la traducció d'aquests en una solució
informàtica, comprenent les dificultats i la idoneïtat de la implementació.
Comunicar amb experts d'altres camps i no experts.
Demostrar que es comprenen els comportaments humans, individuals i de grup, en entorns
professionals.
Desenvolupar de manera efectiva les tècniques i les metodologies d'anàlisi i disseny de sistemes
d'informació en l'entorn empresarial.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom
Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris.
Ser capaç de buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses.
Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i
l'organització.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar de manera efectiva tècniques i metodologies d'anàlisi i disseny de sistemes d'informació a la
determinació dels requisits específics d'una organització i a la traducció d'aquests en una solució
informàtica, comprenent les dificultats i la idoneïtat de la implementació.
Aplicar les metodologies d'anàlisi de sistemes d'informació a la determinació dels requisits específics
d'una organització i al seu disseny efectiu.
Comunicar amb experts d'altres camps i no experts.
Demostrar que es comprenen els comportaments humans, individuals i de grup, en entorns
professionals.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autónom.
Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris.
Ser capaç de buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses.
Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i
l'organització.

Continguts

L'assignatura es desenvoluparà al voltant de 4 temes, tal i com es detalla a continuació. A les sessions
d'activitat dirigida del curs s'indicaran els materials que es requeriran o recomanaran per cada apartat en
concret.

1. Els projectes de desenvolupament de software dins del seu entorn empresarial

L'ús de sistemes d'informació a les organitzacions.
Èxit i fracàs en la implementació de Sistemes d'Informació.
Comprar versus desenvolupar.
Outsourcing i offshoring.

2. Teoria tecnològica i estàndards aplicats a projectes de software corporatiu.

El disseny lògic d'estructures de dades i el seu mapejat a models físics.
Sistemes basats en components, UML i models estàtics i dinàmics.
Patrons de software, plantilles i reutilització.
L'encaix del sistema en l'arquitectura corporativa (SOA, EAI, XML, Web Services, Middleware)

3. El cicle clàssic d'implementació dels projectes de software corporatiu.

El cicle de vida del desenvolupament.
Metodologies en cascada: creació d'especificacions des dels requeriments d'usuari, anàlisi, disseny,
implementació, diferents proves i posta en marxa. Fases, principals activitats i entregables,
assegurament de la qualitat, rols dels participants. Factibilitat i riscos.
Les eines CASE i la seva utilitat dintre del procés.
El rol de prototips i proves en el cicle de sistemes.
Especificitats de la gestió de projectes en projectes de software.
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Especificitats de la gestió de projectes en projectes de software.
Qualitat i Iso 9000.
Capability Maturity Model (CMM) for software.

4. Teories i metodologies innovadores aplicables a projectes de software corporatiu.

Nous paradigmes empresarials: col·laboració, Lean Enterprise.
Gestió extrema de projectes complexos i incerts: metodologies àgils o Agile.
Estratègies flexibles de desenvolupament de producte. Scrum: rols, esprints, reunions i artefactes.

Metodologia

L'aprenentatge es basarà en classes magistrals, el desenvolupament de casos i en la confecció un treball
d'integració.

Durant les sessions presencials s'utilitzarà de manera habitual el mètode del cas com a eina docent,
comptant amb la participació dels alumnes, a partir de la lectura prèvia del cas.

Cada tema portarà associat una sèrie de qüestions a treballar de manera individualitzada, que s'integraran
en un treball final també a treballar individualment, aplicant el contingut de l'assignatura a un exemple en
concret.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 15 0,6 1, 2

Classes pràctiques 10 0,4 1, 2

Desenvolupament de casos 20 0,8 1, 2, 3, 4, 7, 8

Tipus: Supervisades

Tutories i consultes sobre els treballs 14 0,56 1, 2, 6, 7

Tipus: Autònomes

Lectura i estudi de casos 40 1,6 1, 2, 5, 7, 8

Preparació casos i treball en grup 20 0,8 1, 2, 4, 6, 7, 8

Preparació material pel treball final 28 1,12 1, 2, 3, 5, 6, 7

Avaluació

L'avaluació tindrà en compte els següents ítems:

Exercici(s) d'aprenentatge basat en problemes, treball en equip, presentació a classe dels resultats i
altres proves que es determinin (i que es faran públiques amb antelació suficient tant a les sessions
presencials de l'assignatura com al campus virtual de la mateixa) i que es realitzaran durant el curs.
Casos pràctics, exercicis individuals i treball final individual, més una valoració subjectiva per part del
professor basada en la participació i implicació percebuda a l'assignatura al llarg del curs.

Prova escrita final sobre conceptes i aspectes tractats al llarg del curs.
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Prova escrita final sobre conceptes i aspectes tractats al llarg del curs.

Criteris d'avaluació

Cada un dels tres ítems d'avaluació té un pes diferent a la nota final de l'assignatura. Comptant sobre un
total de 100 punts:

Els exercicis d'aprenentatge i altres realitzats en grup permeten aconseguir un màxim de 25 punts.
Els casos i treballs individuals, sumaran un total màxim de 35 punts, i
La prova escrita final tindrà assignat un màxim 40 punts.

De manera equivalent, valorant cada ítem entre 0 i 10, la qualificació final de l'assignatura s'obté del càlcul
següent:

N = 25% (exercicis en grup) + 35% (treballs individuals) + 40% (prova final)

Per tal de poder efectuar aquest càlcul és imprescindible satisfer els següents requisits:

Obtenir un mínim de 25 punts sobre els 60 assignats entre els dos primers ítems. Només es valoraran
les activitats lliurades en els terminis establerts.
Obtenir un mínim de 15 punts sobre els 40 previstos a la prova final.

I, naturalment, per poder considerar l'assignatura superada cal que la suma final sigui com a mínim de 50
punts dels 100 que s'assignen en total.

Re-avaluació

Per aquells estudiants que al final del procés d'avaluació hagin obtingut una qualificació igual o superior a 4,
però inferior a 5, la Facultat preveu una re-avaluació. Consistirà en la realització, en la data prevista per la
Facultat, d'un examen amb criteris similars als descrits per a la prova final de l'assignatura. L'estudiant que
s'hi presenti podrà obtenir com a màxim la qualificació final de 5 si supera adequadament l'examen que se li
plantejarà.

No presentat

Es considera que un estudiant que realitzi almenys dues de les components de l'avaluació continuada ja no
pot optar a un NO PRESENTAT com a qualificació final de l'assignatura.

Nota final

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa
acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la
qualificació: es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar, ..., una activitat
d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació
qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables. Si és necessari superar
qualsevol d'aquestes activitats d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa
directament, sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

A. Exercicis en grup 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

B. Realització casos i treballs individuals 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

C. Prova final 40% 3 0,12 1, 2, 5
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