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1. PROFESSOR/A QUE L’IMPARTIRÀ

Enric Mieza emieza@xtec.cat

2. LLIBRE I/O MATERIAL UTILITZAT

Apunts online:
- https://cacauet.org/wiki/index.php/Desplegament_d’aplicacions_web

Recursos:
- Moodle del centre: https://moodle.ieti.cat
- Control de versions: https://github.com
- Wiki del centre: https://wiket.esteveterradas.cat

Gestió de projectes ABP/Scrum:
- https://  scrum  .ieti.cat

3. ESTRATÈGIES  METODOLÒGIQUES  APLICADES  EN  EL
DESENVOLUPAMENT DEL MÒDUL

L’ordre de les UFs no és correlatiu, ja que es requereix el control de versions (UF4)
ja des del principi del curs. Per tant, la seqüència serà UF 4,1,2,3

Utilitzarem  metodologia  ABP/Scrum,  la  qual  inclou  un  projecte per  grups
(normalment de 3 alumnes) per cada UF. El projecte es farà conjuntament amb les
mòduls MP06, MP07, MP09. Cadascuna de les UFs té 3 fases:
   1- Motivació: exposem el projecte que realitzarem a la UF.
   2- Entrenament: realitzarem exercicis per disposar de les eines necessàries.
   3- Desenvolupament: implementem el projecte seguint la metodologia Scrum.

Com  a  part  de  la  metodologia  Scrum,  cada  projecte  estarà  dividit  en  diversos
sprints d’una setmana de duració. A l’inici es farà el sprint planning i al final es farà
una presentació pública del treball realitzat anomenada sprint review.

No hi  haurà  exàmens  en aquest  mòdul,  si  bé  algun  qüestionari.  En canvi,  serà
obligatòria la entrega de tots els exercicis individuals.
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4. CRITERIS  I  INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I  RECUPERACIÓ DEL
MÒDUL

Hi ha 2 convocatòries per any: la regular durant el curs, i la recuperació de juny.

No es pot superar el 15% de faltes d’assistència a classe. En cas de superar-se la
UF quedarà suspesa. L’alumne podrà recuperar-la a final de curs en la convocatòria
de juny.

Per  calcular  la  nota  del  mòdul  es  farà  segons  la  mitja  de  les  diferents  UFs
ponderada segons les hores de què disposa.

QM 08=
26⋅QUF1+10⋅QUF 2+10⋅QUF3+10⋅QUF 4

56

5. RELACIÓ  D’UNITATS  FORMATIVES  SEQÜENCIADES  I
TEMPORITZADES (ES POT INCLOURE ELS NUCLIS FORMATIUS)

UF NF TÍTOL DURADA Data Inici Data Final

4 Control de versions i documentació 10 19/09/2019 14/10/2019

1
Servidors web i de transferència de 
fitxers

26 21/10/2019 03/02/2019

2 Servidors d’aplicacions web 10 10/02/2019 16/03/2020

3 Desplegament d’aplicacions web 10 23/03/2020 27/04/2020
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6. CRITERIS  I  INSTRUMENTS  D’AVALUACIÓ  I  RECUPERACIÓ  DE
LES UNITATS FORMATIVES (SI S’ESCAU)

Per calcular la nota de cada UF es farà segons la ponderació general de:
   - 50% nota dels exercicis individuals (cal entregar-los tots)
   - 50% nota del projecte

La nota del projecte es ponderarà amb més pes els darrers sprints, ja que també
inclouran la possibilitat de recuperar les especificacions del projecte que no hagin
estat realitzades als anteriors:
   - 10% nota del 1r sprint
   - 20% nota del 2n sprint
   - 70% nota del 3r sprint

Es podrà recuperar les UFs suspeses a la convocatòria de juny. Caldrà entregar
totes  les  pràctiques  individuals  pendents,  i  el  projecte  de  recuperació  si  fos
necessari.
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