
 
 
 

U0984 APLICACIÓ DE METODOLOGIES ÀGILS EN 
L’APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES AL MÀSTER EN 

ENGINYERIA INFORMÀTICA 
 
 

PROFESSORAT 
Jordi Torrecillas. IT Manager en ActelGrup. 
Jordi Gervas Project Manager/Analyst/Developer en Diputació de Lleida.  
Aitor Cochero. Researcher at Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya. 
 
OBJECTIUS 
Un dels objectius principals del Màster en Enginyeria informàtica és apropar a l’alumne 
a les tecnologies i metodologies de treball de les empreses TIC actuals. Per fer-ho és 
fonamental juntament amb la formació tecnològica integrar a l’aula l’ús de 
metodologies actuals de gestió de projectes. Aquest curs pretén assentar les bases 
per al correcte ús d’aquestes metodologies i la seva integració en una aula docent, 
tractant de resoldre els aspectes d’execució, seguiment, avaluació, gestió de 
conflictes, etc.. L’aplicació es centrarà en la implantació de projectes en empreses TIC. 
 
Els objectius principals són: 

 Conèixer la realitat de les empreses TIC actuals i com aquestes apliquen les 
metodologies de gestió de projectes. 

 Conèixer els trets diferenciadors de les metodologies de gestió de projectes 
actuals. 

 Tractar la integració d’aquestes metodologies a l’aula. 
 Elaborar un pla d’acció per aquesta integració. 

 
 
CONTINGUTS 

 TIPUS D'EMPRESES 
o En quin tipus d’empresa treballaran els nostres alumnes? 
o Empreses orientades a projectes 

 
 MODELS DE DESENVOLUPAMENT 

o D’un món predictiu a un món adaptatiu 
o La realitat de les empreses 

 
 "AGILE" 

o Noves necessitats  
o Velocitat, incertesa i cicles de vida 
o El talent de les persones 

 
 XTREME PROGRAMMING 

o Pair programming 
o Pair review 
o Integració continua 
o Test Driven Development 

 
 SCRUM 

o Els rols 



 
 
 

o Les reunions 
o Elements  

 
 Eines OpenSource per a la gestió de projectes. 

o Github 
o Zenhub 

 
 TALLER PRÀCTIC 

 
METODOLOGIA 
Formació en modalitat de sessions presencials. Centrada en el treball grupal desplegat 
pels assistents, les exposicions de continguts i l’intercanvi i discussió de les propostes 
elaborades.  
 
 
Durada: 8 hores  

Lloc: Sala de Graus 2.03 Escola Politècnica Superior 

Dates: 5 de setembre de 2017 

Horari: de 9:00h a 13:00h. (J. Torrecillas i J. Gervas). 4h 

de 16:00h a 18:00h. (J. Torrecillas i J. Gervas) 2h 

i de 18:00h a 20:00h. (A. Corchero) 2h. 

Inscripció: Telemàticament omplint el formulari que apareix en aquest enllaç: 

http://www.formacioprofessorat.udl.cat/upu/activitats.php 

Observacions:  

Aquesta activitat està adreçada en general a tot el professorat interessat en l’ús a 

l’aula de metodologies de gestió de projectes en el sector TIC i en particular al 

professorat del Màster en Enginyeria Informàtica. 

No es durà a terme si no hi ha un mínim de 10 persones inscrites.  


