
Criteris aplicables en la confecció d’horaris 

Preàmbul 

La confecció dels horaris de les assignatures de grau i màster de la 
FIB és un procés molt complex on intervenen múltiples restriccions de 
diferents tipus. Fins al curs acadèmic 2014-15, aquesta confecció ha 
estat realitzada sempre de forma manual per la persona Tècnica de 
Gestió Acadèmica (TGA), resultant una tasca molt difícil i feixuga. Al 
llarg dels anys s’ha anat acumulant una sèrie de restriccions en la 
confecció dels horaris on es barregen criteris acadèmics, logístics i 
laborals, però també preferències dels professors implicats que són 
comunicades directament a la TGA pels interessats. Fins i tot 
s’arrosseguen criteris obsolets. 

Recentment, l’equip directiu de la FIB ha impulsat el 
desenvolupament d’una eina de generació semi-automàtica d’horaris 
basada en un motor de satisfacció de restriccions. Aquest 
desenvolupament ha estat liderat pel professor Javier Larrosa Bondia 
del departament de Ciències de la Computació. Actualment (març de 
2015) existeix ja un prototipus que ha estat provat amb un 
subconjunt d’assignatures i restriccions. De cara a l’acabament i 
posada en funcionament de l’eina de generació d’horaris, cal fer 
primer una ordenació, filtratge i re-establiment (reset) de les 
restriccions a introduir al sistema. Aquest document és una proposta 
sobre quins tipus generals de restriccions es consideren admissibles i 
quin serà a partir d’ara el procediment per comunicar-les i validar-les. 

Restriccions admissibles per a la confecció d’horaris 

A partir d’una abstracció de les restriccions que s’apliquen 
actualment, ordenarem les restriccions admissibles en tres grups: a) 
restriccions entre assignatures; b) restriccions intra-assignatura; i c) 
altres restriccions. A continuació, es presenta un llistat de les 
restriccions que contenen aquests tres grups, classificant-les en 
restriccions fortes (hard), que s’han de satisfer necessàriament, i 
febles (soft), que s’intentaran satisfer si és possible. 

En el cas de les restriccions entre assignatures, considerarem que no 
hi ha solapament entre dues assignatures si existeix almenys un grup 
a cada assignatura que no es solapa amb l’horari de l’altra. Quan un 
conjunt d’assignatures relacionades tenen més d’un grup de matrícula 
(10, 20, ...), com ara les assignatures obligatòries d’un mateix 
semestre del pla d’estudis del grau en Enginyeria Informàtica, el no-



solapament de les assignatures implica també que l’horari de 
cadascun d’aquests grups no es solapa amb el del mateix grup en les 
altres assignatures (però podrien haver solapaments creuats). 

a) Restriccions entre assignatures 
 
• Totes les derivades directament del pla d’estudis (exemple: 

no es poden solapar assignatures que són co-requisits). Hard 
• No solapament entre assignatures d’un mateix grup 

(exemples: obligatòries de la mateixa especialitat; optatives 
d’anglès). Hard 

• No solapament entre assignatures que imparteix el mateix 
professor, si aquest fet es coneix a priori. Hard 

• No solapament entre els laboratoris d’un grup d’assignatures 
que requereixen la mateixa aula de laboratori (exemple: 
assignatures de sistemes operatius). Hard 
 

b) Restriccions intra-assignatura 
 
• No solapar (o sí solapar) grups de teoria. Hard 
• No solapar (o sí solapar) grups de problemes. Hard 
• No solapar (o sí solapar) grups de laboratori. Hard 
• Laboratoris dels subgrups d’un mateix grup de teoria en 

paral·lel. Hard 
• Màxim n grups o subgrups de laboratori en paral·lel. Hard 
• Màxim n franges horàries de laboratori. Hard 
• Grups de laboratori consecutius. Hard 
• Restriccions sobre el tipus d’aula (exemples: capacitat 

mínima, necessitat d’aules de laboratori específiques). Hard 
• Restriccions d’ordre entre les classes de teoria, problemes i 

laboratori d’un mateix grup (exemple: teoria abans que 
laboratori). Hard/Soft 

• Restriccions de temps mínim (en dies) entre els diferents 
tipus de classe. Hard/Soft 
 

c) Altres restriccions  
 
• Restriccions horàries professors ATP. Hard 
• Restriccions horàries altres professors (no ATP) a temps 

parcial. Hard 
• Restriccions horàries per altres motius:  

o aula de laboratori dins d’un edifici amb horari de 
tancament especial. Hard   

o la classe requereix la presència de PAS amb 
disponibilitat horària limitada (exemples: operadors, 
PAS biblioteques). Hard 



o adequació a la diversitat funcional del professorat quan 
no són casos que es puguin resoldre a nivell de 
distribució de la docència interna al departament 
(inclou casos certificats de problemes de salut o 
disfuncions diverses que requereixin un horari 
especial). Hard 

 

Les restriccions horàries dels professors a temps complet que també 
imparteixen docència en altres centres difícilment són conegudes a 
priori, per la qual cosa no es tindran en compte en el procés de 
generació automàtic sinó en els ajustaments posteriors manuals de 
l’horari.  

 

Procediment per a la comunicació i validació de restriccions 

Tret d’aquelles restriccions que són degudes a l’estructura i 
organització del pla d’estudis (part de les classificades a l’apartat a), 
la resta de restriccions esmentades que afecten a assignatures i 
professors hauran de ser comunicades a la TGA únicament a través 
dels representants dels departaments davant el degà/la degana i 
caldrà la seva validació per part de l’equip deganal.  

La FIB informarà dels períodes en què es podran sol·licitar i/o 
modificar anualment les restriccions abans de la confecció dels 
horaris. En alguns casos degudament justificats (per exemple, 
docència d’un professor compartida amb altres centres) es podran 
comunicar i atendre restriccions a posteriori. 


