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Breu descripció

Capacita per dissenyar 
sistemes complexos  

amb criteris crítics
d'eficiència, fiabilitat, seguretat... 

… tot prioritzant els fonaments sobre les “eines del 
moment”.



Requisists

• Us ha d’agradar:

• Programar

• Enfrontar-vos a reptes algorísmics

• Aprendre fonaments 



Assignatures obligatòries

- ALGORÍSMIA

- GRÀFICS

- INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL

- LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ

- LÒGICA EN LA INFORMÀTICA

- TEORIA DE LA COMPUTACIÓ



Assignatures complementàries

- AMPLIACIÓ D’ALGORÍSMIA

- ANÀLISI I CERCA EN INFORMACIÓ MASSIVA

- APRENENTATGE AUTOMÀTIC

- COMPILADORS

- COMPUTACIÓ NUMÈRICA

- INVESTIGACIÓ OPERATIVA

- SISTEMES INTEL.LIGENTS DISTRIBUÏTS



LES ASSIGNATURES 
(OBLIGATÒRIES) 

UN OBJECTIU COMÚ



Visualització d’escenes



Visualització d’escenes



Assignatura de…. GRÀFICS!

• Il·luminació
• Textures 
• Transparències

• Aplicacions Mèdiques
• Aplicacions de la realitat virtual
• Videojocs 



Jugar a un joc



Assignatura de….
INTEL.LIGÈNCIA  ARTIFICIAL!

Simular la intel.ligència humana:
•Pendre decisions
•Gestionar el coneixement
•Aprendre
•Raonar 



Problemes de planificació



Problemes de layout

Circuit imprès
Sumador d’un bit



Assignatura de… ALGORÍSMIA!

•Algorismes complexos sobre grafs
•Programació lineal
•Estrucutres de dades sofisticades

•Cal saber avaluar els algorismes



Comprovar propietats dels sistemes



Comprovar propietats dels sistemes

Podem fer sistemes 
demostrablement correctes?



Expressar i resoldre problemes 
amb solvers lògics?



Assignatura de… 
LOGICA EN LA INFORMÀTICA!

 
•Raonar/deduir de forma eficient
•Expressar propietats i verificar-les

•La lògica és el “càlcul” de la 
informàtica



On són els límits?

Qué es pot calcular i qué no?
Quant de temps caldrá? És assumible? 
Quant d’espai?
Podem decidir si un programa acabarà?



Assignatura de… 
TEORIA DE LA COMPUTACIÓ!

Aprendre a identificar els problemes:

•Resolubles eficientment

•Resolubles, però durs

•No resolubles o resolubles parcialment



Amb quines eines programem



Nous paradigmes 

f []     = []

f (x:xs) = f ys ++ [x] ++ f zs

           where

              ys = [a | a  xs, a  x]

              zs = [b | b  xs, b > x]



Assignatura de….
LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ!

• Coneixer construccions noves

• Saber triar el llenguatge adequat 

• Poder aprendre nous llenguatges amb 
rapidesa.



L’especialista en Computació

Professional apreciat per la seva capacitat per:
- detectar i garantir requeriments crítics,
- aportar la component computacional als equips 

interdisciplinars d’enginyers, científics, i 
economistes.
 

Persona en formació amb bona base per a la 
recerca.

Exemple proper: TFG a l’empresa



L’especialista en Computació

Crear una electronic program guide (EPG) intel·ligent a 
partir de diferents fonts



Dades

Especialitat més triada, sempre, des de 2015. 

Molts TFGs inscrits (i molts més presentats)
• Gràfics
• IA
• Robòtica
• Applied logic (sports, planning...)
• Aplicacions comercials
• …



Gràcies

@cs.upc.edu
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