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Temps era temps…



Necessitat de l’Enginyeria del Software

Enginyeria 
del 

Software



Enginyeria del Software (ES)

Enginyeria “Tradicional” (mecànica, electrònica, camins, …)



Enginyeria del Software (ES)

Enginyeria del Software



Enginyeria del Software (ES)

Enginyeria del Software = Enginyeria + Software

“application of a systematic, disciplined, quantifiable approach 
to the development, operation, and maintenance of software, 
and the study of these approaches; that is, the application of 
engineering to software”

IEEE Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)



Activitats dins de l’ES



Assignatures ES



Assignatures ES - Obligatòries

GPS

PES

DBD

ASASW

ER



Assignatures ES - Complementàries

Conceptes de Sistemes d’Informació (CSI)

Enginyeria del Coneixement i Sistemes Distribuïts Intel.ligents (ECSDI)

Conceptes Avançats de Programació (CAP)

Simulació (Sim)

Sistemes Operatius per Aplicaciones Distribuïdes (SOAD)

Conceptes per a BDs Especialitzades (CBDE)



Nous escenaris emergents…

El nombre total d’apps

Android actives és

>2.100.000

84% d’usuaris de disp. mòbils diu

que no poden viure un sol dia

desconnectats sense angoixar-se



…requereixen l’evolució de les 

assignatures

canvis en els temaris, 
en els projectes, …



…i l’aprenentatge i ús incremental de 

coneixements i tecnologies

TDD

Scrum

Backlog

SOA

PMI

RESTINVEST

Patrons
Micro    
serveis



També activitats transversals…

contactes amb 
empreses

beques aprenentatge 
(suport a docència i 

recerca)



Sortides professionals

El ventall és molt ampli

Desenvolupament de serveis i sistemes software en tot domini 
social aplicant els mètodes, les tècniques i les eines de l'enginyeria 
del software i, concretament, les que són més actuals. 

Qualsevol dels rols professionals habituals associats a la disciplina

Avaluació de les organitzacions pel que fa als processos 
d'enginyeria del software, així com el disseny i la implantació de 
plans de millora de la gestió i de la qualitat. 

Arquitecte del software

Enginyer del software

Enginyer de requisits

Dissenyador de BDs

Administrador de BDs

Consultor software

Gestor de projectesEnginyer de planta

Analista de sistemes

Gestor de serveis IT

Consultor organitzacional

Enginyer webCap de projectes

Freelance

Responsable de qualitat



Gràcies per la vostra atenció

Més informació a:

http://www.fib.upc.edu/fib/estudiar-enginyeria-

informatica/especialitats-grau/enginyeria-del-software.html  
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