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Programació 1  (P1)

� 9 crèdits (7,2 ECTS)
� Primer curs
� Fase selectiva
� Obligatòria per a totes les enginyeries
� Convalidada als estudiants de mòduls formatius

� Des d’aquest quadrimestre, P1 rep un nou enfocament.



Programació 1

Que l'estudiant sigui capaç d'escriure amb
fluïdesa programes correctes i llegibles que 
resolguin problemes de dificultat elemental. 

� Constatació:
� El nostres estudiants arribaven a cursos posteriors sense haver

assolit les habilitats de programació necessàries per implementar 
fàcilment algorismes senzills.

� Objectiu general:



Temari

� Introducció 2s
� Procediments 1s
� Recorreguts i cerques 2s
� Recursivitat 1s
� Consolidació I 1s

� Taules i tuples 3s
� Algorismes fonamentals 2s
� Consolidació II 1s

� Estudi personal (100 hores)



Metodologia docent

� 13 setmanes de classe
� 6 hores setmanals:

� 3 hores de teoria i exercicis

� 3 hores de laboratori (amb presència parcial del professor)

� Extensa col·lecció de exercicis
� A laboratori, els estudiants proven de resoldre els exercicis 

de la col·lecció.
� Com a “deures’’, s’espera que els estudiants provin de 

resoldre més exercicis de la col·lecció.
� Poden comprovar el seu funcionament a l’instant gràcies al 

Jutge, que aplica jocs de proves exhaustius.





Col·lecció d’exercicis

� 195 exercicis
� Tots disponibles al Jutge
� Dificultat creixent
� Organitzats:

� Per temes

� Per sessions setmanals

� Classificats:
� Per fer a classe de laboratori

� Per fer com a “deures’’

� Altres



Mètode d’avaluació

� Tres proves, totes davant d’ordinador:
� Parcial (P) ½ temari

� Recuperació del parcial (R) ½ temari

� Final (F1, F2) tot el temari

� Cada nota sobre sobre 3.5

� Nota final: 
� màx{P,R} + F1 + F2 



Criteris de correció de cada problema d’examen

� Un problema es defineix amb:
� un enunciat,

� jocs de proves públics.

� Resoldre un problema consisteix a escriure un programa 
correcte que superi tots els jocs de proves (públics i privats). 

� Quan un estudiant té un programa que considera correcte, 
l'envia al Jutge que li retorna un veredicte.

� L'estudiant pot reenviar vàries solucions per al mateix
problema.



Criteris de correció de cada problema d’examen

� Si no s'ha enviat cap programa que superi tots els jocs de 
proves, la nota és 0.

� Si no, es corregeix manualment l’últim programa correcte.
� Si 

� l'estudiant s'ha saltat regles bàsiques de programació,

� el programa no compleix els requeriments de l'enunciat,

� o l'algorisme és manifestament inadequat, 

� llavors, la nota és 0.

� Altrament, es valora el programa entre 0 i 1,5 (v).
� La nota és 2 + v - 0,35màx{ p -1, 0 }

on p és el nombre d’enviaments incorrectes.



Resultats



Dimarts 10 d’octubre



Dimarts 10 d’octubre

474 Enviaments
75 Estudiants

64 Error de compilació �

2 Error en l'execució: Crida al sistema prohibida �
19 Error en l'execució: Temps de CPU superat
1 Error en l'execució: Violació de segment

171 No supera els jocs de proves: Resposta errònia
27 No supera els jocs de proves: Format incorrecte

190 Supera els jocs de proves



Dimecres 10 d’octubre



Dimecres 10 d’octubre

1265 Enviaments
145 Estudiants

119 Error de compilació
2 Error en l'execució: Excepció de coma flotant

10 Error en l'execució: Sortida massa llarga
43 Error en l'execució: Temps de CPU superat
2 Error en l'execució: Violació de segment

452 No supera els jocs de proves: Resposta errònia
42 No supera els jocs de proves: Format incorrecte

595 Supera els jocs de proves



Dimecres 18 d’octubre



Enviaments setmanals



24 de gener



24 de gener



Enviaments en funció del temps



Enviaments al Jutge

� Dades:
� 48000 enviaments

� 20000 enviaments correctes

� 377 estudiants

� 140 hores de laboratori i treball personal 
(9 crèdits són 180 hores, d’elles 40 són de teoria)

� Resultats mitjans:
� Enviaments per estudiant:127 (hi ha 195 exercicis)

� Exercicis resolts per estudiant: 55 (n’hi ha almenys 30 de trivials)

� Nombre d’intents per resoldre un exercici: 2.3 (prou bé!)

� Enviaments per hora de laboratori/estudi: 0.9 (ridícul)



Exàmens

� Assaig del parcial (per sorteig):
� Era possible fer-lo a casa durant la setmana abans del parcial.

� Estudiants que van baixar l’enunciat: 161 (40%).

� Xuleta (1000 caràcters):
� Per al parcial: 233 xuletes registrades (61%).

� Per al final: 192 xuletes registrades (51%).

� Parcial i recuperació (15 mins + 1 hora + 5 mins):
� Un problema fàcil sobre la meitat del temari.

� Tots segueixen patrons similars.

� Final (15 mins + 2 hores + 5 mins):
� Un problema fàcil sobre tot el temari.

� Un problema normal sobre tot el temari.



Notes

� Matriculats: 377
� No presentats: 134
� 0: 110
� 0.1 - 0.9: 3
� 1.0 – 1.9: 2
� 2.0 – 2.9: 20
� 3.0 – 3.9: 29
� 4.0 – 4.9: 3
� 5.0 – 5.9: 25
� 6.0 – 6.9: 21
� 7.0 – 7.9: 7
� 8.0 – 8.9:  6
� 9.0 – 9.9: 5
� MH: 12

%

NP

Zero

0.1 - 4.9

5.0 - 9.9

MH



Exàmens: enunciats i solucions

� Parcial: P0005.pdf P0005.cc
� Final A: F003A.pdf F003A.cc
� Final B: F003B.pdf F003B.cc



Correlació exercicis/nota

� Nombre mitjà d'exercicis resolts per estudiant:         54.39
� Nombre mitjà d'exercicis resolts per estudiant aprovat: 101.99
� Nombre mitjà d'exercicis resolts per estudiant suspès:  42.37



Nb d’estudiants per nb d’exercicis resolts
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Percentatge d’aprovats per nb d’exercicis resolts
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Percentatge d’aprovats per nb d’exercicis resolts
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Nota mitjana per nb d’exercicis resolts
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Valoracions dels estudiants

� Wiki Oasi:
� “Ja no és l’antiga P1 on tothom s’apalancava de lo fàcil que era.”

� Informe del delegat de l’assignatura:
� “Amb el nou enfocament s’aprèn a fer programes senzills i algorismes 

bàsics molt ràpidament. Això estimula l’estudiant ja que pot observar de 
forma molt pràctica el fruit dels nous coneixements.”

� “Potser la rapidesa en què s’aprèn a programar fa que molts estudiants no 
siguin capaços de seguir el ritme.”

� “El Jutge és un gran element desmoralitzador, ja que no accepta el 
programa si no funciona PERFECTE.”



Valoracions dels estudiants
� Joan Viladrosa, MH (sabia programar)

� “La meitat dels exercicis de P1 es poden resoldre en menys 
de 10 minuts cadascun.”

� Jin Lin Xiaolei, MH (no sabia programar)
� “La meitat dels exercicis de P1 es poden resoldre en menys 

de 10-15 minuts cadascun.”

� Joan Pahissa, MH (no sabia programar)
� “La meitat dels exercicis de P1 es poden resoldre en menys 

de 15-20 minuts cadascun.”



Valoracions dels estudiants



Conclusions

� Nou enfocament de l’assignatura de P1:
� Més pràctic / menys teòric / molt més laboratori

� Ensenyament basat en problemes

� Nou sistema d’avaluació:
� Exàmens davant d’ordinador

� Augment de l’objectivitat de la correcció

� Nou sistema de seguiment sobre el treball dels estudiants:
� Dades objectives:

El Jutge permet saber realment quan i quant treballen els estudiants.

� Es confirma la sospista de que treballen molt poc.

� Existeix forta correlació entre estudi i rendiment.



Moltes gràcies


