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2. Introducció

Abans de començar a fer classes desenvolupava la meva vida professional en empreses tecnològiques
com a programador i analista. Durant aquest període, que va ser molt enriquidor, vaig observar algunes
mancances en  la  qualitat  del  programari  generat  que  feien  perdre  força  hores  de  treball  revisant
tasques  ja  realitzades,  sense  esmentar  els  problemes  de  seguretat  que  es  creaven.

Reflexionant  sobre  això  i  després  de  trobar-me  amb  molts  problemes  similars,  vaig  arribar  a  la
conclusió que aquestes situacions es produïen per un conjunt de circumstàncies que podríem resumir,
en presses en els terminis de lliurament, mandra i deixadesa.

Un cop ja com a professor, em va sorprendre que com a norma general, s'insisteix i s'apliquen uns
codis  de bones pràctiques molt  exigents.  Però amb el  temps,  els  canvis  de matèries i  l'adquisició
d'experiència,  els  alumnes,  i  futurs  programadors,  van  adquirint  vicis  i  mals  hàbits  que fan que la
qualitat del seu treball es vegi molt afectada per mal.

És per això que m'agradaria mostrar als alumnes, i futurs programadors, la importància de la generació
de codi sense descuidar les guies de bones pràctiques que ja coneixen, algunes noves i mostrar-los els
problemes que es poden causar descuidant aquests aspectes.

Finalment, ja que el mètode d'aprenentatge concep la formació sempre basada en les competències,
encara  que  això  sigui  intuïtiu,  m'agradaria  adaptar  aquest  concepte  per  a  la  família  professional
d'informàtica dient que les activitats s'orientessin a una variant simplificada del treball professional de
l'informàtic,  tenint  com  a  filosofia  que  s'aprèn  a  ser  informàtic  fent  d'informàtic,  amb  l'ajuda  del
professor. 
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3. Definició i context del problema

El contacte que he establert amb el sistema educatiu, com a estudiant, i com a docent, així com la
meva experiència laboral en continguts tècnics, m'ha permès analitzar i detectar que la metodologia
utilitzada  a  les  aules,  de  vegades,  no  afavoreix  el  procés  d'ensenyament  aprenentatge.
Com a estudiant, puc afirmar que els meus records i els meus coneixements en gran part vénen donats
per  la  pràctica,  per  l'experiència.  Poder  manipular,  experimentar,  equivocar-me,  m'ha  permès  ser
conscient On vull arribar? Com puc arribar?, en definitiva, sense voler vaig anar prenent consciència de
les meves fortaleses i debilitats.

Des de la perspectiva docent, puc dir que m'ha fet ser conscient d'elements de l'aprenentatge que
abans desconeixia, aclareixo que, això no vol dir que no estiguessin en el meu procés d'aprenentatge.
Si no, que no podia posar nom a maneres de fer, a bones pràctiques, a teories de l'aprenentatge... La
teoria de l'aprenentatge constructivista defineix la meva perspectiva de l'aprenentatge. Entenent que un
alumne adquireix coneixements de manera significativa i eficaç si els plantegem tenint en compte els
seus coneixements previs, i som capaços de construir en base a aquests coneixements. Aquest teoria
posa el focus en l'alumne, el subjecte com a protagonista del procés d'ensenyament aprenentatge, no
només com a simple espectador. I el docent?

El paper del docent passa a ser el "guia" del procés, és l'encarregat d'oferir els conceptes d'acord amb
els  coneixements  previs,  sent  capaç  de  motivar,  reinventar,  adaptar  diferents  situacions  perquè
l'alumne arribi a l'objectiu: aprendre.

Quin problema m'he trobat? La metodologia utilitzada a les aules.

Analitzant  els  problemes més freqüents en el  desenvolupament  de processos  on s'interactua  amb
bases de dades, la fundació OWASP[1] identifiquen que el principal motiu és la manca d'atenció que el
desenvolupador posa sobre les conseqüències que pot tenir el seu treball , aquesta falta d'atenció i
cura es deu als mètodes d'aprenentatge que han dominat la formació del desenvolupador. Analitzant on
es troben els forats en la seguretat d'una apliació, encara podem veure que al mes d'abril d'enguany els
atacs basats en els problemes que volem tractar, es encara el tercer més utilitzat[2]. 

Vull definir el problema d'acord amb la metodologia utilitzada, una metodologia basada en les "classes
magistrals" només sobre els conceptes / coneixements a l'alumnat sobre un via.

Per contra, una metodologia adaptada a l'alumne (com a principal protagonista del procés) en la qual li
permetem manipular  i  experimentar,  oferint-pràctiques  estructurades  que  permetran  una  avaluació
continuada.

Així doncs, responent a aquest problema metodològic, l'objectiu d'aquest projecte és proposar una sèrie
d'activitats d'ensenyament aprenentatge, amb la finalitat d'exemplificar bones pràctiques en un context
basat en un problema real.

L'objectiu del projecte és definir unes activitats d'ensenyament aprenentatge per donar als alumnes
unes pautes de desenvolupament orientat a la seguretat, així com eines, components i funcionalitats
que el desenvolupador ha de conèixer per poder implementar un programa segur i eficient.

S'analitzaran alguns codis problemàtics i  veurem que no es generen per falta de coneixements,  ni
conceptes (en la majoria de les ocasions) sinó per negligències, presses, vagància o deixadesa, és a
dir mals hàbits generats durant el procés d'aprenentatge.

Arran d'aquest anàlisi, un altre objectiu principal serà exposar la metodologia adequada amb la filosofia
d'aproximar-se al màxim a la metodologia de treball del món laboral, aplicada concretament al mòdul
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"M07 Desenvolupament web a entorn servidor" del cicle formatiu "Desenvolupament d'aplicacions
web" de la família d'informàtica.

Concretament  es  tractarà  el  resultat  d'aprenentatge  de  la  Unitat  Formativa  3:
1. Desenvolupa aplicacions d'accés a Magatzems de dades, aplicant Mesures per mantenir la
seguretat i la integritat de la informació.

Es  proposa  una  metodologia  basada  en  l'aprenentatge  cooperatiu  basat  en  projectes  i  també
s'exposaran  tècniques  d'avaluació.  Però  cal  tenir  en  compte  que  cal  avaluar  cada  evidència
d'aprenentatge que sovint en el camp de la informàtica són de l'estil, instal·la, utilitza, configura etc. El
que fa que siguin difícils d'avaluar en una prova escrita, per aquesta raó en l'avaluació proposta tractaré
de deixar de banda l'examen escrit i intentaré adoptar una perspectiva constructivista, és a dir, tenint en
compte l'abans, el durant i el després en el procés d'aprenentatge, a més de fer partícips als alumnes
en l'avaluació.

Addicionalment, durant la meva experiència en el camp de l'educació he observat el que podria ser el
seu el gran mal per part de l'alumnat, la desmotivació, amb el que serà prioritari a l'hora d'exposar la
meva  solució  intentar  pal·liar  aquest  problema,  alhora  que  es  propiciarà  l'autonomia,  l'auto
aprenentatge per necessitats així com la iniciativa de l'alumne perquè sigui  partícip del seu procés
d'aprenentatge. Això s'intentarà a partir d'activitats d'aprenentatge basades en l'aprenentatge basat en
projectes i el treball col·laboratiu.

També es pretén que la meva proposta millori les competències transversals del treball en equip així
com, la competència transversal comunicativa. Les quals són molt importants en un món laboral on
poques vegades es treballa sol. 
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4. Descripció de la solució

L'objectiu principal que es persegueix amb aquest treball és dissenyar una unitat formativa per 
aconseguir que els alumnes adquireixin unes bones pràctiques de desenvolupament orientat a la 
seguretat a través de les activitats d'ensenyament / aprenentatge basades en metodologies com 
l'aprenentatge basat en projectes i el treball cooperatiu. 

Contextualizació

Per tenir clar el punt de partida, a continuació conextualizaré el cicle formatiu i les seves 
característiques àra posteriorment presentar la progrmació de la unitat formativa
S'ha seleccionat una unitat formativa del cicle formatiu de grau superior  “Desenvolupament 
d'aplicaciones web”, concretament per al mòdul professional  “Mòdul professional 7: 
desenvolupament web en entorn servidor” i la “Unitat Formativa 3: tècniques d’accés a 
dades”(30 horas)

El cicle formatiu “Desenvolupament d'aplicaciones web” s'estableix al DECRET 199/2015, de 15 de 
setembre[3]

2.1 competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, 
amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades 
de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards 
establerts

2.2 Competències professionals, personals i socials

Les competències professionals, personals i socials d’aquest títol es relacionen a continuació:

a) Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les 
necessitats d’ús i els criteris establerts.

b) Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, 
complint el pla de seguretat.

c) Gestionar servidors d’aplicacions adaptant la seva configuració en cada cas per permetre el 
desplegament d’aplicacions web.

d) Gestionar bases de dades, interpretant el seu disseny lògic i verificant la integritat, la consistència, la 
seguretat i l’accessibilitat de les dades.

e) Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes d’accés i 
eines de mapatge adequats a les especificacions.

f) Integrar continguts en la lògica d’una aplicació web, desenvolupant components d’accés a dades 
adequades a les especificacions.

g) Desenvolupar interfícies en aplicacions web d’acord amb un manual d’estil, utilitzant llenguatges de 
marques i estàndards web.
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h) Desenvolupar components multimèdia per a la seva integració en aplicacions web, utilitzant eines 
específiques i seguint les especificacions establertes.

i) Integrar components multimèdia en la interfície d’una aplicació web, realitzant l’anàlisi d’interactivitat, 
accessibilitat i usabilitat de l’aplicació.

j) Desenvolupar i integrar components programari en l’entorn del servidor web, utilitzant eines i 
llenguatges específics, per complir les especificacions de l’aplicació.

k) Desenvolupar serveis per integrar les seves funcions en altres aplicacions web, garantint-ne la 
funcionalitat.

l) Integrar serveis i continguts distribuïts en aplicacions web, garantint-ne la funcionalitat.

m) Completar plans de proves verificant el funcionament dels components programari desenvolupats 
segons les especificacions.

n) Elaborar i mantenir la documentació dels processos de desenvolupament utilitzant eines de 
generació de documentació i control de versions.

o) Desplegar i distribuir aplicacions web en diferents àmbits d’implantació, verificant el seu 
comportament i realitzant modificacions.

p) Gestionar i/o realitzar el manteniment dels recursos de la seva àrea en funció de les càrregues de 
treball i el pla de manteniment.

q) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics
i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en 
l’aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

r) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l’àmbit de la seva 
competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres 
de l’equip.

s) Organitzar i coordinar equips de treball, supervisar-ne el desenvolupament, amb responsabilitat, 
mantenint relacions fluïdes i assumint-ne el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals 
que es presentin.

t) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat utilitzant 
vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats i respectant 
l’autonomia i la competència de les persones que intervenen en l’àmbit del seu treball.

u) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i 
aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals d’acord amb el que estableix la 
normativa i els objectius de l’empresa.

v) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i de disseny per a 
tothom, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.

w) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la 
seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.

x) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, 
d’acord amb el que estableix la legislació vigent, i participar activament en la vida econòmica, social i 
cultural.

2.3 Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves 
situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització 
del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.
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2.4 L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i 
socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum 
d’aquest cicle formatiu.

Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i continguts

els resultats d'aprenentatge que s'han d'adquirir, els criteris d'avaluació i continguts són: 

Durada: 30 hores

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Desenvolupa aplicacions d’accés a magatzems de dades, aplicant mesures per 
mantenir la seguretat i la integritat de la informació.

Criteris d’avaluació

1.1 Analitza les tecnologies que permeten l’accés mitjançant programació a la 
informació disponible en magatzems de dades.

1.2 Crea aplicacions que estableixin connexions amb bases de dades.

1.3 Recupera informació emmagatzemada en bases de dades.

1.4 Publica en aplicacions web la informació recuperada.

1.5 Utilitza conjunts de dades per emmagatzemar la informació.

1.6 Crea aplicacions web que permetin l’actualització i l’eliminació d’informació 
disponible en una base de dades.

1.7 Utilitza transaccions per mantenir la consistència de la informació.

1.8 Prova i documenta les aplicacions.

Continguts

1. Utilització de tècniques d’accés a dades:

1.1 Tecnologies que permeten accedir a dades des d’una aplicació web.

1.2 Establiment de connexions.

1.3 Execució de sentències SQL. Recuperació i edició d’informació.

1.4 Execució de sentències SQL. Utilització de conjunts de resultats.

1.5 Creació d’aplicacions web amb accés d’escriptura a base de dades.

1.6 Transaccions.

1.7 Prova i documentació.
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Programació

Un cop situats en el context de la unitat formativa es presentaran les activitats on volem aplicar el
mètode d'aprenentatge cooperatiu basat en projectes. Es pot observar com al resultat d'aprenentatge
així com a les competències professionals es fa menció a la seguretat de les aplicacions, mentre que
als criteris d'avaluació això no es veu reflectit. Amb la següent programació s'intentarà donar un pes
important al factor de la seguretat que com es pot veure forma part important del cicle formatiu. 

NF1.- Entorns de desenvolupament (10 h)

Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge

RA Continguts

Avaluació

CA
Instruments 
d’Avaluació

AEA1: Bones práctiques en la 
programació d'entorns servidor 13 h

1
1.1,1.2,1.3,1
.4,1.5,1.6,1.7

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 
1.5,1.6,1.7
,1.8

- Pràctica 
d'accès a 
dades  (Pt1)

- Graella 
obeservació(G
o)

Descri
pció

- Práctica accès a dades 

(13h)

En aquesta primera actvitat a part del Resultat d'Aprenentatge de l'Unitat Formativa es treballaràn 
també les competencies professionals següents: a, b, c, d, e, f,n,o, s,t, u.

AEA2: Desenvolupament orientat a la 
seguretat 14h

1 1.7 1.8

-Pràctica 
auditoria-
Informe  (Pt1)

-Coevaluació 
(Ce1)

-Pràctica 
millora(Pt2)

Descri
pció

- Introducció a l'auditoria (2h)

-  Práctica Auditoria(4h)

- Coevaluació (4h)

- Pràctica millora (4h)

En aquesta primera actvitat a part del Resultat d'Aprenentatge de l'Unitat Formativa es treballaràn 
també les competencies professionals següents: m, q, r, s, t, u.

AEA3: Presentació auditoria 3h

1
1.1,1.2,1.3,1
.4,1.5,1.6,1.7

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 
1.5,1.6,1.7
,1.8

- Presentació  
(Pr1)

- Coevaluació 
(Ce2)

Descri
pció -  Preparació presentació(1h)

- Presentació (2h)

En aquesta última activitat es treballaran a part del RA de la Unitat formativa les capacitats clau on 
destaquen les d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació 
interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes. 

pàgina 9



Metodologia de la unitat formativa

La metodologia que s’utilitzarà serà l'aprenentatge cooperatiu basat en projectes. El projecte haurà de 
ser orientat a problemes o exemples del món real.

Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

L'avaluació de la UF es farà de forma contínua al llarg de la seva durada

Instruments d'avaluació:

Els instruments d'avaluació estaran formats per pràctiques, informes i una presentació.

• Pe1: Prova escrita sobre disseny de programari

• Pt1: Pràctica d'accés a dades.

• Ce1: Coavaluació de la pràctica d'accés a dades

• I1: Informe d'auditoria

• Pt2: Pràctica d'accés a dades correcció

• Pr1: Presentació

• Ce2: Coavaluació de la presentació

• Go: Graella Observaciosn(control de versions)

Per poder superar la UF s'han d'aprovar el resultat d'aprenentatge amb un mínim d'un 5. 

El següent quadre mostra com s’obté la qualificació de cada AEA, en funció dels instruments 
d’avaluació. 

Per qualificar la primera AEA es farà sobre la primera pràctica

Activitats Ensenyament Aprenentatge (%)

Qualificació de les 
AEA Pt1 GO

AEA1  = 85 15

Activitats Ensenyament Aprenentatge (%)

Qualificació de les AEA
Ce1 I1 Pt2

AEA2  = 20 50 30
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Activitats Ensenyament Aprenentatge (%)

Qualificació de les AEA
Ce2 Pr1

AEA3  = 50 50

El resultat d'aprenentatge es calcularà de la següent manera:

Activitats Ensenyament Aprenentatge (%)

Qualificació de les AEA
AEA1 AEA2 AEA3

RA1  = 30 50 20

QRA1=AEA 1∗0.3+AEA 2∗0.5+AEA 3∗0.2

La qualificació de la UF1 (QUF1) s’obté segons la següent ponderació:

QUF1=RA 1

En cas de no superar la UF de forma contínua, es realitzarà una prova en el període de recuperació 
establert pel centre. 

Serà imprescindible la realització de les pràctiques de la unitat formativa per realitzar la prova escrita i 
la part pràctica de la qual consta la recuperació.

Espais, equipaments i recursos de la unitat formativa

Les sessions es realitzaran a l'aula d'informàtica. 

Per poder desenvolupar aquest treball, el centre haurà de disposar d'alguns recursos específics. Tot i
que aquests recursos no són molt diferents dels recursos que es fan servir normalment en aquest cicle
formatiu, pel que no serà un problema a l'hora de desenvolupar el treball. 

Per començar, i el més important és que cada alumne disposi d'un ordinador i el seu control total, així
com un espai de treball personal. Això és important, ja que si no es disposa d'aquestes condicions,
algunes tasques no es desenvoluparan de manera àgil, i alentiria molt les activitats. A part d'aquestes
condicions s'haurà de disposar, evidentment, de connexió a Internet, pissarra i projector causa que el
professor també haurà de realitzar algunes intervencions magistrals puntuals.

No és indispensable, però seria interessant disposar d'un servidor en un entorn remot, on els alumnes
poden  desplegar  i  provar  les  seves  activitats  pràctiques,  d'aquesta  manera  s'aconseguiria  que  la
pràctica fos un exemple més proper a un cas real. Si aquest servidor fos accessible des de l'exterior de
la  xarxa  de  l'escola,  l'alumne  podria  treballar  des  de  casa  sense  problemes.
També  seria  necessari  disposar  d'un  entorn  Moodle,  per  presentar  les  pràctiques,  centralitzar  la
comunicació  professor-alumne  i  alumne-alumne,  així  com  disposar  de  fòrums  per  al  mòdul
professional. 
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Proposta d'Activitats d'Ensenyament Aprenentatge

ACTIVITAT ENSENYAMENT APRENENTATGE I: Pràctica d'accès a dades

Descripció

L'activitat escollida és la realització d'un projecte definit, en grups de 3 persones, on en un principi, els
alumnes ja haurien de tenir tots els coneixements previs, ja que els continguts tècnics d'aquesta UF ja
estan impartits.

Els mòduls previs implicats són: 

• Programació

• Base de dades

Cal donar importància als coneixements previs adquirits a altres mòduls, ja que aquests son els que
facilitaran eines per a poder desenvolupar el projecte. 

Les característiques que ha de tenir el projecte són:

• Que no sigui trivial.

• Sigui rellevant en la pràctica professional

El projecte escollit consistirà en la implementació d'un portal útil per a una empresa que disposa de
diferents  productes,  clients  i  comandes.  Als  alumnes  se'ls  sol·licitarà  les  següents  funcionalitats  i
documentació per tal de portar a terme l'avaluació. 

En una primera part 

• Instal·lar i configurar un servidor apache

• Instal·lar i configurar un servidor de bases de dades postgres

• Importar i encapsular la base de dades donada.

Segona part

La segona part consistirà a realitzar les diferents pantalles que veurà l'usuari. Distingirem entre dos 
tipus:

Usuari administrador

Modificació de qualsevol camp de la base de dades 

Usuari registrat

• Login

• Consulta de comandes fetes

• Consulta de productes per diferents camps i que ofereixi la possibilitat d'ordenació pels 
diferents camps.

• Realització de comanda

• Modificació de dades
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• Historial de comandes

Usuari no registrat

• Registrar client

• Consulta de productes

Tercera part

• Accedir a la base de dades creada

• Realitzar totes funcionalitats exposades a la part anterior.

*Totes les funcionalitats han de mostrar els resultats amb paginació.

El material a entregar pels diferents grups serà:

• Codi font de l'aplicació

• Manual instal·lació i desplegament

• Documentació 

Tenint en compte això, es previsible que encara tinguin errors en aquesta programació, la qual cosa es
habitual en la pràctica real a l'empresa (sobretot, per falta de temps). Això farà que desenvolupin un
software que no garanteixi l'accés segur a la informació, i per tant que l'error sigui un punt de sortida
per a la millora d'aquest.  

Les aplicacions en general,  i  les aplicacions web en particular,  solen presentar defectes, errors de
programació  (entre  d'altres),  alguns  dels  quals,  afecten  a  la  seva  seguretat.
Inicialment, el professor proposarà un projecte per implementar una aplicació web. En aquesta primera
pràctica els alumnes hauran d'implementar un projecte d'aplicació web, centrant-se en tres nivells: 

• Interfície d'usuari

• Processament de dades, operacions, etc.

• Emmagatzematge/Consulta de dades. 

En aquesta primera activitat el treball es realitzarà en petits grups, que dependrà del total d'alumnes en
el mòdul professional. Evidentment, es tindrà en compte que el treball realitzat pel grup sigui equitatiu,
treballant  amb un control  de versions i  d'aquesta manera posar en pràctica la  tècnica de extreme
programming [4], molt utilitzada en el món laboral. Fent referència també a l'avaluació continuada per
part del docent, també, s'ha de dir el professor sempre haurà de fer una avaluació inicial, encara que
sigui oral, per conèixer si tenen assumits els coneixements previs necessaris, i en cas que trobar notarà
alguna debilitat haurà de plantejar-se com solucionar-la

Es tracta d'una  metodologia de desenvolupament de software que considera que els canvis  en els
requisits són naturals i l'equip de treball s'ha d'adaptar rapidament. Com a valors d'aquesta metodologia
trobem la simplicitat, comunicació, retroalimentació, el coratge i el respecte. 

Això, implicarà una experiència en eines col·laboratives de desenvolupament de programari lliure [5].
Per això serà necessari una bona organització, planificació i coordinació per part dels membres grup. 

Els objectius generals que es treballen a partir d'aquesta proposta son: 

• Treballar amb autonomia i col·laboració.

• Generar, compartir idees i informació.

• Proposar solucions i analitzar viabilitat i conseqüències.
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L'entrenament  d'aquestes capacitats  és molt  important  en el  desenvolupament  de la formació  d'un
programador així  com en les seves habilitats d'autoformació,  dos punts molt  importants en el  món
laboral actual, i especificats a les competències professionals del cicle. 

Tempor  i  tzació de l'activitat   

Aquesta activitat es realitza durant les primeres 13 sessions de la unitat formativa. Al final hauran de
lliurar el projecte d'aplicació web amb tots els requisits exposats en els enunciats. 

Descripció i temps Rol del professor a l'aula Rol alumnat

Introducció, descripció del 
projecte a realitzar i formació de 
grups (2h)

Exposició magistral introduint la 
pràctica basada en ABP i 
platejant la formació de grups.

Formació de grups

Inici de projecte: instalacio, 
configuració  de base de dades 
postgres i carrega de base de 
dades donada(3h)

Rol d'observador actiu, farà de 
guia a l'alumne

Treball en grup

Implementació de la visió de 
l'usuari(3h)

Rol d'observador actiu, farà de 
guia a l'alumne

Treball en grup

Implementació de l'acces a 
dades (5h)

Rol d'observador actiu, farà de 
guia a l'alumne

Treball en grup
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Avaluació 

L'avaluació d'aquesta activitat es realitzarà  de diferents maneres. Per una banda, l'avaluació formal

estarà constituida pel  seguiment de la participació grupal  en l'elaboració del projecte (es podrà fer

veient les diferents actualitzacions del control de versions, sabent d'aquesta manera qui a col·laborat en

cada part del projecte) i amb la nota final del projecte lliurat, aquesta nota serà ponderada pel professor

mitjançant   una rúbrica que previament haurà explicat  als  alumnes,  per  tal  de fer-los conscients  i

partíceps del procés d'avaluació. 

Rúbrica per l'AEA1
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ACTIVITAT ENSENYAMENT APRENENTATGE II: Pràctica auditoria

Descripción

En aquesta activitat, cada grup de treball ha d'auditar / "hackejar" el codi d'altres dos grups assignats
pel professor.

Aquesta activitat ha sigut plantejada per tal de respondre a la motivació dels alumnes vers la seva
curiositat amb aquesta temàtica. Responent així a tres factors que relacionen l'interès i l'esforç amb el
qual els alumnes afronten el treball,  que són[5]:

• El significat que té per a ells.

• Les possibilitats que consideren tenen per arribar als objectius.

• El cost en termes de temps i esforç.

Tenint  en  compte  aquests  facotrs  esmentats,  els  objectius  d'aquesta  activitat  d'ensenyament
aprenentatge és que l'alumnat sigui capaç :
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Rúbrica Blog NIVELLS DE QUALIFICACIÓ

PES CRITERIS BEN ASSOLIT (1) NOTA NO ASSOLIT (0) NOTA

10%

25%

20%

15%

10%

10% No hi ha cap.

10%
NOTA FINAL 0

NOTA (1 
- 0,6)

PARCIALMENT 
ASSOLIT (0,5 - 0,1)

Analitza les tecnologies que 
permeten l’accés 
mitjançant programació a 
la informació disponible en 
magatzems de dades.

Analitza les possibilitats i les 
utilitza de forma adequada

Analitza les 
possibilitats pero  no 
sempre les utilitza de 
manera correcta

No analitza ni 
utilitza 
correctament les 
tecnologies

Crea aplicacions que 
estableixin connexions amb 
bases de dades.

Crea de manera correcta 
més de la meitat de les 
funcionalitats demanades.

Crea de manera 
correcta menys de la 
meitat de les 
funcionalitats 
demanades.

Les funcionalitats 
demanades són 
escases o no están 
implementades 
correctament.

Recupera informació 
emmagatzemada en bases 
de dades.

La tècnica per recuperar la 
informació es la adient en 
tota l'apliació.

No totes les formes 
de recuperar la 
informació es la 
correcta. 

No s'utilitzen les 
estructures per 
recuperar 
l'informació de 
forma correcta.

Publica en aplicacions web 
la informació recuperada.

S'implementa la paginació 
per a totes les funcionalitats 
de l'apliació.

No sempre 
s'implementa la 
paginació dels 
resultats.

Mai s'implementa la 
paginació dels 
resultats.

 Utilitza conjunts de dades 
per emmagatzemar la 
informació.

La forma de tractar i 
recuperar la informació es 
correcta.

La forma de tractar i 
recuperar la 
informació no es 
sempre correcta.

La forma de tractar i 
recuperar la 
informació mai es 
correcte.

Crea aplicacions web que 
permetin l’actualització i 
l’eliminació d’informació 
disponible en una base de 
dades. 

Implementa l'actualització, 
inserció i eliminació de 
registres en el casos 
demanats.

No están 
implementats tots els 
casos demanats 
d'actualització, 
eliminació i inserció.

Utilitza transaccions per 
mantenir la consistència de 
la informació.

Utilitza transaccions per 
mantenir la consistència de 
la informació.

transaccions per 
mantenir la 
consistència de la 
informació

Mai utilitza 
transaccions.



• Auditar codi

• Detectar errors

• Corregir errors de programació i falles en la seguretat de l'aplicació

• Conèixer les principals entitats internacionals.

• Comprendre la documentació.

• Generar documentació pròpia. 

Aquesta activitat constarà de tres parts:

Abans de començar, per auditar la pràctica realitzada per altres companys, han de disposar d'una guia
de  testing  proporcionada  per  l'entitat  OWASP[6]  altres  entitats  que  donin  consells  de  progrmació
orientada a la seguretat, com  PHP[7], que contindrà els errors o fallades a més comuns per analitzar. 

Primera part, hauràn de generar l'informe grupal demanat que contingui les proves realitzades al codi
dels  companys,  a  més  hauràn  d'utilitzar  una  rúbrica,  consensuada  a  classe,  per  realitzar  una
coavaluació..   Aquí es pretén que col·laborin,  discuteixin  com a grup sent crítics  amb el  codi dels
companys, bàsicament que facin d'advocat del diable [8].

Segona part, coevaluació dels resultats. Discussió dels erros més comuns.

 
Per últim, tercera part,  després d'haver detectat  els errors es deixarà temps per a solucionar -los.

Temporització

Aquesta segona proposta d'activitat està plantejada per a realitzar-se en 14 hores lectives. 

La primera sessió té com a objectiu presentar la nova activitat i explicar mitjançant exemples, com 
auditar el codi dels companys assignats, utilitzant una rúbrica. En les següents sessions fins a les 4 
últimes els alumnes treballaran amb els mateixos grups inicials auditant el codi dels seus companys. 
Finalment cada grup haurà de lliurar un treball sobre l'auditoria dels seus companys i reflexions sobre 
els errors comesos i la forma de solucionar-los. 

Descripció i temps Rol del professor a l'aula Rol alumnat

Presentació nova activitat, 
introducció a l'auditoria de 
software i assignació de grups a 
auditar(2h)

Exposició magistral introduint la 
pràctica així com la presentació 
de guies de bones pràctiques en 
el desenvolupament de software.

Atenció

Pràctica auditoria(4h) Rol d'observador actiu, farà de 
guia a l'alumne

Treball en grup

Retroalimentació de grups(4h) Rol d'observador actiu, farà de 
guia a l'alumne

Presentar informe sobre les 
auditories realitzades segons les 
guies de bones pràctiques i 
realització de coavaluació de 
grup.

Millora de pràctica d'accès a Rol d'observador actiu, farà de Treball en grup per solucionar 
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dades(4h) guia a l'alumne els problemes detectats pels 
grupos auditors.

Avaluació

El pes d'aquesta AEA sobre la Unitat  Formativa serà del  50% i  es dividirà  de la següent manera:

• Coavaluació en grup: aquesta part la realitzaran els alumnes a partir de la rúbrica i tindrà un 
pes del 20%.

• Treball  auditoria en grup 50%: els alumnes hauran de presentar un informe per cada codi
auditat  als companys,  ho hauran de generar a partir  de les guies de testing donades.  Per
avaluar aquest informe s'utilitzarà una rúbrica.

• 30% correcció d'errors detectats: Aquesta part serà corregida pel professor. 

Rúbrica coavaluació 

Rúbrica informe d'auditoria
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Rúbrica Coevaluació NIVELLS DE QUALIFICACIÓ

PES CRITERIS BEN ASSOLIT (1 - 0,6) NOTA NOTA NO ASSOLIT (0) NOTA

30%

30%

15% Codi font

25%

PARCIALMENT ASSOLIT 
(0,5 - 0,1)

Configuraci
ó base de 
daes

La configuració de la 
base de dades tracta els 
errors o evita mostrarlos, 
les conexiones 
s'estableixen de forma 
correcta i amb els 
permissos adequats

La configuració de la 
base de dades no tracta 
tots els errors possibles.

No es té en 
compte cap tipus 
de bones 
pràctiques

Validació 
de dades

Es validen tots els camps 
d'usuari, així com es 
limita el tipus de dades 
que es pot introduïr, es 
verifiquen els camps.

No es validen tots els 
camps d'usuari i/o no es 
limita el tipus de dades 
que es pot introduïr, no 
es verifiquen tots els 
camps.

No es valida cap 
camps d'usuari 
i/o no es limita 
cap  tipus de 
dades que es pot 
introduïr.

El codi presentat està 
ben documentat i  
segueix una estructura 
vàlida

El codi generat no 
presneta l'estructura i 
documentació 
necessaria.

La documentació 
es inexistent, 
l'estructura es 
caòtica.

L'aplicació 
no presenta 
problemes 
de 
seguretat

Només s'han trobat fins 
3 problemes  de 
seguretat

s'han trobat de 4 a 8 
problemes  de seguretat

s'han trobat de 4 
a 8 problemes  de 
seguretat



ACTIVITAT ENSENYAMENT APRENENTATGE III: Presentació

Descripció
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Rúbrica Blog NIVELLS DE QUALIFICACIÓ

PES CRITERIS BEN ASSOLIT (1) NOTA NO ASSOLIT (0) NOTA

10% Ordre i estructura poc definits

40%
Test OWASP 

10% 0

20%

20%

Investigació

NOTA 
(1 - 0,6)

PARCIALMENT ASSOLIT (0,5 - 
0,1)

Ordre i 
estructura

Té un ordre i estructura 
clares.

No existeix ordre ni 
estructura

S'ha seguit el test de l'entitat 
owasp al complet 
correctament

Algunes de les recomanacions 
indicades pel test no s'han 
seguit

No s'ha fet cas a les 
recomanacions OWASP

Ortografia i 
gramàtica

No hi ha faltes o són menors 
de catorze les errades 
ortogràfiques o gramaticals 
entre totes les entrades del 
blog.

Es cometen entre catorze i vint-
i-vuit errors ortogràfics o 
gramaticals entre totes les 
entrades del blog.

Es cometen més de vint-i-
vuit errors ortogràfics o 
gramaticals entre totes les 
entrades del blog.

Problemes i 
solucions

Es presenta una solució per a 
cada problema trobat.

Es presenten els problemes 
trobats pero no les soluciones.

Noes presenten ni 
problemes ni solucions

S'ha anat més enllà del test 
proposat i s'ha buscat altres 
fonts.

S'ha anat més enllà del test 
proposat i s'ha buscat altres 
fonts, pero les fonts no són 
massa recomanables.

No s'ha buscat cap font 
alternativa



Com a activitat final, es realitzarà una posada en comú de tots els errors o fallades de programació
trobats,  així com les solucions que hagin realitzat per evitar aquests errors. Cada grup realitzarà una
presentació mostrant les seves conclusions. 

Tempori  t  zació

Aquesta activitat  es realitzarà en les tres últimes sessions. En tractar-se de formació presencial  es
deixarà la primera d'elles per a la preparació de la presentació. 

 

Avaluació

L'avaluació d'aquesta última activitat s'obtindrà a partir d'una rúbrica comuna, tant per al docent com els
alumnes.  Amb  això  es  pretén  facilitar  l'aprenentatge  a  través  de  la  comunicació,  cooperació  i
col·laboració entre els alumnes i el professorat. 

Aquesta activitat tindrà un pes del 20% total de la nota de la unitat formativa, i es calcularà a partir de la
nota mitjana de l'avaluació entre dos grups  i la nota del professor. 
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GRUP AVALUAT

Pes %
CRITERIS D'AVALUACIÓ

NO ASSOLIT (0)

30

Gestualitat 5%
Mirada 5%
Volum i entonació 5%
Utilització de l'espai 5%
Ritme i pronuncia 5%
Vestuari 5%

30 Comunicació verbal

Ordre i estructura 6%
Vocabulari 6%
Sintaxi 6%
Claredat i concisió 6%
Densitat informativa 6%

40 Interès i eficàcia

Mitjans de suport 8%
Plantejament del contingut 8%
Gestió del temps 8%
Domini del tema 8%
Atenció i interès 8%

BEN ASSOLIT 
(1)

PARCIAL.  
ASSOLIT (0,5)

Comunicació no 
verbal



5. Resultats

Aquest projecte es posarà en pràctica a partir de setembre i no es podrà disposar de resultats fins al 
juny del següent any. En tot cas, sí que és important intentar analitzar si ha estat un projecte 
d'innovació, beneficiós per a l'aprenentatge de l'alumne. Així com caldrà valorar si s'han pogut arribar a 
les competències d'una forma adequada.

Per disposar d'aquesta informació, ens caldrà demanar l'opinió de totes les parts involucrades, la 
sensació del professor sobre els beneficis d'aquest projecte, i per descomptat l'opinió de l'alumne. Per 
recollir l'opinió de l'alumne sobre aquestes activitats d'ensenyament aprenentatge s'ha pensat a fer-ho 
de dues maneres, la primera de manera oral en una sessió de tutoria, i la segona mitjançant un seguit 
d'enquestes on es valorarà l'experiència comparant-la numèricament amb formes més tradicionals de 
plantejar la unitat formativa. 

Avaluació dels resultats de l'experiència

Tant pel control de la qualitat docent com per mantenir una millora contínua, es planteja una avaluació
de l'experiència.

Per fer-la es duran a terme diferents tipus d'enquesta perquè l'alumnat doni la seva opinió, aquestes
enquestes  haurien  de  tenir  lloc  de  forma  simultània  a  la  qualificació  de  la  unitat  formativa.
La primera enquesta tindria a veure amb preguntes referents al desenvolupament de la metodologia.
S'hauria de qüestionar sobre l'explicació de la metodologia, el temps disponible, formació dels grups,
qualitat documentació lliurada, etc.

Una segona enquesta és preguntar als alumnes sobre el resultat d'emprar aquesta metodologia, si
l'aprenentatge obtingut en el tema treballat és adequat, el treball produït és satisfactori, etc.

Aquesta enquesta si es fa amb valors de 0 a 10, seria interessant estudiar la mitjana de cadascuna de
les preguntes així com la seva desviació. 
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6. Conclusions

Aquesta experiència formativa m'ha fet comprendre, ampliar la meva perspectiva vers l'educació, i els 
elements que la componen.

Quan es parla d'innovació als mitjans de comunicació, acostumen a aparèixer conceptes al voltant com 
«noves tecnologies» «TIC» «nous espais d'aprenentatge», etc.
Des del meu parer, la innovació va més enllà d'un canvi de recursos o d'infraestructures, la innovació 
és un canvi de millora, un canvi que repercuteix en tota l'escola, també en la seva cultura de centre 
(reflectit al PEC). Quan un centre decideix «innovar», vol dir que veu la necessitat de canvi. Però, 
quines són les claus de la innovació?

Per a mi, deixant de banda els conceptes abans esmentats, parlar d'innovació ara, és parlar d'un canvi 
en la metodologia dels centres, un canvi en el rol docent, un canvi en l'avaluació.
Aquests són els tres pilars, que crec que fonamenten el procés d'innovació, ¿per què? Imaginem un 
centre amb infraestructures obertes, que permeten als alumnes gaudir d'espais per a treballar en grup, 
amb noves tecnologies (tablets, ordinadors, connexió a internet...), imaginem al docent d'aquesta 
classe com a un professional que està content amb la metodologia que porta a terme, acostumat a 
seguir un temari i a realitzar ponències als seus alumnes. ¿Diríem que hi ha innovació? Encara, que hi 
hagi un canvi d'infraestructures i recursos, si el docent no està implicat en el procés, en un canvi de 
metodologia, no pot haver-hi innovació.
Així doncs, el meu Treball de Fi de Màster, ha sigut una peça més del procés d'innovació que viu 
l'escola on he realitzat les pràctiques.

Reprenent les tres claus esmentades, cal senyalar que estan fonamentats d'acord amb les necessitats 
de l'alumne. És a dir, el paper de l'alumnat agafa un caire important en el procés d'aprenentatge, com a
protagonista. Per això, s'adapta la metodologia, per a facilitar el procés d'aprenentatge, en aquest cas, 
amb el treball per projectes mitjançant el treball cooperatiu, ja que ho considerem (parlo com a escola) 
una eina d'aprenentatge entre iguals. 

També el rol docent, que acompanya a l'alumnat en el seu procés, sent guia, i promotor de tot, sent 
capaç de donar pautes en el moment oportú, i reconduir quan sigui oportú; el rol docent, va molt lligat 
amb la visió d'avaluació.

pàgina 22



Una avaluació determina si els alumnes arriben a l'objectiu d'aprenentatge, però per fer una avaluació 
real, els alumnes han de ser conscient de què esperem d'ells, quin és l'objectiu, on es troben en aquell 
moment, i finalment on han arribat. És a dir, una avaluació transparent en el que es valori tot el procés 
d'aprenentatge (avaluació continuada: abans, durant i després) per part del docent com a eina de 
recollida d'evidències (amb diferents instruments d'avaluació), i per part de l'alumne, i tingui present les 
seves fortaleses i debilitats, i puguin aprofitar-se i millorar, tan individualment com formant part d'un 
grup.
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