
Qui vulga completar estudis amb un títol oficial de màster dins de l'Espai 
Europeu d'Educació Superior que proporciona formació especialitzada 
en el desenvolupament del programari. Aquest màster pot ser realitzat 
per enginyers i enginyers tècnics  recentment titulats i per professionals 
informàtics en actiu que vulguen incrementar coneixements i habilitats.

L'objectiu principal és que l'alumnat obtinga una formació 
metodològica en l'àmbit de l'enginyeria del programari i una formació 
tècnica en les tecnologies pertanyents a les plataformes amb major 
projecció professional en les comarques d'Alacant: Microsoft .NET, 
Java, MacOSX i iOS.

A més, com a novetat, enguany poden rebre una formació en entorns de 
la Web 2.0 HTML5, CSS3, AngularJS, Bootstrap, NodeJS i JQuer i 
obtenir així la formació més adequada per a accedir al mercat laboral.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Preinscripció: sol·licitud mitjançant formulari electrònic, des de maig fins a 
setembre en diversos períodes, gestionada pel Centre de Formació 
Contínua. Una vegada admés, t'indicarem els passos per a matricular-te en 
línia, a la teua facultat o escola, a través d'UAcloud CV.

Taxes: les taxes de matrícula, les estableix anualment la Generalitat 
Valenciana mitjançant decret del Consell. 

+info:  http://web.ua.es/va/continua/masters-universitaris.html 

ADREÇAT A

PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I TAXES

Cal una titulació superior relacionada amb la informàtica:

Grau en enginyeria en informàtica
Grau en enginyeria en multimèdia
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes
Enginyeria en informàtica
Enginyeria en telecomunicacions 

L'ordre d'admissió s'estableix en funció de la nota mitjana en l'expedient 
acadèmic.

Desenvolupament 
d'Aplicacions i 
Serveis Web

Escola Politècnica Superior 
masterweb@eps.ua.es
965 90 99 11
965 90 36 44
web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
eps.ua.es/va/master-web 

INFORMACIÓ I CONTACTE
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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (60 CRÈDITS)

Programació Avançada Entorns d'Escriptori. Durada: 4 crèdits 
Model de desenvolupament .NET. Programació orientada a objectes amb 
C#. Desenvolupament d'aplicacions d'escriptori amb WFP i Win 10 i 
Universal Apps. Accés a bases de dades amb LinQ, Entity Framework i 
NHibernate.

Desenvolupament d'Aplicacions Web. Durada: 3 crèdits 
ASP.MVC  Formularis Web. Aplicacions web amb ASP.NET 5. Controls de 
servidor. Model d'objectes. Validació. Accés a dades. Controls avançats.

Desenvolupament d'Aplicacions Distribuïdes. Durada: 3 crèdits 
Serveis Web orientats a Serveis (SOA) amb Windows Comunications 
Foundation. Serveis web orientats a recursos (REST) amb Web Api. 

Programació de Dispositius Mòbils. Durada: 4 crèdits 
.NET per a dispositius mòbils, aplicacions d'interfície gráfic, gràfics 3D 
per a dispositius mòvils.

Disseny Dirigit per Patrons. Durada: 3 crèdits 
Introducció a l'arquitectura .NET. Patrons GOF. Patrons de disseny 
aplicats a les aplicacions Web. Patrons de desplegament. Patrons de 
sistemes distribuïts en .NET. Patrons aplicats a aplicacions basades en 
serveis web. Patrons de disseny de programari.

Metodologies Avançades de Desenvolupament de Programari. Durada: 
3 crèdits. 
Tipus de desenvolupament del programari. SCRUM. RUP. Agile UP.  
Desenvolupament dirigit per models (MDA). Aplicació de MDA a dominis 
específics.

Disseny d'Interfícies d'Usuari. Durada: 2 crèdits 
Usabilitat. Accessibilitat. Interfícies web, interfícies de clients rics. 

Prova i Control de Qualitat. Durada: 3 crèdits. 
Metodologies de prova. Proves d'unitats, sistemes i subsistemes. Proves 
de càrrega. Proves de rendiment. Proves d'integració. Disseny dels casos 
de proves.

Anàlisi Avançada de Sistemes de Programari. Durada: 3 crèdits 
Behavioral Driven Development. Gherkin. Notació I* Notació UML. 

Arquitectures de Sistemes de Programari. Durada: 3 crèdits 
Patrons d'arquitectura. Models i arquitectures de referència. Atributs de 
qualitat. Disseny i documentació d'arquitectures programari. 
Arquitectures orientades a components i a servei.

Els objectius dels programes oficials de postgrau responen a les exigències 
que planteja l'Espai Europeu d'Educació Superior i constitueixen una 
especialització d'alta qualitat en coneixements i competències 
científiques i professionals. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL MÀSTER: 

Explicar diferents metodologies actuals per al desenvolupament d'una 
aplicació Web com RUP, Extreme Programming, etc. 
Explicar diferents metodologies actuals per al desenvolupament de 
sistemes distribuïts basats en components i serveis Identificar els 
diferents elements, capes i relacions entre ells en una aplicació Web. 
Explicar el paper dels sistemes de bases de dades en una aplicació Web, 
en components i en serveis programari. 
Identificar diferents ferramentes de suport i desenvolupament 
utilitzades per a les aplicacions Web i sistemes basats en components 
distribuïts i serveis Web. 
Explicar el paper dels llenguatges de marcat XML, per a definició 
d'interfícies d'usuari, en els components i serveis programari i en les 
comunicacions remotes. 
Conéixer els principals elements que es definixen en la Web 2.0.

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES PLA D'ESTUDIS
XML. Durada: 2 crèdits ECTS
Introducció a XML. Espais de noms. Validació de documents XML. 
Transformacions amb XSLT. Anàlisi de documents amb SAIX i DOM.

Bases de dades. Durada: 4 crèdits 
Administració i gestió de bases de dades. Entorns mainframe i 
distribuïts. Entorns Web. Magatzems de dades, OLAP, mineria de 
dades. Sistemes de bases de dades en organitzacions. Base de dades 
noSQL.

Servidors Web. Durada: 2 crèdits.
Protocol HTTP. Configuració de servidors web. Seguretat en servidors 
web.

Servidors d'Aplicacions. Durada: 2 crèdits 
Components programari distribuïts, serveis Middleware. 
Arquitectures de n-Nivels, Configuració de servidors d'aplicacions. 
Seguretat en servidors d'aplicacions. 

Desenvolupament d'Interfícies Rics per a Internet. Durada: 5 crèdits. 
Rich Internet Applications. Usabilidad i Arquitectura. AngularJS. 
NodeJS. Bower. JQuery. Bootstrap.

Tecnologies d'Internet Orientades al Navegador. Durada: 3 crèdits 
Frameworks full stack. GRAILS. Introducció HTML5, CSS3 i javascript.

Anàlisi de les Tendències en Internet. Durada: 3 crèdits
Aplicacions d'última generació d'Internet. Internet com a fenomen 
social. Societat del coneixement. Xarxes socials. Web semàntica. 
Tecnologies associades.

Projecte Fi de Màster. Durada: 8 crèdits 
Realització de totes les fases de desenvolupament per a una aplicació, 
que ha de tenir vistes d'escriptori, web i mòbil. Per a això, s'ha de seguir 
una metodologia àgil i utilitzar tots els coneixements d'enginyeria del 
programari i tecnològics adquirits en el Màster.

Modalitat Presencial. Llengua vehicular és el castellà en 100% de les 
assignatures.

MODALITAT I LLENGUA VEHICULAR

La realització del Màster complementa la formació en enginyeria del 
programari i en aspectes tecnològics impartits en les titulacions de grau 
en informàtica. 

El perfil de les persones per a aquest màster és el del rol d'analista, analista 
programador i programador, dins del desenvolupament d'aplicacions en 
les tecnologies actuals com .NET, Java i iOS.

EIXIDES PROFESSIONALS


