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Motivació
• Manca de referents en el currículum dels 

ensenyaments superiors d’Informàtica
• Indefinició del camí a seguir per arribar a 

aquesta professió
• Carència de consensos en la professió 

sobre el bagatge formatiu i experimental 
que s’ha de requerir a un arquitecte per a 
poder exercir com a tal

Malgrat aquesta indefinició, la feina d’arquitecte està al 
capdamunt de les feines més valorades a tot el món!!

L’assignatura pretén ser un punt de partida  
per a estudiants i una referència per a tècnics 
de selecció que vulguin contractar un perfil 
d’aquesta mena



Kanban com a 
mètode de treball 
iteratiu i individual

Planificació iterativa 
del disseny del pla 
docent amb fites 
determinades per les 
PACs i el lliurament 
final









Intro

Definició

Perspectiva 
Històrica

Expectatives
• Prendre decisions
• Analitzar contínuament
• Estar al dia
• Vetllar pel compliment de les 

decisions
• Exposició i experiència diversa
• Coneixement del negoci
• Habilitats interpersonals
• Saber moure’s per la política

Lleis de 
l’Arquitectura
•1a: Qualsevol cosa 
és un intercanvi

•2a: El perquè és 
més important 
que el com



Estils

FonamentalsBig Ball of 
Mud

Arquitectures 
unitàries

Client / 
Servidor

Peer to 
peer

Monolítics

En capes

En pipelines

Microkernels

Distribuïts

Basada en 
serveisBasada en 

esdeveniments

Basada en 
espais

Orientada 
a serveis

Microserveis



Característiques

Estructurals

Mantenibilitat

Portabilitat Testabilitat

etc

Operacionals

Disponibilitat

Continuïtat

Rendiment

etc

Transversals

Accessibilitat

SeguretatUsabilitat

etc

No 
requeriments

Context

Suposicions 
tàcites

Dependències 
ocultes

Procediments 
no escrits

Cultura de 
l’organització



Disseny

Decisions Registres de decisions

Principis

Alta cohesió, baix 
acoblament

Equips escullen les 
seves pròpies eines

Modularització

Cohesió

Acoblament

Connascència

Components

Actor/accions

Event Storming

Fluxes de treball



Amplada tècnica de l'arquitecte. Extret de Fundamentals of software architecture: an engineering approach. Richards M, Ford N., 2020 



Idea extreta de Gregor Hohpe a BTD12: The Architect Elevator: Connecting Penthouse and Engine Room https://www.youtube.com/watch?v=Zq2VcRZmz78



El rol de l’arquitecte

Lideratge sobre 
persones

Fer créixer el 
talent de la gent

Influència

Compartir el 
coneixement

Enemic proper: gestió 
funcional, sense influència

Lideratge sobre 
pensament

Evolucionar el 
panorama general

Campió del 
procés

Proposar cultura i 
valors a l’organització

Enemic proper: ser un arquitecte 
en una torre de marfil

Lideratge 
Tècnic

Aprendre 
constantment

Construir 
una bastida

Seleccionar un 
conjunt d’eines

Enemic proper: ser un contribuïdor 
individual tàctic

Responsabilitats

Definir el 
problema

Dissenyar la 
solució

Implementació

Ampliació i 
manteniment



Part II El rol de l’arquitecte



Comunicar

Diagrames

UML

C4

Archimate

Presentacions

Descripció

ISO42010

Vistes

Perspectives







Model d’Avaluació Final: (AC+Pr)+PS





Conclusions
• Mètode de treball basat en kanban

• Objectiu proposat: assignatura fonamental d’arquitectura del programari

• Recerca del concepte d’arquitectura sobre les assignatures del GEI

• Proposta de millores i actualitzacions a les assignatures revisades

• Proposta d’un pla docent

• Assignatura dividida en dues parts:
• donar eines i recursos
• donar a conèixer i aprofundir en el rol de l’arquitecte

• Proves sobre els mòduls: d’avaluació continuada, pràctiques i de síntesi

• Aspectes de l’arquitectura que podrien conformar una segona assignatura

• reflexió final: dificultat de crear una assignatura per als estudis de GEI
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