
A l’atenció dels estudiants de l’assignatura de:
Disseny d'aplicacions orientades a objectes
del grau en Enginyeria en Tecnologies de la Informació

Benvolgut/da estudiant, 

El  motiu  d’aquest  escrit  és  recordar-te  la  realització  de  la  pràctica  de l’assignatura  de Disseny
d'aplicacions orientades a objectes.

D’acord amb les orientacions de l'assignatura, el treball del curs inclou la realització d'una pràctica
obligatòria de programació, sota la supervisió del tutor i requereix la presència de l’estudiant en el
Centre Associat per a la seva realització i correcció per part del tutor. És indispensable aprovar la
pràctica per poder-se presentar a l’examen.

Les sessions pràctiques es realitzaran els dies 14 de març i 18 d’abril de 17 a 20 hores.
Aquestes sessions pràctiques es realitzaran a :

Seu UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58 
08016 Barcelona
Seminari 2
Tutor: Josep Sánchez

La  primera  sessió  serà  teòrica  i  és  d’assistència  voluntària,  adreçada  als  estudiants  que  ho
necessitin,  mentre  que  la  segona  sessió  és  d’assistència  obligatòria,  cal  que  portis  l’ordinador
personal o un llapis de memòria USB amb el codi de la pràctica.

Cordialment, 

UNED Província de Barcelona
Barcelona, 16 de febrer de 2023

Av. Río de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
NIF. P-5827908-D



A la atención de los estudiantes de la asignatura de:
Diseño de aplicaciones orientadas a objectos
del grado en Ingeniería Tecnologías de la Información

Apreciado/a estudiante, 

El motivo de este escrito es recordarte la realización de la práctica de la asignatura de 
Diseño de aplicaciones orientadas a objectos.

De acuerdo con las orientaciones de la asignatura, el trabajo del curso incluye  la realización de una
práctica  obligatoria  de  programación,  bajo  la  supervisión  del  tutor  y  requiere  la  presencia  del
estudiante  en  el  Centro  Asociado  para  su  realización  y  corrección  por  parte  del  tutor.  Es
indispensable aprobar la práctica para poder presentarse al examen.

Las sesiones prácticas se realizarán los días 14 de mazo y 18 de abril, de 17 a 20 horas.
Estas sesiones prácticas se realizarán en:

Sede UNED Barcelona
Av. Río de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
Seminario 2
Tutor: Josep Sánchez

La primera  sesión  será  teórica  y  es  de  asistencia  voluntaria,  dirigida  a  los  estudiantes  que  lo
necesiten, mientras que la segunda sesión es de asistencia obligatoria, es preciso que traigas el
ordenador personal o un lápiz de memoria USB con el código de la práctica .

Cordialmente, 

UNED Provincia de Barcelona
Barcelona, 16 de febrero de 2023

Av. Río de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
NIF. P-5827908-D


