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PRESENTACIÓ

LaGuia de l’estudiant que teniu a les mans pretén orientar-vos en diferents aspectes acadèmics i orga-
nitzatius. Hi trobareu l’estructura i l’organització de l’Escola Politècnica Superior (EPS), el calendari
acadèmic, l’organitzaciódels ensenyaments i el programade les assignatures.

Centrant-nos en la programació acadèmica, i tenint en compte el context del procés de convergència
cap a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), voldria subratllar els quatre elements on posa l’ac-
cent l’oferta formativa de l’EPS: suport virtual, metodologia del crèdit europeu, mobilitat internacio-
nal i inserció laboral.

Amb l’objectiu demillorar el procés d’aprenentatge de l’estudiant, l’EPShadesplegat continguts en su-
port virtual a través de la plataforma del Campus Virtual. Aquest suport afavoreix la introducció de
plans de treball per l’estudiant en totes les titulacions, i permet, en el cas de titulacions en format semi-
presencial, la compatibilitzacióde l’activitat acadèmica amb l’activitatprofessional.

Pel que fa a la introducció de la metodologia del crèdit europeu, l’EPS participa en el Pla Pilot
d’Adaptació de Titulacions a l’EEES impulsat per la Generalitat de Catalunya, i està experimentant
amb crèdit europeu des de famés de cinc anys. Us recomano la lectura atenta de l’apartat de la guia so-
bre l’adaptació de l’EPS a l’EEES, per a tenir coneixement de les accions programades a la vostra titula-
cióper aquest curs 2007-08.

En el procés de convergència cap a l’EEES, i buscant afavorir en un futur proper lamobilitat dels treba-
lladors per tot el territori de la Unió Europea, es recomana completar la formació universitària a l’es-
tranger. En aquest sentit, l’EPSofereix la possibilitat de fer el treball final de carrera o de cursar algunes
assignatures en les universitats ambqui té establerts convenisde col·laboració.

Finalment, voldria destacar que les pràctiques dels estudiants en les empreses -formalitzades a través
de convenis de cooperació educativa-, els treballs de final de carrera, els treballs acadèmicament diri-
gits, els projectes de transferència tecnològica i els projectes de recerca permeten establir uns primers
contactes entre els estudiants i les empreses, que afavoreixen una bona inserció laboral. És important
que tingueuencompte aquestespossibilitats enelmomentdeplanificar la vostra formació acadèmica.

Per acabar, us dono la benvinguda en nom de tot l’equip humà de l’Escola Politècnica Superior.
Esperem que el projecte acadèmic de l’EPS us permeti assolir un perfil professional complet i compe-
tent en la titulació que heu triat. Les instal·lacions, els equipaments i el personal de l’Escola Politècnica
Superior estan a la vostradisposicióper ajudar-vos a fer-hopossible.

MiquelCaballeria i Suriñach
Directorde l’EscolaPolitècnicaSuperior
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L’ESCOLAPOLITÈCNICASUPERIOR

Estructura

L’EscolaPolitècnicaSuperiorde laUVic imparteix9 titulacionshomologades i 2 títols propis:
E.T.Agrícola, especialitat d’IndústriesAgràries iAlimentàries
E.T.deTelecomunicació, especialitat deSistemesdeTelecomunicació
E.T.d’InformàticadeGestió
E.T.d’InformàticadeSistemes
E.T. Industrial, especialitat d’Electrònica Industrial
LlicenciaturadeCiència iTecnologiadelsAliments
Enginyeriad’Organització Industrial
LlicenciaturadeCiènciesAmbientals
LlicenciaturadeBiotecnologia
TecnologiesDigitals (títol propi resultantde ladoble titulaciód’E.T. Industrial iE.T.de
Telecomunicació)
Infotecnologies (títol propi resultantde ladoble titulaciód’E.T.d’InformàticadeGestió iE.T.
d’InformàticadeSistemes)

La gestió ordinària en el govern de l’Escola Politècnica Superior correspon al director, el qual delega les
qüestionsd’organitzaciódocent al capd’estudis.

Les unitats bàsiques de docència i recerca de l’Escola són els departaments, que agrupen el professorat
d’unamateixa àrea disciplinària.Al capdavant de cada departament hi ha unprofessor o professora que
exerceix les funcionsdeDirectordeDepartament.

ElsDepartamentsde l’EscolaPolitècnicaSuperior són:
TecnologiesDigitals i de la Informació
IndústriesAgroalimentàries iCiènciesAmbientals
BiologiadeSistemes
Organització Industrial

Òrgansdegovern

Consell deDirecció

És l’òrgancol·legiat degovernde l’Escola:
Estàpresidit pel directorde l’Escola i constituït pels següentsmembres:

Capd’Estudis
Directorsde tots elsDepartaments
Coordinadorsde les titulacions
CoordinadordeComunicació iRelacions ambEmpresa
Representantde l’EscolaPolitècnicaSuperior a laComissiódeRecerca

Claustredel centre

Està constituït per:
El directorde l’Escola, queel presideix.
La restadeprofessorat ambdedicació a l’Escola
Elpersonal nodocent adscrit a l’Escola
Dosestudiantsdecadacarrera
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Professorat iProfessionalsdeServeis

Director MiquelCaballeria i Suriñach
Capd’Estudis: JosepAyats iBansells

Departaments:

Director delDepartament de
TecnologiesDigitals i de la Informació i

Coordinadorde l’E.T.Industrial
i de l’E.T. deTelecomunicació: Moisès Serra i Serra

Coordinadorad’EnginyeriaTècnica
d’Informàtica deGestió i d ’Informàtica

deSistemes: MontserratGómez iVilladangos

DirectoradelDepartament d’ Indústries
Agroalimentàries iCiènciesAmbientals i
Coordinadorade laLlicenciaturade

CiènciesAmbientals: M.ÀngelsCrusellas iFont

Coordinadord’EnginyeriaTècnicaAgrícola
iCiència iTecnologia delsAliments: Xavier Serra i Jubany

Coordinadord’Organització Industrial
iDirector en funcions delDepartament

d’Organització Industrial: JaumeMiquelMarch iAmengual

Adjunt alDepartament
d’Organització Industrial: JoanAntonCastejón iFernández

Director delDepartament de
Biologia deSistemes: JoanBertran iComulada

Coordinadorade laLlicenciaturadeBiotecnologia: MontserratCapellas iHerms

Responsablesd’Àreesde
FuncionamentdelCentre

CoordinadordeComunicació i
Relacions ambEmpresa: ManelVilar iBayó

CoordinadordeRelacions Internacionals: VladimirZaiats

Coordinadord’InnovacióDocent
i deTreballsFinals deCarrera: JuliOrdeix iRigo

Representant de l’EscolaPolitècnicaSuperior
a laComissió deRecerca: Moisès Serra i Serra
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Professoratd’EnginyeriaTècnica
d’InformàticadeGestió i

d’EnginyeriaTècnica
d’InformàticadeSistemes: AlbertAgustí iCalm

AlbertBaucells iColomer
Antoni Surinyach iAlbareda
CristinaBorralleras iAndreu
JaumeM.March iAmengual
JaumeVila i Serra
JoanVancells i Flotats
JoaquimPla iBrunet
Jordi Solé iCasals
Jordi Surinyac iAlbareda
JuliOrdeix iRigo
M.CarmeVernis iRovira
M.DolorsAnton i Solà
Moisès Serra i Serra
MontseGómez iVilladangos
MontserratVilalta iFerrer
PereMartí iPuig
RamonReig iBolaño
VladimirZaiats

Responsablesdels laboratoris:

Responsable delsLaboratoris
d ’Electrònica iTelecomunicacions: Jordi Serra iEspaulella

Responsables de lesAules d ’Informàtica: XavierEscalera iBarrionuevo
Jordi Serra iEspaulella

LaboratorisAgroalimentaris i deMediAmbient: ConxiOliveras i Sala
OriolLecina iVeciana
JoaquimPuntí i Freixer

Personalnodocent:

Secretaria deCentre: AnnaBallús iPujol
GinaMorcillo iMercader
Núria Solé iCasals

SecretariaAcadèmica: EstherGaja iGonzález
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CALENDARIACADÈMIC2007/2008

Començamentdel curs:
1 d’octubrede2007, dilluns

Docènciadel 1r quadrimestre:
fins al 24degenerde 2008, dijous

Avaluacióde 1rquadrimestre:
del 28degener al 16de febrerde 2008

Segonaconvocatòria extraordinàriad’exàmensper a les assignaturesdel 1r quadrimestre:
del 31 demarç al 12d’abril de 2008

Docènciadel 2nquadrimestre:
del 18de febrer al 4de junyde2008

Avaluacionsdel 2nquadrimestre:
del 10de juny al 30de junyde2008

Avaluacionsde setembre (segonaconvocatòria extraordinàriad’exàmensper a les assignaturesdel 2n
quadrimestre i anuals):

de l’1 de setembre al 18de setembrede2008

Dies festius:
12d’octubrede2007, divendres, elPilar
13d’octubrede2007, dissabte,Pont
1denovembrede2007, dijous,Tots Sants
2denovembrede2007, divendres,Pont
3denovembrede2007, dissabte,Pont
6dedesembrede2007, dijous,Diade laConstitució
7dedesembre, divendres,Pont
8dedesembrede2007, dissabte, laPuríssima
23d’abril de 2008, dimecres, Sant Jordi
1 demaigde 2008, dijous,FestadelTreball
2 demaigde 2008, divendres,Pont
3demaigde 2008, dissabte,Pont
12demaigde 2008, dilluns, SegonaPasqua (festa local)
24de junyde2008, dimarts, Sant Joan
5de juliol de 2008, dissabte,FestaMajordeVic (festa local)
11 de setembrede2008, dijous,DiadaNacional

Vacances:
Nadal: del 22dedesembrede2007al 7degenerde 2008, ambdós inclosos
SetmanaSanta: del 15 al 24demarçde2008, ambdós inclosos
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ORGANITZACIÓDELSENSENYAMENTS

Adaptacióa l’EspaiEuropeud’EnsenyamentSuperior (EEES)

LaUniversitat deVic, i ambella l’EscolaPolitècnica Superior, l’any 2001 va iniciar el procés de canvi i de
reflexió per a la implantació del crèdit europeu en els estudis universitaris. De llavors ençà, s’han adap-
tat a aquesta nova metodologia algunes assignatures de diverses titulacions i quatre titulacions sence-
res: Grau d’Educació Social (EUCS), Grau deTraducció (FCHTD),Grau d’Enginyeria deTelecomuni-
cació (EPS) iGraud’Enginyeriad’Electrònica Industrial (EPS).

El procés de construcció d’aquest nouEspai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), que arrenca de
laDeclaració deBolonya (1999), pretén adoptar un sistemade titulacions comparable als sistemes edu-
catius superiors europeus per augmentar la competitivitat internacional en el termini del 2010.Els dos
objectius clausd’aquestnouprocés són:

- Facilitar lamobilitat d’estudiants, professors i titulatsper incrementar la qualitat i promoure la
cohesió europea.

- Potenciar la transmissió de coneixement universitat-societat i afavorir una millor integració
dels titulats enelmercat laboral.

Per tal d’aconseguir aquests objectius, les universitats de tots els països d’Europa i les seves respectives
administracions estan treballant, enmoltsdiversos àmbits, de cara aquesta fitadel 2010.

En aquest context, l’Escola Politècnica Superior el curs 2005/06 va iniciar el Pla Pilot d’Adaptació a
l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior del títol propiGrau d’Enginyeria deTelecomunicació (EPS) i
Grau d’Enginyeria d’Electrònica Industrial (EPS). La implantació ha estat progressiva, i durant aquest
curs es farà l’adaptaciódel tercer cursde lesdues titulacions.

Pel que fa a la resta de titulacions de l’EPS durant aquest curs 2007/08 s’iniciarà l’adaptació a l’EEES
amb la definició de les competències que habilitaran, en un futur, l’estudiant com a professional.
Aquest és un dels pilars fonamentals del nou programa de formació de les titulacions.Així, quan l’estu-
dianthagi finalitzat els estudis, hade serdecapaçde:

1.Adquirir competències, habilitats, recursos i tècniques propis de la professió amb la finalitat
dedissenyar, desenvolupar i avaluarprojectes.

2.Tenir aptitudsper cercarnoves eines imetodologies.
3.Desenvolupar la capacitat crítica i la responsabilitat ètica en les activitatsprofessionals.

El Projecte Tuning Educational Structures in Europe diferencia les competències instrumentals de les
interpersonals i les sistèmiques, tal coms’indica enels següents apartats.

a)Competències instrumentals. Són aquelles capacitats cognitives relacionades amb la capacitat de
conèixer, d’entendre i operar amb idees i pensaments; capacitatsmetodològiques, relacionades amb
la transformació de l’entorn; capacitats d’aplicació de coneixements adquirits i capacitats relaciona-
des amb l’organització del temps i les estratègies d’aprenentatge, presa de decisions o resolució de
problemes; capacitats tècniques relacionades amb l’ús d’aparells tècnics, informàtics ode gestió de la
informació; i capacitats lingüístiques de comunicació oral i escrita o de domini d’una llengua estran-
gera.

b)Competències interpersonals. Fan referència a capacitats individuals, com ara la capacitat d’ex-
pressar els propis sentiments, la capacitat per a la crítica i l’autocrítica, o a capacitats socials relacio-
nades amb les capacitats interpersonals o el treball en equip o l’expressió del compromís ètic i social,
i que tendeixena afavorir processosd’interacció social i de cooperació.



c)Competències sistèmiques. Són aquelles que possibiliten l’anàlisi dels problemes i les situacions
professionals de forma global. Suposen una combinació de comprensió, sensibilitat i coneixement.
Inclouen, per exemple, la capacitat per planificar canvis i fer millores en la totalitat del sistema i per
dissenyar nous sistemes, la capacitat de lideratge, i de mostrar iniciativa i esperit emprenedor. Les
competències sistèmiques requereixen la base de la prèvia adquisició de les competències instru-
mentals i interpersonals.

D’altra banda, aquestes competències poden ser transversals (també anomenades genèriques) o es-
pecífiques. Les transversals són un llistat de 30 competències definides en el projecte Tuning
Educational Structures in Europe comunes a totes les professions d’un nivell de qualificació universitària.
En canvi les específiques són una relació de les principals competències que hauria de dominar un gra-
duat en una professió determinada. És a dir, perfil professional que hauria de tenir un estudiant al fina-
litzar els estudis.

La taula següentpresenta les 30competències transversals estructurades enels tres grups:

CompetènciesTransversals
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Instrumentals

Capacitat d’anàlisi i de síntesi

Capacitat d’organitzar i de planificar

Coneixement bàsic general

Posar els fonaments en el
coneixement bàsic de la professió

Comunicació oral i escrita en la
pròpia llengua nativa

Coneixement d’una segona llengua

Destresa en l’ús elemental de la
informàtica

Destresa en l’ús de la informació
(habilitat per comprendre i analitzar
la informació de fonts diferents)

Resolució de problemes

Presa de decisions

Interpersonals

Habilitats per a la crítica i
l’autocrítica

Treball en equip

Destreses interpersonals

Habilitat per treballar en un equip
interdisciplinari

Habilitat per comunicar-se amb
experts d’altres camps

Apreciació de la diversitat i la
multiculturalitat

Habilitat per treballar en un context
internacional

Compromís ètic

Sistèmiques

Capacitat per aplicar el coneixement
a la pràctica

Destreses de recerca

Capacitat per aprendre

Capacitat per adaptar-se a situacions
noves

Capacitat per generar noves idees
(creativitat)

Lideratge

Comprensió de les cultures i els
costums d’altres països

Habilitat per treballar amb
autonomia

Disseny i direcció de projectes

Iniciativa i esperit emprenedor

Preocupació per la qualitat

Disposició per l’èxit

Pel que fa a les competències específiques, estructurades en un únic grup, d’Enginyeria Tècnica
d’Informàtica deGestió i d’EnginyeriaTècnica d’Informàtica de Sistemes, han quedat definides
tal coms’indica a continuació:

CompetènciesEspecífiquesE.T. InformàticadeGestió

-Dirigir, planificar i gestionarprojectes informàtics.
-Analitzar, dissenyar i implementar aplicacions informàtiques, usant diferentsmetodologies dedesen-
volupament.
-Anàlisi funcional: Capacitat per determinar i especificar els requeriments funcionals necessaris per



poderdesenvolupar aplicacions informàtiques.
-Gestionar i administrar sistemes informàtics.
-Analitzar, dissenyar i desenvoluparbasesdedades i sistemesd’informació.
-Dissenyar interfícies que facilitin l’explotació de les aplicacions, tenint en compte les necessitatsmar-
cades en l’anàlisi funcional.
-Anàlisi, disseny i úsde sistemesd’intel•ligència artificial.
-Analitzar, dissenyar i desenvoluparprogramari.
-Analitzarproblemes complexos i avaluarpossibles solucions.
-Aplicar tècniquesdeprogramació avançada a la soluciódeproblemes.
-Anàlisi, disseny i desenvolupamentd’aplicacionsdistribuïdes i client- servidor en l’entornweb.
-Analitzar, dissenyar i desenvolupar arquitecturesdexarxes.
-Realitzar tasquesd’integracióde sistemes.
-Planificar, supervisar i coordinar el desenvolupament, implantació imanteniment dels sistemes oper-
atius i de les xarxes i comunicacions.
-Establir i implantarpolítiquesde seguretat.
-Dirigir àrees d’informàtica i comunicacions en àmbits empresarials, comercials, industrials, acadè-
mics i enel sectorpúblic.
-Analitzar i recollir noves tècniques i einesdelmercat estudiant la seva viabilitat i adequació.
-Control dequalitat del software.
-Capacitatd’adaptació als canvis en la tecnologia informàtica.
-Redactardocumentació tècnica.
-Capacitatde comunicar-sede formaclara i efectiva.
-Aplicar els coneixementsd’enginyeria informàtica a l’entorneconòmic-empresarial.
-Aplicar els coneixements tècnics a diverses activitats com estudis tècnics, auditories, peritatges, con-
sultoria i assessoria.
-Conèixer els aspectes legals i jurídicspresents enel sectorde lesTIC

CompetènciesEspecífiquesE.T. InformàticadeSistemes

-Dirigir, planificar i gestionarprojectes informàtics.
-Gestionar i administrar sistemes informàtics.
-Analitzar, dissenyar i desenvoluparbasesdedades i sistemesd’informació.
-Dissenyar interfícies que facilitin l’explotació de les aplicacions, tenint en compte les necessitatsmar-
cades en l’anàlisi funcional.
-Anàlisi, disseny i úsde sistemesd’intel•ligència artificial.
-Analitzar, dissenyar i desenvoluparprogramari.
-Analitzarproblemes complexos i avaluarpossibles solucions.
-Aplicar tècniquesdeprogramació avançada a la soluciódeproblemes.
-Anàlisi, disseny i desenvolupamentd’aplicacionsdistribuïdes i client- servidor en l’entornweb.
-Analitzar, dissenyar i desenvolupar arquitecturesdexarxes.
-Realitzar tasquesd’integracióde sistemes.
-Planificar, supervisar i coordinar el desenvolupament, implantació imanteniment dels sistemes oper-
atius i de les xarxes i comunicacions.
-Establir i implantarpolítiquesde seguretat.
-Desenvolupar aplicacions informàtiques específiques del camp industrial i l’automàtica i integrar
l’aplicació en l’àmbitde les xarxes industrials.
-Dirigir àrees d’informàtica i comunicacions en àmbits empresarials, comercials, industrials,
acadèmics i enel sectorpúblic.
-Analitzar i recollir noves tècniques i einesdelmercat estudiant la seva viabilitat i adequació.
-Control dequalitat del software.
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-Capacitatd’adaptació als canvis en la tecnologia informàtica.
-Redactardocumentació tècnica.
-Capacitatde comunicar-sede formaclara i efectiva.
-Aplicar els coneixementsd’enginyeria informàtica a l’entorneconòmic-empresarial.
-Aplicar els coneixements tècnics a diverses activitats com estudis tècnics, auditories, peritatges, con-
sultoria i assessoria.
-Conèixer els aspectes legals i jurídicspresents enel sectorde lesTIC

La introduccióde les competències transversals i específiques enel currículumde la titulacióhadepos-
sibilitar a l’estudiant el desenvolupament d’un conjunt d’atributs que li permetin desenvolupar fun-
cions professionals, i també socials, en el nou context basat en el coneixement transversal, la global-
ització i l’elevatnivell tecnològic.
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E.T.INFORMÀTICADEGESTIÓ

Plad’Estudis

L’homologació del Pla d’Estudis d’E.T. d’Informàtica de Gestió de l’Escola Politècnica Superior està
publicada al BOE 26 de setembre de 1998 i l’homologació del títol al BOE90 de 15 d’abril de 1998, Real
Decret435/1998de20demarç.

D’acord ambelPlad’Estudis, els ensenyamentsd’E.T. d’InformàticadeGestió s’organitzenen tres cur-
sos de dos quadrimestres cadascun, amb un total de 210 crèdits, entre els quals n’hi ha de teòrics i de
pràctics. Cada quadrimestre té una durada de 15 setmanes lectives i cada crèdit equival a 10 hores de
classe.Hiha 5 assignaturesdedurada anual i la resta tenenunaduradaquadrimestral.

Els 210crèdits estandistribuïts de la següentmanera:

Matèries troncals: 99
Matèriesobligatòries: 66
Matèriesoptatives: 22,5
Matèriesde lliure elecció: 22,5

Ordenació temporalde l’ensenyament

PRIMERCURS C.A. C.A.
Anuals
Matemàtiques 12
Física 9
Estadística 9
Iniciació a laProgramació 10,5
1rQuadrimestre CA 2nQuadrimestre CA
Estruc. iTecnologiadeComputadors 9 EstructuradeComputadors 7,5
Introducció a laLògica 6 MatemàticaDiscreta 6
CrèditsTotals 34,5 CrèditsTotals 34,5

SEGONCURS CA CA
Anuals
Enginyeriadel SoftwaredeGestió 12
1rQuadrimestre CA 2nQuadrimestre CA
EstructuradeDades iAlgorismes 9 Economia 7,5
Introducció alsFitxers i a lesBasesdeDades 6 BasesdeDades 6
ProgramacióMetòdica 7,5 SistemesOperatius 6
LliureElecció 7,5 Introducció a la Intel·ligènciaArtificial 6

LliureElecció 7,5
CrèditsTotals 37,5 CrèditsTotals 37,5
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TERCERCURS CA CA
1rQuadrimestre 2nQuadrimestre
MetodologiadeProjectes 6 GestiódeSistemes Informàtics 7,5
Introducció a l’Organització 4,5 TFC 12
XarxesdeComputadors 6 Optativa 7,5
Optativa 7,5 Optativa 7,5
LliureElecció 7,5
CrèditsTotals 31,5 CrèditsTotals 34,5

Ofertad’AssignaturesOptatives

Les assignatures optatives s’agrupen en blocs que constitueixen línies d’aprofundiment en determina-
des àrees vinculades a la titulació.Aquestes línies i les assignaturesque les configuren són:

1.NovesTecnologies
ProgramacióOrientada aObjectes
Anàlisi iDissenyOrientat aObjectes
Aplicacionsd’Internet

2.ProgramacióAvançada
ProgramacióDeclarativa
Introducció alsEsquemesAlgorísmics
ProgramacióConcurrent iParal·lela

3. Fonaments Informàtics
Llenguatges,Gramàtiques iAutòmats
ModelsAbstractesdeCàlcul
Compiladors

4.Altres assignaturesoptatives
Tècniques iMètodesde la Intel·ligènciaArtificial
ModelsDeterministesde la InvestigacióOperativa

Durantel curs2007-08s’oferiran les següentsassignaturesoptatives:

Aplicacionsd’Internet
ProgramacióOrientada aObjectes enEntornsGràfics
Llenguatges,Gramàtiques iAutòmats
Introducció alsEsquemesAlgorísmics
Compiladors



Recomanacionsdematrícula

Taulad’adaptacions:delplad’estudis1993alplad’estudis1998

PLAD’ESTUDISDE1993 CA PLAD’ESTUDISDE1998 CA

Física 9 Física 9
Iniciació a laProgramació 9 Iniciació a laProgramació 10,5
AnàlisiMatemàtica 6 Matemàtiques 12
Àlgebra 7,5 LliureElecció 1,5
Introducció a laLògica 4,5 Introducció a laLògica 6
Introducció alsComputadors 9 Estructura iTecnologiadeComputadors 9
ProgramacióMetòdica 7,5 ProgramacióMetòdica 7,5
EstructuradeComputadors I 7,5 EstructuradeComputadors 7,5
MatemàticaDiscreta 7,5 MatemàticaDiscreta 6

LliureElecció 3
Estadística I 7,5 Estadística 9
Estadística II 4,5 LliureElecció 3
EstructuresdeDades iAlgoritmes 9 EstructuradeDades iAlgoritmes 9
Introducció alsFitxers iBasesdeDades 6 Introducció alsFitxers iBasesdeDades 6
Introducció als SistemesOperatius 6 SistemesOperatius 6
Economia I 4,5 Economia 7,5

Assignatura Esrecomanahavercursat

OBLIGATÒRIES
ProgramacióMetòdica Iniciació a laProgramació

Introducció a laLògica
EstructuradeDades iAlgorismes Iniciació a laProgramació
EstructuradeComputadors Estructura iTecnologiadeComputadors
Enginyeriadel SoftwaredeGestió Introducció alsFitxers i a lesBasesdeDades
BasesdeDades Introducció alsFitxers i a lesBasesdeDades
Introducció a la Intel·ligènciaArtificial EstructuradeDades iAlgorismes
MetodologiadeProjectes Enginyeriadel SoftwaredeGestió
Introducció a l’organització Economia

OPTATIVES
Esquemes algorísmics ProgramacióMetòdica

EstructuresdeDades iAlgorismes
Tècniques iMètodesd’Intel·ligènciaArtif. ProgramacióDeclarativa

Introducció a la Intel·ligènciaArtificial
Compiladors Llenguatges,Gramàtiques iAutòmats
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Economia II 4,5 LliureElecció 1,5
Enginyeriadel Software:Especificació 7,5 Enginyeriadel SoftwaredeGestió 12
Enginyeriadels Software:Disseny 6 LliureElecció 1,5
BasesdeDades 6 BasesdeDades 6
Introducció a la Intel·ligènciaArtificial 6 Introducció a la Intel·ligènciaArtificial 6
EstructuresOrganitzatives 6 Introducció a l’Organització 4,5

LlibreElecció 1,5
DissenydeBasesdeDades 6 LliureElecció 6
GestiódeSistemes Informàtics 7,5 GestiódeSistemes Informàtics 7,5
TFC 21 TFC 12

MetodologiadeProjectes 6
LliureElecció 3

XarxesdeComputadors 6 XarxesdeComputadors 6
ProgramacióDeclarativa 6 ProgramacióDeclarativa 7,5
Introducció alsEsquemesAlgorítmics 6 Introducció alsEsquemesAlgorítmics 7,5
ProgramacióConcurrent 6 ProgramacióConcurrent iParal·lela 7,5
Llenguatges,Gramàtiques iAutòmats 6 Llenguatges,Gramàtiques iAutòmats 7,5
ModelsAbstractesdeCàlcul 6 ModelsAbstractesdeCàlcul 7,5
Compiladors 6 Compiladors 7,5
Tècniq. iMètodesde la Intel.Artificial 6 Tècniq. iMètodesde la Intel.Artificial 7,5
ModelsDeter. de la InvestigacióOperativa 6 ModelsDeter. de la Investig.Operativa 7,5
EstructuradeComputadors II 6 LliureElecció 6
SistemesOperatius 6 LliureElecció 6
Administraciód’Organitzacions 6 LliureElecció 6
CàlculNumèric 6 LliureElecció 6
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E.T.INFORMÀTICADESISTEMES

Plad’Estudis

L’homologació del Pla d’Estudis d’E.T. d’Informàtica de Sistemes de l’Escola Politècnica Superior està
publicada al BOE 290 del 4 de desembre de 2002 i l’homologació del Títol al BOE 79 de 2 d’abril de
2003,RealDecret 321/2003de 14demarç.

D’acord amb el Pla d’Estudis, els ensenyaments d’E.T. d’Informàtica de Sistemes s’organitzen en tres
cursosdedosquadrimestres cadascun, ambun total de 217,5 crèdits, entre els quals n’hi hade teòrics i de
pràctics. Cada quadrimestre té una durada de 15 setmanes lectives i cada crèdit equival a 10 hores de
classe.Hiha9assignaturesdedurada anual i la resta tenenunaduradaquadrimestral.

Els 217,5 crèdits estandistribuïts de la següentmanera:

Matèries troncals: 117
Matèriesobligatòries: 55,5
Matèriesoptatives: 22,5
Matèriesde lliure elecció: 22,5

Ordenació temporalde l’ensenyament

PRIMERCURS C.A. C.A.
Anuals
Matemàtiques 12
Física 9
Estadística 9
Iniciació a laProgramació 10,5
1r.Quadrimestre 2n.Quadrimestre
Estruct. iTecnologiadeComputadors 9 EstructuradeComputadors 7,5
Introducció a laLògica 6 MatemàticaDiscreta 6
CrèditsTotals 34,5 CrèditsTotals 34,5

SEGONCURS C.A. C.A.
Anuals
Fitxers iBasesdeDades 12
Teoriad’Autòmats iLlenguatgesFormals 9
SistemesElectrònics 10,5
1r.Quadrimestre 2n.Quadrimestre
EstructuradeDades iAlgorismes 9 ArquitecturadeComputadors 4,5
ProgramacióMetòdica 7,5 SistemesOperatius I 6
LliureElecció 7,5 Optativa 7,5
CrèditsTotals 39 CrèditsTotals 34,5
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TERCERCURS C.A. C.A.
Anuals
Xarxes iComunicacions 10,5
Perifèrics 9
1r.Quadrimestre 2n.Quadrimestre
SistemesOperatius II 6 Economia 7,5
Optativa 7,5 Optativa 7,5
LliureElecció 7,5
LliureElecció 7,5 TFC 12
CrèditsTotals 37,5 CrèditsTotals 37,5

Ofertad’AssignaturesOptatives

Les assignatures optatives s’agrupen en blocs que constitueixen línies d’aprofundiment en determina-
des àrees vinculades a la titulació.Aquestes línies i les assignaturesque les configuren són:

1.Noves tecnologies
ProgramacióOrientada aObjectes
Anàlisi iDissenyOrientat aObjectes
Aplicacionsd’Internet

2.ProgramacióAvançada
ProgramacióDeclarativa.
ProgramacióConcurrent iParal·lela
EsquemesAlgorísmics

3.Automàtica iControl
AplicacionsdeSistemesMicroelectrònics
Aplicacionsd’Automatització Industrial
Automatització Industrial

4.Processamentdel Senyal
XarxesNeurals
Processamentd’Imatge i So
ProcessamentDigital del Senyal -DSPs

5.Altres
Introducció a la Intel.ligènciaArtificial
Compiladors

Durantel curs2007-08s’oferiran les següentsassignaturesoptatives:

Aplicacionsd’Internet ProgramacióOrientada aObjectes
Introducció alsEsquemesAlgorísmics Compiladors
AplicacionsdeSistemesMicroelectrònics Processamentd’Imatge i So
Automatització Industrial Introducció a la Intel·ligènciaArtificial
Aplicacionsd’Automatització Industrial ProcessamentDigital del Senyal -DSPs
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Recomanacionsdematrícula

Assignatura Esrecomanahavercursat

OBLIGATÒRIES
ProgramacióMetòdica Iniciació a laProgramació

Introducció a laLògica
EstructuradeComputadors Estructura iTecnologiadeComputadors
EstructuradeDades iAlgorismes Iniciació a laProgramació
SistemesElectrònics Física

Estructura iTecnologiadeComputadors
ArquitecturadeComputadors EstructuradeComputadors
SistemesOperatius II SistemesOperatius I

OPTATIVES
EsquemesAlgorísmics ProgramacióMetòdica

EstructuresdeDades iAlgorismes
Compiladors Teoriad’Autòmats iLlenguatgesFormals
Introducció a la Intel·ligènciaArtificial EstructuradeDades iAlgorismes
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INFOTECNOLOGIES

Amb el títol propi d’Infotecnologies s’obté, alhora, la doble titulació d’EnginyeriaTècnica d’Informà-
ticadeGestió iEnginyeriaTècnicad’InformàticadeSistemes

Plad’estudis

El fetqueels estudis d’Infotecnologies siguinunadoble titulació faqueparteixindedosplansd’estudis:

-L’homologació del Pla d’Estudis d’E.T. d’Informàtica de Gestió de l’Escola Politècnica Superior està
publicada alBOE90de 15d’abril de 1998,RealDecret435/1998de20demarç.

-L’homologaciódelPla d’Estudis d’E.T. d’Informàtica de Sistemesde l’EscolaPolitècnica Superior està
publicada alBOE79de2d’abril de 2003,RealDecret 321/2003de 14demarç.

Els estudis d’Infotecnologies s’organitzen en quatre cursos de dos quadrimestres cadascun, amb un to-
tal de 265,5 crèdits, entre els quals n’hi ha de teòrics i de pràctics.Cada quadrimestre té una durada de 15
setmanes lectives i cada crèdit equival a 10hores de classe.Hi ha assignatures anuals i d’altres de durada
quadrimestral.

Els 265,5 crèdits estandistribuïts de la següentmanera:

Crèdits troncals i obligatoris: 220,5
Crèdits optatius: 45

Ordenació temporalde l’ensenyament

PRIMERCURS C.A. C.A.
Anuals
Matemàtiques 12
Física 9
Estadística 9
Iniciació a laProgramació 10,5
1rquadrimestre 2nquadrimestre
Estruc. iTècn. deComputadors 9 EstructuradeComputad. 7,5
Introducció a laLògica 6 MatemàticaDiscreta 6
CrèditsTotals 34,5 CrèditsTotals 34,5

SEGONCURS C.A. C.A.
Anuals
Fitxers iBasesdeDades 12
Enginyeriadel SoftwaredeGestió 12
SistemesElectrònics 10.5
1rquadrimestre 2nquadrimestre
Estructur. deDades iAlgorismes 9 Arquitect. deComputadors 4.5
ProgramacióMetòdica 7,5 SistemesOperatius I 6

Economia 7,5
CrèditsTotals 33 CrèditsTotals 36

GUIADEL’ESTUDIANT2007-2008 INFORMÀTICA I INFOTECNOLOGIES 25



TERCERCURS C.A. C.A.
Anuals
Xarxes iComunicacions 10.5
Perifèrics 9
Teoriad’Autòmats iLlenguatgesFormals 9
1rquadrimestre 2nquadrimestre
MetodologiadeProjectes 6 GestiódeSist. Informàtics 7,5
Introducció a l’Organització 4,5 Introd. a la Intel·lig.Artifi. 6
SistemesOperatius II 6 Optativa 7,5
CrèditsTotals 30 CrèditsTotals 36

QUARTCURS C.A. C.A.
1rquadrimestre 2nquadrimestre
Optativa 7,5 TFC 24
Optativa 7,5 Optativa 7,5
Optativa 7,5
Optativa 7,5
CrèditsTotals 30 CrèditsTotals 31,5

Ofertad’AssignaturesOptatives

Les assignatures optatives s’agrupen en blocs que constitueixen línies d’aprofundiment en determina-
des àrees vinculades a la titulació.Aquestes línies i les assignaturesque les configuren són:

1.Noves tecnologies
ProgramacióOrientada aObjectes
Anàlisi iDissenyOrientat aObjectes
Aplicacionsd’Internet

2.ProgramacióAvançada
ProgramacióDeclarativa.
ProgramacióConcurrent iParal·lela
EsquemesAlgorísmics

3.Automàtica iControl
AplicacionsdeSistemesMicroelectrònics
Aplicacionsd’Automatització Industrial
Automatització Industrial

4.Processamentdel Senyal
XarxesNeurals
Processamentd’Imatge i So
ProcessamentDigital del Senyal -DSPs

5.Altres
Compiladors

Al final dels estudis, l’alumne ha d’haver escollit 6 d’aquestes optatives, on 3 han de ser de E.T.
InformàticadeGestió i les altres 3hande serdeE.T. InformàticadeSistemes.
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Durantel curs2007-08s’oferiran les següentsassignaturesoptatives:

Aplicacionsd’Internet
ProgramacióOrientada aObjectes enEntornsGràfics
Introducció alsEsquemesAlgorísmics
Compiladors
AplicacionsdeSistemesMicroelectrònics
Aplicacionsd’Automatització Industrial
Automatització Industrial
Processamentd’Imatge i So
ProcessamentDigital del Senyal -DSPs

CrèditsdeLliureElecció

La titulació Infotecnologies nodisposade crèdits de lliure elecció, ja que la planificacióde la doble titu-
lació permet de reconèixer els crèdits de lliure elecció d’EnginyeriaTècnica d’Informàtica deGestió a
partir d’assignaturesd’EnginyeriaTècnicad’InformàticadeSistemes i la inversa.

Recomanacionsdematrícula

Assignatura Esrecomanahavercursat

OBLIGATÒRIES
ProgramacióMetòdica Iniciació a laProgramació

Introducció a laLògica
EstructuradeDades iAlgorismes Iniciació a laProgramació
EstructuradeComputadors Estructura iTecnologiadeComputadors
Enginyeriadel SoftwaredeGestió Introducció alsFitxers i a lesBasesdeDades
BasesdeDades Introducció alsFitxers i a lesBasesdeDades
Introducció a la Intel·ligènciaArtificial EstructuradeDades iAlgorismes
MetodologiadeProjectes Enginyeriadel SoftwaredeGestió
Introducció a l’organització Economia
SistemesElectrònics Física

Estructura iTecnologiadeComputadors
ArquitecturadeComputadors EstructuradeComputadors
SistemesOperatius II SistemesOperatius I

OPTATIVES
Esquemes algorísmics ProgramacióMetòdica

EstructuresdeDades iAlgorismes
Tècniques iMètodesd’Intel·ligènciaArtif. ProgramacióDeclarativa

Introducció a la Intel·ligènciaArtificial
Compiladors Llenguatges,Gramàtiques iAutòmats
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E.T.INFORMÀTICADEGESTIÓ IE.T.INFORMÀTICADESISTEMES

CrèditsdeLliureElecció

L’obtenciódels crèdits deLliureElecció requerits enelPlad’Estudispot fer-seper les següents vies:

A.Cursant i aprovant les assignatures de Lliure Elecció que s’ofereixen en els ensenyaments de la
Universitat deVic.

B.Per reconeixementd’altres estudis reglatsdenivell universitari.
C.Per reconeixementd’activitats d’interès acadèmicno reglades anivell universitari.

AssignaturesdeLliureElecció

L’estudiantpodrà triar les assignaturesde lliure elecció:
–Entre les assignaturesoptativesode lliure eleccióofertades enel seupropi ensenyament.
–Entre la resta d’assignatures ofertades en els ensenyaments de laUVic, ja siguin troncals, obligatòries,
optativesode lliure eleccióper aquells ensenyaments, amb les següents excepcions:
•Assignatures subjectes aprerequisits i incompatibilitats.
•Assignatures que el seu contingut coincideixi en més d’un 20% amb alguna de les assignatures del
Plad’Estudis quehadecursar l’estudiantper a l’obtenciódel títol corresponent.

L’oferta específica d’assignatures de lliure elecció per a la carrera d’Enginyeria Tècnica d’Informàtica
deGestió és:Història de laCiència: Ciència,Tecnologia i Societat, ResolucióNumèrica deProblemes
de l’Enginyeria iDissenyGràfic 3D.

Assignaturesd’altres titulacionscomalliureelecció

Formatpresencial (Consultar cada cas)

Espodenobtenir crèdits de lliure elecció cursant assignaturesd’altres titulacionsque s’imparteixena la
UVic.Aquí tens la llistade lesmés adequadesperquè les segueixin estudiantsmatriculats enaltres titu-
lacions:

GUIADEL’ESTUDIANT2007-2008 INFORMÀTICA I INFOTECNOLOGIES 29

Àmbitdeciències
Administració i legislació ambiental
Aspectes legals i socials de labiotecnologia
Educació ambiental
Immunologia
Matemàtica inicial
Medi ambient i societat
Meteorologia i climatologia
Sistemesdegestió ambiental
Sistemesd’informaciógeogràfica

Àmbit tècnic
Automatització industrial
Ciència i tecnologiadelmedi ambient
Creació i gestiódebasesdedades
Energies renovables

Iniciació a laprogramació
Introducció a la lògica

Àmbitd’humanitats
AlemanyI
Anàlisi del discurs
Aprofundiment en llenguacatalana
Art imuseus aCatalunya
Desenvolupamenthumà,diversitat i sostenibili-
tat

Elmóndesde la IIGuerraMundial
Francès I
Història contemporània.De laprimera a la sego-
naguerramundial

Literatura catalana
Literatura espanyola



Pots consultar els programesd’aquestes assignatures al campus virtual i els d’altres assignaturesqueno
figurenenaquesta selecció a les guiesde l’estudiant.

Recordaque, perpoder-tematricular a assignaturesd’altres ensenyaments, necessites l’autorització
del/la capd’estudis de la teva titulació i del/la de la titulacióon s’imparteix l’assignatura escollida.
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Literatura i societat
Literatura i traducció
Metodologia i pràctica de la traducció II, anglès-
català. (Iniciació a la traducció, anglès-català).
Impartició en format semipresencial.

Metodologia i pràctica de la traducció II, anglès-
espanyol. (Iniciacó a la traducció, anglès-
espanyol). Impartició en format
semipresencial

Organitzacions internacionals polítiques i
econòmiques

Sintaxi
Taller de creacióde textos
Tallers literaris

Àmbitdeciènciesde la salut
Actuació en situacionsd’emergència extrahospi-
talària

Alimentació i cultura
Antropologiade la salut
Dietètica
Envelliment, societat i salut
La funciódel dibuix i l’activitat lúdica enel nen
Nutrició
Psicologiade les conductes alimentàries
Salut i alimentació
Salutpública
Sexualitathumana
Trastorns alimentaris infantils i juvenils

Àmbitdeciències socials
Administracióde recursoshumans
Biblioteques escolars i infantils
Cerimonial i protocol

Competitivitat i innovació a l’empresa
Comunicació a lesONG
Comunicació a lesPimes
Comunicaciómediambiental
Economiade l’empresa
Economiapolítica
Evolucióhistòricadel turisme
Fonamentsdecomunicaciódigital
Fontsd’informacióespecialitzadaeneconomia i
empresa

Fonts i serveis d’informaciógeneral
Gestióde l’empresa
Històriade lapublicitat i les relacionspúbliques
Història econòmicamundial
Informacióelectrònica
Informació i comunicació a lesorganitzacions
InternationalBusinessCulture
Introducció a les ciènciesde la informació
Llenguatgede la comunicació
Màrquetingde serveis i unitatsd’informació
Nouperiodisme
Opiniópública
Periodismecultural
Periodismeesportiu
Periodismegastronòmic
Política industrial i tecnològica
Publicitat i promociódevendes
Sistemesd’informacióper a la gestió
Sociologiadel treball i de l’empresa
Tallerdeweblogs
Tècniquesdecomerçexterior
Tècniquesde recuperacióde la informació
Teoria i estructurade la comunicaciód’empresa I
Turisme imedi ambient



Reconeixementdecrèdits

Reconeixementdecrèditsperestudis reglatsdenivell universitari

El fet d’haver cursat i superat assignatures d’estudis reglats de nivell universitari pot proporcionar a
l’estudiant, si ho sol·licita, crèdits de lliure elecció. En aquest cas s’hauran de reconèixer per assignatu-
res completes i per la seva totalitat en nombre de crèdits. No es podran atorgar crèdits parcials ni ator-
gar-nemésdels queconsta l’assignatura reconeguda.
El reconeixementdecrèdits els autoritza elCapd’Estudisde l’ensenyament corresponent.

Reconeixementdecrèditsperactivitatsd’interèsacadèmicnoregladesanivell universitari

La realització d’activitats fora de l’ensenyament reglat que contribueixi a l’establiment de vincles entre
l’estudiant i l’entorn social i laboral poden ser valorades amb el reconeixement de crèdits de lliure elec-
ció.Aquestes activitats s’haurande realitzar durant el períodede l’ensenyament. Sónactivitats d’aquest
tipus:

–ConvenisdeCooperacióEducativa:Pràctiques tutorades enempreses.
–Experiènciaprofessional:Treball desenvolupat ambcontracte laboral.
–Activitats de formació complementària: Cursos, seminaris i activitats congressuals externes a la
UVic.
–Treballs acadèmicament dirigits (sempre i quan no coincideixin amb treballs realitzats dins la carrera
ni ambassignaturesd’aquesta).
–Activitat esportiva: Els estudiants que estiguin federats i que participin en campionats esportius re-
presentant a laUVicpodranobtenir unmàximde 3 crèdits de lliure elecció.

La realització de cada activitat haurà d’haver estat autoritzada prèviament pel Cap d’Estudis de l’ense-
nyament corresponent, que seràqui autoritzi, si és el cas, el reconeixementdels crèdits.
Abans de realitzar l’activitat l’estudiant presentarà a la Direcció d’Estudis una proposta de l’activitat a
desenvolupar.

Altres tipusd’activitats ambreconeixementdecrèdits són:
–Cursosd’idiomes realitzats a l’Escolad’Idiomesde laUVic (vegeunormativa específica)
–Cursosde laUniversitat d’Estiu (vegeuoferta específica)

Un cop finalitzada l’activitat l’estudiant haurà de sol·licitar el reconeixement de crèdits mitjançant
l’imprès «Sol·licitudde crèdits de lliure elecció». S’acompanyarà l’imprès amb ladocumentaciónecessà-
riaper a avalar l’activitat:

Conveni deCooperacióEducativa: còpia del conveni signat,memòria del treball realitzat, informedel
tutor de l’empresa, informe del tutor acadèmic sobre la memòria, còpia de la proposta de reconeixe-
mentdecrèdits.
–Experiència Professional: còpia del contracte laboral,memòria del treball realitzat, informedel tutor
de l’empresa, informedel tutor acadèmic sobre lamemòria, còpia de la proposta de reconeixementde
crèdits.
–Activitats de Formació Complementària: temari del curs, certificat del curs, còpia de la proposta de
reconeixementdecrèdits.
–TreballAcadèmicamentDirigit:memòria del treball, informedel tutor de laUVic, còpia de la propos-
tade reconeixementdecrèdits.
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TreballdeFinaldeCarrera

Descripció i consideracionsgenerals

En el pla d’estudis actual, l’anomenat Treball de Final de Carrera (TFC) correspon a una assignatura
programada per al darrer curs dels estudis d’enginyeria. ElTreball de Final de Carrera és indispensable
per obtenir el títol d’enginyer en qualsevol especialitat, i té com a objectiu que l’estudiant desenvolupi
un treball acadèmic que, d’una banda, li permeti relacionar els coneixements impartits d’acord amb el
pla d’estudis que ha cursat i que, d’altra banda, l’encari amb problemes tècnics reals que comporten la
realització d’unprojecte.Aquest escrit ha de servir per fixar les pautes bàsiques de tot el procés d’elabo-
raciód’unTreball deFinal deCarrera, desde lapresentacióde laproposta fins al sistemad’avaluació.

El nombredecrèdits assignats alTreball deFinal deCarrerapot variar segons l’especialitat de l’enginye-
ria cursada.Aixímateix, els requeriments d’assignatures permatricular-se’n poden ser diferents segons
les especialitats.En laGuiade l’estudiantdecadaespecialitat esdetallenels possibles requeriments.

L’estudiant té la responsabilitat d’escollir el temadel seuTreball de Final deCarrera. El tema, però, tant
pot provenir de la iniciativa de l’estudiant com de les propostes suggerides pels professors dels
Departaments de l’Escola.Tots elsTreballs deFinal deCarrerahande tenir undirector i, si cal, un avala-
dor. El Treball pot ser de modalitats diverses: experimental, teòric, de simulació, de projecte de cons-
trucció, comparatiu, bibliogràfic, odequalsevol altramenaque sigui adient enuns estudis d’enginyeria.
Sigui quina sigui lamodalitat escollida, l’estudiant haurà depresentar unamemòria delTreballmecano-
grafiada i enquadernada.

Amésde lamemòria preceptiva, elTreball deFinal deCarrera pot anar acompanyat d’una realització fí-
sica concreta, que correspongui a la construcció d’un aparell, a implementar un circuit o un programa
informàtic, a la confecció d’un dispositiu, al disseny d’un sistema de control, etc. Qualsevol despesa
econòmica associada al desenvolupament d’unTreball anirà a càrrec de l’estudiant. La realització física,
si n’hi ha, serà propietat de l’estudiant, independentment de la qualificació que obtingui el Treball.
Excepcionalment, si elTreball comporta un interès especial per a l’Escola, aquesta podrà col·laborar en
el seu cost econòmic. En aquest cas, es formalitzarà per escrit un document en què hi constin explícita-
ment els interessos de l’Escola, les clàusules de col·laboració, les aportacions econòmiques i les condi-
cions que puguin modificar els acords pactats entre l’estudiant i la direcció de l’Escola. El document
hauràde ser firmat tantper l’estudiant comper ladireccióde l’Escola.

Per a la consecuciód’unTreball deFinal deCarrera s’handeconsiderar els punts següents:

•PropostadelTreball
•DirectordelTreball.Avalador
•Aprovacióde laproposta
•MatrículadelTreball
•Confeccióde lamemòriadelTreball
•Dipòsit de lamemòria
•Tribunal d’avaluació
•Exposició i defensadelTreball
•Convenis ambaltres universitats
•PropietatdelTreball
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Projectesd’enginyeria

En aquest document es fa servir el termememòria en el sentit que és habitual en el camp de les publica-
cions científiques. En el camp dels projectes d’enginyeria aquest terme té una significació diferent i,
per tant, cal fer algunesmatisacions.

Un projecte d’enginyeria es compon de quatre documents: memòria, plànols, pressupost i plec de con-
dicions.És adir, lamemòria és tan solsundels documentsque s’hauràdepresentaroficialment.

La memòria és el document on s’expliquen les condicions de realització del projecte així com les solu-
cions adoptades en cadascuna de les situacions que s’hi plantegen. La memòria anirà acompanyada de
tots els annexos necessaris per a justificació de càlculs, selecció d’alternatives i totes les informacions
addicionals que s’hi vulguin incorporar.

PropostadelTreball deFinaldeCarrera

Formalment, el primer pas del procés de realització d’unTreball de Final de Carrera és la presentació
d’una proposta del Treball. Abans de fer la matrícula del Treball, s’ha de complimentar l’imprès
“Proposta deTreball deFinal deCarrera” i presentar-lo a la direccióde l’Escola.Unannexde l’imprès de
laproposta s’arxivarà a la secretariade l’Escola.En l’imprèsde lapropostahihandeconstar:

•Les dades de l’estudiant, el títol delTreball i el nomde la persona que el dirigeix. El títol de la proposta
pot variar lleugerament del títol definitiu. Si fa al cas, també hi constarà el nom del professor de
l’Escolaque faci d’avalador.
•Unadescripcióbreudels objectius i de les característiquesdelTreball.
• La firmade l’estudiant, la del director i, si fa al cas, la del professor avalador.

DirectordelTreball

El director delTreball és la persona que té la responsabilitat d’orientar l’estudiant durant tot el procés
d’elaboració, de donar-li suport, i de fer-ne un seguiment fins que se’n faci la defensa davant d’un tribu-
nal expressament constituït. El directorhade ser unprofessorde l’Escola, obéunapersona externaque
tingui una titulació acadèmica oficial i homologada adient: la titulació del director ha de ser sempre
d’un rang acadèmic igual o superior a la titulació que correspon elTreball que dirigeix. Pertoca a l’estu-
diant elegir el director del seuTreball. La direcció d’unTreball de Final de Carrera pot ser compartida,
comamàxim,perduespersones, dos codirectors.

Avalador

Si el director del Treball és exterior a l’Escola, hi haurà d’haver un professor de l’Escola que avali el
Treball: l’avalador. El professor avalador té la responsabilitat de fer d’enllaç oficial en els tràmits que hi
pugui haver entre les tres parts implicades: l’estudiant, el director i l’Escola. Les exigències acadèmi-
quesde l’avalador sónexactament lesmateixesque lesdel director.

Aprovacióde laproposta

Dins d’un interval de temps raonable, la direcció de l’Escola resoldrà per escrit l’aprovació o denegació
de la proposta d’un Treball de Final de Carrera que un estudiant hagi presentat degudament compli-
mentada. L’estudiant podrà disposar d’una còpia registrada de la resolució de la proposta, que es podrà
recollir a la secretaria acadèmicade laUniversitat.

GUIADEL’ESTUDIANT2007-2008 INFORMÀTICA I INFOTECNOLOGIES 33



Entre la data d’aprovació de la proposta del Treball i la data de la defensa hi ha d’haver un interval de
tempsno inferior a tresmesos.

MatrículadelTreball deFinaldeCarrera

Per poder-se matricular delTreball de Final de Carrera, l’estudiant n’ha d’haver presentat la proposta i
ha d’haver obtingut l’aprovació per part de la direcció de l’Escola. Lamatriculació delTreball requereix
haver-sematriculat, prèviament o simultàniament, de totes les assignatures obligatòries i optatives del
pla d’estudis de la seva carrera. Així mateix, cal haver-se matriculat, prèviament o simultàniament, de
les corresponents assignatures vinculades alTreball de Final deCarrera segons l’especialitat d’enginye-
ria cursada.

Lamatrícula dóna dret a dues avaluacions delTreball durant un curs acadèmic, en les convocatòries de
febrer i de juny, o bé en les convocatòries de juny i de setembre, segons que l’assignatura deTreball de
Final deCarrera correspongui al 1r o al 2nquadrimestre.

L’estudiant podrà demanar un avançament de les dates oficials per defensar el seuTreball, sempre que,
prèviament, es dipositi la memòria delTreball, es presenti una justificació de l’avançamentmitjançant
una instància adreçada a la direcció de l’Escola i es respecti l’interval de tempsmínimde tresmesos en-
tre ladatad’aprovacióde lapropostadelTreball i la datade la sevadefensa.

Confeccióde lamemòria

La realització delTreball de Final de Carrera es compon de dues parts ben diferenciades: el desenvolu-
pament de les activitats per aconseguir els objectius delTreball i la redacció d’una memòria. ElTreball
pot comportar construir físicament un aparell, preparar un dispositiu, implementar un programa in-
formàtic, dissenyar unmuntatge, projectar un sistema, idear una simulació o, entre altres possibilitats,
fer un estudi estrictament teòric. En tots els casos, però, s’haurà d’exposar en una memòria el procés
d’elaboració delTreball i els resultats obtinguts. Lamemòria s’haurà d’escriure en qualsevol de les llen-
güesoficials aCatalunya, obéenanglès. Perpoder redactar lamemòria enuna llenguadiferentde les es-
mentades, caldrà presentar una sol·licitud especial mitjançant una instància i obtenir el vistiplau de la
direccióde l’Escola abansdedipositar elTreball.

Cal tenir ben present que lamemòria és l’única part delTreball que es podrà conservar, en forma de do-
cument registrat a la biblioteca de l’Escola i d’accés públic. Per tant, el valor singular de la memòria
comporta una redacció precisa i acurada, amb un nivell de presentació formal i de correcció lingüística
propis d’uns estudis universitaris. Per facilitar la confecció de lamemòria l’Escola ha fixat unes pautes,
que l’estudianthadeconsultar alCampusVirtual de laUVic, en l’apartatdeSecretaria /Tràmits /Treball
Final deCarrera.

ResumdelTreball

Conjuntament amb lamemòria s’haurà de presentar un resum delTreball. El resum ha de caber en una
sola cara mecanografiada d’un full de formatDINA4, segons el model estàndard facilitat per l’Escola.
En el resum es poden considerar quatre parts: context, objectius, procediments i conclusions (o resul-
tats). El context, a vegades, pot ser opcional i se’npotprescindir.Enalguns casos, però, pot ser essencial
presentar el context en el qual s’emmarca el Treball. El mateix es pot dir dels procediments utilitzats.
En canvi, en el resum sempre hi ha d’haver necessàriament els objectius delTreball, exposats de forma
clara i concisa. Pel que fa a les conclusions (o resultats), segons el desenvolupament delTreball pot ser
més omenys adequat de fer-ne una primera aproximació en el resum. És admissible, però, que en el re-
sumnohihagi capcomentari sobre les conclusions (o resultats).
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Punts remarcablesdel resumdelTreball:

•El resumha de caber en una sola caramecanografiada d’un full de formatDINA4, segons elmodel es-
tàndard facilitat per l’Escola.
•El resums’hauràd’escriurenecessàriament en la llenguaenquè s’hagi redactat lamemòria i en anglès.
•En cada exemplar enquadernat de la memòria hi ha d’haver el resum delTreball, en les dues primeres
pàgines immediatament després de l’índex. En una pàgina ha d’estar escrit en la llengua en què s’hagi
redactat lamemòria, i en anglès en l’altra pàgina. El primer punt de l’índex de lamemòria ha de corres-
pondre al resumdelTreball.
•Conjuntament amb lamemòria s’haurà de dipositar una separata del resum en un únic full de formatDIN
A4.Enunacaradel full hi haurà el resumenversióoriginal, i en l’altra cara la versió enanglès.

Dipòsitde lamemòriadelTreball deFinaldeCarrera:Format imprès i formatdigital

Format imprès

Per poder defensar i avaluar elTreball deFinal deCarrera, és imprescindible estar-nematriculat prèvia-
ment i dipositar tres exemplars de lamemòria delTreball, degudament enquadernats, a la secretaria de
centre de laUniversitat, on seran registrats. En cada exemplar de lamemòria hi haurà d’haver el corres-
ponent resum.Després de dipositar elTreball comença el procés de constitució del tribunal que l’haurà
d’avaluar.

FormatDigital

Endipositar lamemòria delTreball en format imprès, l’estudiant haurà de lliurar una còpia de lamemò-
ria en formatdigital PDF (CDoDVD), degudament identificat ambel títol del treball, els nomsde l’es-
tudiant, el director i la carrera.

Un cop dipositat elTreball, no podrà fer-s’hi capmodificació. En cas que l’estudiant, abans de fer la de-
fensa, hi detecti alguna errada, vulgui fer-hi alguna esmena, o aportar-hi algun complement, el dia de la
defensa podrà presentar als membres del tribunal un annex amb les rectificacions que cregui conve-
nients.El tribunal tépotestatper acceptaroper rebutjar l’annex.

L’estudiant té el dret dedipositar elTreball sense la conformitat del seudirector.Tanmateix, es dónaper
suposatque aixòhade respondre a casos excepcionals i gens recomanables.

Per a cada curs acadèmic, la direcció de l’Escola farà públiques les dates que cal tenir en compte per di-
positar elsTreballs deFinal deCarrera i fer la defensadinsde les convocatòries corresponents.

TribunalperavaluarelTreball deFinaldeCarrera

Per avaluar elTreball es constituirà un tribunal format per tresmembres: president, secretari i vocal. El
president és el responsable del desenvolupament correcte de la sessió d’avaluació en la qual l’estudiant
haurà de defensar el seuTreball. Elsmembres del tribunal, i un vocal suplent, seran nomenats pel coor-
dinadordelsTreballs deFinal deCarrera a l’Escola.

Els membres que formin el tribunal hauran de tenir necessàriament una titulació acadèmica oficial i
homologada d’un rang igual o superior a la titulació a la qual aspira l’estudiant que defensa el Treball.
Com amínim, un dels membres del tribunal ha de ser professor de l’Escola. El director delTreball pot
formar part del tribunal. En cas d’haver-hi dos codirectors, es procurarà que només un d’ells en formi
part.
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El tribunal no es podrà constituir sense la concurrència dels seus tres membres. Si falta el president, el
secretari actuarà com a president, el vocal com a secretari, i el vocal suplent s’incorporarà al tribunal. Si
falta el secretari, el vocal actuaràde secretari i el vocal suplent s’incorporarà al tribunal.

Exposició idefensadelTreball

L’estudiant haurà de defensar el seuTreball davant el tribunal en un acte públic, en un espai adient de
l’Escola i amb el suport de mitjans adequats per a una correcta exposició. En l’acte de defensa, l’estu-
diant haurà d’exposar els objectius del Treball, els procediments utilitzats i els resultats obtinguts. La
defensa consta de dues parts: una primera part d’exposició teòrica d’una duradamàximade 30minuts, i
una part d’exposició pràctica de 30minuts com amàxim. Si elTreball no conté part d’exposició pràcti-
ca, l’estudiantdisposaràde 50minutsper fer l’exposicióquecregui convenient.

Quan el president hagi donat la paraula a l’estudiant per fer la primera part de la defensa delTreball, cap
membre del tribunal no el pot interrompre fins que hagi completat l’exposició. En l’exposició pràctica,
si n’hi ha, els membres del tribunal podran demanar aclariments a l’estudiant. Després de l’exposició
total delTreball, elsmembres del tribunal podran procedir a un torn de preguntes a l’estudiant sobre el
seuTreball, d’una duradamàximade 30minuts. Finalment, el president del tribunal té la potestat de ce-
dir la paraula a qualsevol personapresent a l’acte que, tenint una titulació acadèmicaoficial i homologa-
da d’un rang igual o superior a la titulació a la qual aspira l’estudiant que defensa elTreball, vulgui fer al-
gunapregunta a l’estudiant.

A continuació, el tribunal es reunirà a porta tancada per deliberar. Si el director del Treball no forma
part del tribunal però és present en l’acte de defensa, el president el convidarà a participar en la delibe-
ració amb veu però sense vot. En cas d’haver-hi dos codirectors, l’oferiment del president serà extensiu
per a tots dos. Els membres del tribunal procuraran qualificar elTreball amb un acord de consens. En
cas de discrepància, es procedirà a votació, i el resultat serà vinculant per a tots els membres del tribu-
nal.Això no obstant, qualsevolmembre del tribunal podrà fer les observacions que cregui convenients
enel full d’observacionsde ladocumentacióoficial per avaluar elTreball.

Enel casqueel director, o els codirectors, no formessinpart del tribunal i es cregués convenientdepun-
tualitzar algun aspecte del Treball, el director, o els codirectors, podran fer les remarques que creguin
pertinents enel full d’observacions.

Després de deliberar, tot seguit el tribunal farà pública la resolució, i complimentarà els tràmits admi-
nistratius necessaris perquè, posteriorment, es pugui recollir a la secretaria de l’Escola la documentació
queacrediti l’avaluació.

PropietatdelTreball deFinaldeCarrera

Un dels tres exemplars impresos de la memòria delTreball serà per al director delTreball, o bé, si s’es-
cau, per a l’avalador. Si la qualificació delTreball és unanota igual o superior a «Excel·lent, (9)», un exem-
plar imprès de la memòria s’incorporarà a la Biblioteca de l’Escola i es conservarà durant quinze anys.
Passat aquest temps, el document s’eliminarà d’acord a la normativa vigent sobre protecció de dades.
Els exemplars restants es retornarana l’estudiant.

Complementàriament, la versió digital en format PDF dels Treballs amb una nota igual o superior a
«Excel·lent, (9)» s’incorporaran en els sistemes de difusió digital associats a la Biblioteca de la
Universitat deVic, sempre que l’estudiant n’hagi firmat la corresponent autorització. Les versions digi-
tals dels treballs que no hagin aconseguit aquesta qualificació es retornaran a l’estudiant conjuntament
ambels volums impresos.



ElTreball deFinal deCarrera és propietat de l’estudiant que el presenta. La propietat pot ser comparti-
da o cedida a altres persones físiques o jurídiques, sempre que aquesta circumstància consti de forma
expressa per escrit. L’Escola es reserva el dret d’utilització interna delTreball, amb el compromís de ci-
tar-ne obligatòriament l’autor. Per a la utilització o reproducció externa d’unTreball caldrà una autorit-
zació expressa per escrit del propietari, o dels propietaris, si fa al cas. La consulta delTreball a la biblio-
tecade l’Escola seràd’accéspúblic.

TreballsdeFinaldeCarrera realitzatsenconveni ambaltresuniversitats

Si elTreball de Final deCarrera es fa en conveni ambuna altra universitat, els tràmits de la proposta i de
la matrícula han de seguir el mateix procés que els Treballs realitzats a la Universitat deVic. Abans de
tramitar les gestions administratives i acadèmiques amb la universitat forana, cal fer la matrícula del
Treball a la universitatpròpia.

En aquest cas, és imprescindible que un professor de l’Escola faci d’avalador. El professor avalador té la
responsabilitat de fer d’enllaç oficial en els tràmits acadèmics i administratius que hi pugui haver entre
les tres parts implicades en elTreball: l’estudiant, l’Escola i la universitat forana.Així, el professor avala-
dor estarà encontacte amb la secretaria acadèmicade laUniversitat i, si fa al cas, amb lapersona respon-
sable de les relacions internacionals de l’Escola, per tal que es complimenti la documentació requerida
per les dues universitats en conveni de cooperació. Per a l’avaluació delTreball, l’estudiant podrà esco-
llir entreduesopcions: fer-ne ladefensa a la universitat foranaobédefensar-lo a l’Escola.

Si l’avaluació és en una universitat forana que es regeix pel sistema europeu de transferència de crèdits,
l’European Credits Transfer System (ECTS), la qualificació obtinguda, amb la corresponent certificació
oficial, serà reconeguda automàticamentper laUniversitat deVic. Si no és així, caldrà fer els tràmits ne-
cessaris per reconèixer i homologar el Treball segons els acords fixats en el conveni entre les dues uni-
versitats.Dos exemplars de lamemòria delTreball, amb els resums corresponents, s’hauran de dipositar a la
nostra universitat. Un exemplar serà per a la biblioteca de l’Escola i l’altre per al professor avalador. El
resum s’haurà d’escriure necessàriament en la llengua en què s’hagi redactat la memòria i en anglès, i
s’hauràd’ajustar a les indicacions exposades enaquestdocument sobre les característiques generals que
hade tenir el resumdelTreball.

Si l’estudiant vol defensar el seuTreball a l’Escola, hauràde seguir el procedimentnormal.
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PROGRAMESDELESASSIGNATURESOBLIGATÒRIESDE1RCURS
COMUNESALESDUESESPECIALITATS

Matemàtiques

ESPECIALITAT: E.T. InformàticadeGestió
E.T. InformàticadeSistemes

PROFESSORA: MontserratVILALTAiFERRER

OBJECTIUS:
Aquesta assignaturahadeproporcionar els coneixements indispensables per a una bona comprensió
d’altres matèries específiques de la carrera. L’assignatura està programada en dues parts independents
però complementàries.Unapart correspon a l’estudi de l’anàlisimatemàtica,mentre que l’altra part es-
tàdedicada a l’àlgebra.

PROGRAMA:
Part 1.Àlgebra.
1.1.Teoriadeconjunts.

1.1.1.Conceptedeconjunt. Subconjunts.
1.1.2.Operacions ambconjunts.Propietats.
1.1.3.Operacionsd’ordre.
1.1.4.Relacionsd’equivalència.
1.1.5.Aplicacions.

1.2.Estructures algebraiques.
1.2.1.Operacions i estructuresbàsiques:Grup;Anell;Cos.
1.2.2. Subgrups.Propietats.Divisibilitat.
1.2.3.Morfismes.
1.2.4.TeoremadeLagrange.
1.2.5.Congruència.Aritmèticamodular.
1.2.6.Grup simètric.

1.3.Àlgebra lineal.
1.3.1. Sistemesd’equacions lineals.
1.3.2.Càlculmatricial.
1.3.3.Determinants.
1.3.4.Espais vectorials.
1.3.5.Aplicacions lineals.Canvi debase.
1.3.6.Diagonalitzaciód’endomorfismes.

Part 2.AnàlisiMatemàtica.
2.1.Anàlisi de funcions reals d’una i dediverses variables.

1.2.1.Domini i recorregut.
1.2.2.Límits i continuïtat.
1.2.3.Derivabilitat.Diferenciabilitat.
1.2.4.Aplicacionsde lesderivades: optimització.
1.2.5. Integració.
1.2.6.Aplicacióde les integrals: càlcul d’àrees i de volums.

2.2. Successions i sèries.
2.1.1. Successionsdenombre reals.Convergència.



2.1.2. Sèriesdenombres reals.Convergència.
2.1.3. Sèriesdepotències. SèriesdeTaylor.

2.3.Equacionsdiferencials ordinàries.
2.3.1.Equacionsdiferencials ordinàriesdeprimerordre.
2.3.2.Aplicacionsde les equacionsdiferencials.

2.4.Mètodesnumèrics.
2.4.1.Zerosde funcions.
2.4.2. Interpolacióde funcions.
2.4.3.Càlcul numèricd’integrals definides.

AVALUACIÓ:

L’assignatura espot aprovarperparts omitjançant els exàmens finals de juny i setembre.

L’avaluacióperparts consistirà enel següent:
-Amitjans del primer quadrimestre es farà un prova de seguiment, si s’aprova allibera matèria i repre-
senta un 50%de la nota final de la part d’àlgebra.Afebrer es farà un examen parcial que representa un
50%de lanota final d’àlgebra encasd’haver alliberatmatèriaoun 100%encas contrari.
-Amitjans del segon quadrimestre es farà una prova de seguiment, si s’aprova pot alliberarmatèria i re-
presenta un60%de la nota final de la part de càlcul.Ajuny es farà un examenparcial que representa un
40%de lanota final de càlcul encasd’haver alliberatmatèriaoun 100%encas contrari.
- S’aprova l’assignatura per parts si lamitjana aritmètica de les notes de les dues parts és igual o superior
a 5 i ambduesnotes són iguals o superiors a4.
- Si s’obté una nota igual o superior a 4 d’una de les parts i no s’aprova l’assignatura a juny, a setembre hi
ha l’opciód’examinar-senomésde lapart ambnota inferior a4.
-Tant a juny com a setembre hi ha l’opció de presentar-se a un examen final global de tota la matèria.
Aquest examen no distingeix entre les dues parts i per tant si es suspèn l’examen global es suspèn tota
l’assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

Teoria
Antonijuan, J. et al.Funcions de diverses variables.Curs bàsic. Barcelona:EdicionsUPC, 1996.
Ayres Jr., F. iMendelson,E.Càlculo diferencial e integral.Madrid:McGrawHill, 1991.
Burgos, J.Álgebra lineal.Madrid:McGraw-Hill, 1993.
Granero.F.Álgebra y geometría analítica.Madrid:McGraw-Hill, 1985.
Rojo, J.Álgebra lineal.Madrid:McGraw-Hill, 2001.
Salas, S.L.;Hille,E.Calculus de unayvariasvariables,Barclona:Reverté cop. 1982.
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Física

PROFESSOR: JoaquimPLAiBRUNET

CRÈDITS:9
Anual

OBJECTIUS:
(a)Presentar els temes fonamentals de l’Electricitat i del Magnetisme, per donar-ne una visió global,
destacar-ne les lleis fonamentals i comentar les aplicacions generals d’aquestes lleis.

(b)Estudiar els conceptes i les aplicacions bàsiques de la teoria de circuits, i explicar tècniques de reso-
luciódexarxes elèctriques.

(c) Feruna introducció a l’Electrònica i als dispositius electrònics fonamentals.

PROGRAMA:
I -Electromagnetisme
1.Campelèctric

1.1. Interacció elèctrica.Càrrega elèctrica.Llei deCoulomb.
1.2.Campelèctric. Intensitat de campelèctric.Líniesdecamp.
1.3. Llei deGauss.Aplicació al càlcul del campelèctric.
1.4.Energia electrostàtica.Potencial elèctric.Gradient.
1.5.Campelèctric endielèctrics.
1.6.Conductors enequilibri electrostàtic.Capacitat i condensadors.

2.Campmagnètic
2.1. Interacciómagnètica.Campmagnètic.Movimentd’unacàrrega enuncampmagnètic.
2.2.Acciódel campmagnètic sobreuncorrent elèctric.Momentmagnètic.
2.3.Campmagnètic creatper corrents.Llei deBiot i Savart.
2.4.Forces entre corrents elèctrics.
2.5. Llei d’Ampère.Aplicacionsde la llei d’Ampère.
2.6. Inducció electromagnètica.Llei deFaraday.Llei deLenz.CorrentsdeFoucault.
2.7.Autoinducció. Inducciómútua.CircuitsRL iRLC.
2.8.Propietatsmagnètiquesde lamatèria.
2.9.Energiadel campelectromagnètic.Lleis deMaxwell.Ones electromagnètiques.

II –Fonamentsdecircuits
3. Fonamentsde la teoriadecircuits

3.1.Magnituds fonamentals.Elementsd’uncircuit. Fontsde tensió.Fontsdecorrent.
3.2.Lleis deKirchhoff.Tècniquesd’anàlisi de circuits.
3.3.TeoremesdeThévenin i deNorton.
3.4.CircuitsRC.
3.5.Corrent altern.Corrents alterns sinusoïdals.Valor eficaç.
3.6.Circuits de corrent altern.Ressonància.
3.7.Representació complexadel corrent altern.
3.8.Potència elèctrica i triangledepotències.El transformador.

III -Fonamentsd’Electrònica
4. Introducció als dispositius electrònics semiconductors

4.1.Conductors, aïllants i semiconductors.Propietatsdels semiconductors.
4.2.Models de conducció enels semiconductors.
4.3.Díodes semiconductors.Circuits ambdíodes.



4.4.Fonamentsdel transistor.Circuits ambtransistors.
4.5.Amplificadorsoperacionals.Conceptedecircuit integrat

AVALUACIÓ:
L’avaluació constaràde:
(a)Un examen de control dins el primer quadrimestre i un examen parcial pel febrer. El resultat d’a-
questsdos exàmens representaràun 50%de laqualificació final, i pot servir per alliberarmatèria.

(b)Un examende control dins el segonquadrimestre i un examen final pel juny. El resultat d’aquests dos
exàmens representarà un 50%de la qualificació final.Hi ha l’opció de presentar-se a un examen final
global de tota l’assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

Teoria
Hambley,AllanR.Electrónica. 2a ed.Madrid:Prentice-Hall, 2001.
Hecht,Eugene.Física.Àlgebra y trigonometría.Vol. II.Mèxic: InternationalThomsonEditores, 2000.
Johnson,DavidE. et al.Análisis básico de circuitos eléctricos. 5a ed.Mèxic:Prentice-Hall, 1995.
Lea, Susan M.; Burke, John Robert. Física. La naturaleza de las cosas. Vol II. Mèxic: International

ThomsonEditores, 1999.
Malvino,AlbertP.Principios de electrónica, 4a ed.Madrid:McGraw-Hill, 1992.
Sedra, Adel S.; Smith, Kenneth C. Circuitos microelectrónicos. 4a ed. Mèxic: Oxford University Press

México, 1998.
Serway,RaymondA.Física. 5a ed.Madrid:McGraw-Hill, 2002.
Tipler,PaulA.Física.Vol. II. 3a ed.Barcelona:Reverté, 1992.

Problemes
Alabern,Xavier; et al.Circuits elèctrics i la seva resolució.Vic:EumoEditorial, 1988.
Edminister, JosephA.Circuitos eléctricos, 2a ed.Madrid:McGraw-Hill, (Schaum), 1992.
Edminister, JosephA.Electromagnetismo.Mèxic:McGraw-Hill, (Schaum), 1990.
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Estadística

ESPECIALITAT: E.T. InformàticadeGestió
E.T. InformàticadeSistemes

PROFESSOR:VladimirZAIATS

OBJECTIUS:
Introduir algunsmètodes estadísticsper tal quepuguin serutilitzats comaeinade tractamentdedades
i quepermetin la conseqüent extracciód’informacióestadísticad’aquestesdades.
Tambéesdonaranels fonamentsdeprobabilitatsnecessaris per a la inferència estadística.
Espreténqueels contingutsd’aquest curs facilitin tambéa l’alumne la comprensió i la valoració crítica
dels resultats obtinguts enqualsevol estudi estadístic.
Per assolir aquests objectius esdonaràuupesmolt important a lapràcticamitjançant la utilitzaciód’al-
gunspaquets informàtics.

PROGRAMA:
1.Estadísticadecriptiva.

1.1 Introducció.
1.2Descripcióunivariant.

1.2.1Distribucióde lesobservacions.
1.2.2Representació gràficade lesobservacions.
1.2.3Mesuresde tendència central.
1.2.4Mesuresdedispersió.

1.3Descripcióbivariant.
1.3.1Taules creuades i distribucióbivariant.
1.3.2.Mesuresde relació entre variables.
1.3.3Descripció gràficabivariant.

1.4Ajustmínim-quadràtic
2. Introducció a laTeoriadeProbabilitat.

2.1 Introducció.
2.2Espais deprobabilitat.

2.2.1Resultats, successos i probabilitats.
2.2.2Probabilitats enunconjuntdiscret.Repàsdecombinatòria.
2.2.3Probabilitat condicional i independència.
2.2.4Probabilitat enunconjuntqualsevol.

3.Variables reals i discretes.
3.1Definició i propietats.
3.2Funciódeprobabilitats i funciódedistribució.
3.3 Parell de variables aleatòries.Distribució conjunta, distribució condicionada, distribuciómargi-
nal. Independència.
3.4Esperançamatemàtica, variància i covariància.
3.5Algunes variables aleatòriesd’úshabitual.

Llei deBernouilli
Llei binominal
Llei geomètrica
LleiPoisson
Llei binomial negativa
Llei hipergeomètrica



Llei uniformediscreta
4.Variables aleatòries reals generals.

4.1Definició i propietats
4.2Funciódensitatdeprobabilitats i funciódedistribució.
4.3Esperançamatemàtica, variança i convariança.
4.4Algunes variables aleatòriesd’ús corrent

LleiUniforme
Llei deLaplace-GaussoNormal
Llei exponencial i lleis relacionades

4.5Llei conjuntadevariables aleatòries. Independència.
4.6Funciódevariables aleatòries.

5.Distribucionsmostrals i teoremadel límit central.
5.1Mostres aleatòries.Estadístics.
5.2Distribucionsmostrals.Teoremadel límit central.
5.3Distribucionsmostrals relacionades amb ladistribuciónormal.

6.Estimació estadística.
6.1Estimaciópuntual.Biaix.
6.2 Intervals de confiança.

7.Contrastd’hipòtesis.
7.1Hipòtesis estadístiques.Hipòtesi nul·la i alternativa.
7.2Errorsde tipus I i II.Potènciadel test. Seleccióde lamidad’unamostra.
7.3Diversesprovesd’hipòtesis.
7.4Ajustd’unadistribucióhipotètica aunamostradedades.ProvaXi-quadrat.
7.5ProvaXi-quadratd’independència en taulesdecontingència.

8.Models lineals i estimaciómínimquadràtica
8.1Regressió lineal simple
8.2 Inferència sobre els coeficientsde la regressió simple.Prediccions.
8.3Anàlisi de la variància i dels residus.
8.4Regressió linealmúltiple.

9.Control dequalitat
9.1Taulesdecontrol estadístic.
9.2Plansdemostreigper a l’acceptaciódecomandes.

AVALUACIÓ:
Es farà un seguiment individual de cada alumnedurant el curs, bé en formadeparticipació activa a clas-
se o amb pràctiques que s’hagin d’entregar. També al llarg del curs es mesurarà mitjançant alguns con-
trols el dominide l’assignatura adquirit per l’alumne.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Box,G.;Hunter, J.Estadística para investigadores. EditorialReverté.
Canavos,G.C.Probabilidady estadística.Aplicaciones ymétodos.McGrawHill.
Cuadras,C.Problemas de probabilidades y estadística. vol. 1 i 2.Eunibar.
Quesada,V.Curso y ejercicios de estadística.AlhambraUniversidad.
Viedma, J.A.Métodos estadísticos.DelCastillo.
Walpole,R.E. iMyersR.H.Probabilidady estadística.McGraw-Hill.
Wonnacott,T.H. iWonnacott,R.I. Introduccióna la estadística.Mèxic:Limusa.
Zaiats,V.;Calle,M.iPresas,R.Probabilitat i estadística.Exercicis.Vic:EumoEditorial.
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Iniciacióa laProgramació

ESPECIALITAT: E.T. InformàticadeGestió
E.T. InformàticadeSistemes

PROFESSOR: JoanVANCELLS i FLOTATS

OBJECTIUS:
Aprendre a construir programes de forma sistemàtica i rigorosa, fent servir una notació algorísmica in-
dependent de lamàquina (pseudo-codi), a la vegadaque es va aprofundint en tota una sèrie demètodes i
tècniques deprogramació elementals. I també aprendre el llenguatgePASCAL, ambel qual es realitza-
ran lespràctiques.

PROGRAMA:
1.Notació algorísmica (Merlí).Tractamentde seqüències.
1.1.Definicionsbàsiques: acció, procés, algorisme,programa,màquina, llenguatge.
1.2.Objectes elementals: constants, variables, tipusdedades.
1.3.Accions elementals: assignació, lectura, escriptura i consulta.
1.4.Estructuresdecontrol: seqüència, condicional, iterativa.
1.5. Seqüències: esquemesde recorregut i cerca.
1.6. Introducció als tipus estructurats: taules.
1.7.Dissenydescendent.Programaciómodular.

2.El llenguatgePASCAL.
2.1. Introducció.Estructura general d’unprogramaenPascal.
2.2.Declaracions.
2.3.Tipusbàsicso simples.
2.4.Expressions.
2.5. Sentències.
2.6.Tipus estructurats.
2.7.Procediments i funcions.Reglesd’àmbit.Paràmetresper valor i per referència.

3. Introducció a les estructuresdinàmiquesdedades.
3.1.Variablesdinàmiques.El tipus apuntador.
3.2.Operacions ambapuntadors.
3.3.Exempled’úsd’apuntadors: llistes lineals.

4.Ordenació
4.1. Introducció.Cerca lineal i cercadicotòmica.
4.2.Mètodes simples: inversió, selecció i intercanvi.

PRÀCTIQUES:
Es realitzaran dos tipus de pràctiques. D’una banda hi haurà deu sessions pràctiques a les aules d’ordi-
nadors, dins les hores de classe, en les quals es resoldran problemes aplicant en cada sessió els coneixe-
ments adquirits en les classes teòriques. L’altre tipus consisteix en una pràcticamés gran que hauran de
realitzar els alumnes forad’horesdeclasse.Lespràctiques es faranenPascal.

AVALUACIÓ:
En lanota final intervenenels resultats obtingutsde:
– 2 exàmensescrits, un ameitatdel curs i l’altre al final (70%)
–Pràctica (30%).
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BIBLIOGRAFIA:

Bàsica
López,E.,Vancells, J.Programació: Introducció a l’algorísmica.Vic:EumoEditorial, 1992.
Lucas, M., Peyrin, J.P., Scholl, P.C.Algorítmica y Representación de datos, Tomo I: Secuencias.Automàtas de
EstadosFinitos.Barcelona:Masson, 1985.

Wirth,N.Algoritmos+Estructuras de datos=Programas.Prentice-Hall, 1987.

Complementària
Clavel, G., Biondi, J. Introducción a la programación,Tomo I:Algorítmica y lenguajes.Tomo II: Estructuras de
datos.Barcelona:Masson.



Estructura iTecnologiadeComputadors

ESPECIALITAT: E.T. InformàticadeGestió
E.T. InformàticadeSistemes

PROFESSORAT: AlbertBAUCELLS iCOLOMER

OBJECTIUS:
Es vol donar una perspectiva global dels circuits electrònics digitals, tant combinacionals com seqüen-
cials, desde lesportes elementals fins a circuits ambPLDs (dispositius lògicsprogramables).
Al final del curs l’estudianthad’estar capacitatper:
.Conèixer els diferents tipusdecircuits lògics i les alternativesdedisseny.
.Conèixer lespossibilitats i les restriccions tecnològiques.
.Manipular els circuits lògics i les seves representacions (funcions lògiques, taules de funcionament,
diagramesd’estats, diagramesASM,diagramesde temps...).
.Dissenyar circuits digitals i fer-ne la implementaciópràctica.

PROGRAMA:
Part I
1. Introducció als circuits lògics.
1.1.Circuits electrònicsdigitals.
1.2. Sistemesdenumeració.Codificacióde la informació.
1.3.Aritmèticabinària.
1.4.Funcions lògiques.
1.5. Famílies lògiques. Implementacióde funcions lògiques sobre silici.

2.Conceptesprevis al dissenydecircuits lògics.
2.1.ÀlgebradeBoole.Teoremes i propietats.
2.2.Teoremad’expansiódeShannon.
2.3. Formes canòniques.
2.4. Simplificacióde funcions lògiques.
2.5. Funcionsmultisortida.
2.6.Funcions amb indeterminacions.
2.7.Anàlisi de circuits combinacionals

3.Disseny lògicdecircuits combinacionals
3.1. Passosdedisseny.
3.2.Disseny de funcions complexes. Circuits aritmètics. Descodificadors i codificadors. Multiple-

xors i desmultiplexors. Símbols lògicsnormalitzats.
3.3. Implementacióde funcions lògiques ambdispositiusprogramables.

4.Disseny lògicdecircuits seqüencials
4.1. Introducció als circuits seqüencials: concepted’estat, diagramad’estat.
4.2.Einesd’anàlisi.Dispositiusbàsics: biestablesD, JK,SR,T.
4.3.Circuits seqüencials síncrons.Anàlisi de circuits síncrons.

Síntesi de circuits síncrons.Restriccionsde funcionament.
5.Blocs seqüencials
5.1.Elementsbàsics:Registres.Comptadors.Memòries.
5.2.Màquinesd’estat algorísmiques (ASM). Sistemes seqüencials deprocés.

Parts d’un sistema seqüencial de procés. Operacions de transferència entre registres. Sistemes
seqüencials deprocés específic.

5.3.Circuits seqüencials síncronsprogramables:Dispositius lògicsprogramablesPLD’s.
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5.4.Exemple d’un sistema seqüencial de procés amb unaUnitat de Control de 2 nivells (arquitectura
d’unprocessador).

Part II
Introducció als llenguatgesmàquina i assemblador.
1.Registres.
2.Representacióde lesdades.
3.Mètodesdedireccionamentdememòria.
4. Instruccionsde l’assemblador INTEL8086/88.

-Transferènciad’informació.
-Aritmètiques.
-Lògiques.
-Desplaçaments i rotacions.
-Lapila. Subrutines.Pasdeparàmetres

PRÀCTIQUES:
Part I.-Es realitzaran trespràctiquesde simulacióde sistemesdigitals ambordinador.
Part II.-Es faranduespràctiquesdeprogramacióenassembladordel 8086.

AVALUACIÓ:
En la nota de l’assignatura intervindran les pràctiques (L), la resolució de problemes (P) i l’examen final
(Ex).Lanota final es calcularà coma:

F=0.1 xL+0.2 xP+0.7 xEx

BIBLIOGRAFIAPARTI

Bàsica:
Mano,M.M.DigitalDesign, 2a ed.EnglewoodCliffs,NewJersey:Prentice-Hall,1991.
Gajski,D.D.Principios de diseñodigital, 1a. ed.PrenticeHall, 1997.
Hayes, J.P. Introduction to digital logic design, 1a ed.Addison-Wesley, 1993.
Diseño lógico digital, 1a ed.Addison-Wesley, 1996.

Consulta iAmpliació:
Floyd,T.L.Fundamentos de sistemas digitales, 1a. ed.PrenticeHall, 1997.
Mandado,E.SistemasElectrónicosDigitales. 7a. ed.Barcelona:Marcombo, 1991.
Taub,H.CircuitosDigitales ymicroprocesadores,Madrid:McGraw-Hill, 1989.
Sandige,R.S.ModernDigitalDesign, 1a ed. Singapore:McGraw-Hill, 1990.
McTralla,T.R.Lógicadigital y diseñode computadoras, 1a. ed.Mèxic:Limusa, 1994.
Mano,M.M.ComputerEngineering:HardwareDesign,EnglewoodCliffs,N.J:Prentice-Hall, 1988.
Mandado, E.; Marcos, J.; Pérez, S.A. Controladores lógicos y Autómatas programables, 1a. ed. Barcelona:

Marcombo, 1990.
Lala, P.K. PLD: Digital System Design Using Programable Logic Devices, 1a. ed. Englewood Cliffs, N.J.:

Prentice-Hall, 1990.
Tocci,R.J.Digital Systems:Principles andAplications, 5a ed.EnglewoodCliffs,N.J:Prentice-Hall, 1991.

Problemes:
Garrell,A.;Climent,A.DissenydeSistemesDigitals, 1a. ed.Barcelona:Bruño/EUETT, 1992.
Gascón deToro, M.; Leal, A.; Peinado,V. Problemas Prácticos de diseño lógico: Hardware, 1a. ed. Madrid:

Paraninfo.
Mandado,E.Manual dePrácticas deElectrónicaDigital, 2a.Barcelona:Marcombo, 1988.
Tokheim,R.L.PrincipiosDigitales, 2a.Madrid:McGraw-Hill, 1990.
Baena,C. i altresProblemas de circuitos y sistemas digitales, 1a. ed.Madrid:McGraw-Hill, 1997.
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BIBLIOGRAFIAPARTII
Rodríguez-Roselló, M.A. Ensamblador 8088-8086/8087. Programación Ensamblador entorno MS-DOS.

Anaya.
Taub,Herbert.Circuitos digitales ymicroprocesadores.Madrid:McGraw-Hill, 1982.
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Introduccióa laLògica

ESPECIALITAT: E.T. InformàticadeGestió
E.T. InformàticadeSistemes

PROFESSORA: CristinaBORRALLERAS iANDREU

OBJECTIUS:
Presentar la LògicaProposicional i dePredicatsClàssiques. Es posa especial èmfasi a aprendre a analit-
zar i formalitzar enunciats donats en llenguatge natural o semiformal, així com en la demostració auto-
màticade teoremes.

PROGRAMA:
1.LògicaProposicional.
1.1.El llenguatgede la lògicaproposicional.
1.2.Teoriademodels.
1.3.Teoriade laDemostració.

1.3.1.DeduccióNatural.
1.4.Demostració automàtica.

1.4.1.Resolució
2.LògicadePredicats.
2.1.El llenguatgede la lògicadepredicats.
2.2.Teoriade laDemostració.

2.2.1.DeduccióNatural.
2.3.Demostració automàtica.

2.3.1.Unificació.
2.3.2.Resolució.

2.4ProgramacióLògica.

AVALUACIÓ:
La qualificació de cada estudiant s’obtindrà a partir de les notes d’un examen final i un parcial anunciat
prèviament. Les notes que s’obtindran dels estudiants per participació en classes de problemes ajuda-
ranadecidir la nota final de l’alumne.

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica
Ben-Ari,M.Mathematical logic for computer science.Ed.PrenticeHall, 1992.
Chang,C.L.;Lee,R.C.T.Symbolic logic andmathematicalTheorem-Proving.AcademicPress, 1973.
Cuena, J.Lógica informática.Madrid:AlianzaEditorial, 1974.
Deaño,A. Introduccióna laLógica formal.Madrid:AlianzaEditorial, 1974.
Sacristán,M. Introduccióna laLógica yal análisis formal. Barcelona:Ariel, 1964.

Complementària
Clocksin,W.F.;Mellish,C.S.Programación enProlog.Ed.GustavoGili, 1991.
Ferrater-Mora, J.; Leblanc,H.Lógicamatemática. F.C.E., 1955.
GarcíaTrevijano,C.Elarte de la lógica.Tecnos, 1993.
Garrido,M.Lógica simbólica. 2a. ed.Tecnos, 1991.
Mosterín, J.Lógicade primer orden. Barcelona:Ariel, 1970.
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EstructuradeComputadors

ESPECIALITAT: E.T. InformàticadeGestió
E.T. InformàticadeSistemes

PROFESSOR: JaumeVILAiSERRA

OBJECTIUS:
1. Introduir-se en la representacióde la informació (dades) dinsde l’ordinador.
2.Conèixer el repertori d’instruccions del computador i els diferents modes d’adreçament per tractar
lesdades.

3.Conèixer el subsistema d’entrada/sortida i com es programen les entrades/sortides de dades del pro-
cessador a l’exterior.

4.Estudiar llenguatges simbòlics (assemblador) per programar amb el joc d’instruccions. En concret
estudiar el llenguatge d’assemblador del processador Intel 386. Programació amb subrutines i del
subsistemad’entrada/sortida.

PROGRAMA:
1. Introducció
1.1.ConceptedeComputador
1.2.ArquitecturaVonNewmanndel computadordigital
1.3. Fasesd’execucióde les instruccionsdemàquina
1.4.Programació
1.5.Classificaciódels computadorsdigitals
1.6. Softwarede sistemes
1.7.Concepted’arquitecturadecomputador
1.8.Evolucióhistòricadels computadors
1.9.Paràmetres característics del computadordigital

2.Representacióde la informació
2.1.Els nombres i els sistemesde representació
2.2.Condicionaments físicsde la representació
2.3.Representaciódenombres ambsigne
2.4.Representació encomplement a 2
2.5.Representació encoma flotant

3. Instruccions iModesd’adreçament
3.1. Introducció.Llenguatgemàquina
3.2.Modesd’adreçament
3.3.Tipusd’instruccions
3.4.Formatd’instruccions

4.Els sistemesd’entrada/sortida
4.1.Aspectesbàsicsde l’entrada/sortida
4.2.Entrada/sortidaprogramada
4.3.Entrada/sortidaper interrupcions
4.4.Entrada/sortidaperDMA
4.5.Comparacióde les tècniquesbàsiquesd’E/S

Durant tot el curs:Programacióen llenguatge assemblador

AVALUACIÓ:
L’avaluacióde l’assignatura es farà apartir d’unapartpràctica (30%) i unapart teòrica (70%).
Lapart teòrica s’obtindrà apartir dedos examensparcials:

Primerparcial (70%) -Temes 1, 2 i 3
Segon parcial (30%) -Tema4
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BIBLIOGRAFIA:
JohnL.Hennessy,DavidA.Paterson.Arquitecturade computadores,McGraw-Hill, cop. 1993.
MiguelAnasagasti, Pedro.Fundamentos de los computadores,Paraninfocop. 2001. 8a. ed.
BeltrándeHeredia, Jon.Lenguaje ensambladorde los 80x86,AnayaMultimedia, 1994.
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MatemàticaDiscreta

ESPECIALITAT: E.T. InformàticadeGestió
E.T. InformàticadeSistemes

PROFESSOR: VladimirZAIATS

OBJECTIUS:
Molts problemesque es presenten en l’estudi i en la pràctica professional de la Informàtica es poden re-
soldrepermètodesque s’originenen lamatemàticadiscreta.Concretament l’anàlisi d’algorismes conté
habitualmentproblemes combinatoris i d’altresque són traduïbles al llenguatgede la teoriadegrafs.
Per això aquest programa s’ha dedicat, entre elsmolts temes que es podien escollir, a la combinatòria i a
la teoriadegrafs.

PROGRAMA:
Part I.Combinatòria (7,5 setmanes).
1. Introducció (1,5 setmanes).
1.1. Problemade lespilotesdegolf.
1.2.Principi d’inducciómatemàtica.

2. Seleccions i coeficientsbinomials (3 setmanes).
2.1.Reglesbàsiques.
2.2.Permutacions.
2.3. Seleccions ambordre.
2.4. Seleccions senseordre.
2.5.Teoremes relatius als nombres combinatoris.

3. Problemesd’aparellament (1 setmana).
3.1.Aparellamentdintred’unconjunt.
3.2.Aparellament entre conjunts.
3.3.Teoremes relatius a aparellaments.Aparellamentsòptims.

4.Recurrències (2 setmanes).
4.1. Introducció.
4.2.Relacions lineals deprimerordre ambcoeficients constants.
4.3.Relacions lineals de segonordre ambcoeficients constants.
4.4.Recurrènciesnohomogènies.
4.5. Funcions generatrius.

Part II.Grafs (7,5 setmanes).
1. Introducció (1,5 setmanes).
1.1.Definicions.
1.2.Aplicacions.

2.Representaciódegrafs (1 setmana).
2.1.Matriud’adjacència.
2.2.Matriud’incidència.

3.Camins i circuits (2 setmanes).
3.1.Teoremes relatius a camins i circuits.
3.2.Connectivitat.Distància.Components.

4.Grafsponderats (1 setmana).
4.1.AlgorismedeDijkstra.
4.2. Fluxos enxarxes.

5. Isomorfismedegrafs (1 setmana).
5.1. Invariants.
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5.2.Grafs complementaris.
6.Grafsplanaris (1 setmana).
6.1.Teoremes relatius a laplanaritat.
6.2.Coloraciód’ungraf.Mapes.
6.3.Nombrecromàtic.

AVALUACIÓ:
La nota final de l’assignatura conté 4 components: i) proves de classe (20%), ii) avaluació de la Part I
(40%), iii) avaluació de la Part II (40%). L’avaluació de la Part I es fa a l’examen parcial i/o a l’examen fi-
nal. L’examen final conté exericis corresponents tant a la Part I (opcionals), com a la Part II (obligato-
ris). L’avaluació de laPart I correspon a la notamàxima entre la de l’examenparcial a la de laPart I de l’e-
xamen final. L’alumnedecideix si realitzaono laPart Ide l’examen final en funcióde lanotade l’examen
parcial. L’assignatura es considera pendent d’avaluació si almenys unade les notes dels apartats ii), iii) és
inferior a 3punts sobre 10.

Les proves de classe que es realitzen de forma presencial admeten autocorreccions. La metodologia
mésdetalladad’aquest element s’exposa alCampusVirtual.

BIBLIOGRAFIA:
Anderson, Ian. Introduccióna la combinatoria. Barcelona:VicensVives, 1993. ISBN84-316-3260-1.
Basart Muñoz, Josep M.; Rifa Coma, Josep; Vullanueva, Mercè. Fonaments de matemàtica discreta.

Bellaterra:PublicacionsUAB, 1997. (Materials, 36) ISBN84-490-0855-7.
BasartMuñoz, JosepM.Grafs: fonaments i algorismes.Bellaterra:PublicacionsUAB, 2003. (Manuals de la

UAB, 13) ISBN84-490-1420-4.
Biggs,NormanL.Matemática discreta.Barcelona:VicensVives, 1994. ISBN84-316-3311-5.
Brunat Blay, JosepM. Combinatòria i teoria de grafs. Barcelona: UPC, 1996. (Aula teòrica, 46) ISBN 84-

89636-03-6.
Grimaldi, Ralph P.Matemáticas discreta y combinatoria.Welling-ton: Addison-Wesley Iberoamericana,

1997. ISBN0-201-65378-1.
Johnsonbaugh, R. Matemáticas discretas. Mèxic: Grupo Editorial Iberoamérica, 1988. ISBN 0-07-

038031-7.
Lispshutz, Seymour.Matemática discreta.Madrid: McGraw-Hill, 1989. (Col·lecció Schaum) ISBN 84-

7615-450-X.
Trias Pairó, J. Matemàtica discreta. Problemes resolts. Barcelona: Edicions UPC, 2001. (Politext; 105)

ISBN84-8301-486-6.
Zaiats, Vladimir; Calle, M. Luz; Presas, Rosa. Probabilitat i estadística. Exercicis I.Vic: Eumo Editorial,

1998. ISBN84-7602-568-8.
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PROGRAMESDELESASSIGNATURESOBLIGATÒRIESDE2NCURS
COMUNESALESDUESESPECIALITATS

EstructuradeDades iAlgorismes

PROFESSOR: Jordi SURINYACiALBAREDA

OBJECTIUS:
Davantd’unenunciatdeprogramacióhiha tres fases:

-Reconeixementdel problema i especificacióde lesoperacionsque se’nsdemanen.
-Dissenyde les estructuresmés adientsque representin lesdadesde l’enunciat.
-Dissenydels algorismesqueactuïnméseficientment sobre aquestes estructures.

Com que cada enunciat és diferent, les solucions a aquestes tres fases li són particulars. En aquesta as-
signatura es donen les solucions bàsiques que s’hand’adaptar a cada cas concret, o bé serveixendemarc
per trobar solucionsnovedoses.
La feina de l’alumne consisteix a conèixer aquestes solucions bàsiques i fer exercicis pràctics per poder
fer el pasd’adaptacióod’innovació.

PROGRAMA:
1.Especificació.
ConceptedeTAD.Especificaciódels tad.

2.Eficiència temporal dels algorismes
Notació assimptòtica.Propietatsd’O.Ordresdemagnitud.Costd’unalgorisme.Càlcul del cost.

3. Implementació
Declaració, definició. Variables. Pas de paràmetres. Retorn de funcions. Reserva de memòria.
Apuntadors.

4.Estructures lineals
Concepte de seqüència. Pila. Cua. Llista.Altres implementacions.Altres estructures lineals relacio-
nades.Memòria externa.

5.Arbres
Introducció. Especificació: arbre n-ari, arbre binari. Implementacions. Recorreguts: en profundi-
tat, arbres enfilats, en amplada.Ordenació: arbre binari de cerca, arbreAVL, arbre 2-3, cua ambprio-
ritat.Heapsort.

6.Taules
Introducció.Especificació. Implementacions: programa, llistes, vectors, hashing. Funcionsdehash.
Tractamentd’excedents: encadenats i noencadenats.Hashdinàmic.

PRÀCTICA:
Propostad’unapràctica (engrups) consistent en la implementacióde la resoluciód’unproblema.

AVALUACIÓ:
Laqualificació constaràdeduesparts:
-Duesproves escrites (amitjans i final de curs).
- Lanotade lapràctica.

BIBLIOGRAFIA:
Aho, A.V.; Hopcroft, J.E.; Ullman, J.D. Estructura de Datos y Algoritmos. Addison-Wesley Iberoameri-

cana, 1988.
Franch,X.Estructurade dades.Especificació, disseny i implementació. EdicionsUPC, 1993.
Martin, J.J.DataTypes andDataStructures. Prentice-Hall International, 1986.
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ProgramacióMetòdica

PROFESSORA:CristinaBORRALLERASANDREU

OBJECTIUS:
Millorar la capacitat de l’estudiant per a raonar amb rigor i elegància respecte a la correcció i eficiència
dels algorismes, incloent-hi els programes recursius. Introduir els esquemes algorísmics principals i la
seva aplicació aproblemes comelde l’ordenació.

PROGRAMA:
1.Especificació i correctesa.

1.1. Introducció.Càlcul depredicats i notació.
1.2.Especificaciódeprogrames:Precondició iPostcondició.
1.3.Verificaciód’algorismes senzills.

2.Recursivitat
2.1. Introducció al disseny recursiu.
2.2.Construcció i correcciód’algorismes recursius.
2.3.Transformaciód’algorismes recursius lineals a iteratius:

Recorregutde la fila de crides
2.4.Recursivitatmúltiple.

3.Ordenació
3.1.Algorismes simplesd’ordenació.
3.2.Heapsort.
3.3.Quicksort.

4.Utilització d ’arbres.
4.1.Arbres i recorreguts.
4.2.Transformació recursiu a iteratiupel casde recursivitatmúltiple.

5.Verificació i derivació formal d’algorismes iteratius
5.1.Verificaciód’algorismes iteratius: Invariant i reglade la iteració.
5.2.Derivaciód’algorismes iteratius.

6. Introducció als esquemes algorísmics
6.1.L’esquemadedivideix i venç.
6.2.L’esquemadeBacktracking: variants i aplicacions.

LABORATORI:
Es realitzaran set sessions de laboratori, de dues hores cadascuna. En aquestes sessions s’introduirà als
estudiants a la programació orientada a objectes i es desenvoluparà una pràctica amb java en la qual cal-
drà utilitzar la recursivitat com a eina de programació, així com els esquemes algorísmics estudiats a
classede teoria.

AVALUACIÓ:
Les pràctiques de laboratori comptaran un 20%de la nota final i el restant 80% sortirà de les proves es-
crites: unaprova alliberatòriaparcial sobre els 4primers temes (50%del total) i unaprova final.

BIBLIOGRAFIA:
Balcàzar, J.L.Programaciónmetódica.McGraw-Hill, 1993.
Cohen,E.Programming in the 1990’s. Springer-Verlag, 1990.
Dijkstra,E.W.;Feijen,W.H.Amethod of programming.Addison-Wesley, 1988.
Horowitz,E., Sahni, S.Fundamentals of computer algorithms.CSP, 1978.
Kaldewaij,A.Programming: the derivation of algorithms. PrenticeHall, 1990.
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Martí, N.; Segura, C.;Verdejo, J. Especificación, derivación y análisis de algoritmos. Pearson Prentice Hall,
2006.Peña,R.Diseñode programas.Formalismoyabstracción. (2a ed.)Prentice-Hall, 1998.

Scholl, P.C.Algorítmica y representaciónde datos 2: recursividadyárboles.Masson, 1986.
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SistemesOperatius

PROFESSOR: JaumeVILAiSERRA

OBJECTIUS:
1.Conèixer els serveis queofereixunSO.
2.Obtenir els coneixements necessaris per poder accedir als serveis del SOdes de l’intèrpret de coman-
des i desdels llenguatgesdeprogramació.
3.Conèixer el conceptedeprocés, i la sevamanipulació.
4.Conèixer els principis bàsicsdegestiódememòria.
5.Conèixer el conceptededispositiu, i la sevamanipualció.
6.Conèixer el sistemade fitxers, i la sevamanipulació.
7.Conèixer els principis de comunicació i sincronització entreprocessos.

PROGRAMA:
1. Introducció
2.El sistemaoperatiu: unamàquina virtual.
3. La gestióde lamemòria.
4.Els dispositiusd’entrada/sortida.
5.El sistemade fitxers.
6.Lagestiódeprocessos.
7.La concurrència i la comunicació.
8.L’estatde l’art dels sistemesoperatius actuals.

AVALUACIÓ:
L’avaluacióde l’assignatura es farà apartir d’unapartpràctica (30%) i unapart teòrica (70%).

BIBLIOGRAFIA:
BrianW.Kernighan,RobPike.El entornode programaciónUNIX,Prentice-Hall,cop. 1987.
HarveyM.Deitel. Introduccióna los sistemas operativos,Addison-Wesley, cop. 1993.
Silberschatz,Abraham.SistemasOperativos,PearsonEducación, 1999, 5a. ed.
MilanMilenkovic.Sistemas operativos,McGraw-Hill, cop. 1994
Tanenbaum,AndrewS.Sistemas operativosmodernos,Prentice-HallHispanoamericana, cop. 1993
RayA.Robbins yStevenRobbins.UNIXprogramaciónpráctica,Prentice-Hall, cop. 1997
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ASSIGNATURESOBLIGATÒRIESDE2NCURS
ETINFORMÀTICADEGESTIÓ

EnginyeriadelSoftwaredeGestió

PROFESSORA:M.DolorsANTONiSOLÀ

Es vol donar una visió global del procés d’enginyeria del software. Per aconseguir-ho es donaran con-
ceptes fonamentals i s’explicaran de manera detallada les etapes del cicle de vida associades a aquest
procés. Es veurà com fer anàlisis de sistemes a nivell general i usantmetodologies en concret útils a pos-
teriori per l’activitat professional dels alumnes. Es veurà també com fer disseny d’una aplicació a partir
de les especificacions donades tenint en compte l’entorn d’explotació disponible. Per adquirirmillor el
coneixement esdesenvoluparàuna aplicació al llargdel curs seguint els passos explicats a les classes teò-
riques.

PROGRAMA
1.- Introducció a l’enginyeriadel software.Conceptesbàsics

1.1Definicions
1.2Ciclede vidad’unprojecte informàtic
1.3Evolució

2.-Determinació i especificacióde requeriments
2.1Determinaciódels requeriments
2.2Especificaciódels requeriments

3.-Anàlisi estructurada
3.1Especificacióde la informació
3.2Diagramesde fluxededades
3.3Processosdecontrol: diagramesde transiciód’estats
3.4Dissenyextern

4.- Introducció al dissenyd’aplicacions
4.1Definicions
4.2Arquitectures
4.3Dissenyde fitxers

4.4Dissenydeprogramesmodulars
4.5.Dissenydeprogramesenentornbatch
4.6Dissenydeprogramesenentorn transaccional

AVALUACIÓ:
70%Exàmens (1 examenal final de cadaquatrimestre).
20%Pràctica (ambquatre entregues).
10%Exercicis (quees faran al llargdel curs).

BIBLIOGRAFIA:
Pressman,R.S. Ingenieria del Software.Un enfoque práctico. 5ª ed.McGraw-Hill.
YourdonInc,Yourdon tmSystemsMethod.PrenticeHall InternationalEditions.
MiquelBarceló.Anàlisi d’aplicacions informàtiques.EdicionsUPC.
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IntroduccióalsFitxers ia lesBasesdeDades

PROFESSOR:AlbertAGUSTÍ iCALM

OBJECTIUS:
L’assignatura pretén, d’una banda, donar una clara visió de les diferents organitzacions de fitxers, i en
segon lloc fer una introducció a lesBases deDades en la qual es presentarà unmodel semànticper al dis-
seny i representacióde lesB.D., i unmodel implementable sobre el que es veuran aspectes de gestiód’u-
naB.D.

CONTINGUTS:
1. Introducció: conceptes, suports i fitxers.
2. Fitxers internsSeqüencials.
3. Fitxers internsRelatius.
4.Fitxers calculats.
5. Fitxers interns indexats.
6. Introducció a lesBasesdeDades.
7.Elmodel semànticEER.
8.Elmodel relacional.Llenguatges relacionals.

AVALUACIÓ:
L’avaluació de la part teòrica de l’assignatura es farà amb una prova parcial de la part de fitxers,més una
prova final, totesdues sense apunts.
Hi haurà classes de pràctiques i de laboratori, que inclouran exercicis i treballs pràctics amb i sense or-
dinador, i que suposaran fins al 25% de la nota final. Les pràctiques i els problemes seran obligatoris i
hande ser acceptatspel professor.

BIBLIOGRAFIA:
Smith,P;Barnes,G.Files anddatabases: an introduction.Addison-Wesley, 1987.



Economia

PROFESSOR:JaumeMiquelMARCHAMENGUAL

OBJECTIUS
Anivellmolt introductori veuremelsprincipals temesde la comptabilitat i la gestió financeraque ser-
viran sobretotper als futurs enginyersquevulguin tenir alguncàrrecde responsabilitat en l’àreadedi-
recció.
Els tres gransobjectiusde l’assignatura són:
1.Conèixer els conceptesbàsicsde la gestió financera
2. Impartir els conceptes fonamentals que permetin analitzar i corregir la situació econòmica de l’em-
presa

3. Introduir els conceptesbàsicsd’anàlisi i avaluaciód’inversions.

CONTINGUTS:
1.Economia.Conceptes generals.
1.1.Economia
1.2.Empresa
1.3.Empresari
1.4. Sectorsproductius
1.5.Agents econòmics
1.6.Macroeconomia imicroeconomia
1.7.L’empresa i elmercat

1.7.1. L’oferta i la demanda
1.7.2.Elmercat
1.7.3. Formescompetitivesdemercat.Monopoli, oligopoli, competènciaperfecta

1.8.Estructura economicofinancerade l’empresa
2.Estructura legal de les empreses
2.1.Empresespúbliques i privades
2.2.Empresesnacionals imultinacionals
2.3.Empreses individuals i societàries
2.3.1. Societat col·lectiva
2.3.2. Societat comanditària
2.3.3. Societat anònima
2.3.4. Societatde responsabilitat limitada
2.3.5. La societat cooperativa

2.4.Nocionsdel sistema laboral
3.El cicle comptable
3.1.El balanç i comptedepèrdues i guanys
3.2.Comptabilitzaciód’operacions
3.3.Provisions
3.4.Amortitzacions
3.5.Periodificacions
3.6.Regularitzacions
3.7.Distribuciódel resultat

4.Anàlisi debalanços
4.1.Objectiusde l’anàlisi debalanços
4.2.Modelsnormals i abreujats
4.3.Anàlisi del balanç
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4.3.1.Anàlisi patrimonial estàtica
4.3.2.Anàlisi patrimonial dinàmica

4.4.Anàlisi del comptedepèrdues i guanys
5.Anàlisi econòmicad’inversions
5.1.Conceptesd’inversió
5.2.Projected’inversió
5.3.Caracteritzacióde la inversió
5.4.Atributs econòmicsde la inversió
5.5.Criteris d’acceptació econòmicadeprojectesd’inversió
5.6.Conceptedecapitalització
5.7.Concepted’actualització
5.8.Avaluaciódels atributs econòmicsdels projectesd’inversió
5.9.Efectede la inflació en la rendibilitat financeradels projectesd’inversió
5.10.Efectede la fiscalitat en la rendibilitat financeradels projectesd’inversió
5.11.Costos enfonsats
5.12.Costosd’oportunitat

6.Finançament
6.1.Objectiusde l’anàlisi debalanços
6.2.Modelsnormals i abreujats
6.3.Anàlisi del balanç

6.3.1.Anàlisi patrimonial estàtica
6.3.2.Anàlisi patrimonial dinàmica

6.4.Anàlisi del comptedepèrdues i guanys
7. Introducció a laborsa i alsmercats
7.1. Introducció a laborsa
7.2.Quèes laborsa
7.3.Qui la regula
7.4.Quèesnegocia enelmercat
7.5. Índexborsaris.Cotitzacions
7.6.Fiscalitat de lesoperacions
7.7.Comprad’ accions
7.8.Principals diaris depremsaescrita i portals d’ internet

AVALUACIÓ:
Durant el quadrimestre es realitzaran diversos exercicis de pràctiques que seran valorats com a part de
lanota final i tindranunpesdel 10%.
Amitjans dequadrimestre es realitzarà unparcial alliberadordematèria queponderarà un45%sobre la
nota final
L’examen final valdràun45%de lanota final oun90%enel casd’haver suspès el parcial.

BIBLIOGRAFIA:
Ballesteros,E.Principios deEconomia en laEmpresa,Madrid:AlianzaEditorial.
Ballestà,G.ComptabilidadGeneral: unavisión pràctica.Barcelona:Gestión2000.
Omeñaca, J.ContabilidadGeneral. Bilbao:Deusto.
Amant,Orial,AnálisisEconómico-Financiero. Barcelona:Gestión2000, 1995, (3a ed.).
Arroyo,A;Prat,M.DirecciónFinanciera.Bilbao:Deusto, 1993.
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BasesdeDades

PROFESSORA: CristinaBORRALLERAS iANDREU

OBJECTIUS :
Estudiar els conceptes generals relacionats amb lesbasesdedades i ampliar i aprofundir enels coneixe-
ments sobrebasesdedades relacionals.Esdónaespecial importància al llenguatgedemanipulacióde
dadesSQLi al funcionament interndel sistemagestordebasesdedades i a les tècniquesqueutilitzaper
fer complir els objectius sobre el tractamentde lesdades (integritat, seguretat, concurrència, recupera-
ció...).

PROGRAMA:
1. Introducció a lesBasesdeDades

1.1.Concepte i objectiusde lesBasesdeDades
1.2.Arquitecturad’un sistemadeBasesdeDades
1.3.Relaciódel SGBDambel SO
1.4.LlenguatgesdeBasesdeDades
1.5.Administradordedades.Diccionari dedades
1.6.Models deBasesdeDades

2.Model relacional (ampliació)
2.1. Introducció

2.1.1.Conceptesbàsics
2.1.2.TraduccióChen-Relacional
2.1.3.Normalització
2.1.4.Correspondènciamodel relacional-ANSI/SPARC

2.2. SQL
2.2.1.Definiciódedades
2.2.2.Manipulaciódedades

2.3.MecanismedeVistes
2.4. SQLHostatjat

3. SistemesGestorsdeBasesdeDades (SGBDs)
3.1. Introducció
3.2. Integritat semàntica
3.3. Seguretat
3.4.Control deConcurrència
3.5.Recuperació
3.6.Optimització

4.ModelsPre-Relacionals
4.1.Model Jeràrquic

4.1.1.Descripciódelmodel
4.1.2.TransformacióChen-Jeràrquic
4.1.3. Implementació IMS
4.1.4.Manipulaciódedades:DL/I

4.2.ModelXarxa
4.2.1.Descripciódelmodel
4.2.2.El Set
4.2.3.TransformacióChen-Xarxa
4.2.4.ArquitecturaDBTG
4.2.5.Manipulaciódedades :DBQ



AVALUACIÓ:
L’avaluacióde lapart teòricade l’assignatura es farà amb2provesparcials.
Hi haurà pràctiques que suposaran el 20%de la nota final. Les pràctiques seran obligatòries i han de ser
acceptadespel professor.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Date,C.Anintroduction to database systems.Vol, 2. 5a ed.Addison-Wesley, 1990.
Elmasri,Navathe.Fundamentos de sistemas deBases deDatos. 3a ed.Addison-Wesley, 2000.
Gardarin,G.;ValduriezP.RelationalDatabases andknowledgeBasesAddison-Wesley, 1989
Korth,H.F.; Silberschatz,A.Fundamentos de bases de datos (2a. edició).McGraw-Hill 1993.
Smith,P.;Barnes,G.Files anddatabases: an introduction.Addison-Wesley, 1987.
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Introduccióa la Intel·ligènciaArtificial

PROFESSORA:M.DolorsANTONiSOLÀ

OBJECTIUS:
Presentar quins són els camps que tracta la Intel·ligènciaArtificial. Es tractaran bàsicament dues àrees:
la representaciódel coneixement i la resoluciódeproblemes.
Dins la representació del coneixement veuremmètodes de representació declarativa i mètodes de re-
presentacióprocedural.
Per a la resolució de problemes veurem algorismes de cerca de cegues i de cerca heurística.També trac-
tarem la teoriade jocs i introduïrem laplanificació coma tècnicaper resoldreproblemescomplexos.

PROGRAMA:
1. Introducció a la Intel·ligènciaArtificial.
2. La representaciódel coneixement:
Representació declarativa, representació procedural i anàlisi comparativa dels sistemes de represen-
taciódel coneixement.

3.La resoluciódeproblemes:
Tipologiadeproblemes i formesde resolució.

4.Planificació.

AVALUACIÓ:
Laqualificacióde l’estudiant estarà formadaper:
-75%examen
-15%treball pràctic
-10% laboratori

BIBLIOGRAFIA:
Bejar;Cortes;Gimeno;Martín;Moreno. Introduccióna la inteligencia artificial.EdicionsUPC.
Rich;Knight. InteligenciaArtificial.Mc.Graw-Hill.
Wiston,P.H. Inteligencia artificial. 3ª ed.AddisonWesley.
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ASSIGNATURESOBLIGATÒRIESDE2NCURS
ETINFORMÀTICADESISTEMES

Teoriad’Autòmats iLlenguatgesFormals

PROFESSORAT: JoanVANCELLS iFLOTATS
CristinaBORRALLERAS iANDREU

OBJECTIUS:
Feruna introducció a alguns temesde rellevància en informàtica teòrica.
Conèixer els diferents grausdecomplexitat intrínsecsdels llenguatges regulars i incontextuals.
Utilitzar einesperdescriure aquests llenguatges, per reconèixer-los i per caracteritzar-los.
Conèixerquins sónels límits teòricsdecàlcul dels ordinadors, és adir, aprendre a reconèixer aquells
problemesqueno seranmai resolubles algorísmicamentpermoltque avanci la tecnologia.

PROGRAMA:
1.Part I :Llenguatges, gramàtiques i autòmats

1.1. Introducció: alfabets,mots i llenguatges
1.2.Autòmats finits i expressions regulars
1.3.Minimitzaciód’autòmats finits
1.4.Gramàtiques incontextuals
1.5.Autòmats ambpila

2.Part II :Teoriade la calculabilitat
2.0. Introducció
2.1.MàquinesdeTuring
2.2.Altresmodels de càlcul
2.3.Enumerabilitat
2.4.Computabilitat i decidibilitat
2.5. Indecidibilitat
2.6.Exemples clàssicsdeproblemes indecidibles

MÈTODESDOCENTS:
Hihaurà classes teòriques en lesquals el professor explicarà la teoria i resoldrà algunsproblemesd’e-
xemple, i sessionspràctiques en lesquals els estudiantshaurande resoldre engrupalgunsproblemes
proposatspel professor.

AVALUACIÓ:
Laqualificacióde l’estudiant constaràdeduesparts quecomptaranun50%cadascuna.

BIBLIOGRAFIA:
Sesa,E.;Vancells, J.Teoriad’autòmats i llenguatges formals I.Barcelona:EdiUOC,2000.
Gabarró, J. Informàtica clàssica.Vic:EumoEditorial, 1995.
Casas,R.;Márquez,Ll.Llenguatges, gramàtiques i autòmats. Barcelona:EdicionsUPC, 1997.
Hopcroft, J.E.; Ullman, J.D. Introducción a la teoria de autómatas, lenguajes y computación.Mèxic: CECSA,

1993.
Bofill,M.;Vancells, J.Teoriad’autòmats i llenguatges formals II. Barcelona:EdiUOC,2001.
Álvarez, C.; Serna,M. Els límits de la computació: indecibilitat i NP-completesa. Barcelona: Edicions UPC,

2001.
Martin, J.C. Introduction to languages amb the theory of computation.McGrawHill, 1991.
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SistemesElectrònics

PROFESSORS:MoisèsSERRAISERRA
Jordi SOLÉICASALS

OBJECTIUS:
Introduir l’estudiant en l’àmbit delsmicrocontroladors i les seves aplicacions. En el primer quadrimes-
tres es presenta una introducció als dispositius electrònics bàsics, a la conversióA/D i als perifèrics dels
microcontroladors. En el segon quadrimestre es continua amb una perspectiva general delsmicrocon-
troladors i s’aprofundeix en la programació i arquitectura interna en dues de les famílies més utilitza-
des.

PROGRAMA:

1r.Quadrimestre
1.Dispositius electrònicsbàsics.

1.1.Operacionals.
1.2.Optoacobladors.

2.Adquisicióde senyal.
2.1. Introducció.Tipusde senyal i sistemesd’adquisició.
2.2. Fonamentsde sensors i actuadors.
2.3.Condicionamentdels senyals d’entrada.
2.4.Conceptes fonamentals en l’adquisiciódedades.

3.Dispositius externs alsmicrocontroladors.
3.1. Introducció.
3.2.ConvertidorsD/AiA/D.
3.3.Memòries.
3.4.Teclats.
3.5.DisplayLCD.
3.6. InterfíciesRS232/RS485.

2n.Quadrimestre
4. Introducció alsmicrocontroladors.

4.1. Sistemesencastats.
4.2.Definicions i circuits bàsics.
4.3.Tipusdeprocessadors.

5.Elsmicrocontroladorsde la famíliaMCS-51.
5.1. Característiques i arquitectura interna.
5.2.Organitzacióde lamemòria.
5.3. Programacióenassemblador.
5.4. Interrupcionsdels dispositius.
5.5. Perifèrics internsbàsics
5.6.Programacióen “C”.

6. Introducció alsPIC.
6.1.Característiques i arquitectura interna.
6.2. Interrupcions i perifèrics internsbàsics.
6.4. Instruccionsbàsiques enassemblador.

PRÀCTIQUES:
Durant el curs es realitzaran pràctiques per consolidar els coneixements adquirits en les classes teòri-
ques.Alespràctiques esdissenyaran i desenvoluparan sistemesbasats enmicrocontroladors.
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AVALUACIÓ:
L’avaluació serà continuada. Durant el curs es realitzaran diverses proves i treballs que conjuntament
amb lanotadepràctiquesdonaran lanota final.

BIBLIOGRAFIA:
R.Pallás,Sensores y acondicionadores de señal, 2a ed.Barcelona:Marcombo, 1994.
R.Pallás,Adquisición ydistribuciónde señales. Barcelona:Marcombo, 1993.
A.Creus, Intrumentación industrial, 6a ed.Barcelona:Marcombo, 1997.
J.A.González, Introduccióna losmicrocontroladores.Madrid:McGraw-Hill, 1992.
J.Martínez,M.Barrón,Prácticas conmicocontroladores,Madrid:McGraw-Hill, 1992.
E. Martin, J.M. Angulo, L. Angulo,Microcontroladores PIC. La solución en un chip, Madrid: Paraninfo,

2001.
J.M.Angulo, L.Angulo,Microcontroladores PIC. Diseño práctico de aplicaciones, 3a ed., Madrid:McGraw-

Hill, 2003.

GUIADEL’ESTUDIANT2007-2008 INFORMÀTICA I INFOTECNOLOGIES 69



Fitxers iBasesdeDades

PROFESSORS: AlbertAGUSTI iCALM
CristinaBORRALLERAS iANDREU

OBJECTIUS:
L’assignatura pretén, d’una banda, donar una clara visió de les diferents organitzacions de fitxers i, de
l’altra, fer un estudi de les bases de dades relacionals. S’estudiarà les característiques i algorismes asso-
ciats a les organitzacions de fitxers, com dissenyar bases de dades a partir d’unmodel semàntic, les ca-
racterístiques de les bases de dades relacionals i els seus llenguatges d’accés i com treballen interna-
ment els sistemes gestors relacionals. Per acabar es farà una introducció a l’anàlisi i el disseny
d’aplicacions.

PROGRAMA:
Part I:
1.- Introducció i conceptes.
2.- Fitxers interns seqüencials.
3.- Fitxers interns relatius.
4.-Fitxers calculats.
5.- Fitxers interns indexats.
6.- Introducció a lesbasesdedades.
7.-Elmodel semànticEER.
8.-Elmodel relacional. Llenguatges relacionals.

Part II:
1.-Conceptes sobrebasesdedades.
2.-Ampliaciódelmodel relacional.
3.- Sistemesgestorsdebasesdedades.
4.- Introducció a l’anàlisi i el dissenyd’aplicacions.

AVALUACIÓ:
L’avaluacióde l’assignatura es faràmitjançantproves escrites i treballs pràctics.

BIBLIOGRAFIA:
Date,C.Anintroduction to database systems.Vol 2. 5a ed.Addison-Wesley, 1990.
Elmasri,Navathe.Fundamentos de sistemas deBases deDatos. 3a ed.Addison-Wesley, 2000.
Gardarin,G.;Valduriez,P.RelationalDatabases andknowledgeBasesAddison-Wesley, 1989
Korth,H.F.; SilberschatzA.Fundamentos de bases de datos 2a. ed.McGraw-Hill, 1993.
Smith,P.;Barnes,G.Files anddatabases: an introduction.Addison-Wesley, 1987.
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ArquitecturadeComputadors

PROFESSORA:MontserratGÓMEZVILLADANGOS

OBJECTIUS:
L’assignatura centra el seu estudi en els elements que formen els computadors, la seva relació i les tècni-
queshardware i softwareque s’utilitzenperobtenir elmàximrendiment.

PROGRAMA:

1.- Introducció:
1.1Obtenirméspotènciadels computadors.
1.2 Jocd’instruccions i arquitecturesCISC iRISC.
1.3Generacionsdecomputadors.
1.4Rendiment: conceptes,mesures i llei d’Amdahl.
1.5Camídedades.

2.- Jerarquiadememòries:
2.1 Introducció: què és la jerarquia de memòria, necessitats, principis de localitat, què és la cache i
conceptes associats.
2.2Emplaçamentdeblocs a les caches.
2.3Reemplaçamentdeblocs i tractamentd’escriptures.

3.- Segmentació:
3.1 Introducció: què és la segmentació, etapes, operacions bàsiques segmentades, arquitectura seg-
mentada.
3.2Riscos estructurals.
3.3Riscosperdependènciesdedades.
3.4Riscosdecontrol.

4.-Computadorsparal·lels:
4.1 Introducció: necessitats, components, granularitat, acoblament, modes de comunicació, taxo-
nomiadeFlynn.
4.2Multiprocessadors.
4.3Multicomputadors.

AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura es farà mitjançant proves escrites (qüestionaris i resolució de problemes),
treballs pràcticsdecerca, anàlisi i contrastd'informació i exposició a classede temes.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Hennessy, JohnL.;Patterson,DavidA.Arquitecturade computadores.Un enfoque cuantitativo.Editorial

McGraw-Hill, 1993.
Hennessy, JohnL.;Patterson,DavidA.Estructura ydiseñode computadores.EditorialReverté, 2000.
Tanenbaum.Organizaciónde computadoras.Un enfoque estructurado.EditorialPrentice-Hall.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA:
Culler, Singh.ParallelComputerArchitecture.AHardware/SoftwareApproach.EditorialMorgan
Kaufmann, 1999
Johnson.SuperescalarMicroprocessorDesign.EditorialPrentice-Hall, 1990
KaiHwang.AdvancedComputerArchitecture.EditorialMcGraw-Hill, 1993
Martínez,Olvera,Rodríguez.Organización yArquitectura computacional. EditorialPrentice-Hall.





ASSIGNATURESOBLIGATÒRIESDE3RCURS
ETINFORMÀTICADEGESTIÓ

MetodologiadeProjectes

PROFESSORA:M.DolorsANTONiSOLÀ

OBJECTIUS:
Adquirir coneixements sobre entorns client/servidor de treball per tal de poder-hi desenvolupar co-
rrectament aplicacions segons lesprestacions.
Veure comanalitzar i dissenyar aplicacionsorientades aobjectes enaquests entorns.
Conèixer diferents mètriques que ens permeten avaluar el programari obtingut després de desenvolu-
paruna aplicació informàtica.
Es realitzarà una pràctica al llarg del curs que permetrà a l’estudiant desenvolupar un projecte petit que
li serveixi comapuntde referènciaperdesenvolupar el treball final de carrera.

PROGRAMA:
1.Desenvolupamentd’aplicacions enentorns client/servidor.
2.Análisi i dissenyorientat aobjectes.
3. Introducció a lesprovesde software.
4.Qualitat de software.

AVALUACIÓ:
60%examenquees farà al final del quadrimestre.
30%pràctica a entregar en finalitzar el quadrimestre.
10% laboratori, que sónexercicis que s’aniran fent al llargdel curs.

BIBLIOGRAFIA:
Pressman,R.S. Ingeniería del Software.Un enfoque práctico. 5a ed.McGraw-Hill.
Yourdon,ObjectOrientedAnalisys.YourdonPress.
Yourdon,ObjectOrientedDesign.YourdonPress.
Orfali,R.Cliente/servidor.Guiade supervivencia, 2a ed.McGraw-Hill
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Introduccióa l’Organització

PROFESSOR: JaumeMiquelMARCHAMENGUAL

OBJECTIUS:
Alnostrepaís, la granmajoriad’enginyers tècnics comencen treballant enàreespurament tècniques i a
mesuraquevanagafant experiència tendeixena realitzar tasquesdegestiódins l’empresa.Aquesta as-
signatura intentamostrard’unamanera clara i agradable els coneixementsbàsicsper realitzar unabona
tascad’organització i lideratgedins l’empresa.
Els tres grans eixosde l’assignatura són:
1.Conèixer els conceptesbàsicsde la gestió empresarial
2. Identificar els papers de les distintes àrees funcionals de la empresa. Conèixer els problemes que hi
poden sorgir i plantejar-ne solucions.

3.Reflexionar sobre els coneixements que s’han donat a l’assignatura i compoden contribuir amillorar
al vostre treball i l’empresa engeneral.

CONTINGUTS:
Mòdul 1.Evolucióde lesorganitzacions empresarials

1.1. L’empresa “industrial”
1.2.Les adaptacionsdels 70/80
1.3. L’evolucióde l’empresa actual
1.4. Tendènciesdel canvi de segle
1.5. La societatdel coneixement
1.6.L’horitzóhumanísticde l’empresa

Mòdul 2. Introducció a l’anàlisi de l’empresa
2.1.Conceptespreliminars

2.1.1.El problemaeconòmic
2.1.2.L’empresa commecanismealternatiu almercat
2.1.3.Els preus enunmercat competitiu
2.1.4.Costosd’utilitzaciódelmercat: costde transacció
2.1.5. L’empresadesdel puntdevistamacroeconòmic
2.1.6.Creaciódevalor

2.2.L’empresadesde laperspectiva interna
2.2.1.Elementsde l’empresa
2.2.2.Coordinaciódel factorhumà: integració
2.2.3.Coordinaciódel factorhumà: interconnexió

Mòdul 3.L’empresa i el seuentorn
3.1.Entorn, nivell global. La globalitzacióde l’activitat empresarial.

3.1.1.El canvi tecnològic
3.2.Anàlisi de l’entorngeneral:Macroentorn

3.2.1. Factors socioculturals
3.2.2. Factorsdemogràfics
3.2.3. Factors econòmics
3.2.4.Factors legals
3.2.5. Factorsdecompetitivitat de les empresesd’unpaís

3.3.Anàlisi de l’entornespecífic:Microentorn
3.3.1. Forces competitivesbàsiques
3.3.2.Estratègies competitives

3.4.L’empresari i la funciódirectiva
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3.4.1.Empresari, característiques
3.5.Els objectiusde l’empresa.CreaciódeValor
3.6.Funcionsdirectives

3.6.1. Planificació
3.6.2.Organització
3.6.3.DirecciódeRecursosHumans
3.6.4.Control

Mòdul4. Introducció almàrqueting
4.1.El terme «màrqueting»
4.2.Conceptes i definicionsdemàrqueting.Tipusdemàrqueting
4.4.Crítiques almàrqueting
4.5.Lagestiódemàrqueting a l’empresa

4.5.1.Màrquetingestratègic
4.5.2.Màrquetingoperatiu

4.6.La funció comercial
4.7.Ladirecciódelmàrqueting.

4.7.1El plademàrqueting
4.7.2L’AnàlisiDAFO

4.8. Introducció:ConceptedeSegmentació
4.8.1.Principals utilitats de la segmentació

4.9.Posicionament
4.10.El dissenyd’estratègiesdemàrqueting

4.10.1.El producte
4.10.2.El preu
4.10.3.Ladistribució
4.10.4.Lapromoció

Mòdul 5.LaGestióde laQualitatTotal
5.1.Conceptedequalitat
5.2.Evolucióhistòricadel conceptedequalitat
5.3.Costosdequalitat
5.4. Gestióde laqualitat total
5.5. Lamillora contínua
5.6.Reenginyeriadeprocessos
5.7.Brainstorming
5.8.Cerclesdequalitat
5.9.Brechmarking
5.10.Certificació i auditoria
5.11.Normes ISO9000

Normes ISO14000
Mòdul6. Introducció a la gestiód’estocs i a control de laplanificació.

6.1.Què s’enténperproducció
6.2.Tipusdeproducció
6.3. Sistemesdegestiód’estocs
6.4.Costos associats als estocs
6.5.El plamestredeproducció
6.6.Planificacióde lesnecessitats dematerial (MRPoMaterialRequerimentsPlanning i el

CRP)
6.7. Just-in-time.Principis i filosofia
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AVALUACIÓ:
Durant el quadrimestre es faran diversos exercicis de pràctiques que seran valorats com a part de la no-
ta final i tindranunpesdel 20%.
Amitjans de quadrimestre es realitzarà un parcial alliberador dematèria que ponderarà un 40% sobre
lanota final
L’examen final valdràun40%de lanota final oun80%enel casd’haver suspès el parcial.

BILBIOGRAFIA:

General
Bueno, E.; Cruz, I.; Durán, J.J. Economía de la empresa. Análisis de las decisiones empresariales. Madrid:
Pirámide, 1982.
DamiánCastellví, F.MonografíaDirecciónComercial I.UniversitatdeVic, 1999.
SerraRamoneda,A.Sistema económico y empresa. Barcelona:Ariel, 1986.

IntroduccióalMàrqueting
Kotler,Philip.DireccióndeMarketing. Ed.PrenticeHall, 1991.

LaGestióde laQualitatTotal
NormaUNE-EN-ISO9000:2000:Principios yvocabulario
Referencia al apartadomódulo: 1.1Conceptodecalidad
Introducció a la gestiód’estocs i al control de laplanificació.
Companys Pascual, Ramon. Nuevas técnicas de gestión de stocks: MRP y JIT Barcelona: Marcombo
Boixareu -Prodúctica, 1989.
Cuatrecasas, Lluís. Organización de la Producción y dirección de operaciones sistemas actuales de gestión
eficiente. Barcelona:CentrodeEstudiosRamonAreces, 2000.
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XarxesdeComputadors

PROFESSORA:MontserratGÓMEZVILLADANGOS

OBJECTIUS:
Proporcionar a l’alumne el coneixement dels aspectes fonamentals de la interconnexió d’equips infor-
màtics, les xarxes de computadors i els sistemes oberts. També s’introdueix terminologia específica i
recomanacions internacionals.

PROGRAMA:
1.- Introducció
1.1.-Evolucióhistòrica i objectius.
1.2.-Modelper les comunicacions.
1.3.-Protocols i arquitectura.

2.-Transmissiódedades.
2.1.- Introducció.
2.2.-Elmedide transmissió
2.3.-El circuit dedades.
2.4.-L’enllaçdedades.

3.-Protocols de comunicació a l’enllaçdedades.
3.1.-Concepte i funcionsd’unprotocol.
3.2.-Control d’errors.
3.3.-Control de flux.
3.4.-Exempledeprotocol:HDLC.

4.-Xarxesd’àrea local.
4.1.-Classificació i topologia.
4.2.-Control d’accés almedi.
4.3.-Normalitzaciódeprotocols.

5.-Xarxesd’àrea estesa.
5.1.-Modesdecommutació.
5.2.-Encaminament.

6.- Interconnexiódexarxes.
6.1.- Introducció i nivell de referènciaOSI.
6.2.-Dispositiusd’interconnexió
6.3.- Internet (TCP/IP, sockets).

AVALUACIÓ:
L’avaluacióde lapart teòricade l’assignatura es faràmitjançantduesprovesparcials en laprimera con-
vocatòria i unaúnicaprova final en la segona.Lapartpràctica suposaràun20%de lanota final de l’as-
signatura i had’estar aprovada i acceptadaper laprofessora.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Halsall, F.Comunicaciónde datos, redes de computadores y sistemas abiertos.Addison-Wesley, 4a ed.
Tanembaum,A. S.Redes deComputadoras.PrenticeHall, 3a ed.
Stallings,W.Comunicaciones yRedes deComputadores.PrenticeHall, 6a ed.
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GestiódeSistemes Informàtics

PROFESSORS: AlbertBAUCELLS iCOLOMER
Jordi SURINYACiALBAREDA

OBJECTIUS:
Obtenir una visió general sobre la informàtica i els sistemes d’informació en una organització. En con-
cret ens centremenels següentspunts:
-El paperorgànicde la informàtica i dels sistemesd’informacióen l’empresa
-Einesdegestiódeprojectes, de treball engrup, demanipulaciódegransquantitatsd’informació.
- Anàlisi jeràrquicdediferents sistemesd’informació.
- Cercad’informaciódediversos temesd’interès enelmoment actual.

En laprimerapart es presenta el paperde la informàtica enunaorganització, així com les funcions i l’or-
ganització d’unDepartament d’Informàtica.Aquí es donen els coneixements necessaris a unEnginyer
Tècnic en Informàtica de Gestió per tal que conegui en quin tipus d’empresa està i com pot evolucio-
nar.
A continuació es dóna una visió sobre la gestió de projectes informàtics, des de la planificació fins a la
seva conducció. També es planteja l’esquema dels sistemes informàtics vistos jeràrquicament des dels
elements hardware fins als que es basen majoritàriament en software. S’analitzen també els aspectes
moderns del desenvolupament actual del software.Amés, es fa una mirada al món de les ERP, CRM i
SCM.També es dedicarà temps a temes relacionats amb la gestió de qualitat del software, on es veurà
l’estàndard CMM i es farà una mirada als criteris d’accessibilitat de les pàginesWeb, així com també a
temesquees considerind’interès enelmoment actual.
Es realitzaran diverses pràctiques petites, algunes basades en la recerca d’informació, altres en la posa-
da en funcionament de software, una altra sobre la creació d’un sistema automàtic de creació de docu-
ments.Tambées faràunapràctica ambelMicrosoftProject.

PROGRAMA:
1.Gestiód’unDepartamentd’Informàtica
1.1. La informàtica i els sistemesd’informació
1.2.L’empresa
1.3. La informàtica i l’empresa
1.4.Evolucióde l’empresa segons el seu sistemad’informació
1.5. La comunicació
1.6.Ladirecciód’Informàtica
1.7.El personal informàtic
1.8. Funcions i organitzacióde la gestió informàtica

2. Sistemesd’informació
2.1.Estudi jeràrquicdels sistemesd’informaciód’unaempresa
2.2.Els sistemesdocumentals

2.2.1.Els projecteDocBook
2.3.Gestorsdeprojectes i entornsde treball encol·laboració

2.3.1.Requeriments i classificaciódels entorns existents
2.3.1.EstudidediversosWeb-based
2.3.2.MsProject

2.4.LesERP.Exemples, lesbases tecnològiques i degestió.
3.Diversos temesd’interès
3.1.El paper dels grans buscadors en el desenvolupament dels sistemes informàtics relacionats amb

Internet
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3.2.Laqualitat enel software.L’estàndardCMM
3.3.Accessibilitat en les eines informàtiques

AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura consta de l’exposició i discussió a classe de diversos casos pràctics del pri-
mer tema, i del lliuramentde treballs enels altres.

BIBLIOGRAFIA:
Pressman,R.S. Ingeniería del software: un enfoque práctico. 3a ed.McGraw-Hill, 1993.
Rincón,E.Elpersonal informático: pasado, presente y futuro.Deusto, 1988
Ros,A.;Viñallonga, J.Gestió dels sistemes d ’informació a l’empresa. EdicionsUPC, 1995.
Colmenar,A.;Castro,M.A.;Pérez, J.Gestiónde proyectos conMicrosoftProject 2000.Rama, 2001.
CapabilityMaturityModel forSoftware; http://www.sei.cmu.edu/
WebContentAccessibilityGuidelines; http://www.w3.org/
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ASSIGNATURESOBLIGATÒRIESDE3RCURS
ETINFORMÀTICADESISTEMES

Xarxes iComunicacions

PROFESSORA:MontserratGÓMEZVILLADANGOS

OBJECTIUS:
Proporcionar a l’alumne el coneixement dels aspectes fonamentals i d’actualitat de la comunicació en-
tre ordinadors així com de la interconnexió d’equips informàtics. S’estudia el funcionament, les carac-
terístiques i els protocols dels diferents tipus de xarxes, els principis de funcionament d’Internet i les
tendències futures, les basesde la seguretat en les xarxes i del dimensionat.

PROGRAMA:
1.- Introducció

Evolucióde les xarxes.
Modelde les comunicacions.
Protocols i arquitectures.
Transmissiódedades.
Protocols de control d’errors.
Protocols de control de flux.
HDLC

2.-Xarxesd’àrea local.
Introducció
Assignaciódel canal
Protocols generals d’accés almedi
Normalitzaciódeprotocols:Ethernet,TokenBus,TokenRing
Xarxesd’alta velocitat

FastEthernet,GigabitEthernet, 10GigabitEthernet
LAN’s inalàmbriques:WiFi,Bluetooth

3-Xarxesd’àrea estesa.
Introducció
Modesdecommutació.
Encaminament.
Control de congestió
Algorismesd’encaminament.

4.- Interconnexiódexarxes.
Introducció i nivell de referènciaOSI.
Dispositiusd’interconnexió
Pràcticad’interconnexió ambLinux

5.- Internet.
Introducció
Protocol IP.

Adreces,Fragmentació,Tempsdevida, IPv6
Encaminament IP.
ProtocolsTCP,UDP.
Comunicació ambSockets.
Internet2.

6.- Seguretatdexarxes.

GUIADEL’ESTUDIANT2007-2008 INFORMÀTICA I INFOTECNOLOGIES 81



Fonaments.
Criptografia.
Firewalls
Xarxes virtuals.

7.-Dimensionatdexarxes i prestacions.

AVALUACIÓ:
L’avaluació es faràmitjançantproves escrites i pràctiques.
Els exàmens tindran un pes d’un 80% sobre la nota final. L’altre 20%de la nota final vindrà donat per la
notadepràctiques.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Halsall, F.Comunicaciónde datos, redes de computadores y sistemas abiertos.Addison-Wesley, 4a ed.
Tanembaum,A.S.Redes deComputadoras.PrenticeHall, 3a ed.
Stallings,W.Comunicaciones yRedes deComputadores.PrenticeHall, 6a ed.
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SistemesOperatius II

PROFESSOR:JaumeVILAiSERRA

OBJECTIUS:
Que l’alumneconegui l’estructura i el funcionament internsd’unSistemaOperatiu.
Que conegui els mecanismes de gestió dels principals recursos d’un sistema operatiu, com el procesa-
dor i lamemòria

PROGRAMA:
1. Introducció.
2.Mecanismesd’entrada al SistemaOperatiu.
3. La gestiódememòria.
4.Lagestiódeprocessos.
5.Entrada/Sortida.

AVALUACIÓ:
L’avaluacióde l’assignatura es farà apartir d’unapartpràctica (30%) i unapart teòrica (70%).
Lapart teòrica s’obtindrà apartir dedos examensparcials:

Primerparcial (70%) -Temes 1, 2 i 3
Segon parcial (30%) -Temes4 i 5

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica
A.Silberschatz,P.Galvin,G.Gagne.SistemasOperativos (6a ed.),Wiley, 2002.
W.Stallings.SistemasOperativos (4a ed.), Prentice-Hall, 2001.

Complementària
Maurice J.Bach.TheDesign of theUNIXoperating systems, Prentice-Hall InternationalCop., 1986.
AndrewS.Tanenbaum.Sistemas operativosmodernos (2a ed.),Mèxic:Prentice-Hall, 2003.
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Perifèrics

PROFESSORS: Antoni SURIÑACHiALBAREDA (1rquadrimestre)
RamonREIGiBOLAÑO (2nquadrimestre)

OBJECTIUS:
L’estudianthauriad’haver assolit, al finalitzar el curs:
-Entendre les especificacions i la literatura tècnica que, sobre perifèrics, busos i interfícies, faciliten els
fabricantsd’equips i deprogramari.
-Resoldre els problemesdeperifèrics i d’interfíciesqueespresentin enun sistemad’informació, aplica-
cióoxarxa.
- Ser capaç d’avaluar diferents alternatives, prenent les decisions més escaients als objectius desitjats,
tenint encompteelsmitjansdisponibles.

Per aconseguir-ho s’handeplantejar unsobjectius tècnics o instrumentals, demaneraque la seva conse-
cució garanteixi l’adquisició de les capacitats proposades. Entre aquests objectius instrumentals es po-
denassenyalar els següents:

- Fonaments físics dels perifèrics
-Estructures i funcionamentdels perifèrics
-Conceptualitzaciódels busos
-Normalitzaciódebusos
-Aplicacions actuals en lautilitzaciódeperifèrics i d’interfícies
- Interconnexiódeperifèrics
-Gestió, operació imantenimentde sistemes
-Estudi i comparaciódediferents arquitectures

TEMARI:
Capítol 1. Sistemad’entrades i sortides.
Capítol 2. Líniesde transmissiódedades.Característiquesbàsiquesdels sistemesde transmissióper
cable.
Capítol 3. Sistemesde transmissió estàndards.
Capítol 4. Introducció als busos.Anàlisi dediferentsbusos.
Capítol 5. Introducció a les interfícies.Anàlisi dediferents interfícies.
Capítol 6. Tipusdeperifèrics.
Capítol 7. Perifèricsd’entrada / sortida.
Capítol 8. Perifèricsd’emmagatzemament.
Capítol 9. Perifèricsde comunicacions.
Capítol 10.Perifèrics avançats.
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Economia

PROFESSOR:JaumeMiquelMARCHAMENGUAL

OBJECTIUS
Anivell molt introductori veurem els principals temes de la comptabilitat i la gestió financera que ser-
viran sobretot per als futurs enginyers que vulguin tenir algun càrrec de responsabilitat en l’àrea de di-
recció.
Els tres gransobjectiusde l’assignatura són:
1.Conèixer els conceptesbàsicsde la gestió financera
2. Impartir els conceptes fonamentals que permetin analitzar i corregir la situació econòmica de l’em-
presa

3. Introduir els conceptesbàsicsd’anàlisi i avaluaciód’inversions.

CONTINGUTS:
1.Economia.Conceptes generals.
1.1.Economia
1.2.Empresa
1.3.Empresari
1.4. Sectorsproductius
1.5.Agents econòmics
1.6.Macroeconomia imicroeconomia
1.7.L’empresa i elmercat

1.7.1. L’oferta i la demanda
1.7.2.Elmercat
1.7.3. Formescompetitivesdemercat.Monopoli, oligopoli, competènciaperfecta

1.8.Estructura economicofinancerade l’empresa
2.Estructura legal de les empreses
2.1.Empresespúbliques i privades
2.2.Empresesnacionals imultinacionals
2.3.Empreses individuals i societàries

2.3.1. Societat col·lectiva
2.3.2. Societat comanditària
2.3.3. Societat anònima
2.3.4. Societatde responsabilitat limitada
2.3.5. La societat cooperativa

2.4.Nocionsdel sistema laboral
3.El cicle comptable
3.1.El balanç i comptedepèrdues i guanys
3.2.Comptabilitzaciód’operacions
3.3.Provisions
3.4.Amortitzacions
3.5.Periodificacions
3.6.Regularitzacions
3.7.Distribuciódel resultat

4.Anàlisi debalanços
4.1.Objectiusde l’anàlisi debalanços
4.2.Modelsnormals i abreujats
4.3.Anàlisi del balanç
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4.3.1.Anàlisi patrimonial estàtica
4.3.2.Anàlisi patrimonial dinàmica

4.4.Anàlisi del comptedepèrdues i guanys
5.Anàlisi econòmicad’inversions
5.1.Conceptesd’inversió
5.2.Projected’inversió
5.3.Caracteritzacióde la inversió
5.4.Atributs econòmicsde la inversió
5.5.Criteris d’acceptació econòmicadeprojectesd’inversió
5.6.Conceptedecapitalització
5.7.Concepted’actualització
5.8.Avaluaciódels atributs econòmicsdels projectesd’inversió
5.9.Efectede la inflació en la rendibilitat financeradels projectesd’inversió
5.10.Efectede la fiscalitat en la rendibilitat financeradels projectesd’inversió
5.11.Costos enfonsats
5.12.Costosd’oportunitat

6.Finançament
6.1.Objectiusde l’anàlisi debalanços
6.2.Modelsnormals i abreujats
6.3.Anàlisi del balanç

6.3.1.Anàlisi patrimonial estàtica
6.3.2.Anàlisi patrimonial dinàmica

6.4.Anàlisi del comptedepèrdues i guanys
7. Introducció a laborsa i alsmercats
7.1. Introducció a laborsa
7.2.Quèes laborsa
7.3.Qui la regula
7.4.Quèesnegocia enelmercat

7.5. ÍndexborsarisCotitzacions
7.6.Fiscalitat de lesoperacions
7.7.Comprad’ accions
7.8.Principals diaris depremsaescrita i portals d’ internet

AVALUACIÓ:
Durant el quadrimestre es realitzaran diversos exercicis amode de pràctiques que seran valorats com a
partde lanota final i tindranunpesdel 10%.
Amitjansdequadrimestre es realitzaràunparcial alliberadordematèriaqueponderaràun45% sobre la
nota final
L’examen final valdràun45%de lanota final oun90%enel casd’haver suspès el parcial.

BIBLIOGRAFIA:
Ballesteros,E.Principios deEconomia en laEmpresa,Madrid:AlianzaEditorial.
Ballestà,G.ComptabilidadGeneral: unavisión pràctica.Barcelona:Gestión2000.
Omeñaca, J.ContabilidadGeneral. Bilbao:Deusto.
Amant,Orial,AnálisisEconómico-Financiero. Barcelona:Gestión2000, 1995, (3a ed.).
Arroyo,A;Prat,M.DirecciónFinanciera.Bilbao:Deusto, 1993.
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ASSIGNATURESOPTATIVES

Aplicacionsd’Internet

ESPECIALITAT: E.T. InformàticadeGestió
E.T. InformàticadeSistemes

PROFESSOR:AlbertBAUCELLS iCOLOMER

OBJECTIUS:
Conèixer les possibilitats que ofereix la tecnologia d’Internet pel que fa a publicació d’informació i en
el desenvolupament d’aplicacions executables en un entorn distribuït. En una primera part s’estudia-
ran les principals alternatives per a la creació de documentsWeb i la comunicació ambel servidor. En la
segona part s’estudiarà el llenguatge Java, un llenguatge multiplataforma, orientat a objectes, amb pa-
ral·lelisme i ideal perdesenvolupar aplicacionsdistribuïdes i en arquitectura client/servidor.

PROGRAMA:
CreaciódedocumentsWeb i comunicació ambel servidor (1apart)

1. Introducció a Internet
2.El llenguatgeHTML
3.LimitacionsdeHTML, tecnologies alternatives i complementàries
4.Comunicació ambel servidor:CGI, formularis
5.Basesdedades

Java (2apart)
6.El llenguatge Java
7.Classes i objectes
8.Herència
9.Excepcions
10.Els applets
11.La interfícieAPIgràfica
12.Threads
13. Streams
14.Comunicacions i client/servidor

AVALUACIÓ:
L’avaluació es farà a partir d’un examen, laboratoris en aula d’ordinador i dues pràctiques obligatòries.
Els estudiants que desitgin aprofundir en algun tema podran fer una pràctica opcional que pot servir
per augmentar la nota. En funció de les pràctiques que es presentin també es podrà alliberar temari per
a l’examen.

BIBLIOGRAFIA:
Abeto.LenguajesHTML,JAVAyCGI.Abeto, 1996.
Sinclair, J.;Cullough,C.Creaciónde bases de datos en Internet.Anaya, 1997.
Bishop, J.Java,Fundamentos deProgramación. 2a ed.Addison-Wesley, 1999.
Jaworski, J.Java1.2Aldescubierto. PrenticeHall, 1999.
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ProgramacióOrientadaaObjectesenEntornsGràfics

PROFESSOR: Jordi SURINYACiALBAREDA

OBJECTIUS:
L’estudiant sap realitzar programes que interactuen amb la consola i tenen un flux d’execució conegut.
Però en l’actualitat, moltes vegades la interacció gràfica, la utilització d’objectes i tècniques de progra-
maciódiferents faqueallò conegut sigui insuficient.Els trets quedefineixenaquestanova situació són:

- Sistemesoperatius ambunentorngràfic.
-Programes conduïtsper esdeveniments.
-Programacióorientada aobjectes.

Podendonar-seper separatperònormalment vénen junts.
L’assignatura pretén donar un coneixement eminentment pràctic d’aquestes tècniques per tal que l’es-
tudiant pugui fer programes útils en el món real. Per això ens centrem en el llenguatge C++ i el S.O.
Windows.Es compaginaranclasses teòriques ambclassespràctiques i exercicis ambels ordinadors.

PROGRAMA:
Orientació aobjectes.C++.
Programes conduïts per esdeveniments en entorns gràfics: conceptes teòrics, ús de les API de
Windows, úsde lesAPIencapsulades enobjectes.

AVALUACIÓ:
Laqualificació constaràde trespràctiques avaluades:
UnprogramaenC++
Unprogramausant lesAPIdeWindows
Unprogramausantobjectes gràfics.

BIBLIOGRAFIA:
Coad,P.;Nicola, J.Object-OrientedProgramming.YourdonPressComputingSeries.
Léblanc,G.BorlandC++Versión4.Programación enWindows. Eyrolles/Gestión2000.
Petzold,C.ProgrammingWindows 3.1.MicrosoftPress.
Pree,W.DesignPatterns forObject-OrientedSoftwareDevelopment.Addison-Wesley.
Stroustrup,B.ElC++.Lenguaje de programación.Addison-Wesley/DíazdeSantos.
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Llenguatges,Gramàtiques iAutòmats

PROFESSOR: JoanVANCELLS iFLOTATS

OBJECTIUS:
Fer una introducció a alguns temes de rellevància en informàtica teòrica, que seran complementats per
l’assignaturaoptativaMAC.Espreténqueels estudiantsmanegin els elementsbàsics per a l’estudi de la
teoriade llenguatges i autòmats.
L’alumnat, després de cursar aquesta assignatura, hauria de conèixer els diferents graus de complexitat
intrínsecs dels llenguatges regulars i incontextuals, i l’existència de classes més àmplies. Disposaran
tambéd’algunes einesperdescriure aquests llenguatges, per reconèixer-los i per caracteritzar-los.

PROGRAMA:
1. Introducció: alfabets,mots i llenguatges.
2.Autòmats finits i expressions racionals.
3.Minimitzaciód’autòmats finits.
4.Gramàtiques incontextuals.
5.Autòmats ambpila.Reconeixementde llenguatges incontextuals.
6.Lemadebombament.
7.Autòmats finits bidireccionals.Autòmats finits ambsortida.

AVALUACIÓ:
Laqualificacióde l’estudiant constaràdeduesparts:
–Laqualificacióde l’examen final (60%) i unexamenparcial anunciatprèviament (40%).
– La nota de les classes de problemes. S’obtindrà de la informació individualitzada dels diferents estu-
diants, per exemple quan surten a la pissarra a resoldre problemes o exercicis proposats amb anterio-
ritat.Aquesta nota ajudarà a resoldre dubtes sobre el rendiment global de l’alumne, però no tindrà un
pes específic en lanota final.

BIBLIOGRAFIA:
Sesa,E.;Vancells, J.Teoriad’autòmats i llenguatges formals I. Barcelona:EdiUOC,2000.
Gabarró, J. Informàtica clàssica.Vic:EumoEditorial, 1995.
Casas,R.;Márquez,Ll.Llenguatges, gramàtiques i autòmats. Barcelona:EdicionsUPC, 1997.
Hopcroft, J.E.; Ullman, J.D. Introducción a la teoria de autómatas, lenguajes y computación.Mèxic: CECSA,

1993.
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IntroduccióalsEsquemesAlgorísmics

PROFESSOR:JoanVANCELLS iFLOTATS

OBJECTIUS:
Conèixer un conjunt de tècniques de resolució de famílies de problemes. Donat un problema
concret reconèixer l’esquema presentat més adequat per resoldre’l, sempre sota el denomina-
dorcomúdetrobaralgorismescomméseficientsmillor.

CONTINGUTS:
1.Grafs
1.1.Repàsdeconceptes i terminologia.
1.2.Especificació i implementació.
1.3.Recorreguts sistemàtics.

2.Divideix i venç.
2.1.Caracteritzaciódels tipusdeproblemes. Justificacióde l’eficiència.
2.2.Algorismes coneguts: cercadicotòmica,mergesort i quicksort.
2.3.Estudid’eficiència: cercamàxim imínim,problemade selecció.
2.4.Aritmèticad’enters grans (Karatsuba iOfman).
2.5.Productedematrius (Strassen).

3.Algorismes voraços («Greedy algorithms»).
3.1.Caracteritzaciódel tipusdeproblemes.Presentació esquema i exemples.
3.2. Importànciade la funcióde selecció i demostraciódecorrecció.
3.3.Algorismes sobre grafs:Dijkstra,Prim iKruskal.
3.4.Planificacióde tasques.Millores i demostracions.
3.5.Heurística voraç.Exemples.

4.Mètoded’assaig i error («Backtracking»).
4.1.Caracteritzaciódel tipusdeproblemes.Presentació esquema.
4.2.Repàs enunciats clàssics ja vistos.
4.3. Introducciódelmarcatge.
4.4.Tècniques associades:minimax ipodaalfa-beta.

5. «Branchandbound».
5.1.Diferències i semblances amb l’esquemaanterior.
5.2.Problemadel viatjantdecomerç.
5.3.Aspectesd’implementació.

6.Programaciódinàmica.
6.1.Principi d’optimalitat.Presentació esquema.
6.2.Algorismes sobregrafs: Floyd iWarshall.
6.3.Arbresdecercaòptims.
6.4.Problemadel viatjantdecomerç.

AVALUACIÓ:
Lamajor part de la nota (75%) vindrà donada per una prova final. Les pràctiques de laboratori, que con-
sistiranen la implementaciód’algorismes, representaranel 25%restant.

BIBLIOGRAFIA:
Aho,A.V.; Hopcroft, J.; Ullman, J.D. Estructuras de datos y algoritmos. Addison-Wesley Iberoamericana,

1988.
Brassard,G.;Bratley,P.Algorítmica.Masson, 1990.
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Compiladors

PROFESSORA: CristinaBORRALLERAS iANDREU

OBJECTIUS :
Donar una visió general de les tècniques d’implementació de traductors, dirigint els coneixements ad-
quirits sobre gramàtiques i autòmats a l’especificacióde llenguatges i construccióde traductors.També
es veuran algunes eines d’ajut a la construcció de traductors, i n’aprendrem el funcionament i utilitza-
ció.

PROGRAMA:
1. Introducció a la compilació
2.Anàlisi lèxica
3.Anàlisi sintàctica
4.Rutines semàntiques

AVALUACIÓ:
L’avaluació de la part teòrica de l’assignatura es farà amb una prova parcial més una prova final, totes
elles sense apunts.
Hi haurà també classes pràctiques, que inclouran exercicis i treballs pràctics amb i sense ordinador, i
que podran suposar fins al 25%de la nota final. Les pràctiques i els problemes seran obligatoris i han de
ser acceptatspel professor.

BIBLIOGRAFIA
Aho, A.V. ; Sethi, R.; Ullman, J.D. Compiladores, principios, técnicas y herramientas. Madrid: Addison-

Wesley Iberoamericana, 1990.
Schreiner, A.T.; Friedman Jr., H.G. Introduction to Compiler construction with UNIX. Prentice-Hall Inc.

1985.
Waite,W.M.;Goos,G.CompilerConstruction. SpringerVerlag, 1984.
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Aplicacionsd’Automatització Industrial

PROFESSOR:Moisès SERRAiSERRA

OBJECTIUS:
El curs pretén donar una ampliació dels coneixements d’automatització industrial, i una visió general
d’integració de les diferents tecnologies d’automatització en la fabricació integrada per ordinador
(CIM): control numèric, robòtica industrial, busos de camp i entorns de control i supervisió de proces-
sos (SCADA).

PROGRAMA:
1. Fabricació integradaperordinador.

1.1. Introducció.
1.2.L’ordinador en laproducció.
1.3.Entorn integratdedades.
1.4.Lesmàquines en laproducció.

2.Control numèric.
2.1. Introducció.
2.2. Sistemesbàsicsdecontrol.
2.3.El controlador.
2.4.Característiques.
2.5.El programari.

3.Robòtica industrial.
3.1. Introducció.
3.2.Elmanipulador.
3.3. Sistemesdepercepció.
3.4.Accionaments.
3.5.Mètodesdeprogramació.
3.6.Aplicacions i tendències.

4.LlenguatgeGrafcet.
4.1. Introducció.
4.2.EstructuraciódelGrafcet.
4.3.Normes.
4.4.Programació.
4.5.Objectes associats alGrafcet.

5.Terminals d’operador industrials.
5.1.Tipus i característiquesde terminals.
5.2.Descripciódel terminal gràficMagelis.
5.3.Estructurade les aplicacions.
5.4. Softwaredeprogramació.

6.Programari de control i supervisiódeprocessos (SCADA)..
6.1. Introducció als sistemesSCADA.
6.2.Creaciód’unprojecte exemple.

7. Xarxesdecomunicació industrials.
7.1. Introducció.
7.2.Estructuradecomunicacions.
7.3.Busosdecamp.
7.4.Taula comparativadebusosdecamp.
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PRÀCTIQUES:
Les sessions de pràctiques tenen com a objectiu consolidar l’assignatura. Consistiran a utilitzar i aco-
blar els diferents dispositius que composen l’automatització industrial i avaluar alternatives per a auto-
matitzarprocessos industrials.

AVALUACIÓ:
L’avaluació serà continuada. Durant el curs es realitzaran diverses proves i treballs que conjuntament
amb lanotadepràctiquesdonaran lanota final.

BIBLIOGRAFIA:
Mandado, E.; Marcos J.; Fernández, C.; Armesto, J.L.; Pérez, S.; Autómatas Programables. Entono y
Aplicaciones,Madrid:Thomson , 2005.
Balcells, J.;Romeral, J.L.Autómatas programables. Barcelona:Marcombo, 1997.
Ollero,A.Robótica:Manipuladores yRobotsmóviles.Barcelona:Marcombo, 2001.
Torres,F.Pomares, J.,Gil, P.Robots y sistemas sensoriales.Madrid:Prentice-Hall, 2002.
VivancosCalvet, J.Control numèric I. Conceptes característiques i elements bàsics.Barcelona: EdicionsUPC,

1996.
VivancosCalvet, J.Control numèric II.Programació.Barcelona:EdicionsUPC, 1996.
Automática e Instrumentación.Barcelona:Cetisa iBoixareuEditores.Publicaciómensual.
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ProcessamentDigitaldelSenyal

ESPECIALITAT:E.T. InformàticadeSistemes

PROFESSOR:PereMARTÍ iPUIG

OBJECTIUS:
Donaruna visiópràcticad’aquest tipusdeprocessadorsorientats al processamentdigital en temps real,
per tal que l’estudiant pugui realitzar, de manera guiada, implementacions de filtres i d’algorismes ha-
bituals deprocessament amb la finalitat que serveixinde reforç a assignaturesde cairemés teòric ja cur-
sades. Lespràctiques es realitzan ambunprocessadorde coma-flotantdeTexas Instruments d’elevades
prestacions.

CONTINGUTS:
1. Introducció.Conceptede temps-real.
2.TipusdeDSP.

2.1.Evolució.
2.2.Arquitectura.

3.El processadordigital de senyalTMS320C30deTI.
3.1.Organitzacióde laCPU.
3.2.Organitzacióde lamemòria.
3.3.Modesd’adreçament.
3.4.Formatsde lesdades.
3.5.Pipeline.
3.6.Conjuntd’instruccions assembladordelTMS320C30.

4.Entrada sortida.Eines per adesenvolupamentd’aplicacions.
4.1.Perifèrics i interfície analògicadel xip.
4.2. Sistemad’interrupcions.
4.3.ComunicacionsPC-Host-TMS320C30
4.4.ConversorsA/D iD/A
4.5.Exemplesdeprogramació.

5.Dissenyde filtresFIR.
5.1. Introducció teòrica.
5.2. Implementaciódirecta.
5.3. Implementació ambestructuresLattice.
5.4. Implementacióusant sèriesdeFourier.
5.5.Avaluaciódel costde tempsdeprocessador.

6.Dissenyde filtres IIR.
6.1. Introducció teòrica.
6.2.Tipusd’estructures.
6.3.Transformacióbilineal.
6.4. Implementacionspràctiques enC i enassemblador.

7.Delmació i Interpolació.
7.1.Repàs teòric.
7.2.Pràcticad’interpolació.
7.3.Pràcticadedelmació.

8.Tranforma ràpidadeFourier. FFT
8.1. Introducció.
8.2.Algorismede laFFT.
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8.3. Implementació enC.
8.4. Implementació enassemblador.
8.5.Algorismede la IFFT.

9.Aplicacions.
9.1. Processamentde la veu.
9.2.Comunicacions.
9.3.Dissenydecontrololadors.
9.4.Processamentd’imatge.

PRÀCTIQUES:
L’assignatura estarà constituïda majoritàriament per pràctiques i es donarà a l’aula de simulació on hi
haurà els ordinadors equipats ambtargesdeprocessamentde senyal.

AVALUACIÓ:
La nota s’extraurà de les diferents pràctiques que podran ser lleugerament diferents per a cada grup de
treball i que s’haurananat realitzant al llargdecurs.

BIBLIOGRAFIA:
Chassaing,R.Digital SignalProcessingwhitCant theTMS320C30. JohnWiley.
Morgan,D.PràcticalDSPModeling,Techniques, andProgramming inC. JohnWiley.
Kun-ShanLin. Digital SignalProcessingApplicationsvol 1.PrenticeHall.
Papamichalis, P. Digital SignalProcessingApplicationsvol 3.PrenticeHall.
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Introduccióa la Intel·ligènciaArtificial

ESPECIALITAT: E.T. InformàticadeSistemes

PROFESSORES: M.DolorsANTONiSOLÀ

OBJECTIUS:
Presentar quins són els camps que tracta la Intel·ligènciaArtificial. Es tractaran bàsicament dues àrees:
la representaciódel coneixement i la resoluciódeproblemes.
Dins la representació del coneixement veuremmètodes de representació declarativa i mètodes de re-
presentacióprocedural.
Per resolució de problemes veurem algorismes de cerca de cegues i de cerca heurística. També tracta-
rem la teoriade jocs i introduïrem laplanificació coma tècnicaper resoldreproblemes complexos.

PROGRAMA:
1. Introducció a la Intel·ligènciaArtificial.
2. La representaciódel coneixement:
Representació declarativa, representació procedural i anàlisi comparativa dels sistemes de represen-
taciódel coneixement.

3.La resoluciódeproblemes:
Tipologiadeproblemes i formesde resolució.

4.Planificació.

AVALUACIÓ:
Laqualificacióde l’estudiant estarà formadaper:
-75%examen
-15%treball pràctic
-10% laboratori

BIBLIOGRAFIA:
Bejar; Cortes; Gimeno; Martín; Moreno. Introducción a la inteligencia artificial. Barcelona: Edicions

UPC.
Rich;Knight. InteligenciaArtificial.McGraw-Hill.
Wiston,P.H. Inteligencia artificial. 3a ed.AddisonWesley.
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AplicacionsdeSistemesMicroelectrònics

PROFESSOR: JuliORDEIXiRIGO

OBJECTIUS:
Donar una visió general sobre el dissenymicroelectrònic. El tractament de l’assignatura serà principal-
ment pràctic, per tal de conèixer les possibilitats que ofereix elmercat per a implementar undisseny en
VLSI tantpel que fa a les einesdedissenycompelsdispositiusprogramables.
El contingut espot englobar en:

-Coneixementsbàsics sobre la tecnologiaCMOS.
-Mètodesdedissenyde sistemesmitjançantdispositius lògicsprogramables (CPLD,FPGA).
-Dissenyen llenguatgededescripciód’alt nivellVHDL.

PROGRAMA:
1. Introducció al dissenymicroelectrònic.
2.CircuïtsCMOS.

2.1.El transistorMOSFET.
2.2.L’inversorCMOS.
2.3.Configuracionsbàsiques combinacionals i seqüencials.

3.TecnologiaCMOS.
3.1. Procésde fabricació.
3.2.DissenydeLayouts.
3.3.Reglesdedisseny.
3.4.Caracteritzaciódecomponentspassius.
3.5.Potència, consums i encapsulats.

4.MètodesdedissenyCMOS.
4.1.Característiquesdedissenyd’unASIC.
4.2. Dispositius lògicsprogramables: SPLD,CPLDiFPGA.

5.Llenguatgededescripciódemaquinari:VHDL
5.1.Elements i estructuradelVHDL
5.2.Operadors
5.3.Declaracions concurrents i seqüencials
5.4.Descripciódemàquinesd’estat finits
5.5.Exemples.

6.Einesdedissenyde sistemesdigitals d’altesprestacions: ISEdeXilinx
6.1 Entorn i entradadel disseny
6.2 Simulació funcional i temporal.
6.3 Síntesi.
6.4 Col·locació i connexionat.
6.5.Optimitzaciódel dissenyenFPGA

7.Disseny anivell de sistemes:CodissenyHW/SW.Components virtuals.

PRÀCTIQUES:
Les sessionspràctiques tenenunpesbàsic en l’assignatura.
Es subdividiranendos gransmòduls:
a)Microelectrònica a baix nivell: Construcció de circuits integrats simples a nivell transistor (layout).
S’utilitzarà l’einadedisseny i simulaciódecircuits integratsMicroWind.

b)Microelectrònic a alt nivell: Aplicacions de sistemes digitals per a dispositius lògics programables
(PLD): FPGA i CPLD. S’utlitzarà l’entorn integrat de disseny per a dispositius lògics programables
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ISE deXilinx. Aquest entorn disposa de diferents eines per a editar, compilar i implementar en els
PLD.Per a l’edició, s’aprendrà el llenguatge de descripció demaquinari (VHDL).

AVALUACIÓ:
L’avaluació serà continuada i es valoraràmitjançantproves teòriques i l’execucióde lespràctiques.

BIBLIOGRAFIA:
Weste, N.H.E.; Eshragian, K. Principles of CMOS VLSI design: A Systems Perspective. 2a ed., Addison-

Wesley, 1993.
Uyemura, J.P.Fundamentals ofMOSDigital IntegratedCircuits.Addison-Wesley, 1988.
Pucknell,D.A.Eshragian,K.BasicVLSIDesign: Systems andCircuits. 2a ed.Prentice-Hall, 1988.
Pucknell,D.A.Fundamentals ofDigitalLogicDesign:WithVLSICircuitApplications.Prentice-Hall, 1990.
Armstrong, J.R.;GrayF.G.StructuredLogicDesignwithVHDL.Prentice-Hall, 1993.
Lipsett, R.; Schaefer, C.; Ussery C. VHDL: Hardware Description and Design. Kluwer Academic

Publishers, 8a ed., 1992.
Coelho,D.R.TheVHDLHandbook.KluwerAcademicPublishers, 8a ed., 1995.
Mazor, S.; LaangstraatP.Aguide toVHDL.KluwerAcademicCop., 1993.
AshendenPeter J.Thedesigner’s guide toVHDL.MorganKaufmannPublishers, 1995.
Villar,E. i altres.VHDLlenguaje estándarde diseño electrónico.McGraw-Hill, 1998.
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Processamentd’Imatge iSo
Laboratori deTractamentDigital deDades i Imatges

ESPECIALITAT:EnginyeriaTècnica enInformàticadeSistemes

PROFESSOR:RamonREIGiBOLAÑO

DESCRIPCIÓ IOBJECTIUS:
Les tècniques de processament digital han estès ràpidament les seves aplicacions a tots els àmbits on
apareix la necessitat i la possibilitat de tractar digitalment dades de diferents naturaleses.Des d’aplica-
cions d’oci i entreteniment dins el campdelsmedia, a aplicacions demesura i instrumentació dins de les
biociències. Passant també per les aplicacions tradicionals dins de l’enginyeria: control de sistemes,
inspecció o comunicacions, per posar alguns exemples. En aquest curs es vol mostrar des d’una pers-
pectiva aplicada i pràctica quines són les bases d’aquestes metodologies per al processament de dades
multidimensionals. Enprimer lloc es fa una introducció a la temàtica fent servir senyals naturals de veu,
música i senyals de sensors, que serviranper a explicar les eines bàsiques del processamentdigital i per a
introduir-nos en l’entorn de treball.Acontinuació s’estendrà l’estudi a les aplicacions amb dades i sen-
yalsmultidimensionals, concentrant-nos en imatgesdediferentsnaturaleses: imatgesnaturals, seqüèn-
cies de vídeo, dades de satèl·lit o radiografies, per posar alguns exemples. El curs està organitzat en clas-
ses a l’aula d’ordinadors, on es combinen explicacions teòriques amb pràctiques guiades per
desenvolupar el nucli de l’assignatura.Ala part final del curs es fa un projecte pràctic per grups, que cal-
drà acordarprèviament ambelprofessor i que s’exposaràpúblicament.

REQUISITS:Nocionsbàsiquesdeprogramació.

PROGRAMA:
1. Introducció al processamentdigital del senyal i a l’entornde treball.
2.Tècniquesbàsiquesde tractamentdedadesunidimensionals: veu,música i dadesde sensors.
3. Introducció als senyalsmultidimensionals: imatgesbinàries, engris o encolor, dadesmultiespectrals.
4.Tècniques bàsiques de tractament d’imatges. Correccions imillores de les imatges. Operacions ele-
mentals.Mappingdepíxels.Tècniquesbasades en l’histograma.Transformacions geomètriques.

5.Tècniques de processament d’imatges. Plantilles i màscares. Dominis transformats. Filtres no line-
als.Morfologiamatemàtica.

6.Tècniques d’anàlisi de les imatges. Detecció de contorns. Segmentació. Extracció de característi-
ques.Detecciódepatrons i enregistrament.

7.Projectesd’aplicacions específiques.

AVALUACIÓ:
Avaluació continuada a travésde lespràctiques guiades i el projectepràctic final.

BIBLIOGRAFIA:
de laEscalera,A.VisiónporComputador: fundamentos ymétodos.Madrid.Prentice-Hall, 2001.
González,R.C.;Woods,R.E.Tratamiento digital de imágenes.Wilmington,Delaware, EUA.Addison-

Wesley, 1996.
Sonka, M.; Hlavac, V.; Boyle, R. Image processing, analysis and machine vision. University Press,

Cambridge.Chapman&Hall, 1993.
Jain, A.K. Fundamentals of digital image processing. Englewood Cfiffs, New Jersey. Prentice-Hall,

1989.
Pratt,W.K.Digital imageprocessing. 2nded. JohnWiley&Sons, 1991.
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Faúndez, M.Tratamiento digital de voz e imágen y aplicación a la multimedia. Barcelona. Marcombo,
2000.

Roca,X. ;Baldrich,R.ApuntsVisióArtificial [En línia]. Sabadell. EUISDepartamentd’Informàticade
l’UAB2001. [Consulta 1demarçde2001].
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Automatització Industrial

PROFESSOR:Moisès SERRAiSERRA

OBJECTIUS:
L’objectiu del curs és que l’alumne conegui l’estructura i els elements principals dels automatismes in-
dustrials:
a)L’autòmatprogramable comapartprincipal del control i la sevaprogramació.
b)Definició i classificaciódels detectors i actuadorsmésutilitzats a la indústria.
c) Instal·lació i dimensionatdels automatismeselèctrics.

PROGRAMA:
1. Introducció a l’automatització industrial.

1.1. Introducció.
1.2.Estructura i components.
1.3.Automatismes cablejats i programables.
1.4.L’autòmatprogramable (PLC).
1.5.Normes internacionals i estatals.
1.6.Grausdeprotecció.

2. Detectors.
2.1. Introducció.
2.2.Classificaciódels detectors.
2.3.Característiquesdels detectors.
2.4.Tipusdedetectors.

3. Actuadors.
3.1. Introducció.
3.2 Accionaments elèctrics
3.3.Accionamentspneumàtics i oleohidràulics.

4. L’autòmatprogramable (PLC).
4.1.Arquitectura.
4.2.Ciclede funcionament.
4.3.Entrades i sortidesde l’autòmat.
4.4.Programaciód’autòmats.

5. Programaciód’autòmatsOmron.
5.1. Panorama i característiquesdelsPLC.
5.2.Estructura i dades.
5.3.Modesde funcionament.
5.4.Conceptesbàsicsdel diagramadecontactes.
5.5.Repertori d’instruccions.

6. Programaciód’autòmatsModicon.
6.1.CaracterístiquesdelsTSXmicro.
6.2.Estructuradedades.
6.3.Memòriade l’usuari.
6.5.Estructurad’una aplicació.
6.6.Diagramadecontactes.
6.7.Repertori d’instruccions.
6.8.Pantalla de supervisió i control.

7. Dissenyd’esquemeselèctrics.
7.1.Definicions.
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7.2.Esquemesdecircuits.
7.3. Identificaciód’elements elèctrics.
7.4. Simbologianormalitzada.

PRÀCTIQUES:
Les sessions depràctiques tenen comaobjectiu consolidar l’assignatura.Cadascundels temes es porta-
rà a lapràcticaposant èmfasi en laprogramaciód’autòmats.Estaranorientats al control industrial.

AVALUACIÓ:
L’avaluació serà continuada. Durant el curs es realitzaran diverses proves i treballs que conjuntament
amb lanotadepràctiquesdonaran lanota final.

BIBLIOGRAFIA:
Mandado, E.;Marcos, J.; Fernádez, C.;Armesto, J.L.; Pérez, S.Autómatas Programables. Entorno y aplica-
ciones.Madrid:Thomson. 2005.

Balcells, J.;Romeral, J.L.Autómatas programables. Barcelona:Marcombo, 1997.
A.Creus, Intrumentación industrial, 6a ed.,Barcelona:Marcombo, 1997.
Bolton,W. Instrumentación y control industrial.Madrid:Paraninfo, 1996.
Automática e Instrumentación.Barcelona:Cetisa iBoixareuEditores.Publicaciómensual.
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ASSIGNATURESDELLIUREELECCIÓ

DissenyGràfic3D

PROFESSORA:CarmeVERNIS iROVIRA

OBJECTIUS:
Proporcionar els coneixementsper treballar en 3dimensions i prepararpresentacions fotorealístiques.
A través dels exercicis pràctics s’introdueixen els conceptes teòrics i les eines necessàries per a la seva
representació.

PROGRAMA:
Introducció a l’AutoCad3D

Models alàmbrics
Models de superfície
Models sòlids

Comtreballar enunespai 3D
Projeccions
Múltiples finestres gràfiques enmosaic
Sistemesdecoordenades

Models alàmbrics
Dibuixar imodificarobjectes 2Den l’espai 3D
Ordresd’edició 3D

Models sòlids
Figures sòlidesprimitives
Sòlidsde revolució
Sòlidsd’extrusió
Operacionsboleanes
Unió, diferència, intersecció
Talls i seccions
Ediciode sòlids 3D
Propietats físiquesdels sòlids i les regions

Configuraciódels puntsde vista en l’espai tridimensional
Vistesdièdriques
Perspectivesparal·leles
Perspectiva cònica
Modesdevisualitzaciódel espai tridimensional

EspaiPaper i sortidad’impressió
Conceptes: espai treball-espai paper
Construcciód’unbloc ambatributs: caixetí personalitzat
Creació i gestiódecapes
Finestres gràfiques flotants, control de visibilitat.
Acotació: creaciód’estils
Escalesde representació
Configuracióde les fitxesdepresentació
Estils de traçat
Impressiódedibuixos

Render

GUIADEL’ESTUDIANT2007-2008 INFORMÀTICA I INFOTECNOLOGIES 103



Creaciód’una imatgemodelada
Materials: creació i assignació
Llums: llumambient

Llumdistant
Llumpuntual
Llumde focus

Relació entre la llum i elmaterial
Assignaciód’elementsdepaisatge a la imatge renderitzada
Creació i ediciód’Escenes

AVALUACIÓ:
Es realitzaràdurant el quadrimestreunaprova i un treball coma síntesi de lespràctiques.
Per aprovar l’assignatura caldrà haver lliurat la totalitat de les pràctiques assenyalades com a obligatò-
ries i el treball.

COMPONENTSDEL’AVALUACIÓ:
Prova: 4punts
Notade lespràctiquesde seguimentdel curs: 1,5 punts
Treball: 4,5 punts

BIBLIOGRAFIA:
BrianMatthewsDiseño 3DconAutoCAD2000.Madrid:Anaya.
JohnWilsonAutoCAD2000Modelado 3D.Madrid:Paraninfo.
JoséM.Auria,PedroIbàñez,PedroUbietoDibujo Industrial conjuntos y despiecesMadrid:Paraninfo.
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ASSIGNATURESDECAMPUS

AuladeCantCoral I i II

D/L5249
CRÈDITS: 3.Lliure elecció
PROFESSOR:SebastiàBardolet iMayola
QUADRIMESTRE: 1r i 2n
HORARI:Dimecresde 14:00a 15:00hores

INTRODUCCIÓ:
La inclusió d’aquestaAula deCantCoral en el currículumde laUniversitat deVic vol ser, per unabanda,
una aposta per començar a abastar la normalitat cultural i acadèmica en aquest camp i, per l’altra, pre-
ténoferir als estudiants la possibilitat d’accedir ambcomoditat i profit a la pràcticad’aquestadisciplina
que els pot proporcionar una peculiar i activa formació i educació en la creativitat i en el compromís in-
terpretatiu, en el bon gust individual i compartit, en el gaudi estètic de l’experiència pràctica i vivencial
de l’art de lamúsica vocal, en el coneixement, desenvolupament i acreixementde la veupròpia i del con-
juntdeveus, i de lesmés altes imés subtils capacitats auditives.

OBJECTIUS:
–L’experiència vivencial i compartida del bon gust i el desenvolupament de les capacitats de percepció,
intervenció i creació estètiques, permitjàdelCantCoral.
–El coneixement analític i pràctic del llenguatge coral permitjà de l’estudi i de la interpretació d’un re-
pertori significatiu, gradual i seleccionat, d’obres d’art corals de diverses èpoques que formen part de
lanostra cultura.
–El coneixement i l’ús reflexiu de l’aparell fonador. El perfeccionament –individual i com a membre
d’ungrup–de les aptituds i facultats auditives i atentives.
–La lectura i la interpretació empíriques dels codis del llenguatgemusical integrats en les partitures co-
rals.

CONTINGUTS:
1.La cançóaunaveu i engrup.
1.1.Formaciódel grup.Coneixementde lapròpia veu.Principis elementals de respiració i articulació.

Actitudcorporal.Consells i pràctica.
1.2.Lectura del gest de direcció.Coneixement elemental de la partitura. El fraseig. L’expressivitat i la

intenció.Moviments imatisos.
1.3.Vers l’autonomia de la pròpia veu dins el conjunt de veus: saber cantar, saber-se escoltar, saber es-

coltar.
2.Decamí capal jocpolifònic.
2.1.Trets, particularitats i situacióo tessiturade les veus femenines i de lesmasculines.
2.2.Lamelodia canònica. El cànon a l’uníson: cànons perpetus i cànons tancats (a 2 veus, a 3 veus, a 4 i

més veus [iguals /mixtes]).
2.3. La cançóaveus iguals (2 veus, 3 veus).

3.Coneixement i treball de repertori.
3.1.El repertori popular a cor.
3.2.La cançó tradicional harmonitzada.
3.3.Coneixement i interpretació –gradual i dintrede les possibilitats i limitacions tècniques aquè ens

vegem obligats– d’obres corals i polifòniques representatives tant per llur situació històrica com
pels gèneres i els autors.
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3.4.Audició específica i exemplar, comentada.

AVALUACIÓ:
L’AuladeCantCoral es faràdurant el tot el curs ambunaclasse setmanal d’unahora imitja deduració.
Les classes seran semprepràctiques i actives, sense excepció. Els aspectes teòrics sempre serandonats i
comentats de cara a la praxis interpretativa. L’assimilació individual, promoguda, experimentada i con-
trolada pel propi interessat, progressiva i constant, és indispensable per al profit global de l’assignatura.
Per tant, és imprescindible una assistència sense interrupcions, interessada i activa, per superar l’assig-
natura.

BIBLIOGRAFIA:
Es facilitarà un dossierbàsic que contindrà les partitures ambquè es començaran les activitats d’aquesta
Aula deCantCoral, i que s’anirà ampliant al llarg del curs d’acord ambel ritmede treball i les caracterís-
tiquesdel grup.

Nota important:
Abans dematerialitzar lamatrícula d’aquesta assignatura, l’alumneha d’entrevistar-se ambel professor
per a obtenir-ne l’acceptació explícita. L’ordre ambquè es donaran els continguts descrits no és seqüen-
cial ni necessàriament completiu, ni l’adquisició o treball d’un contingutmai nopodrà significar l’aban-
donamentd’unde suposadamentprevi.

Tot i que s’observarà unordre estricte i controlat enel camí cap aulteriors assolimentsodificultats –de-
pendrà de les característiques i de l’impuls que porti el grup–, tots els continguts referents a repertori
en general poden serpresents encada classe, i els que fan referència als aspectes fonètics, expressius, es-
tètics,morfològics, etc. es treballaran, ambmésomenys intensitat, en totes les classes.
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Creaciód’Empreses

Nota: els alumnesde l’EPShandeparlar ambel capd’estudis.

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:1r
PROFESSORES:AlejandraARAMAYOiQuimaVILA

OBJECTIUS:
Normalment les idees de nous negocis sorgeixen de l’observació de la realitat en detectar necessitats
quenoestanben satisfetesper l’oferta actual. Lesoportunitats identificadespodenconvertir-seuna re-
alitat empresarial, però hem de saber fins a quin punt aquesta idea pot ser viable i com posar-la en fun-
cionament.
El pla d’empresa és un instrument d’anàlisi, reflexió i avaluació del projecte per als emprenedors, però
també és una carta de presentació per donar a conèixer la idea i els trets essencials del negoci a tercers
(inversors, socis, proveïdors, etc.) generant confiança.Tenir unabona idea és unpuntdepartida, però, a
més, cal estructurar-la i explicar-la de forma clara, coherent i engrescadora.Apartir d’aquí estarem en
condicionsdepassar a l’acció, és adir, de crear lanostra empresa.
L’objectiu d’aquesta assignatura és transmetre els coneixements relatius a l’elaboració del pla d’empre-
sa i desenvolupar en l’estudiant les habilitats corresponents als tres àmbits que conformen el triangle
bàsicper crearunaempresa: Idea, viabilitat i potencial emprenedor.

PROGRAMA:
1.De la idea al plad’empresa
1.1.Detectaroportunitatsdenegoci.Quinanecessitat?, per aqui?, comcobrir-la?
1.2.Generació i avaluacióde la idea.Les respostes
1.3.Utilitat del plad’empresa.Guiódel plad’empresa.
1.4. Idea-pla-acció, importànciade les característiquespersonals de l’emprenedor.

2.Coneixent elmercat i el clientpotencial.
2.1.Elmercat.Variables externesquecondicionen lespossibilitatsd’èxit.
2.2.Perfil del consumidor.Consumidors emocionals, individualistes, digitals, etc.
2.3. Segmentació i posicionament
2.4.Comarribar als clients.Estratègiesdemàrquetingper a lanovaempresa

3.Dissenyant el funcionamentde l’empresa
3.1.El plad’operacions.Processos logístics i serveis.
3.2. Identificaciódel recursosmaterials necessaris.
3.3.Els recursoshumans. Identificacióde leshabilitats i capacitats.
3.4.Forma jurídicade lanovaempresa.

4.Pla economicofinancer.
4.1. Plad’inversions i necessitats de finançament.
4.2.Estats financersprevisionals:

4.2.1.Comptede resultatsprovisional.
4.2.2.Pressupostde tresoreria.
4.2.3.Balançde situacióprevisional

5.Redacció i exposiciódel plad’empresa

AVALUACIÓ:
L’assignatura té una orientació eminentment pràctica. Durant el període lectiu s’ha de dissenyar un
projecte de creació d’empresa que s’ha de concretar en el lliurament i exposició d’un pla d’empresa. El
treball serà tutoritzat, es fixaràunnombremínimd’horesde tutorització.
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Pel que fa a les sessions presencials, hi haurà un nombremínimde sessions obligatòries. Els dies corres-
ponents a aquestes sessions s’informaran en el campus a l’apartatEvolució de la pàginaweb de l’assigna-
tura.
La nota final de l’assignatura s’assignarà un cop s’hagi exposat el Projecte de laNovaEmpresa i corregit
la versió escritadel projecte.

BIBLIOGRAFIA:
García González, A.; Bória Reverter, S. Los nuevos emprendedores. Creación de empresas en el siglo XXI.

Universitat deBarcelona, 2006,
García González, A. Aplicación práctica de creación de empresas en las ciencias sociales. Universitat de

Barcelona, 2006.
MirandaOliván,A.T.;Cómo elaborarunplande empresa. EditorialThomson, 2004.
Ollé, M., Planellas, M., i altres. El plan de empresa. Cómo planificar la creación de una empresa. Marcombo,

1997.
Gil,M.A.Cómo crear yhacer funcionaruna empresa.ESICEditorial, 1993.
Maqueda,F. J.Creación ydirecciónde empresas. Barcelona:ArielEconomía, 1994.
Rodríguez,C.; Fernández,C.Cómo crearuna empresa. IMPI, 1991.

El plad’empresa. http://www.cidem.com/cidem/cat/suport/pla_empresa/index.jsp
Comcrear la teva empresa. http://www.barcelonanetactiva.com/
Tramitació telemàticadedocumentacióper a crearunaempresa,

http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/cat/sac/serveis.jsp?tema=500320#



Cursd’IniciacióalTeatre

D/X109
CRÈDITS: 3LliureElecció
PROFESSORA: EvaMARICHALARiFREIXA
QUADRIMESTRE:Primer
HORARI:de 15 a 16,30h. (dilluns i dimecres)

INTRODUCCIÓ:
L’AuladeTeatrede laUVicneix el curs 1993-94 i preténcontribuir a la dinamització cultural de lanostra
universitat i servir deplataformad’introducció al teatre i les arts escèniques engeneral.
L’Aula deTeatre és un espai on, d’una banda, els estudiants es poden trobar amb la finalitat de crear lliu-
rement i relaxadament, sense condicionants. De l’altra, serveix també com a reflexió col·lectiva i expe-
rimentació teatral.
Per fer tot aixòes compta ambunprofessorqueguia tot el projecte; ambespais d’assaig; ambcol·labora-
cions externes de professionals en les tasques de direcció, dramatúrgia, escenografia i il·luminació, i
també s’utilitzenespais externsper a les representacions.
Per formar part de l’Aula deTeatre s’ha de passar necessàriament pel curs d’iniciació al teatre o tenir ex-
periènciademostradaenaltres centresogrups.

OBJECTIUGENERAL:
Aproximació al teatre i enconcret al treball actoral debase.

CONTINGUTS:
-Desinhibició
-Presència escènica
-Respiració
- Seguretat
-Relaxament
-Percepció interior
-Percepció exterior
-Descobertade la teatralitat pròpia
-Dicció i presènciade la veu
-L’actor i l’espai
-Moviments significants
-El gest
-L’acció
-Construcciódel personatge

METODOLOGIA:
Les classes seran totalment pràctiques, els alumnes experimentaran amb el cos, les sensacions i els sen-
timents.Es treballarà individualment i engrup.
El treball es desenvoluparà a partir de tècniques d’improvisació i tècniques de grup, utilitzant textos
d’escenes teatrals, elements de vestuari, escenografia i elements musicals com a suport. Com a treball
previ es farà incís en l’escalfament i la preparaciódel cos i la veuabansde l’activitat.

AVALUACIÓ:
Pel caràcter totalment pràctic de l’assignatura nohi haurà prova escrita a final de curs. L’assignatura s’a-
valuarà seguint els següents criteris: 50% nota de treball de curs 50% nota de classe. Per poder superar
l’assignatura caldrà una nota mínima de 5 en cadascun dels dos apartats i no superar el nombre màxim
de2absències.
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DonesenelsegleXXI:UnaVisió Interdisciplinària

CRÈDITS: 3 CURS: tots
PROFESSORA (COORD.):NildaESTRELLAiSAYAG
QUADRIMESTRE:Segon
PRESENCIAL/SEMIPRESENCIAL:Presencial
HORARI:Dimarts i dijousde les 14 a les 15hores

PROFESSORATCOL·LABORADOR:
Joan Isidre Badell, Francesca Bartrina, Claude Carcenac, Isabel Carrillo, Lluïsa Cotoner, Pilar Goda-
yol, Eva Espasa, Nilda Estrella, Montse Faro, Esther Fatsini, Rosa Guitart, Miquel Àngel Sánchez,
CarmeSanmartí,MontserratVall,MontserratVilalta.

OBJECTIUS:
L’assignatura vol aproximar-se a la història i a la realitat de les dones en el món actual, considerant les
aportacions teòriques i pràctiques que, des de diferents àmbits, permeten tenir un coneixement global
i interdisciplinari. Prenent el gènere com a fil conductor s’analitzarà la complexitat de les diverses pro-
blemàtiques i dels reptesde lespolítiquespúbliques.

CONTINGUTS:
1.Dona, dretshumans i desenvolupament
2.Els estudis degènere: temesd’interès i conceptesbàsics /sexe/gènere, androcentrisme,patriarcat...)
3.Històriadelsmoviments feministes: liberal, socialista, radical...
4.Els debatsdelsmoviments feministes: família, alliberament sexual, violència...
5. Polítiquesdegènere:
a.Polítiquesdels organismes internacionals governamentals i nogovernamentals
b.Tipologiade lespolítiques: igualtat formal, igualtatd’oportunitats, acciópositiva, de gènere...

6.Àmbitsdeconcrecióde lespolítiques:
a.Elmercatde treball: ocupació/ atur; segregacióocupacional; discriminació salarial...
b. Sistemaeducatiu: escolamixta/ escola coeducativa; la construcciódel gènere...
c. Salut: elmónde la cura, unmón femení?
d.Cultura: la donaenelmónde la literatura i el cinema

METODOLOGIA:
L’assignatura s’estructurarà en forma de seminari per tal d’afavorir la participació i el diàleg. La dinàmi-
ca de les classes combinarà les explicacions, les lectures, la projecció de vídeos i l’anàlisi d’altres docu-
ments, i comptarà amb la col·laboració de persones expertes en els estudis de gènere que aportaran la
seva experiència i els seus coneixements.

AVALUACIÓ:
L’avaluació tindrà encompte:
a.L’assistència i participació en lesdiferents sessionsde l’assignatura (80%).
b.La realitzacióde les activitats individuals i del grupqueesplanteginen lesdiferents sessions.
c.La realització d’unamemòria escrita sobre els continguts treballats i el procés seguit en l’assignatu-
ra.

d.La lecturad’un llibre i la reflexió escrita sobre el contingut.
Per aprovar l’assignatura cal obtenir unmínimde5encada activitatd’avaluació especificada.
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BIBLIOGRAFIA:
Acker, S.Género y Educación. Reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanza y feminismo.Madrid: Narcea,

1995.
Alemany,C.Yonohe jugadonunca conElectroL.Madrid: Institutode laMujer, 1989.
Anderson,B.;Zinsser, J.Historia de lasmujeres: unahistoria propia.Barcelona:Crítica, 1991, vol. I i II.
Beneria, L. “Reproducción, producción y división sexual del trabajo.” “La globalización de la economía

y el trabajode lasmujeres”.RevistaEconomía ySociología del trabajo, núm. 13-14, 1991.
Borderías, C.; Carrasco, C.; Alemany, C. Las mujeres y el trabajo: rupturas conceptuales. Barcelona: Icaria,

1994.
Camps,V.El siglo de lasmujeres.Madrid:Cátedra, 1998.
Dahlerup,D. (ed.).The newwomen’s movement. Femininsm and political in Europe and theUSA. Sage Publi-

cations,Forthcoming, 1986.
Diversos autorsEl feminisme comamirall a l’escola.Barcelona: ICE, 1999.
Diversos autors Mujer y educación. Educar para la igualdad, educar desde la diferencia. Barcelona: Graó,

2002.
Duran,M.A.Mujer, trabajo y salud.Madrid:Trotta, 1992.
Einsentein,Z.Patriarcado capitalista y feminismo socialista.México: SigloXXI, 1980.
Evans,M. Introducciónal pensamiento feminista contemporáneo.Madrid:Minerva, 1997.
Friedan,B.La fuente de la edad.Barcelona:Planeta, 1994.
Fuss,D.Enessència.Feminisme, naturalesa i diferència.Vic:EumoEditorial, 2000.
Hernes,H.Elpoder de lasmujeres y el estadodel bienestar.Madrid:VindicaciónFeminista, 1990.
Lewis, J. “Thedebaton sex andclass”.NewReview, núm. 149, 1985.
López, I.; Alcalde, A.R. (coords.). Relaciones de género y desarrollo.Hacia la equidad de la cooperación.Ma-

drid:Los librosde la catarata, 1999.
Mackinon,C.Haciauna teoría feminista delEstado.Madrid:Cátedra, 1995.
Miles,M.; Shiva,V.Ecofeminismo.Barcelona: Icaria, 1997.
Moreno,M.Del silencio a la palabra.Madrid: Institutode laMujer, 1991.
Montero,R.Historias demujeres.Madrid:Alfaguara, 1995.
Muraro R.M; Boff, L. Femenino e masculino. Uma nova consciência para o encontro das diferenças. Rio de

Janeiro: Sextante, 2002.
Nash,M.Mujer, familia y trabajo enEspaña.Barcelona:Anthropos, 1983.
Pateman,C.El contrato sexual.Barcelona:Anthropos, 1995.
Piussi,A.M.Bianchi,L. (ed.).Saber que se sabe.Barcelona: Icaria, 1996.
Rambla, X.; Tomé, A. Una oportunidad para la coeducación: las relaciones entre familia y escuela. Barcelona:

ICE, 1998.
Showstach,A. (ed.).Lasmujeres y elEstado.Madrid:Vindicación feminista, 1987.
Swan,A.Acargodel estado.Barcelona:Pomares-Corredor, 1992.
Tubert, S.Mujeres sin sombra.Maternidady tecnología.Madrid: SigloXXI, 1991.
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FonamentsHistòricsde laCatalunyaContemporània (HCCO)

N189
CRÈDITS: 3.
PROFESSORA:CarmeSANMARTÍ iROSET
QUADRIMESTRE:Primer.Lliure elecció
HORARI:Dilluns i dimecresde 14 a 15hores

OBJECTIUS:
Aquesta assignatura pretén introduir l’estudiant en el coneixement de la història deCatalunya des dels
inicis del segleXIX,per tal de familiaritzar-los ambaspectesdecaràcterpolític, econòmic i cultural.

METODOLOGIA:
El curs consta de classes teòriques i classes pràctiques repartides equilibradament. Les classes teòri-
ques desenvoluparan el contingut previst en el temari mitjançant les explicacions de la professora. Les
classespràctiques es realitzarana travésde textos imaterial audiovisual.

CONTINGUTS:
Tema1.Catalunya enel segleXIX. Introducció:La fi de l’AnticRègim. (1833-1868) Industrials i polítics.

La situació agrària. El Romanticisme. (1868-1874) El sexenni revolucionari. La I República. (1874-
1898)La restauracióborbònica.Anarquisme imovimentobrer. Sorgimentdel catalanismepolític.

Tema 2. Catalunya en el segleXX. (1898-1923) La crisi del sistema de la Restauració. Pèrdua de les colò-
nies d’ultramar. La Setmana Tràgica. L’Assemblea de Parlamentaris. Sindicalisme i pistolerisme.
L’obrapolítica i cultural de laMancomunitat.Modernisme inoucentisme.

Tema 3. Dictadura, II República i Guerra Civil (1923-1939). Catalunya sota la dictadura de Primo de
Rivera. LaGeneralitat Republicana. L’alçamentmilitar i les seves conseqüències. Les avantguardes
artístiques.

Tema 4. El franquisme (1939-1975). La postguerra. Política interior i aillacionisme internacional. Els
canvis en la dècadadels cinquanta i el «desarrollismo»dels seixanta.Crisi i fi de la dictadura. La resis-
tència cultural.

AVALUACIÓ:
Els continguts pràctics s’avaluaràn demanera continuada amb les intervencions a classe i ambel treball
realitzat per cada estudiant (40%de la nota final). Un examen a finals del quadrimestre (60%de la nota
final), quecaldrà aprovarper fer lamitjana amb lanotapràctica, avaluarà els continguts teòrics.

BIBLIOGRAFIA:
Balcells,Albert.Historia contemporáneadeCataluña. Barcelona:Edhasa, 1983.
Balcells, Albert. Història del nacionalisme català: Dels orígens als nostres temps. Barcelona: Generalitat de

Catalunya, 1992.
Ferret,Antoni.Compendi d ’història deCatalunya. Barcelona:Claret, 1995.
Fontana, Josep.La fi de l’AnticRègim i la industrialització (1787-1868). Barcelona:Ed. 62, 1988.
Hurtado,V. i altresAtles d ’història deCatalunya. Barcelona:Ed. 62, 1995.
Nadal, Joaquim;Wolff,Philippe (dir.).Història deCatalunya.VilassardeMar:Oikos-Tau, 1983.
Riquer, Borja de; Culla, Joan B. El franquisme i la transició democràtica (1939-1988). Barcelona: Ed. 62,

1989.
Salrach, J.M. (dir.)Història deCatalunya. (vol. 6).Barcelona: Salvat, 1984.
Sobrequés iCallicó, J. ed.Història contemporàniadeCatalunya.Vols I-II.Barcelona:Columna, 1998.
Termes, Josep.De la revolució de setembre a la fi de la guerra civil (1868-1939). Barcelona:Ed. 62, 1989.
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Històriade laCiència:ciència,tecnologia isocietat

PROFESSOR:JoaquimPLAiBRUNET
LLIUREELECCIÓ:3 crèdits (Bloc I) / 4,5 crèdits (Bloc II)
QUADRIMESTRE:1r
HORARI:dilluns, de 13 a 14h /dimarts i dijous, de 13 a 15h

L’assignatura esdivideix endosblocs complementaris.

Bloc I (3 crèdits): Fonaments metodològics, recursos historiogràfics i orígens de la ciència moderna.
(S’imparteixdesde l’1 d’octubre fins al 8denovembrede2007)

Boc II (4,5 crèdits): Ciència i societat: professionalització de la ciència i evolució tecnològica. (S’im-
parteixdesdel 12denovembrede2007 fins al final del 1r quadrimestre)

OBJECTIUS:
(a)Exposar els orígens i els fonamentsde la ciència.
(b)Analitzar els trets característics que permeten que una disciplina es pugui qualificar com a científi-
ca.

(c)Presentar una visió panoràmica del procés de desenvolupament del coneixement científic i tecnolò-
gic.

(d)Oferir a l’estudiant elements que li permetin de situar la seva activitat acadèmica en relació amb l’e-
voluciódel coneixement científic i tècnic.

(e)Fomentar el pensament raonat, ponderat i crític, amb la intenció d’estimular el gust pel coneixe-
ment i la curiositatper saber.

CONTINGUTS:
Bloc I
0.Fonamentsmetodològics, historiografia i recursosbibliogràfics.
1.Quèentenemper ciència?Quèdistingeix la ciènciad’altres formesdeconeixement?
2.Ciència antiga i ciència grecoromana.
3.L’activitat científica a l’edatmitjana.

Bloc II
4.Renaixement iRevolució científicadel segleXVII.
5.La ciència a la il·lustració.L’enciclopedisme.Ciència, societat iRevolució Industrial.
6.La ciència al segleXIX:professionalitzacióde la ciència.La tecnologia: electricitat,
màquines, energia i comunicacions.La ciència en lahistòriadel pensament.

7.La ciència al segleXX: activitat i aplicació espectacular i generalitzadade la ciència i de la
tecnologia.

AVALUACIÓ:
1.Exposicions a classe, ambunpesquepot variar entre el 20%iel 30%de lanota final.
2. La recensiód’un llibre escollit per l’estudiant, ambunavaloraciódel 20%.
3.Unassaig sobreun tema, ambunavaloraciódel 20%.
4.Unexamenglobal, ambunavaloracióquepot variar entre el 40%iel 30%de lanota final.

BIBLIOGRAFIA:
Escomentarà i esdonarà enel punt0de fonamentsmetodològics.
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Cultura iCivilització Germàniques

Els estudiants deTraducció i Interpretacióquehancursat opensen cursar el Seminari de llengua català-
alemany o el Seminari de llengua espanyol-alemany no poden escollir aquesta assignatura com a lliure
elecció.

N1349
Lliure elecció
CRÈDITSUVIC:4,5
CRÈDITSECTS:4
QUADRIMESTRE: Segon

Aquesta assignaturadecampus s’imparteix enalemany i en format semipresencial

PROFESSORS/ES:LucreciaKEIM

OBJECTIUS:
1. Familiaritzar els estudiants amb la culturadels païsosdeparla alemanya.
2.Apropar els estudiants a la interpretació dels textos de la cultura d’origen com a productes d’aquesta
cultura.

3.Ajudar els estudiants a desenvolupar una actitud crítica enfront els referents culturals en textos que
podrien ser encàrrecsde traducció.

4.Oferir als estudiants recursosbàsicsdecercadedocumentació enaquest àmbitdeconeixement.
5.Donar als estudiantspautesper tal de raonar la seva estratègiade resoluciódeproblemes.

MÈTODESDOCENTS:
Es treballarà a partir d’encàrrecs de treball en grup i individualment sota el guiatge del professorat.
L’objectiu serà sempre augmentar els coneixements enciclopèdics i desenvolupar un esperit crític da-
vant els textos analitzant els referents culturals. Els encàrrecs de treball aniran acompanyats d’una re-
flexió sobre la feina feta. Finalment s’haurà de preparar un portafoli que reflecteixi el progrés en l’ad-
quisiciódecompetències.

PROGRAMA:
1.Definicióde referents culturals.Traducció i referents culturals.
2.Geografia física i política.Traduccióde topònims.
2.Esdevinementshistòrics clau.Referències culturals intertextuals.
3. Introducció als recursos econòmics.Aspectes contrastius.
4.Aspectes de la realitat social, política i econòmica. Contrastació de sistemes socials. La realitat da-
rreradel text.

5.Rituals i costums.Traduccióde referents culturals.

AVALUACIÓ:
L’avaluació serà contínua i final en base a un portafoli. El portafoli s’anirà preparant durant el quadri-
mestre i inclourà una part de reflexió i una part de documentació. La participació activa a les classes
també serà avaluada. S’haurandepreparar textos, fer treball de recerca i presentacions.

BIBLIOGRAFIA:
Griesbach,H.Aktuell und interessant.München:Langenscheidt, 1990.
Luscher,R.DeutschlandnachderWende.München:Verlag fürDeutsch, 1994.
www.goethe.de/materialien/landeskunde
www.dhm.de/lemo/home.html
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Cultura iCivilització Anglosaxones

Els estudiants deTraducció i Interpretacióquehancursat opensen cursar el Seminari de llengua català-
anglès o el Seminari de llengua espanyol-anglès no poden escollir aquesta assignatura com a lliure elec-
ció.

N1339
Lliure elecció
CRÈDITSUVIC: 4,5
CRÈDITSECTS:4
QUADRIMESTRE: Segon

Aquesta assignaturadecampus s’imparteix enanglès i en format semipresencial

PROFESSORS/ES:RonaldPUPPO

OBJECTIUS:
-Familiaritzar-se ambaspectes claudediverses societats angloparlants actuals i les fites cabdals de la ci-
vilització i cultura anglosaxona.
-Conèixer algunes de les obres literàries i dels documents políticsmés representatius d’aquesta trajec-
tòria.
-Conèixer a grans trets l’evolucióde la llengua anlgesa i les influènciesque l’hanplasmat.
-Potenciar l’anglès coma llengua vehiculard’estudi.

MÈTODESDOCENTS:
Atesa la gran envergadura dels continguts de l’assignatura, s’hi farà una aproximació temàtica que fa
possible: examinar alguns esdeveniments i tendències més rellevants, contemplar-ne els aspectes uni-
versals/particulars, i descobrir i/o cultivar un sentit d’apreciació crític no només envers la civilització
anglosaxona sinó tambéenvers lapròpia.

PROGRAMA:
-ElsEstatsUnitsd’Amèrica, avui
-LaRepúblicad’Irlanda
-LaGranBretanya, avui
-Els orígens i el desenvolupamentde la civilització anglesa
-L’èpocade l’AnglèsMitjà.L’AnglaterradelsTudor i dels Stuart

AVALUACIÓ:
Lanota s’obté amb la redacciódequatre (4) exercicis escrits (tres de caràcter individual i un engrup) so-
bre textos relacionats amb el temari i, amés, l’estudiant realitzarà un examen parcial i un examen final,
en cadaundels quals redactaràdos (2) assaigs (350-400paraulesmínimcada assaig).

BIBLIOGRAFIA:
Bailynet al. (ed.).TheGreatRepublic:AHistory of theAmericanPeople. Little,Brown&Co., 1986.
Kearney,H.TheBritish Isles:AHistory ofFourNations.Cambridge: 1989.
Hussey,Gemma. Ireland today: anatomyof a changing state.Dublin:Townhouse /Viking, 1993.
May It Please theCourt:Themost SignificantOralArgumentsMadeBefore the SupremeCourt since 1955. Peter
Irons andStephanieGuitton (ed.).TheNewPress: 1993.
Pyles,T.TheOrigins andDevelopment of theEnglishLanguage.Harcourt, 1972.
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Cultura iCivilitzacióFrancòfones

Els estudiants deTraducció i Interpretacióquehancursat opensen cursar el Seminari de llengua català-
francès o el Seminari de llengua espanyol-francès no poden escollir aquesta assignatura com a lliure
elecció.

N1359
Lliure elecció
CRÈDITSUVIC:4,5
CRÈDITSECTS:4
QUADRIMESTRE: Segon

Aquesta assignaturadecampus s’imparteix en francès i en format semipresencial

PROFESSORS/ES:ClaudeCARCENAC

OBJECTIUS:
Aquesta assignatura té l’objectiud’oferir una visiópanoràmica actual deFrança i dels països francòfons.
Aquesta aproximació imposa una diversificació dels objectes d’estudi, tant sociològics, com històrics,
polítics, etc.

MÈTODESDOCENTS:
El fil conductor està constituït per un recull de textos.Tot i això, segon els interessos de l’alumnat, s’a-
profundirà en alguns temes concrets. S’exigirà una participació activa, com també una reflexió pròpia
sobre els contingutsde l’assignatura.

PROGRAMA:
1. França, la sevaorganització territorial administrativa i institucional.
ElsDOM-TOM.
2.Elspersonatgeshistòrics convertits enmites.
3. La llenguacomaelementd’unió i d’expressió.La francofonia.
4.Els gransdebatsde laFrançad’avui dia.

AVALUACIÓ:
Durant el curs, cada estudiant participarà en una exposició oral que constituirà el 40%de la nota final.
El 60% restant resultarà de l’examen escrit final que avaluarà els coneixements adquirits durant el se-
mestre.

BIBLIOGRAFIA:
FauréChristineMai68, jour et nuit,DécouvertesGallimard, 1998.
Gillieth,PierreB.A-B.AGaulois, Pardès, 2005.
Hagège,C.Le souffle de la langue.Voies et destins des parlers d ’Europe. París:Odile Jacob, 1992.
Julaud, Jean–JosephL’Histoire deFrance pour lesNuls, First édition. 2004.
L’état de laFrance, édition2005-2006,Paris: LaDécouverte, 2005.
Mauchamp,Nelly.LaFrance de toujours,Cle International, 1987.
Monnerie,A.LaFrance aux cents visages, FLE, 1996.
«Napoléonet sonmythe.Vérités etmensonges»NotreHistoirenº 218, février 2004.
Pastoureau,Michel,Les emblèmes de laFrance, EditionsBonneton, 1998.
Rémond,R. Introductionà l’histoire de notre temps. 3 vol.PointsHistoire.París: Seuil, 1974.
Ross, Steele,Civilisation progressive du français,Cle International, 2002.
«France 2005.Portrait d’une société»SciencesHumaines, nº 50 septembre-octobre 2005.
Walter,H.Le français dans tous les sens. París:RobertLaffont, 1988.
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PROFESSORATDEL’ESCOLAPOLITÈCNICASUPERIOR

Aguilar iVillalba,Daniel daniel.aguilar@uvic.cat
Agustí iCalm,Albert albert.agusti@uvic.cat
Anton i Solà,M.Dolors mdolors.anton@uvic.cat
Aramayo iGarcia,Alejandra alejandra.aramayo@uvic.cat
Arquimbau iCano,Roger roger.arquimbau@uvic.cat
Ayats iBansells, Josep josep.ayats@uvic.cat
Barniol iNoguer,Núria nuria.barniol@uvic.cat
Bau iMacià, Josep josep.bau@uvic.cat
Baucells iColomer,Albert albert.baucells@uvic.cat
Bertran iCoulada, Joan joan.bertran@uvic.cat
Blanch iColat,Consol consol.blanch@uvic.cat
Borralleras iAndreu,Cristina cristina.borralleras@uvic.cat
Caballeria i Suriñach,Miquel miquel.caballeria@uvic.cat
Calle iRosingana,Malu malu.calle@uvic.cat
Camprodon i Subirachs, Jordi jordi.camprodon@uvic.cat
Capellas iHerms,Montserrat montserrat.capellas@uvic.cat
Carrió iLlach,M.DelMar mdelmar.carrio@uvic.cat
Casas iArcarons,Carme carme.casas@uvic.cat
Castejón iFernández, JoanAnton juanant.castejon@uvic.cat
Castellana iMéndez,Francesc francesc.castellana@uvic.cat
Cirera iViñolas,Eva eva.cirera@uvic.cat
Comas iMora,Enric enric.comas@uvic.cat
Corbera i Subirana,Montserrat montserrat.corbera@uvic.cat
Crusellas iFont,M.Àngels angels.crusellas@uvic.cat
Cullell iDalmau,Marta marta.cullell@uvic.cat
Dalmau iRoda,Anna anna.dalmau@uvic.cat
Damian iCastellví, Fina fina.damian@uvic.cat
Dudet iCalvo,M.Esperança esperanza.dudet@uvic.cat
Escriu i Justo,Roger roger.escriu@uvic.cat
Fabre iVernedes,Ramon ramon.fabre@uvic.cat
Faro iBasco,Montserrat montserrat.faro@uvic.cat
Ferran iMelich,Antoni antoni.ferran@uvic.cat
Font iPalomera,Marc marc.font@uvic.cat
Font iViñolas, Ismael ismael.font@uvic.cat
Garrote iMartínez, JoanAntoni joanantoni.garrote@uvic.cat
Gómez iVilladangos,Montse montse.gomez@uvic.cat
Goñi iMacià, JosepRamon josepramon.goni@uvic.cat
Horowitz iGassol, Jeaninne jeaninne.horowitz@uvic.cat
Hueso iMorell,Albert albert.hueso@uvic.cat
Iborra iArchs,Domènec ibosan@telefonica.net
Khan, Sarah sarah.khan@uvic.cat
Licata,Rosa rosa.licata@uvic.cat
López iGrimau,Víctor victor.lopez@uvic.cat
López iRocafiguera,Enric enric@uvic.cat
López i Sabater,Emili I. emilio.lopez-sabater@uvic.cat
M.MercèMolist iLópez mmerce.molist@uvic.cat
March iAmengual, JaumeM. jaume.march@uvic.cat
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Marti iPuig,Pere pere.marti@uvic.cat
Masoliver iPrieto,Montse montse.masoliver@uvic.cat
Maspons iBosch,Ramon ramon.maspons@uvic.cat
Mir iMauri,Moisès moises.mir@uvic.cat
Molera iMarimon, Judit judit.molera@uvic.cat
Nos iBarberà, Salvador salvador.nos@uvic.cat
Obradors iAranda,Núria nuria.obradors@uvic.cat
Olivella iGarcia,Mireia mireia.olivella@uvic.cat
Oliveras iMasramon, Julita julita.oliveras@uvic.cat
Ordeix iRigo, Juli juli.ordeix@uvic.cat
Ordeix iRigo,Marc marc.ordeix@uvic.cat
Otero iViñas,Marta marta.otero@uvic.cat
Pericas iCasals,Raimon raimon.pericas@uvic.cat
Pla iBrunet, Joaquim joaquim.pla@uvic.cat
Planas iCuchí, Jordi jordi.planas@uvic.cat
Prat iAyats, Josep josep.prat@uvic.cat
Raventós iCanet,Lídia lidia.raventos@uvic.cat
Reig iBolaño,Ramon ramon.reig@uvic.cat
Reig iVaello,Xavier xavi.reig@uvic.cat
Riboldi iMiró,Lluís lluis.riboldi@uvic.cat
Riera iCusí, Sebastià sebastia.riera@uvic.cat
Roma iCastanyer, Josep josep.roma@uvic.cat
Serra i Jubany,Xavier xavier.serra@uvic.cat
Serra i Serra,Moisès moises.serra@uvic.cat
Serrat i jurado, JosepMaria josepmaria.serrat@uvic.cat
Solà iCotxarrera, JoanRamon joanramon.sola@uvic.cat
Solé iCasals, Jordi jordi.sole@uvic.cat
Suriñach iCodina, Jordi jordi.surinach@uvic.cat
Surinyac iAlbareda, Jordi jordi.surinyac@uvic.cat
Surinyach iAlbareda,Antoni antoni.surinyach@uvic.cat
Tarragona iFelip,Anna anna.tarragona@uvic.cat
Torres iFeixas,Carles carles.torres@uvic.cat
Torres iMoreno,Miriam miriam.torres@uvic.cat
Turet iCapellas, Josep josep.turet@uvic.cat
Tyler, Susan susan.tyler@uvic.cat
Urrea iGales,Víctor victor.urrea@uvic.cat
Vall iMayans,Montse montse.vall@uvic.cat
Vancells i Flotats, Joan joan.vancells@uvic.cat
Vernis iRovira,M.Carme mcarme.vernis@uvic.cat
Vila i Serra, Jaume jaume.vila@uvic.cat
Vilalta iFerrer,Montserrat montse.vilalta@uvic.cat
Vilar iBayo,Manel manel.vilar@uvic.cat
Vinyes iVila, Jesús jesus.vinyes@uvic.cat
Viver iFabregó, Jordi jordi.viver@uvic.cat
Zaiats,Vladimir vladimir.zaiats@uvic.cat
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Personaldels serveisde l’EscolaPolitècnicaSuperior

Ballús iPujol,Anna anna.ballus@uvic.cat
Casadevall iCodina,Miquel miquel.casadevall@uvic.cat
Escalera iBarrionuevo,Xavier xavier.escalera@uvic.cat
Fernández iVillena, Josep jose.fernandez@uvic.cat
Gaja iGonzález,Esther esther.gaja@uvic.cat
Lecina iVeciana,Oriol oriol.lecina@uvic.cat
Morcillo iMercader,Gina gina.morcillo@uvic.cat
Oliveras i Sala,Conxi concepcio.oliveras@uvic.cat
Puntí i Freixer, Joaquim joaquim.punti@uvic.cat
Serra iEspaulella, Jordi jordi.serra@uvic.cat
Solé iCasals,Núria nuria.sole@uvic.cat
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