
 

 
 

Sistemes Operatius 
 
 

 
Descripció general 

Nom de l’assignatura: Sistemes Operatius 
 
Crèdits ECTS: 6 
 
Titulació: Grau en enginyeria informàtica de gestió i sistemes d’informació 
 
Curs: 2015-2016 / 2 
 
Idioma d’impartició: Català 
 
Tipus d’assignatura: Obligatòria 
 
 

 
Professorat 

Responsable: Léonard Janer (leonard@tecnocampus.cat)  
 
Altres:  
 
 

 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 

1. Conèixer les principals arquitectures i serveis dels sistemes operatius 
2. Utilitzar les crides al sistema de diferents sistemes operatius 
3. Entendre la necessitat de disposar de mecanismes de protecció en entorns multiprocés i 

multiprocessador 
4. Entendre i definir els conceptes de fils, processos, i relacionar-los 
5. Entendre diferents mecanismes de planificació de CPU 
6. Aplicar mecanismes de comunicació i de sincronització entre processos 
7. Entendre els diferents Components implicats en les operacions d’entrada i sortida 
8. Entendre els diferents mecanismes de gestió de fitxers 
9. Conèixer diferents alternatives per tal de programar scripts per resoldre problemes recurrents en el 

sistema 
10. Entendre el funcionament de sistemes embedded 
11. Entendre els mecanismes de funcionament dels entorns cloud 
12. Entendre els mecanismes de comunicació entre processos a Internet amb sockets 

 
 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències comuns: 
 
CIN5: Coneixement, administració i manteniment de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques. 
 
CIN9: Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l’estructura i arquitectura dels computadors, així com els 
components bàsics que els conformen. 
 
CIN10: Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius i dissenyar i 
implementar aplicacions basades en els seus serveis 
 
 
Competències transversals: 
 
CT.1. Que els estudiants coneguin una tercera llengua, que serà preferentment l’anglès, amb un nivell adequat 
de forma oral i per escrit i d’acord amb les necessitats que tindran les graduades i graduats en cada titulació. 
 



 

 
 

 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 40 27% 
Grup mitjà/pràctiques 0  
Grup petit/laboratori 20 13% 

Aprenentatge autònom  90 60% 
 

 
Continguts 

T1: Introducció als Sistemes Operatius Dedicació: 14 h Grup gran/Teoria: 4h  
Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 8 h  

Descripció CONCEPTES BÀSICS: KERNEL, BOOTSTRAP, 
CONTROLLADORS, SYSTEM CALL, CACHÉ, MULTIPROCES, 
MULTIPROCESSADOR, PROTECCION, SEGURETAT 
FUNCIONS DEL SISTEMA OPERATIU, COMPONENTS I 
ESTRUCTURA BÀSICA 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA: UI, CLI, GUI, BATCH.API. 
CONTROL DE PROCESSOS, GESTIÓ FITXERS, 
COMMUNICATION SYSTEM CALLS, VIRTUAL MACHINE 

 

Activitats vinculades Activitats 1-4 
 

T2. Gestió de Processos Dedicació: 20h Grup gran/Teoria: 6h  
Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 12 h 

Descripció SECCIONS DE PROCESSOS: TEXT SECTION, STACK, DATA 
SECTION, HEAP, ... 
TIPUS DE PROCESSOS: I/O BOUND, CPU BOUNDS 
RELACIONS PROCESSOS: PID, FORK, EXEC 
MECANISMES DE COMUNICACIO INTERPROCESSOS (IPC) 
MESSAGE PASSING: BLOCKING/SYNCHRONOUS-
NONBLOCKING/ASYNCHRONOUS 

 

Activitats vinculades Activitats 1-4 
 

T3. Threads  Dedicació: 21h Grup gran/Teoria: 6h  
Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 13 h 

Descripció MODELS MULTITHREADS: MANY-TO-ONE,,ONE-TO-
ONE,MANY-TO-MANY 
SCHEDULER 
SIGNAL HANDLING 
CPU PRIORITY SCHEDULING 
MULTIPROCESSOR SCHEDULING 

 

Activitats vinculades Activitats 1-4 
 

T4. Sincronització de processos Dedicació: 22h Grup gran/Teoria: 6h  
Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 14 h 

Descripció RACE CONDITION 
CRITICAL SECTION 
ATOMICITAT 
LOCKS.  



 

SEMAFORS 
DEADLOCKS 
MONITORS 

 

Activitats vinculades Activitats 1-4 
 

T5. Memòria Dedicació: 14h Grup gran/Teoria: 4h  
Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 8 h 

Descripció CONCEPTES: CACHÉ, COMPILE TIME, LOAD TIME, 
EXECUTION TIME, SWAPPING 
DYNAMIC STORAGE 
FRAGMENTACIÓ 
PAGINACIÓ 
SEGMENTACIÓ 
MEMÒRIA VIRTUAL 

 

Activitats vinculades Activitats 1-4 
 

T6. Sistema de Fitxers Dedicació: 24h Grup gran/Teoria: 6h  
Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 16 h 

Descripció CONCEPTES BÀSICS: atributs, tipus, operacions 
Open file locking 
mètodes d'accès: sequencial,accès directe 
directoris i particions 
allocation Systems 

 

Activitats vinculades Activitats 1-4 
 

T7. Sockets i Sistema I/O Dedicació: 35h Grup gran/Teoria: 8h  
Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 23 h 

Descripció Introducció: bus, port, controlladors 
Memory-mapped I/O 
Programmed I/O 
Raw I/O 
Direct I/O 
UNIX Sockets 
Internet Sockets 

 

Activitats vinculades Activitats 1-4 
 

 
Planificació d’activitats  

1. Prova escrita : 
(Contingut tot el curs) 
 

Dedicació:10 h Grup gran/Teoria: 1 h. 
Aprenentatge autònom: 9h 

Descripció general Prova individual d'aplicació pràctica (resolució d'exercicis i problemes) dels 
conceptes teòrics i procediments pràctics de tots els blocs de l’assignatura 
 

Material de suport Enunciat de la prova 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resolució de la prova. 
 

Objectius específics Recollir informació per a la avaluació sumativa 
 

2. Exercicis Pràctics en Grup.  
 

Dedicació: 30h Grup petit/Laboratori: 10h. 
Aprenentatge autònom: 20h 

Descripció general Desenvolupar exercicis per l’assimilació dels conceptes de les sessions de teoria, en 
grups 



 

 
 

Material de suport Guia de l’activitat 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Codi de les diverses aplicacions desenvolupades. El professor comprovarà el 
correcte funcionament de l’activitat. Lliurament d’un qüestionari si es considera 
necessari. Els desenvolupaments inclouran programació en C, PERL, Python, Shell 
scripting... 
 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Realitzar petits programes amb la placa de desenvolupament.  
 

 
3. Reptes de seguiment en Grup 
 

Dedicació: 37h Grup petit/Laboratori: 6h. 
Aprenentatge autònom: 31h 

Descripció general Reptes associats als conceptes teòrics i amb el funcionament de diferents sistemes 
operatius: Windows, Linux, Android, Cloud... 
 

Material de suport Guia de l’activitat 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Informe amb els conclusions de l’experiència realitzada, i detall de les activitats 
desenvolupades 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Entendre les parts treballades de diferents sistemes operatius 
 

 
 

4. Repte final 
 

Dedicació:10h Grup petit/Laboratori: 2h. 
Aprenentatge autònom: 
8h 

Descripció general Avaluació individual i en grup dels coneixements obtinguts en la realització de les 
diferents activitats durant el trimestre 
 

Material de suport Guia de l’activitat 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Demostrar el correcte funcionament del repte proposat 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Sintetitzar els coneixements vistos al llarg del curs 

 
 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 

Actiivtat1: 15%  
Activitat 2: 25% 
Activitat 3: 25%  
Activitat 4: 20% 
Avaluació continuada: 15%  
 
Totes les notes són obligatòries. Es pot recuperar les activitats 1 i 4. 
 

 
Normes de realització de les activitats 

• A totes les activitats és obligada l'assistència per a ser avaluades.  
• Les activitats són obligatòries. Les activitats no realitzades o a les que no s'ha assistit, són avaluades 

com a 0. 
 
 

 
Metodologia docent 

Les hores d'aprenentatge dirigit comprenen:  
• Classes teòric/pràctiques en gran grup en les quals el professorat introdueix els continguts de 

l'assignatura i es realitzen activitats docents que persegueixen que l'estudiant sigui un protagonista actiu 
en l'adquisició dels seus coneixements.  



 

• Les activitats es realitzen en equips de dues persones. Aquestes activitats pràctiques es realitzaran tant 
en les classes amb grups reduïts com en les classes amb grups grans (tots els alumnes).  

• L’objectiu final és que l’alumne adquireixi els coneixements de l’assignatura mitjançant activitats les 
quals poden ser petites com projectes més complerts on intervinguin els coneixements que es van 
adquirint al llarg del curs. Dins les hores d'aprenentatge autònom es consideren les hores per a preparar 
les classes teòriques, les hores per a estudiar i consolidar els coneixements adquirits, les hores per a 
preparar el treball de les pràctiques i, per últim, les hores que l'estudiant pot dedicar a augmentar i 
complementar els seus coneixements sobre la matèria.  

 
 
 
Bibliografia 
 
Bàsica: 
 
Complementària:  
 
 
 
Altres recursos:  
Recursos en línia: Presentacions i apunts de l’assignatura al Moodle 
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