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FUNCIÓ A DESENVOLUPAR

Impartició de l’assignatura “Microcomputadors” del Grau 
en Enginyeria Informàtica.

DETALLS DE L’ASSIGNATURA “MICROCOMPU-
TADORS (6 crèdits):

 Planificació
· L’assignatura consta de teoria (3 h/setmana, en blocs
de 2h i 4h quinzenalment) i laboratori (1 h/setmana, 
en blocs de 2 hores cada dues setmanes) de febrer a 
juny del 2014 (15 setmanes). 
Hi  haurà  1 grup de teoria i 1 de laboratori.

· Les hores efectives totals són:
5 h/setmana per 15 setmanes, és a dir, 75 hores.
· Horari a convenir, dins de la franja de 8h a 14h.

 Descriptors
·  Traducció de rutines i/o fragments de codi d’alt nivell a

assemblador d’una màquina real (IA32) i enllaçar  rutines
en assemblador amb un llenguatge d’alt  nivell (C).

·  Estructura interna i el funcionament dels principals com-
ponents de la jerarquia de memòria i les tècniques per a
millorar-ne el rendiment.

·  Mecanismes de detecció i correcció d’errors.
·  Sistemes d’emmagatzematge de dades.
·  Llenguatges màquina (ISA) i els trets característics dels

diferents paradigmes (com ara RISC-CISC).
·  Tècniques emprades pel disseny de computadors basa-

des en paral·lelisme (com ara: segmentació,  processa-
dors superescalars, processadors VLIW, extensions vec-
torials i SIMD, processadors multifil, multiprocessadors 
i multicomputadors).

·  Rendiment de fragments de codi i/o aplicacions (tant en
assemblador com en alt nivell) considerant components
com: la jerarquia de memòria, els sistemes d’ emmagat-
zematge, el disseny del llenguatge màquina (ISA) i les 
principals tècniques de disseny de processadors
basades en paral·lelisme.

·  Optimització de fragments de codi per tal de millorar-
ne el rendiment i/o consum tenint en compte: la jerar-
quia de meòria, els sistemes d’emmagatzematge, el
disseny del llenguatge màquina (ISA) i les principals
tècniques de disseny de processadors basades en paral-
lisme.

REQUISIT INDISPENSABLE:
 Doctor/a.

ES VALORARÀ:
 Preferentment títol Doctor/a en Informàtica o 
camps relacionats.
 Experiència en la investigació i recerca.
 Experiència en docència universitària.
 Acreditat per l’AQU o ANECA. 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS:
 Capacitat per treballar en equip.
 Habilitats comunicatives.
 Implicació i compromís en els projectes docents.

S’OFEREIX:
 Contracte temporal com a professor associat per a 

impartir l’assignatura Microcomputadors de 6 crèdits.

LLIURAMENT CURRÍCULUM:
Adreça electrònica:   rrhh@tecnocampus.cat

DATA TERMINI LLIURAMENT CV: 
13 de gener de 2014

PROFESSOR/A 
DELS ESTUDIS DE GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
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