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GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA DE GESTIÓ I SISTEMES DE LA INFORMACIÓ

103806 - ADMINISTRACIÓ I SEGURETAT DE SISTEMES

Informació general

Tipus d'assignatura : Optativa
Coordinador : Alfons Palacios Gonzàlez
Curs: Quart
Trimestre: Primer
Crèdits: 6
Professorat: 

Léonard Janer Garcia  <leonard@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català

La documentació de l'assignatura serà majoritàriament en Anglès. Poden haver-hi documents en castellà i català, però l'idioma principal serà anglès.

Per tant, l'estudiant ha de poder llegir correctament de l'anglès.

 

Competències que es treballen

Comú

Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seva fiabilitat, segureta i qualitat, 
segons els principis ètics i la legislació i normativa vigent

Coneixement, administració i manteniment de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques

Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, escollint el paradifma i els llenguatges de 
programació més adequats

Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius i dissenyar i implementar aplicacions basades en els seus 
serveis

Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Distribuidors, les xarxes de computadores i Internet i 
dissenyar i implementar aplicacions basades amb elles.

Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica  en els àmbits nacional europeus i internacional

Específica

Capacitat d'identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats que es puguin presentar

Capacitat per comprendre i aplicar els principis de l'avaluació de riscos i aplicar-los correctament en l'elaboració i execució de plans d'actuació

Bàsiques i Generals

mailto:leonard@tecnocampus.cat


Capacitat per conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'Enginyer Tècnica en Informàtica i 
treballar amb especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment

Transversal

Que els estudiants coneixin un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, d'acord amb les 
necessitats que tindran les graduades i els graduats a cada titulació

Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interidisciplinar ja sigui com un membres més, o realitzant tasques de 
direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en 
compte els recursos disponibles

Descripció

En acabar la assignatura es tindran les bases necessàries per analitzar la seguretat en entorns informàtics, tant des del punt de vista dels equips terminals, 
com de la connectivitat, i la securització perimetral. Es coneixerà el marc normatiu associat, i com dur a terme la gestió de auditories

Resultats d'aprenentatge

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

1. Conèixer el marc normatiu vigent
2. Identificar els elements de una norma ISO especialment de la sèrie 27000
3. Entendre la funcionalitat i les diferents formes de donar resposta a la problemàtica de Autenticació, Autorització i Accounting
4. Conèixer i haver utilitzats eines i plataformes per la monitorització i la auditoria de seguretat
5. Conèixer les diferents solucions de seguretat en nodes i xarxes
6. Entendre el funcionament d'eines de gestió de syslog
7. Entendre els entorns SIEM
8.  Entendre i conèixer les diferents solucions de securització de equips terminals
9. Entendre els entorns NAC

10.  Conèixer solucions de securització de protocols (a diferents capes, encaminament, ...)
11. Entendre el concepte de securització perimetral
12. Entendre i conèixer solucions de firewalling (UTM)
13. Entendre i conèixer soluciones de IDS, IPS
14. Entendre i conèixer els conceptes de Encriptació, Integritat, Confidencialitat i Autenticitat
15. Entendre i conèixer els conceptes de sistemes de clau pública i clau privada
16. Entendre i conèixer les Xarxes Privades Virtuals
17. Entendre i conèixer eines i solucions per l'anàlisi forense en diferents entorns
18. Entendre i conèixer les solucions SDN
19. Entendre la problemàtica dels entorns mòbils

Metodologia de treball

Les hores d'aprenentatge dirigit comprenen:

1. Classes teòric/pràctiques en grup gran (tota la classe) 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.

2. Activitats que 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).

3. Presentacions de forma individual i/o en grups de temes concrets relatius al temari de l'assignatura
4. Redacció d'informes de forma individual i/o en grups de temes concrets relatius al temari de l'assignatura
5. Execució de projectes (en equips de treball) per treballar habilitats, competències transversals
6. Resolució de problemes en un temps determinat en format de reptes per avaluar la capacitat de l'estudiant davant situacions quotidianes de mercat 
7. 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.

Continguts

1. Introducció i Conceptes Bàsics
2. Legislació i Normes

1. Normes ISO (Sèrie 27000) ...
3. Polítiques de Seguretat 

1. AAA: Autenticació, Autorització i Registre
2. Recuperació (Disaster Recovery)
3. Manteniment de la Integritat
4. Auditories



5. Penetration Test
6. Monitorització

4. Seguretat en Nodes i Xarxa 
1. SIEM ...
2. NAC ...

5. Seguretat Perimetral
1. Firewall
2. UTM
3. IPS
4. IDS

6. Encriptació 
1. Integritat, Confidencialitat, Autenticitat (CIA)
2. Sistemes de Clau Pública i Clau Privada
3. Xarxes Privades Virtuals

7. Anàlisi Forense
8. SDN
9. Entorns Mòbils

Activitats d'aprenentatge

1. Entorns d'autoaprenentatge online, amb laboratoris, proves autoavaluació, ...
2. Pràctiques amb entorns simulats
3. Pràctiques amb solucions i eines de mercat
4. Projectes de configuració, instal·lació de sistemes, serveis i solucions
5. Projectes globals
6. Reptes individuals i en grup
7. Presentacions
8. Treball en Grup

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.

Sistema d'avaluació

1. Examen 15%
2. Activitats ONLINE 20%
3. Pràctiques 20%
4. Projectes 20%
5. Reptes 15%
6. Presentacions 10%


