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Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

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. 
 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 
Competències específiques 

CIN1_Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, 
assegurant la seva fiabilitat, seguretat i qualitat, segons els principis ètics i la legislació i normativa vigent 
 

CIN5_Coneixement, administració i manteniment de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques 
 

CIN10_Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius i dissenyar i 

implementar aplicacions basades en els seus serveis 

CIN11_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. 

 

E5_Coneixement de l'estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtic, els 
fonaments de la seva programació i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria 
 
EIS5_Capacitat d'identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats que es puguin presentar 
 

Competències genèriques 

T1_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 
 

B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tan 
especialitzat com no especialitzat 
 
G6_Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o 
distribuides integrant hardware, software i xarxes, d'acord amb els coneixements adquirits i en l'àmbit 
de la tecnolgia específica que realitzi l'estudiant 
 
G7_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 
 
Continguts: 

1. Introducció i Conceptes Bàsics 
1.1. Seguretat 
1.2. Administració 



1.3. Amenaces 
2. Legislació i Normes 

2.1. LOPD 
2.2. Signatura Electrònica 
2.3. Esquema Nacional de Seguretat 
2.4. Document de Seguretat 
2.5. Normes ISO (Sèrie 27000) 

3. Polítiques de Seguretat 
3.1. AAA: Autenticació, Autorització i Registre 
3.2. Recuperació (Disaster Recovery) 
3.3. Manteniment de la Integritat 
3.4. Auditories 
3.5. Penetration Test 
3.6. Monitorització 

4. Seguretat en Nodes i Xarxa 
4.1. Seguretat de Sistemes 
4.2. Seguretat d’Aplicacions 
4.3. Syslog 
4.4. SIEM 
4.5. Solucions de Securització Local 

5. Seguretat en Xarxa 
5.1. Securització dels equips 
5.2. NAC 
5.3. Securització dels protocols de enrutament 

6. Seguretat Perimetral 
6.1. Firewall 
6.2. UTM 
6.3. IPS 
6.4. IDS 
6.5. Filtrat de continguts 
6.6. Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) 

7. Encriptació 
7.1. Integritat, Confidencialitat, Autenticitat 
7.2. Sistemes de Clau Pública i Clau Privada 
7.3. Xarxes Privades Virtuals 

8. SDN 
9. Entorns Mòbils 

 
Planificació d’Activitats: 

1. Activitats de Simulació i Emulació 
2. Configuració i instal·lació d’eines i serveis i aplicacions 
3. Projecte de Seguretat 
4. Presentacions 
5. Treball en Grup 
 
Criteris d’avaluació i mètode de qualificació 

 Examen Teòric: 20% 

 Activitats de Simulació i Emulació: 30% 

 Projectes de configuració de Serveis i eines: 15% 

 Projecte de Seguretat: 20% 

 Repte Global: 10% 

 Avaluació Continuada: 5% 


