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Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

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

1. Explicar amb paraules pròpies el funcionament d'un computador tipus Von Neuman: la seva estructura 
interna a nivell dels subsistemes processador, bus, memòria i entrada/sortida i l'execució d'un programa 
en llenguatge màquina. Explicar també les diferències més rellevants entre el llenguatge màquina dels 
computadors RISC i CISC.  

2. Definir el sistema de numeració convencional en base b per a la representació de nombres naturals i en 
particular en el cas binari (b=2) així com el sistema de representació de nombres enters en complement 
a dos (Ca2).  

3. Canviar la representació d'un nombre natural en base 2, 10 o 16 a una altra d'aquestes bases.  
4. Explicar que es un circuit lògic combinacional. Especificar la taula de la veritat de cadascuna de les 

portes lògiques bàsiques (Not, And, Or i Xor) i dels blocs multiplexor i descodificador.  
5. Analitzar circuits combinacionals petits (obtenir la seva taula de la veritat i els temps de propagació, així 

com dibuixar cronogrames del seu funcionament).  
6. Aplicar els algorismes aritmètics per a realitzar les operacions bàsiques (suma, resta, comparació i 

multiplicació i divisió per potencies de dos) sobre vectors de bits que representen nombres naturals en 
binari i nombres enters en complement a dos.  

7. Explicar que es un circuit lògic seqüencial (cas general de Mealy i cas particular de Moore). Especificar 
el funcionament d'un biestable D activat per flac i el seu esquema lògic intern usant dos multiplexors. 

8. Analitzar circuits seqüencials de Moore petits (obtenir el seu graf d'estats i el seu temps de cicle mínim, 
així com dibuixar cronogrames simplificats del seu funcionament).  

9. Sintetitzar (amb el menor nombre de biestables D activats per flanc i qualsevol de les tècniques 
estudiades en síntesi de circuits combinacionals) petits circuits seqüencials de Moore.  

10. Dibuixar l'esquema d'interconnexió dels subsistemes de memòria  
11. Explicar el concepte de processador digital seqüencial segons el model de Von Neuman.  
12. Descriure l'arquitectura bàsica d'un sistema microprocessador de propòsit general.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 



 

Competències específiques: 
 
EFB2. Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo , teoría de 
circuitos eléctricos , circuitos electrónicos , principio físico de los semiconductores y familias lógicas , dispositivos 
electrónicos y fotónicos , y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.  
EFB5. Conocimiento de la estructura , organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, 
los fundamentos de su programación , y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 
 
 
 
Competències genèriques: 
 
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 computadors Dedicació: 6 h Grup gran/Teoria: 2h  
Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 2 h  

Descripció Nivells d’abstracció en l’estudi d’un computador 
Evolució dels computadors 
Arquitectura de Von Neumann 
Llenguatges de programació 
Rendiment 
 

Activitats vinculades Primera prova escrita 
Pràctica 1 
Pràctica 6 

 
T2. Bases i sistemes de numeració Dedicació: 20h Grup gran/Teoria: 6h  

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 12 h 

Descripció Introducció als sistemes digitals 
Sistemes de numeració 
Aritmètica binaria 
Algebra de Boole 
 

Activitats vinculades Primera prova escrita 
Pràctica 1 
Pràctica 6 

 
T3. Circuits lògics combinacionals  Dedicació: 46 Grup gran/Teoria: 12h  

Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 30 h 

Descripció Portes lògiques. 
Codificadors i decodificadors 
Multiplexors i demultiplexors 
Comparadors 
Circuits sumadors i restadors 
Circuit de multiplicació 
Unitats aritmètico-lògiques 
 

Activitats vinculades Primera prova escrita 
Pràctica 2 
Pràctica 6 



 

Repte final 
 

T4. Sistemes seqüencials Dedicació: 34 Grup gran/Teoria: 8h  
Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 22 h 

Descripció Biestables asíncrons 
Biestables síncrons 
Circuits seqüencials síncrons 
Màquina d’estats finits: models de Moore i Mealy 
Anàlisi de circuits seqüencials síncrons 
Registres i comptadors 

Activitats vinculades Segona prova escrita 
Pràctica 3 
Pràctica 6 
Repte final 

 
T5. Microprocessadors Dedicació: 22 Grup gran/Teoria: 6h  

Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 12 h 

Descripció Estructura d’un sistema digital: bus de dades i control 
Estructura d’un computador elemental 
Funcionament d’un computador elemental. Instruccions 
 

Activitats vinculades Segona prova escrita 
Pràctica 4  i 5 
Pràctica 6 
Repte final 

 
T6. Memòries Dedicació: 22 Grup gran/Teoria: 6h  

Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 12 h 

Descripció Introducció. Tipus de memòries 
Organització interna d’una memòria 
Expansió de la mida de paraula i de la capacitat de la memòria 
Accessos a memòria 

Activitats vinculades Segona prova escrita 
Pràctica 4 i 5 
Pràctica 6 

 
 
 

 
Planificació d’activitats  

1. Prova escrita I: 
(Contingut 1 i 2 i 3) 
 

Dedicació:10 h Grup gran/Teoria: 2 h. 
Aprenentatge autònom: 8h 

Descripció general Prova individual d'aplicació pràctica (resolució d'exercicis i problemes) dels 
conceptes teòrics i procediments pràctics dels dos primers blocs de l’assignatura 
(continguts 1, 2 i 3) 
 

Material de suport Enunciat de la prova 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resolució de la prova. Aquesta prova representa el 20% de la qualificació final de 
l'assignatura. 
 

Objectius específics Recollir informació per a la avaluació sumativa 
 

2. Prova escrita II: 
(Contingut 4, 5 i 6) 
 

Dedicació: 10h Grup gran/Teoria: 2 h. 
Aprenentatge autònom: 8h 

Descripció general Prova individual d'aplicació pràctica (resolució d'exercicis i problemes) dels 
conceptes teòrics i procediments pràctics dels dos primers blocs de l’assignatura 
(continguts 4, 5 i 6) 
 

Material de suport Enunciat de la prova 
 

Lliurable i vincles Resolució de la prova. Aquesta prova representa el 20% de la qualificació final de 



 

amb l’avaluació l'assignatura. 
 

Objectius específics Recollir informació per a la avaluació sumativa 
 

3. Pràctica 1. Entorn de desenvolupament Arduino 
 

Dedicació: 12h Grup petit/Laboratori: 4h. 
Aprenentatge autònom: 8h 

Descripció general Conèixer l’entorn de programació amb la placa de desenvolupament Arduino. 
Entendre les especificacions bàsiques d’un microcontrolador. 
Instal·lació del IDE i realització de les primeres aplicacions, editar el codi, compilar-lo 
i depurar-ho amb les eines disponibles del sistema 
 
 

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. 
 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Realitzar petits programes amb la placa de desenvolupament.  
Conèixer els elements bàsics d’un microprocessador 
 

 
4. Pràctica 2. Circuits combinacionals 
 

Dedicació: 8h Grup petit/Laboratori: 4h. 
Aprenentatge autònom: 4h 

Descripció general Disseny de circuits combinacionals senzills amb portes lògiques a partir d’unes 
especificacions donades 
Experimentar les funcions bàsiques integrades en circuits MSI. Decodificadors i 
Multiplexadors 
 

Material de suport Guia de l’activitat 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Informe previ a l’inici de la sessió 
Informe amb els conclusions de l’experiència realitzada 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Sintetitzar circuits combinacionals utilitzant tant portes lògiques universals com amb 
circuits MSI.  
 

 
5. Pràctica 3. Circuits seqüencials 
 

Dedicació: 8h Grup petit/Laboratori: 4h. 
Aprenentatge autònom: 4h 

Descripció general Experimentar el funcionament de les bàscules J-K i D 
 

Material de suport Guia de l’activitat 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Informe previ a l’inici de la sessió 
Informe amb els conclusions de l’experiència realitzada 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Saber dissenyar un sistema digital seqüencial bàsic 
 

 
6. Pràctica 4. Integració de sistemes 
 

Dedicació:8h Grup petit/Laboratori: 4h. 
Aprenentatge autònom: 4h 

Descripció general Experimentar els circuits aritmètics integrats bàsics  
Integrar-ho amb la placa de desenvolupament Arduino 
 

Material de suport Guia de l’activitat 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Informe previ a l’inici de la sessió 
Informe amb els conclusions de l’experiència realitzada 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Integració de sistemes combinacionals i seqüencials amb una placa de 



 

desenvolupament per la resolució de petits problemes. 
 
 

 
 
 

7. Pràctica 5. Introducció al llenguatge màquina i 
assemblador 
 

Dedicació: 6h Grup petit/Laboratori: 2h. 
Aprenentatge autònom: 4h 

Descripció general Utilització d’un simulador per executar programes escrits en llenguatge ensamblador. 
 

Material de suport Guia de l’activitat 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Informe previ a l’inici de la sessió 
Informe amb els conclusions de l’experiència realitzada 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Entendre les opcions més importants que proporciona un simulador  
Mostrar com s’emmagatzemen les dades en memòria i el comportament dels 
registres més importants. 
 
 

 
 

8. 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) 

Proves escrites: 40%  
Pràctiques: 25% 
Pràctica final (repte): 15%  
Avaluació continuada: 20%  
Totes les notes són obligatòries. Es pot recuperar la pràctica final (repte) i els exàmens teòrics. 
 
 
 

 
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: 
Floyd, T. L. “Fundamentos de Sistemas Digitales (Digital System Fundamentals)”, Prentice Hall 
David Money Harris y Sarah L. Harris. Digital Design and Computer Architecture. Morgan Kaufmann 
 
Complementària:  
M. Morris Mano y Charles R. Kime. “Fundamentos de diseño lógico y de computadores”. Prentice Hall.  
 
 
 
Altres recursos:  
Recursos en línia: Presentacions i apunts de l’assignatura al Moodle 
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