
 

Programació de Microprocessadors 
 
 

Nom de l’assignatura: Programació de Microprocessadors 

Descripció general 

Crèdits ECTS: 4 

Titulació: Grau en enginyeria informàtica de gestió i sistemes d’informació 

Curs: 2015-2016 /2 

Idioma d’impartició: Català 

Tipus d’assignatura: Obligatòria 

 

Responsable: 

Professorat 

Léonard Janer (leonard@tecnocampus.cat) i Pere Barberán (barberan@tecnocampus.cat) 

 

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

Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

1. Descriure què és un microcontrolador, conceptes bàsiques i diferències amb un microprocessador 

2. Detallar  com es representen a la memòria del computador els tipus de dades elementals i estructurats 
típics dels llenguatges d'alt nivell, i aplicar els algorismes per fer les operacions bàsiques amb aquests 
tipus de dades 

3. Entendre la diferència entre diferents arquitectures de sistemes (RISC,CISC,...) 

4. Diferenciar els diferents modes d’adreçament dels microprocessadors i microcontroladors 

5. Entendre el funcionament de les interrupcions 

6. Descripció de la placa de desenvolupament Arduino 

7. Desenvolupament de diverses aplicacions senzilles enfocades a l’ús dels microcontroladors en els 
entorns reals 

8. Descriure els dispositius que permeten fer operacions d'entrada/sortida en un computador 

9. Enumerar els diferents elements que permeten emmagatzemar la informació amb què treballa un 
computador, entreveient aspectes tecnològics i arquitectònics per a la implementació dels registres, de 
la memòria principal i de la memòria cache 

 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències específiques: 

CIN.9 Capacitat de conèixer, comprendre els elements bàsics d’un microcontrolador, així com els components 
bàsics que els conformen. 

 

Competències genèriques: 

CB.5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre 
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. CT.1. . Que els estudiants coneguin un tercer idioma, que serà 
preferentment l’anglès, amb un nivell adequat tant oral com escrit d’acord amb les necessitats que els graduats i 
graduades tindran en els seus estudis. 
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Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiant 

 Dedicació 

Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 20 20% 

Grup mitjà/pràctiques   

Grup petit /laboratori 10 10% 

 Activitats dirigides 10 10% 

Aprenentatge autònom  60 60% 

 

1- Introducció 

Continguts 

Dedicació: 11 

Grup gran/Teoria: 4 

Grup petit/Laboratori: 2 

Activitats dirigides: 0 

Aprenentatge autònom: 5 

Descripció:  

Introducció als microcontroladors i microprocessadors. Diferències bàsiques i característiques principals 

Introducció a la plataforma hardware Arduino i el microcontrolador Atmel328P 

Activitats vinculades Activitat 1 

 

2 – Arquitectures Dedicació: 25 

Grup gran/Teoria: 4 

Grup petit/Laboratori: 4 

Activitats dirigides: 2 

Aprenentatge autònom: 15 

Descripció: 

Els sistemes CISC vs RISC 

Registres vs Memòria 

Entrades i Sortides. Analògiques i Digitals 

Activitats vinculades Activitat 2 i Activitat 3 

 

3 – Gestió de processos Dedicació: 18 

Grup gran/Teoria: 6 

Grup petit/Laboratori: 0 

Activitats dirigides: 2 

Aprenentatge autònom: 10 

Descripció: 

Registres especials (PC, SP, FP, Status Register) 

Crides i funcions. 

Stack 

Activitats vinculades  



 

 

4 – Conjunt d’instruccions i modes d’adreçament Dedicació: 18 

Grup gran/Teoria: 4 

Grup petit/Laboratori: 2 

Activitats dirigides: 2 

Aprenentatge autònom: 10 

Descripció: 

El conjunt d’instruccions i els codes d’operacions 

Modes d’adreçament 

Activitats vinculades Activitat 4 

 

5 – Les interrupcions Dedicació: 28 

Grup gran/Teoria: 2 

Grup petit/Laboratori: 2 

Activitats dirigides: 4 

Aprenentatge autònom:20 

Descripció: 

Com modificar el cicle de vida d’un programa. Habilitació i inhabilitació d’interrupcions. Prioritats. Rutines 
de Gestió de la interrupció. Clocks i Timers 

Activitats vinculades Activitat 5 

 

 

Planificació activitats 

Títol de l’activitat 1: Entorn de desenvolupament 
Arduino 

Dedicació: 5 h 

 

GL: 2 h 

AA: 4 h 

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

Material de suport Guia de l’activitat 

Lliurament Codi de les diverses aplicacions desenvolupades. Prèviament el 
professor comprovarà el correcte funcionament de l’activitat 

Objectius específics En finalitzar l’activitat, l’estudiant ha de ser capaç de: 

Editar, compilar i depurar un programa en llenguatge Arduino. 

 

Títol de l’activitat 2: Entrades i sortides digitals Dedicació: 5 h 

 

GL: 2 h 

AA: 6 h 

Descripció general Desenvolupar diverses aplicacions per aprendre a treballar tant 
amb les entrades com amb les sortides digitals de la placa de 
desenvolupament. 

  

Lliurament Codi de les diverses aplicacions desenvolupades. Prèviament el 
professor comprovarà el correcte funcionament de l’activitat 

Objectius específics En finalitzar l’activitat, l’estudiant ha de ser capaç de: 



 

Comunicar-se a través de les entrades i sortides digitals del 
microprocessador. 

 

 

Títol de l’activitat 3: Entrades i sortides analògiques Dedicació: 10 h 

 

GL: 4 h 

AA: 6 h 

Descripció general Desenvolupar diverses aplicacions per aprendre a treballar tant 
amb les entrades com amb les sortides analògiques de la placa de 
desenvolupament. 

Material de suport Guia de l’activitat 

 

Lliurament  

Codi de les diverses aplicacions desenvolupades. Prèviament el 
professor comprovarà el correcte funcionament de l’activitat 

Objectius específics En finalitzar l’activitat, l’estudiant ha de ser capaç de: 

utilitzar correctament les entrades i sortides analògiques així com 
entendre els conceptes de conversió analògic/digital i PWM 

 

Títol de l’activitat 4: Entrades i sortides sèrie Dedicació: 5 h 

 

GL: 2 h 

AA: 4 h 

Descripció general Comunicar-se a través del port RS232 amb l’ordinador 

Material de suport Guia de l’activitat 

 

Lliurament Informe previ 

Informe final 

Objectius específics En finalitzar l’activitat, l’estudiant ha de ser capaç de: 

Crear programes que permetin comunicar la placa Arduino amb la 
consola de l’ordinador a través del port sèrie. 

 

Títol de l’activitat 5: Repte final Dedicació:  h 

 

GG: 2 h 

AA: 40 h 

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

Material de suport Placa arduino 

Lliurament Demostració del correcte funcionament del repte proposat 

Objectius específics En finalitzar l’activitat, l’estudiant ha de ser capaç de: 

Sintetitzar els coneixements vistos al llarg del curs. 

 

• Examen teòric: 20% 

Sistema de qualificació (avaluació) 

• Pràctica final (repte): 25% 

• Avaluació continuada: 35% 



 

• Projecte: 20% 

Totes les notes són obligatòries. 

Es pot recuperar la pràctica final (repte) i l’examen. 

• A totes les activitats és obligada l'assistència per a ser avaluades.  

Normes realització de les activitats 

• Les activitats són obligatòries. Les activitats no realitzades o a les que no s'ha assistit, són avaluades 
com a 0. 

Les hores d'aprenentatge dirigit comprenen: 

Metodologia docent 

• 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. 

Les eines a utilitzar són: placa de desenvolupament Arduino.  

Cal que tots els alumnes portin un ordinador portàtil 

• Margolis, Michael, Arduino Cookbook, Recipes to Begin, Expand, and Enhance your Projects, Second 
Edition, O’Reilly Media, 2012, ISBN: 978-1-449-31387-6 

Bibliografia: 

• Purdum, Jack, Beginning C for Arduino, Springer Science+Business Media, ISBN: 978-1-4302-4776-0, 
ISBN: 978-1-4303-4777-7 (eBook) 

• Presentacions i apunts de l’assignatura al Moodle. 

Recursos en línia: 

• Pàgina web Arduino : http://www.arduino.cc/ 

 


