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Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

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

• Modelar els diversos elements en un sistema de comunicacions 
• Calcular els paràmetres bàsics d'eficiència, amplada de banda i utilització en xarxes de comunicacions 
• Explicar les funcions dels protocols d'enllaç i avaluar i analitzar els paràmetres bàsics 
• Explicar i comparar les diverses tècniques de commutació 
• Explicar els protocols TCP/IP 
• Analitzar i desenvolupar l'adreçament IP en una xarxa 
• Calcular el subnetting VLSM 
• Explicar els protocols d'encaminament IP 
• Identificar i inspeccionar les capçaleres d'una trama amb un analitzador de xarxa 
• Diferenciar entre protocol UDP i TCP 
• Explicar les característiques del protocol TCP 
• Explicar la finestra lliscant i el control de congestió a TCP 
• Explicar els conceptes bàsics de les xarxes inalàmbriques 

 
 
 
 
 
 
 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències específiques: 
1. CEFC11: Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Distribuïts, 
les Xarxes de Computadors i Internet i dissenyar i implementar aplicacions basades en elles. 
2. CETI1: Capacitat per comprendre l'entorn d'una organització i les seves necessitats en l'àmbit de les 
tecnologies de la informació i les comunicacions. 
3. CETI2: Capacitat per seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i 
mantenir les tecnologies de maquinari, programari i xarxes, dins dels paràmetres de cost i qualitat adequats. 
4. CETI4: Capacitat per seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar i gestionar xarxes i infraestructures de 
comunicacions en una organització. 
 
 
 



 

 
 
 
 
Competències genèriques: 
 
 
 
 
 

 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 40 27% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori 20 13% 

Aprenentatge autònom  90 60% 
 

 
Continguts 

T1. Xarxes de computadors i Internet  Dedicació: 12h Grup gran/Teoria: 4h  
Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 6 h 
 
 

Descripció Introducció a les xarxes de computadors 
Conceptes de protocol i servei 
Arquitectura de protocols: els models OSI i TCP/IP 
 

Activitats vinculades Primera prova escrita 
Pràctica 1 
 

 
T2. Xarxes IP Dedicació: 46 h Grup gran/Teoria: 12h  

Grup petit/Laboratori: 8h 
Aprenentatge autònom: 26 h 
 

Descripció Els Protocols a Internet 
El protocol IP 
Adreçament IP,subnetting.altres protocols de suport a IP (ICMP, ARP, DHCP). 
Encaminament en Internet 
Saber com s'encamina un datagrama, què és la taula d'encaminament 
Encaminament estàtic i dinàmic 
d'encaminament IGP i EGP 
 

Activitats vinculades Primera prova escrita 
Exercicis del tema 
Pràctiques 1 a 7 
Repte final 

 
T3. El protocol TCP Dedicació:  26h Grup gran/Teoria: 6h  

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 18 h 
 

Descripció Introducció als Serveis de la capa de Transport 
Multiplexat i demultiplexat 
Transport sense connexió: UDP 
Principis d'un servei de transferència de dades fiable 
Transport orientat a connexió: TCP 
Fonaments del Control de la Congestió 
El Control de Congestió TCP 
 

Activitats vinculades Primera prova escrita 
Pràctiques 5 i 6 
Exercicis del tema 
Repte final 



 

 
 

T4. Xarxes de commutació  Dedicació: 34h Grup gran/Teoria: 10h  
Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 20 h 
 

Descripció Xarxes de commutació 
Commutació de circuits: Comportament temporal 
Commutació de missatges: Comportament temporal i semàntic 
Commutació de paquets: circuit virtual i datagrama, encaminament 
Retard i Pèrdua a las Xarxes de Commutació de Paquets 
Control de flux i de congestió 
 

Activitats vinculades Segona prova escrita 
Exercicis del tema 
Pràctiques 4 i 5 
 

 
T5. Capa d’enllaç Dedicació: 18h Grup gran/Teoria: 4h  

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

Descripció Capa d'Enllaç: Introducció i Serveis 
Tècniques de detecció i Correcció d'Errors 
Protocols d'Accès al medi: Accés Múltiple amb Detecció de Portadora (CSMA) i 
amb Detecció de Colisions (CSMA/CD). 
La tecnologia Ethernet 
 

Activitats vinculades Segona prova escrita 
Exercicis del tema 
Pràctica 5 
 

 
 

T6. Xarxes LAN inalàmbriques  Dedicació: 14h Grup gran/Teoria: 4h  
Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 8 h 
 

Descripció Entorn d’aplicació 
Requisits bàsics de les xarxes inalàmbriques 
Tecnologia LAN inalàmbrica 
Control d’accés al medi 
 

Activitats vinculades Segona prova escrita 
Exercicis del tema 
Pràctica 6 
Repte final 

 

 
Planificació d’activitats  

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 4, 5 i 6) 
 

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 
 

Prova escrita II: 
(Contingut 1 i 2 i 3) 
 

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 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 
 

Pràctica 1. Introducció als paràmetres de xarxa TCP/IP 
 

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

Descripció general Comandes bàsiques de xarxa en entorn Windows i Linux 
 
 

Material de suport Guia de l’activitat 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Informe amb els conclusions de l’experiència realitzada 
 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Conèixer els paràmetres bàsics de configuració TCP/IP d’un ordinador 
 

 
Pràctica 2. Introducció al Packet Tracer 
 

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

Descripció general Conèixer aquesta eina de simulació i aprendre algunes de les seves tasques 
bàsiques de funcionament com són els dispositius que es poden simular, modes de 
treball, captura de trames, etc 
 
 

Material de suport Guia de l’activitat 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Informe amb els conclusions de l’experiència realitzada 
 
 

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

 
Pràctica 3. Configuració bàsica d’un router 
 

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

Descripció general Conèixer les comandes bàsiques de configuració d’un router i aplicar-ho en diverses 
topologies de xarxa senzilles. 
 

Material de suport Guia de l’activitat 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Informe amb els conclusions de l’experiència realitzada 
 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Realitzar la configuració bàsica d’un router, tant dels paràmetres globals com de les 
diverses interfícies del mateix. 
 

 
Pràctica 4. Encaminament estàtic i dinàmic 
 

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

Descripció general Configuració d’una topologia completa de xarxa utilitzant encaminament estàtics i 
dinàmics entre els routers de la mateixa.  
 

Material de suport Guia de l’activitat 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Informe amb els conclusions de l’experiència realitzada 
 
 



 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Ser capaç de configurar l’encaminament estàtic d’un router 
Configuració del protocol d’encaminament dinàmic RIP 
Us correcte de les rutes per defecte 
 

 
Pràctica 5. L’analitzador de protocols Wireshark 
 

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

Descripció general Conèixer una eina d’anàlisi de protocols que permet el monitoratge de paràmetres 
de xarxa i capturar tràfic. 
 

Material de suport Guia de l’activitat 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Informe amb els conclusions de l’experiència realitzada 
 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Utilització de l’analitzador per avaluar el rendiment d’una xarxa i anàlisi de les trames 
capturades a través de la descodificació de les mateixa. 
 
 

 
Pràctica 6. Comunicacions inalàmbriques 
 

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

Descripció general Treballar amb comunicacions inalàmbriques mitjançant la placa de desenvolupament 
Arduino. 
 

Material de suport Guia de l’activitat 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Informe amb els conclusions de l’experiència realitzada 
 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Crear programes que permetin la comunicació inalàmbrica de la placa Arduino amb 
un ordinador 
 

 
 

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: 
Stallings, “W. Comunicaciones y redes de computadores”. Prentice Hall 
James F. Kurose, Keith W. Ross. “Redes de Ordenadores: Un enfoque descendente”. Pearson 
 
 
Complementària: <opcional> 
 
Tanenbaum, Andrew S. “Redes de computadoras”. 4a ed. Prentice-Hall,  
 
 
Altres recursos: 
Recursos en línia: Presentacions i apunts de l’assignatura al Moodle 
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