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Descripció general 

Nom de l’assignatura: Electrònica Digital 1  
 
Crèdits ECTS: 4 
 
Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica – Grau en Enginyeria Mecànica   
 
Curs: 2015-16 / 2 
 
Idioma d’impartició: Català  
 
Tipus d’assignatura: Obligatòria  
 
 

 
Professorat 

Responsable: Andreu Comajuncosas (comajunc@tecnocampus.cat)  
 
Altres:  
 
 

 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
-Convertir dades numèriques entre diferents sistemes de numeració. 
-Deduir la funció de circuits digitals amb portes lògiques. 
-Dissenyar circuits digitals que implementin funcions senzilles. 
-Analitzar i sintetitzar circuits combinacionals amb portes, decodificador i memòria ROM. 
-Explicar la funció dels principals circuits aritmètics que operen sobre nombres naturals en binari i nombres 
enters en complement a dos. 
-Explicar la funció dels principals circuits seqüencials. 
 
 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències específiques: 
 
CE.11. Conèixer els fonaments de l’electrònica. 
 
Competències genèriques: 
 
CB.3. Que els estudiants tinguin la capacitat d’aplegar  i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva 
àrea d’estudi) per a expressar judicis  que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caràcter social, 
científic o ètic. 
 
 

 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 24 24% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori 10 10% 
Activitats dirigides 6 6% 

Aprenentatge autònom  60 60% 
 
 



 

 
Continguts 

Funcions lògiques.  Dedicació: 27 h. Grup gran/teoria: 6 h. 
Grup petit/laboratori: 4 h. 
Activitats dirigides: 2 h. 
Aprenentatge autònom: 
15 h. 
 

Descripció Portes lògiques. 
Àlgebra de Boole. 
Simplificació de funcions lògiques. 
Sistemes de numeració binari, decimal i hexadecimal. Conversió entre sistemes. 
Tecnologies TTL i CMOS. Nivells lògics, marges de soroll, retards, consum, fan in 
i fan out. 
 

Activitats vinculades Primera prova parcial. 
Resolució d’exercicis. 
Pràctiques de laboratori. 
 

 
Circuits combinacionals.  Dedicació: 25 h. Grup gran/teoria: 6 h. 

Grup petit/laboratori: 2 h. 
Activitats dirigides: 2 h. 
Aprenentatge autònom: 
15 h. 
 

Descripció Codificador, decodificador, multiplexor, demultiplexor, convertidor de codi. 
Anàlisi de temps de propagació. 
Síntesi amb portes lògiques, amb decodificador, i amb memòria ROM. 
 

Activitats vinculades Primera prova parcial. 
Resolució d’exercicis. 
Pràctiques de laboratori. 
 

 
Circuits aritmètics.  Dedicació: 25 h. Grup gran/teoria: 6 h. 

Grup petit/laboratori: 2 h. 
Activitats dirigides: 2 h. 
Aprenentatge autònom: 
15 h. 
 

Descripció Circuits aritmètics per a nombres naturals.  
Semisumador, sumador i restador. 
Codis BCD i Gray. 
Circuits aritmètics per a nombres enters en complement a dos. 
 

Activitats vinculades Segona prova parcial. 
Resolució d’exercicis. 
Pràctiques de laboratori. 
 

 
Circuits seqüencials.  Dedicació: 23 h. Grup gran/teoria: 6 h. 

Grup petit/laboratori: 2 h. 
Aprenentatge autònom: 
15 h. 
 

Descripció Circuits multivibradors. 
Bistables. SR, D, JK, T. 
Monostables. Astables. 
Registres de memòria i de desplaçament. 
Comptadors asincrònics i sincrònics. 
 

Activitats vinculades Segona prova parcial. 
Resolució d’exercicis. 
Pràctiques de laboratori. 
 



 

 
 

 
Planificació d’activitats  

Primera prova parcial. 
 

Dedicació: 12 
h. 

Grup gran/teoria: 2 h. 
Aprenentatge autònom: 
10 h. 
 

Descripció general Prova escrita d’avaluació dels continguts desenvolupats a la primera meitat del curs. 
 

Material de suport Enunciat de la prova. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resolució de la prova. 
La qualificació representa un 37.5% de la nota del curs. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Explicar conceptes teòrics corresponents a la primera meitat del curs. 
Resoldre exercicis corresponents a la primera meitat del curs. 
 

 
Segona prova parcial. 
  
 

Dedicació: 12 
h. 

Grup gran/teoria: 2 h. 
Aprenentatge autònom: 
10 h. 
 

Descripció general Prova escrita d’avaluació dels continguts desenvolupats a la segona meitat del curs. 
 

Material de suport Enunciat de la prova. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resolució de la prova. 
La qualificació representa un 37.5% de la nota del curs. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Explicar conceptes teòrics corresponents a la segona meitat del curs. 
Resoldre exercicis corresponents a la segona meitat del curs. 
 

 
Resolució d’exercicis. 
 

Dedicació: 36 
h. 

Grup gran/teoria: 10 h. 
Activitats dirigides: 6 h. 
Aprenentatge autònom: 
20 h. 
 

Descripció general Caldrà resoldre alguns dels exercicis proposats. 
 

Material de suport Col·lecció d’exercicis. 
Apunts, llibres, característiques de components i altre material de suport. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Generalment aquests exercicis s'hauran de resoldre fora de l'aula. Algun d'ells serà 
resolt pels estudiants dins de l'aula, de forma col·laborativa en grups de dos o tres 
estudiants, i exposat a la pissarra. 
Aquesta activitat no contribuirà directament a la nota del curs. Tanmateix, la seva 
realització serà molt útil per a la preparació de les proves escrites. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Resoldre exercicis relacionats amb els continguts de l'assignatura. 
 

 
Pràctiques de laboratori. 
 

Dedicació: 30 
h. 

Grup petit/laboratori: 10 h. 
Aprenentatge autònom: 
20 h. 
 

Descripció general Caldrà muntar circuits al laboratori relacionats amb els continguts de  l’assignatura, 
segons un guió proporcionat pel professor, contestar unes qüestions prèvies i 
redactar un informe posterior explicant el funcionament del circuit. 
 

Material de suport Guions de les pràctiques proporcionats pel professor. 
 



 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Qüestions prèvies i informes de les pràctiques. 
La qualificació de les pràctiques representarà un 25% de la nota del curs 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Dissenyar circuits digitals senzill, muntar-los amb components discrets, detectar i 
corregir els possibles errors de muntatge, i comprovar el seu correcte funcionament. 
 

 
 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 

La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables: 
Primera prova parcial: 37.5% 
Segona prova parcial: 37.5% 
Pràctiques de laboratori: 25% (5% cadascuna de les 5 pràctiques) 
Examen de recuperació: 75% 
 
 

 
Normes de realització de les activitats 

Hi haurà una primera prova parcial a meitat de curs i una segona prova parcial a final de curs. 
Per als estudiants que no superin l’avaluació durant el curs, es mantindrà el 25% de la qualificació de pràctiques, 
i es farà un examen de recuperació global que valdrà el 75% de la nota. 
 
 

 
Metodologia docent 

L'assignatura consta de tres hores setmanals de classes presencials a l'aula i dues hores quinzenals de 
pràctiques de laboratori. A l'aula s'aniran alternant l'exposició dels conceptes teòrics, la resolució d'exercicis i 
exemples d'aplicació per part del professor, i ocasionalment, la resolució col·laborativa i exposició a la pissarra 
d'algun exercici per part dels estudiants. Al laboratori els estudiants, en grups de dos o tres, realitzaran 
experiments relacionats amb els continguts de l'assignatura. 
 
Els estudiants hauran de dedicar un temps addicional, no presencial, a la resolució d'exercicis, elaboració 
d'informes de les pràctiques de laboratori i preparació de les proves escrites. 
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