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OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA: Assolir un coneixement general i un 
punt de vista tecnológic propi sobre els dife rents elements que entren en joe en 
els sistemes informatics actuals des d'una perspectiva dual: programari i 
maquinari. S'hi posara especial emfasi en les tecnologies de la comunicació i 
en les perspectives tecnológiques , socials. i económiques que els diferents 
avan~os han motivat alllarg de la historia recent. L'alumneJa haura d'acreditar 
I'assimilació deis conceptes basics. el maneig delléxic, i la destresa minima 
sufic ient en ala manipulació de les aplicacions informatiques comunament 
esteses, incloent·hi aquelles que es refereixen a la cerca y gestió d'informació 
a Internet. 

TEMARI : 

-; . Generalitats 
1.1. El món digital vs. el món analógic 
1.2. El concepte de informació digital 
2. Historia de la computacio 
2.1.lntroducci6 
2.2. l ' Generaci6 
2.3. 2' Generaci6 
2.4 . 3a Generació 
2.5. 4a Generació 
2.6. 5a Generació 
3. Hardware ¡ software 
3. 1. Hardware 
3. U . La CPU 
3. 1.2. Memoria RAM 

J 3.1 3. Dispositius de emmagatzematge 
3.1.4. Fonts d'alimentacio 
3.1.5. Placa base 
3. 1.6. Alt res components 
3.2 . Software 
3.2 .1. Tipus d'aplicacions 
4. Sistemes operatius 
4. 1. Oefinic ió i concepte 
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D 4.2. Aspectes básics 
D 4.2.1 . Els processos 
D 4.2.2 . El sistema de filxers 
O 4.3. Crides al sistema 
D 5. Xarxes d'ordinadors 
D 5.1. Oefinició i conceptes basics 
D 5.2. Evolució de les xarxes 
'] 5.3. Tipus de xarxes 
D 5.4. Components d'una xarxa 
O 5.5. Tipologies 
O 5.6. Avantatges i inconvenients 
D 6. Protocols d'lnternet 
D 6.1. El protocol TCP/IP 
'] 6.2. Aspectes práctics 
2 Introducció a ITIL 
3 Seguretat i LO PO 
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METODOLOGIA DOCENT: 
TEORIA 

Classes magistrals on se desenvolupara el temari , tent servir com a base el 
dossier de I'assignatura, motivant-hi la participació deis alumnes i el debat de 
les diferents conseqüencies derivades de la implementació deIs diferents tipus 
de tecnologíes 
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PRACTIQUES: 

Realització de practiques d'una setmanal a laboratori, basades en aplicacions 
software i analisis hardware. de obligatori compliment per aprovar I'assignatura. 

SISTEMA D'AVALUACIÓ: 

Examen final i avaluació continuada 

ALTRES qÜESTIONS 

OBSERVACIONS: 

Data Signatura del Cap del Departament 

29 de juny de 2008 
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