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GUIA DOCENT               Curs acadèmic 2010/11 
 

FONAMENTS DE COMPUTADORS 
 

Codi Tipus Curs/semestre Crèdits ECTS*

21293 Semestral 1er curs / 1er semestre 6,0 
(* 6,0 crèdits ECTS equivalen a 150 hores de feina de l’alumne. Per tant, es presenta una planificació de l’aprenentatge 
per aquesta càrrega de feina, que inclou tant les hores presencials com les no presencials.) 
 
IMPORTANT: A causa de la implantació del nou Grau en Enginyeria Informàtica, que comporta l’extinció 
dels estudis d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Gestió, el curs acadèmic 2010/11 les assignatures de primer curs d’aquestes dues titulacions s’impartiran 
seguint un model docent amb tutories presencials. La metodologia i els procediments d’avaluació 
s’especifiquen en la guia docent de cada assignatura. El curs vinent, 2011/12, ja no es faran tutories i 
només hi haurà les dues convocatòries d’examen. Una vegada extingit definitivament un curs del pla 
d’estudis, l’alumnat que no n’hagi superat les assignatures troncals i obligatòries, ha de continuar els 
estudis en el nou grau, amb el reconeixement de crèdits que s’hagi establert en la corresponent taula 
d’adaptació. 
 
ADVERTIMENTS: En aquesta guia es presenten les diverses opcions d’avaluació de l’assignatura per al 
curs 2010/11, entre les que hi ha l’acollir-se a una docència amb tutories. La càrrega de feina que 
suposarà seguir aquesta opció serà d’unes 50 hores o menys, depenent de les competències prèvies de 
cadascú. Alternativament, es pot optar per fer l’assignatura “Fonaments de computadors” de la titulació de 
Grau en Informàtica a la seu de Bellaterra durant el segon semestre del curs 2010/11. En aquest cas, la 
nota que s’hi obtingui es traspassarà com a nota de segona convocatòria d’aquesta assignatura. 
L’avantatge d’aquesta opció és que la docència és presencial amb ple suport dels professors. 
L’inconvenient pot raure en els horaris de les activitats i en el fet d’haver de seguir estudis a dues seus 
diferents. (Si es tria aquesta opció, cal comunicar-ho al professor perquè ho comuniqui a la persona 
responsable de Fonaments de computadors de la seu de Bellaterra.) 
 
Professor 

Nom Departament Despatx Adreça d’ e-mail Telèfon 

Ribas, Lluís Microlectrònica i Sistemes Electrònics S/251 Lluis.Ribas@uab.cat 937 287 752 

 

Objectius   
 
Els ordinadors són presents de fa temps a tot arreu, tant de forma evident com encastats en tota mena de 
productes. Independentment d’això, tots tenen la capacitat d’adquirir dades de l’entorn (inclosos els 
usuaris), processar-les d’acord amb un programa i, en la majoria de casos, retornar els resultats a l’entorn 
en formes molt diverses, en les que cal destacar la presentació multimèdia per als usuaris. En aquesta 
assignatura aprendreu com funcionen aquestes màquines i com es poden construir. Tot seguit, es detallen 
aquells coneixements i habilitats pràctiques que s’espera que desenvolupeu. 
 
Coneixements (resum dels continguts principals del programa de l’assignatura) 

– Conèixer l’arquitectura general d’un computador i, especialment, l’arquitectura de Von Neumann. 
– Saber com es representa la informació i, en particular, els nombres de forma digital: nombres 

naturals i enters, tant en signe i magnitud com en complement a 2. 
– Entendre els mecanismes de canvis de base en la representació de nombres. 
– Conèixer els rudiments de l’àlgebra de Boole per a la manipulació de funcions lògiques. 
– Tenir nocions dels circuits digitals i entendre la seva relació amb les funcions lògiques. 
– Conèixer les portes lògiques, els mòduls combinacionals i els elements de memòria bàsics. 
– Comprendre els conceptes de llenguatge màquina, d’instrucció (i adreçament), d’assemblador 
– Tenir nocions dels protocols de comunicació síncrons i asíncrons. 
– Entendre com funciona un processador i com es relaciona amb el seu entorn.  
– Saber com s’organitza la memòria d’un computador i els diferents tipus que hi ha. 
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Habilitats (aquelles de tipus pràctic desenvolupades al llarg de l’assignatura) 

– Realitzar operacions aritmètiques bàsiques amb nombres binaris. 
– Fer canvis de base de representació de nombres. 
– Treballar amb funcions lògiques. 
– Analitzar circuits digitals. 
– Dissenyar i simular circuits. 
– Programar en assemblador. 
 

 Competències  

– Capacitat d’anàlisi i síntesi. 
– Resolució de problemes. 
– Capacitat d’organització i planificació. 
– Comunicació oral i escrita. 
– Treball en equip. 
– Raonament crític. 

 

Capacitats prèvies 
 
No hi ha prerequisits establerts. És convenient que l’estudiant repassi nocions bàsiques d’aritmètica i 
d’electrònica. 

 
Continguts 
 
                                                                    

1. Arquitectura dels computadors  

Introducció. Història dels computadors. Organització general d’un computador. Arquitectura de Von 
Neumann. Estructura d’un processador: memòria i CPU.  

 
2. Representació de la informació  

Tipus de dades. Nombres naturals i fraccionaris. Representació binària. Canvis de base. Nombres amb 
signe. Operacions aritmètiques amb nombres binaris. 

 
3. Àlgebra de Boole i circuits digitals  

Funcions lògiques. Portes lògiques. Expressions booleanes. Propietats de l’àlgebra de Boole. 
Representacions canòniques. Minimització d’expressions booleanes. 

 
4. Circuits digitals combinacionals   
Circuits amb portes lògiques bàsiques. Mòduls combinacionals: codificadors, descodificadors, 
multiplexors, demultiplexors, sumadors i comparadors. 

 
5. Introducció als circuits seqüencials   
Elements de memòria: latch i flip-flop. El rellotge. Circuits amb latches i flip-flops. 

 
6. Arquitectura dels computadors (II)   
Arquitectura de Von Neumann: cicle d’execució d’instruccions i modes d’adreçament. Jerarquia de la 
memòria: registres, memòria principal i memòria secundària. Caché i DMA. Comunicacions: protocols i 
perifèrics. 
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Metodologia docent 
 
La metodologia docent es basa en el treball de l’estudiant, que ha de portar la feina feta a les sessions de 
tutoria. Així doncs, el curs s’estructura al voltant de les classes de tutoria que, llevat de la primera, 
consistiran en resolució de dubtes específics que es plantegin i en la defensa pública de les solucions que 
s’hagin proposat. 
 
En la primera sessió, es presentarà el treball de curs que s’haurà d’anar resolent progressivament. Cada 
sessió posterior haurà de servir per plantejar aquells problemes que hagin quedat irresolts o per presentar 
solucions als que ja hi havia. El professor actuarà de moderador de la discussió entre els estudiants i 
podrà fer suggeriments.  
 
Després de cada sessió (excepte la primera) caldrà lliurar una còpia de la documentació del treball del 
projecte en PDF, que serà avaluada i retornada.  
 
La darrera sessió, cada estudiant haurà de defensar el resultat del seu projecte. 
 

Avaluació 
 
Abans de passar a descriure com s’efectuarà l’avaluació amb la programació docent amb tutories, cal 

recordar que hi ha les opcions següents: 

A. Fer l’assignatura de Fonaments de computadors de la titulació de Grau en Informàtica a la seu de 

Bellaterra. En aquest cas, l’avaluació anirà a càrrec del professorat de l’assignatura i la nota que 

s’obtingui es transferirà a la de la segona convocatòria de Fonaments de computadors de 

l’enginyeria tècnica corresponent. 

B. Presentar-se als exàmens de primera (i/o segona convocatòria, si convé), en el cas que 

s’haguessin aprovat les dues parts (problemes i projecte) de l’avaluació continuada el curs 

2009/2010. En aquest cas, la nota de l’examen serà el 40% de la nota final i les notes de les 

dues parts constituiran el 60% restant, a parts iguals. És a dir, la nota final serà: 

Nota final = 40% examen (si ≥5) + 30% problemes + 30% projecte 

Si se suspèn l’examen, la nota final serà un suspès, amb independència del càlcul anterior. 

C. Seguir les activitats d’avaluació amb tutories. L’avaluació, en aquest cas, serà la que es descriu a 

continuació. 

D. Presentar-se a un examen ampliat en què la nota final serà la de l’examen. L’examen ampliat és 

el mateix examen que el de l’opció B però amb preguntes addicionals. Es podrà fer a les dues 

convocatòries.  

Al principi del curs s’ha d’informar al professor de quina opció d’avaluació es tria: no serà possible canviar 

d’una opció a l’altra després d’haver fet efectiva la tria. Amb tot, l’opció de fer l’examen ampliat és 

compatible amb les opcions B i C. 
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Per a l’opció C, l’horari de les activitats de tutoria és el següent: 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
09.00–10.00      
10.00–11.00      
11.00–12.00 Tutoria     
12.00–13.00 Grup matí (Aula XX)     
13.00–14.00      
15.00–16.00 Tutoria     
16.00–17.00 Grup tarda (Aula XX)     

La taula que hi ha a continuació presenta el calendari PROVISIONAL d’activitats presencials de 
l’assignatura per setmanes. És molt important que us reserveu temps per a la preparació de les activitats 
presencials. 

 Set-
mana  

Dies: 
Activitat Tema  Problemes  Activitat 

1 
20 
09 

2010 
23: T0 

T0. Introducció. Presentació de 
l’assignatura. 
T1. Història dels computadors. 
T2. Arquitectura dels 
computadors. Organització general 
d'un computador. Arquitectura de 
Von Neumann. Estructura d'un 
processador: Memòria i CPU. 

No n’hi ha. 

No presencial: 
Lectura de la guia docent i repàs de les 
presentacions T0, T1 i, especialment, T2.
Presencial: 10 minuts de presentació. 

2 
27 
09 

2010 
 

T3. Representació de la 
informació. Tipus de dades. 
Nombres naturals i nombres 
fraccionaris. Canvis de base. 
T4. Representació de nombres. 
Nombres binaris enters. 

Problemaris 
P3 (és el primer)
i P4. 

No presencial: 
Repàs de la teoria i resolució de 
problemes. 

3 
04 
10 

2010 
04: L0 

T5. Funcions lògiques. 
Portes bàsiques. Expressions 
lògiques. 
 

Problemari P5. 

No presencial: 
Repàs de la teoria, resolució de 
problemes i preparació del projecte. 
Presencial: 
Assistència a la sessió de tutoria L0. 

4 
11 
10 

2010 
 

T6. Àlgebra de Boole. 
Definició, propietats i teoremes 
derivats. Lleis de DeMorgan. 
T7. Optimització de funcions. 
Maxtermes i mintermes. 
Representacions canòniques. Mapes 
de Karnaugh. 

Problemaris 
P6 i P7. 

No presencial: 
Repàs de la teoria i resolució de 
problemes. Treball per fer la part L1 
(manipulació de funcions booleanes) del 
projecte d’assignatura. 

5 
18 
10 

2010 
 

T8. Circuits combinacionals. 
Implementació de circuits 
combinacionals amb portes 
bàsiques. Implementació de 
funcions amb multiplexors i 
descodificadors de lògica positiva i 
de lògica negativa. 
T9. Mòduls combinacionals. 
Codificadors, demultiplexors, 
comparadors, semisumador, 
sumador complet. 

Problemaris 
P8 i P9. 

No presencial: 
Repàs de la teoria i resolució de 
problemes. Treball per a les parts L2 
(disseny de circuits amb portes lògiques) 
i L3 (disseny de circuits amb mòduls) del 
projecte d’assignatura. 

6 
25 
10 

2010 
25: L1–3   

Presencial: Sessió de discussió dels 
resultats de les parts L1, L2 i L3. 
No presencial: Modificacions sobre el 
treball amb L1–3 i lliurament ≤27/10/10 

7 
01 
11 

2010 
 

T10. Mòduls seqüencials. 
Memòria. 
Introducció. Elements de memòria 
(latches & flip-flops). ROM. Circuits 
seqüencials. 

Problemari P10. 

No presencial: 
Repàs de la teoria i resolució de 
problemes. Treball per fer la part L4 
(disseny de circuits seqüencials simples) 
del projecte d’assignatura. 
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 Set-
mana  

Dies: 
Activitat Tema  Problemes  Activitat 

8 
08 
11 

2010 
08: L4   

Presencial: Sessió de discussió dels 
resultats de la part L4. 
No presencial: Modificacions sobre el 
treball amb L4 i lliurament ≤10/11/10 

9 
15 
11 

2010 
 

T11. Arquitectura de Von 
Neumann. Cicle d'instruccions. 
Modes d'adreçament. 
T12. Jerarquia de la memòria 
d'un computador. Registres, 
memòria principal i memòria 
secundària. Caché i DMA. 

Lectura P11 i 
problemari P12. 

No presencial: 
Repàs de la teoria i resolució de 
problemes. Treball per la part L5 
(programació en assemblador d’un 
processador elemental) del projecte 
d’assignatura. 

10 
22 
11 

2010 
 

T13. Comunicacions. Protocols. 
Perifèrics. 
T14. Perifèrics. Dispositius 
d’entrada, de sortida i 
d’entrada/sortida de dades. 

Problemari P12, 
continuació. 

No presencial: 
Repàs de la teoria i resolució de 
problemes. Treball per la part L6 
(programació en assemblador d’un 
processador elemental) del projecte 
d’assignatura. 

11 
29 
11 

2010 
29: L5–6   

Presencial: Sessió de discussió dels 
resultats de les parts L5 i L6. 
No presencial: Modificacions sobre el 
treball amb L5–6 i lliurament ≤01/12/10 

12 
06 
12 

2010 
    

13 
13 
12 

2010 
   No presencial: Preparació defensa del 

treball fet. 

14 
20 
12 

2010 
20: L7   Presencial: Defensa del treball fet. 

15 
10 
01 

2011 
    

16 
17 
01 

2011 
    

17 
24 
01 

2011 
    

18 
07 
02 

2011 
08: X1 

Examen. Dimarts, 8 de febrer de 
2011, a la tarda (16h). Opcions B, C i D.  

19 
27 
06 

2011 
01: X2 

Examen. Dijous, 30 de juny de 
2011, a la tarda (16h). Opcions B, C i D.  

 
El projecte d’assignatura es farà de forma individual. 
 
Els estudiants que rebin una valoració positiva no hauran de fer cap examen. En cas contrari, caldrà que 
es presentin a l’examen, que haurà de compensar el suspès, segons la ponderació següent: 
 

Nota final = 60% nota projecte + 40% nota d’examen 
 
Per exemple, amb un 3,0 de projecte, s’ha de treure un 8,0 de l’examen per aprovar. 
 
També es pot optar per fer un examen ampliat (opció D), de manera que la nota final sigui directament la 
de l’examen. 
 
Per a l’opció D, cal tenir present que l’examen ampliat consisteix a fer un examen com el de les opcions 
B  i C, però amb una part addicional que inclourà, per exemple, programació en assemblador. 
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Enllaços web 
 
Aula Virtual de l’Autònoma Interactiva: http://cv.uab.cat 


