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Guia docent
330218 - TCO1 - Tecnologies Complementàries I

Última modificació: 02/05/2022
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Unitat que imparteix: 750 - EMIT - Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES TIC (Pla 2010). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: M. ROSA GIRALT MAS

Altres: Busquets Rubio, Pere
Martínez Domene, Juan
Vila Marta, Sebastian

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Coneixements d'aspectes bàsics de tecnologies complementaries en l'àmbit TIC amb l'objectiu d'adquirir una perspectiva àmplia de
la tecnologia aplicada a l'enginyeria.

Transversals:
2. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 1: Tenir iniciatives i adquirir coneixements bàsics sobre les organitzacions i familiaritzar-se
amb els instruments i les tècniques, tant de generació d'idees com de gestió, que permetin resoldre problemes coneguts i generar
oportunitats.
3. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 1: Analitzar sistèmicament i críticament la situació global, atenent la sostenibilitat
de forma interdisciplinària així  com el  desenvolupament humà sostenible,  i  reconèixer les implicacions socials i  ambientals de
l'activitat professional del mateix àmbit.
4. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les qüestions
formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.
5. TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les responsabilitats
col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.
6. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 1: Identificar les pròpies necessitats d'informació i utilitzar les col·leccions,
els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'àmbit temàtic.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura és una successió de cinc tallers, dues sessions informatives i un seguit de conferències i/o visites a empreses, d'interès
particular per al perfil de Sistemes TIC i també de temes generals, que es poden realitzar de manera opcional. Els tallers són
activitats centrades en un objectiu molt específic i tenen una naturalesa més aviat instrumental.
L'assignatura s'imparteix en 4 hores setmanals dedicades principalment als tallers i comporta una carrega significativa de treball
personal. Els tallers s'imparteixen seqüencialment en el temps i són activitats autocontingudes. Les conferències i visites opcionals, es
realitzen en horaris lectius, però fora de l'horari establert per aquesta assignatura.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Després de superar aquesta assignatura l'estudiant ha de:
1. Tenir un bon coneixement a nivell d'usuari i una agilitat de treball moderada en l'ús de la shell de UNIX.
2. Adquirir destresa en l'ús de la instrumentació habitual de laboratori.
3. Observar i analitzar la complexa realitat del món a partir d'una perspectiva de sostenibilitat.
4. Saber aplicar el concepte de sostenibilitat a les activitats pròpies de l'enginyeria TIC.
5. Saber redactar i estructurar correctament un document emprant Latex
6. Demostrar destresa en la planificació d'una comunicació oral, tant en la selecció de la informació a comunicar com en els mitjans
utilitzats.
7. Usar de manera solvent els recursos d'informació.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 12,0 8.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup gran 48,0 32.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Taller 1: Instrumentació de laboratori

Descripció:
En aquest tema es treballaran diversos aspectes dels instruments de laboratori utilitzats a les pràctiques de les diferents
assignatures del grau, com l'oscil·loscopi, el generador de funcions i la font d'alimentació.
Impartit per: Joan Martínez

Activitats vinculades:
Taller i treballs dirigits.

Dedicació: 6h
Grup petit/Laboratori: 6h

Taller 2: Unix

Descripció:
En aquest taller s'adquiriran les habilitats, coneixements i destreses necessàries per a treballar amb fluïdesa amb el sistema
operatiu UNIX a través de la shell. Ordres, entrada/sortida estàndard, pipes, redireccions, filesystem, dispositius, permisos,
scripting.
Impartit per: Sebastià Vila

Activitats vinculades:
Taller i treballs dirigits

Dedicació: 45h
Grup gran/Teoria: 12h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 27h



Data: 19/12/2022 Pàgina: 3 / 5

Taller 3: TIC i Sostenibilitat

Descripció:
En aquest tema es treballarà:
- La situació mundial econòmica, política, social i ambiental.
- Paradigma sostenibilista. Concepte de desenvolupament sostenible.
- Globalització: El paper de les TIC en la globalització.
- Economia ambiental i governabilitat mundial.
- Les TIC i el desenvolupament sostenible.
Impartit per: Pere Busquets

Activitats vinculades:
Taller i treballs dirigits.

Dedicació: 40h
Grup gran/Teoria: 16h
Aprenentatge autònom: 24h

Taller 4: Comunicació oral

Descripció:
En les activitats dels enginyers la comunicació, tant oral com escrita, esdevé un element molt important. En aquest taller es
pretenen donar eines i recursos per aconseguir millorar la comunicació oral. Es presentaran tècniques i recursos per facilitar
l'exposició del contingut que es vol transmetre, de manera que s'adeqüi al perfil dels oients. També es donaran pautes sobre la
utilització de suports que complementin l'exposició oral. Com a complement, també es treballarà la cerca d'informació.
Impartit per: Rosa Giralt

Activitats vinculades:
Treball dirigit

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 10h
Aprenentatge autònom: 15h

Taller 5: Làtex

Descripció:
Hi ha diferents eines per a la redacció de documents. En aquest taller es farà una introducció al Latex, eina molt utilitzada durant
el grau per a tot tipus de documents.
S'adquiriran els coneixements i les habilitats bàsiques per a usar el sistema d'edició LaTeX. Tipus de documents, forma,
estructura d'un document, marques habituals, processat del document, suport d'Emacs al treball amb LaTeX, treball amb
bibliografia, taules, figures. Treball amb LaTeX i subversion.
Impartit per: Sebastià Vila

Activitats vinculades:
Taller i treball dirigit

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 8h
Aprenentatge autònom: 12h
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ACTIVITATS

Taller

Descripció:
Són activitats que barregen exposicions teòriques generalment curtes amb exercicis tutoritzats, discussions, amb l'objectiu que
els estudiants progressin en un tema particular.

Competències relacionades:
. Coneixements d'aspectes bàsics de tecnologies complementaries en l'àmbit TIC amb l'objectiu d'adquirir una perspectiva àmplia
de la tecnologia aplicada a l'enginyeria.
02 SCS N1. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 1: Analitzar sistèmicament i críticament la situació global, atenent la
sostenibilitat de forma interdisciplinària així com el desenvolupament humà sostenible, i reconèixer les implicacions socials i
ambientals de l'activitat professional del mateix àmbit.
01 EIN N1. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 1: Tenir iniciatives i adquirir coneixements bàsics sobre les organitzacions i
familiaritzar-se amb els instruments i les tècniques, tant de generació d'idees com de gestió, que permetin resoldre problemes
coneguts i generar oportunitats.
06 URI N1. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 1: Identificar les pròpies necessitats d'informació i utilitzar les
col·leccions, els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'àmbit temàtic.
04 COE N1. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les
qüestions formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.
05 TEQ N1. TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les
responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.

Dedicació: 120h
Grup gran/Teoria: 48h
Grup petit/Laboratori: 12h
Aprenentatge autònom: 60h

Treballs dirigits

Descripció:
L'estudiant té per objectiu la solució de petits exercicis, resposta de qüestionaris o redacció d'informes que complementen els
continguts i col·laboren en la millor comprensió d'aquests.

Competències relacionades:
02 SCS N1. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 1: Analitzar sistèmicament i críticament la situació global, atenent la
sostenibilitat de forma interdisciplinària així com el desenvolupament humà sostenible, i reconèixer les implicacions socials i
ambientals de l'activitat professional del mateix àmbit.
01 EIN N1. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 1: Tenir iniciatives i adquirir coneixements bàsics sobre les organitzacions i
familiaritzar-se amb els instruments i les tècniques, tant de generació d'idees com de gestió, que permetin resoldre problemes
coneguts i generar oportunitats.
04 COE N1. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les
qüestions formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.
05 TEQ N1. TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les
responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.
06 URI N1. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 1: Identificar les pròpies necessitats d'informació i utilitzar les
col·leccions, els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'àmbit temàtic.

Dedicació: 30h
Aprenentatge autònom: 30h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació final de l'assignatura s'obté de les qualificacions dels diferents tallers. Les activitats opcionals, podran meritar punts
extres en la nota final. Si Tx és la nota del taller x, i C els punts extres de les activitats opcionals, aleshores la nota final és computa
com:

N = min(10, (0,20 Ti + 0,25 Tu + 0,15 Tco + 0,15 Tl + 0,25 Ts) + C)

Notes:
No hi haurà examen final, l'avaluació serà continuada i es basarà exclusivament en les qualificacions obtingudes per a cada taller.
Alguns treballs exigiran una presentació pública dels continguts.
Qualsevol activitat no realitzada s'avaluarà amb 0.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Les activitats es realitzaran seguint els usos i costums del treball acadèmic. Particularment:
1. El plagi i altres comportaments èticament reprovables es consideren singularment greus.
2. Les dates, formats i altres condicions de lliurament que es fixin són d'obligat compliment.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Xercavins, Josep, i altres. Desarrollo sostenible [en línia]. Barcelona: Edicions UPC, 2005 [Consulta: 06/11/2020]. Disponible a:
http://hdl.handle.net/2099.3/36752. ISBN 8483018055.
- Apunts propis.

RECURSOS

Altres recursos:
Por ta l  Sos ten ib i l i dad:  h t tp:/ /por ta l sos ten ib i l i dad.upc .edu/  />Càtedra  Unesco  de  sos ten ib i l i ta t :
ht tp:// tecno log ia isosten ib i l i ta t .cus.upc.edu/  />

http://hdl.handle.net/2099.3/36752
http://portalsostenibilidad.upc.edu/
http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu/

