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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21713 - Comunicacions de Dades i Xarxes
Crèdits 2.4 presencials (60 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 1, 1S(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Bartolomé Jaime Serra Cifre

tomeu.serra@uib.es
No hi ha sessions definides

Damià Vidal Rodríguez

damia.vidal@uib.es
11:00h 12:00h Dimarts 27/09/2011 31/01/2012 236

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Enginyeria Informàtica Obligatòria Segon curs Grau

Contextualització

L'assignatura "Comunicacions de Dades i Xarxes" és una de les quinze assignatures de caràcter obligatori
que integren el mòdul d'assignatures comunes a la branca d'informàtica.

S'imparteix en el primer semestre del segon curs.

Requisits

Recomanables

L'assignatura pot requerir coneixements que s'imparteixen en l'assignatura Estructura de computadors I

Competències

En l'assignatura, a causa de els seus continguts, es cobreixen les competències transversals CTR02, CTR03,
i CTR07 de forma natural (és a dir, sense necessitat de programar sessions especials).
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Es fa un especial èmfasi en la cobertura de la competència transversal CTR01, programant sessions concretes
durant el semestre i per l'especificitat del contingut de l'assignatura.

Específiques

1. CCM11 - 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..

Genèriques

1. CTR01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi, d'organització, de planificació i de presa de decisions..
2. CTR02 - Capacitat d'anàlisi crítica i de proposta i aplicació de noves solucions..
3. CTR03 - Capacitat per adquirir de forma autònoma nous coneixements..
4. CTR07 - Capacitat per comunicar conceptes propis de la informàtica de manera oral i escrita en

diferents àmbits d'actuació. La competència de es treballarà de forma natural mitjançant el lliurament
d'informes escrits i la realització de presentacions..

Continguts

Com a una introducció als continguts de l'assignatura, comentar que el seu temari aborda tres principals
àrees: comunicacions de dades, xarxes i protocols.

- L'estudi de les comunicacions aborda la transmissió de senyals de manera que sigui eficaç i segura. Entre
d'altres aspectes, s'estudien la transmissió i codificació de senyals, els mitjans de transmissió, el control
d'enllaç i la multiplexació.

- L'estudi de les xarxes aborda tant la tecnologia com els aspectes tecnològics relacionats amb les
arquitectures de xarxa utilitzades per a la interconnexió de dispositius.

- Pel que fa als protocols de comunicació, s'aborden tant les arquitrectures com una anàlisi individualitzat
dels mateixos per a les diferents capes, en especial l'arquitectura de capes TCP/IP.

Continguts temàtics
I. Introducció a les comunicacions de dades i xarxes

Inclou un ventall als diferents temes abordats a l'assignatura. L'objectiu és definir els
conceptes bàsics, i a l'hora especificar el context general en que es desenvoluparà el temari de
l'assignatura. Es presenta en aquest Tema un ampli espectre de qüestions relacionades amb el
camp de les xarxes i la transmissió de dades; a més es presenten els conceptes fonamentals
relacionats amb els protocols i les seves arquitectures.

1. Components físics de les xarxes.
2. Infraestructura de xarxes.
3. Estándars
4. El sistema telefònic (POTS)

II. Mitjans de transmissió
1. Cableajats
2. No cablejats

III. Modus de transmissió
1. Conmutació de circuits
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2. Conmutació de paquets

IV. Arquitectures de xarxa. Protocols
1. El model OSI
2. Altres arquitectures

V. Xarxes troncals
1. Anells de fibra
2. DWDM

VI. Xarxes d'accés
1. Accés residencial
2. Accés per a empreses

VI. Xarxes punt a punt i xarxes de difusió

VII. Internet

VIII. Introducció a TCP/IP: nivells de dades, xarxa i transport

Metodologia docent

Per treballar les competències assignades, es preveuen les activitats formatives presencials que s'enumeren
a continuació:

- Classes teòriques - grup gran
- Classes pràctiques - grup gran
- Ampliació de continguts i treballs - grups mitjans
- Tutories - grups petits

Els continguts teòrics de l'assignatura s'exposaran a través de l'exercici de classes presencials. Aquests
continguts s'il· lustraran mitjançant problemes senzills i pràctiques que tractaran d'estimular la capacitat
d'anàlisi i síntesi de l'estudiant. Les activitats pràctiques es realitzaran, en la mesura del possible i en funció
de la seva adequació, fomentant el treball en
grup i amb el suport d'eines informàtiques. Així mateix, es complementarà la formació mitjançant tutories
presencials i tutories electròniques.

A més de les classes presencials, l'estudiant haurà de desenvolupar part de l'adquisició i posada en pràctica de
coneixements per si mateix. En particular, és previst afavorir l'aprofundiment i ampliació de coneixements
mitjançant l'ús dels llibres de text de referència, reforçant així la capacitat d'autoaprenentatge de l'estudiant.
Aquest esforç del
alumne en solitari serà avaluat, en funció de la seva idoneïtat, en forma de treballs, problemes, i exposicions
a classe.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) La finalitat és estimular la capacitat d'anàlisi i síntesi de l'estudiant.

Els continguts teòrics de l'assignatura s'exposaran a través de l'exercici de
classes presencials.

Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà (M) Il·lustrar els continguts teòrics mitjançant problemes senzills i pràctiques.
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Tutories ECTS Tutories Grup petit (P) La finalitat de les tutories serà tractar de resoldre els dubtes dels alumnes
en general, i particularment pel que fa tant a la matèria impartida en les
classes de teoria com en els continguts apresos mitjançant problemes o
pràctiques.

Avaluació Examen. Part de
Problemes

Grup gran (G) La finalitat és avaluar el coneixement per part de l'alumne del contingut
teòric i pràctic de l'assignatura.

La metodologia consistirà en un conjunt de 5 exercicis o problemes.

Avaluació Examen. Part de
test

Grup gran (G) La finalitat és avaluar el coneixement per part de l'alumne del contingut
teòric de l'assignatura.

La metodologia consistirà en un conjunt de 20 preguntes tipus test amb
tres opcions, en las que només una és vertadera. La resposta incorrecta
suposarà -1/3 de penalització. La resposta en blanc no suposa penalització.
Determinades preguntes poden suposar la realització de càlculs senzills.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Realització de col·leccions
d'exercicis de casa

Consolidar i avaluar el seguiment del temari de l'assignatura per part de l'alumne.

La metodologia consistirà en proposar la realitzció de vàries col·leccions d'exercicis,
que s'hauran dentregar dintre d'un determinat termini, al voltant de 7 o 10 dies.

Estudi i treball
autònom en grup

Estudi i ampliació de
continguts

Finalitat i metodologia d'avaluació de l'estudi i ampliació de continguts

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Preparació d'exàmens La finalitat es revisar i consolidar els objectius d'aprenentatge, superant l'examen escrit.

Es durà a terme mitjançant l'estudi del contingut teòric, i la revisió i realització de tests
i d'examens penjats a la plana web.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Realització de treballs
teórics i pràctics

La finalitat és revisar els objectius d'aprenentatge, incloses les competències transversals
de l'assignatura.

Els grups estaran formats per dos o tres estudiants. La metodologia d'avaluació dels
treballs consistirà en qualificar el grau de comprensió dels continguts de l'assignatura
mostrats en l'exposició oral del treball, així com les competències, en particular la
competència específica de l'assignatura. Aquesta exposició estarà oberta a tots els
estudiants.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40

Classes teòriques Classes teòriques 38 1.52 25.33

Total 150 6 100
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Modalitat Nom Hores ECTS %

Classes pràctiques Classes pràctiques 10 0.4 6.67

Tutories ECTS Tutories 6 0.24 4

Avaluació Examen. Part de Problemes 4 0.16 2.67

Avaluació Examen. Part de test 2 0.08 1.33

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual Realització de col·leccions d'exercicis

de casa

8 0.32 5.33

Estudi i treball autònom en grup Estudi i ampliació de continguts 24 0.96 16

Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació d'exàmens 18 0.72 12

Estudi i treball autònom individual o en grup Realització de treballs teórics i pràctics 40 1.6 26.67

Total 150 6 100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través
de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves
d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els
estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via,
inclosa la plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

En funció de les competències tècniques pròpies i transversals que es treballen en aquesta assignatura, es
proveeixen els procediments d'avaluació enumerats a continuació:

- Proves objectives

- Proves de resposta breu i proves de desenvolupament.

- Treballs i projectes

- Informes / memòries de pràctiques

- Proves orals

- Proves d'execució de tasques reals o simulades

El professors han triat aquests procediments com els més adequats, en raó de la seva idoneïtat per als
continguts concrets de l'assignatura. S'avaluarà tant el
treball individual com el treball en equip mitjançant el seguiment i presentació de llistes de problemes, casos
pràctics, i casos d'estudi.

El sistema de qualificacions s'expressarà mitjançant qualificació numèrica.
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Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques

Tècnica Proves objectives (No recuperable)
Descripció La finalitat és estimular la capacitat d'anàlisi i síntesi de l'estudiant. Els continguts teòrics de l'assignatura

s'exposaran a través de l'exercici de classes presencials.

Criteris d'avaluació Assistència a classe almenys en un 50%

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Examen. Part de Problemes

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves objectives (Recuperable)
Descripció La finalitat és avaluar el coneixement per part de l'alumne del contingut teòric i pràctic de l'assignatura. La

metodologia consistirà en un conjunt de 5 exercicis o problemes.

Criteris d'avaluació Aconseguir un mínim de 5 punts sobre 10

Percentatge de la qualificació final: 35% per l'itinerari A

Examen. Part de test

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves de resposta breu (Recuperable)
Descripció La finalitat és avaluar el coneixement per part de l'alumne del contingut teòric de l'assignatura. La

metodologia consistirà en un conjunt de 20 preguntes tipus test amb tres opcions, en las que només una és

vertadera. La resposta incorrecta suposarà -1/3 de penalització. La resposta en blanc no suposa penalització.

Determinades preguntes poden suposar la realització de càlculs senzills.

Criteris d'avaluació Aconseguir un mínim de 5 punts sobre 10

Percentatge de la qualificació final: 15% per l'itinerari A

Realització de col·leccions d'exercicis de casa

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (No recuperable)
Descripció Consolidar i avaluar el seguiment del temari de l'assignatura per part de l'alumne. La metodologia consistirà

en proposar la realitzció de vàries col·leccions d'exercicis, que s'hauran dentregar dintre d'un determinat

termini, al voltant de 7 o 10 dies.

Criteris d'avaluació Entrega dintre del termini i aconseguir un mínim de 5 punts sobre 10

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A
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Estudi i ampliació de continguts

Modalitat Estudi i treball autònom en grup

Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Finalitat i metodologia d'avaluació de l'estudi i ampliació de continguts

Criteris d'avaluació Aconseguir un mínim de 5 punts sobre 10

Percentatge de la qualificació final: 15% per l'itinerari A

Realització de treballs teórics i pràctics

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup

Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció La finalitat és revisar els objectius d'aprenentatge, incloses les competències transversals de l'assignatura.

Els grups estaran formats per dos o tres estudiants. La metodologia d'avaluació dels treballs consistirà en

qualificar el grau de comprensió dels continguts de l'assignatura mostrats en l'exposició oral del treball, així

com les competències, en particular la competència específica de l'assignatura. Aquesta exposició estarà

oberta a tots els estudiants.

Criteris d'avaluació Aconseguir un mínim de 5 punts sobre 10

Percentatge de la qualificació final: 15% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Stallings, W., Comunicaciones y redes de Computadores. 8ªed.

Bibliografia complementària

Altres recursos

Es posaran a la disposició dels alumnes a la plana web de Campus Extens:
- Col.leccions d'exercicis resolts.
- Tests resolts
- Presentacions
- Enllaços d'interés


