
Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2013-14
Assignatura 22375 - Laboratori de Xarxes i

Projectes de Telecomunicació
Grup Grup 4, 2S, GMIT, GTTT
Guia docent A
Idioma Català

1 / 6

Data de publicació: 26/06/2013
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Identificació de l'assignatura

Assignatura 22375 - Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicació
Crèdits 2.4 presencials (60 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 4, 2S, GMIT, GTTT(Campus Extens)
Període d'impartició Segon 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

Jaume Ramis Bibiloni
jaume.ramis@uib.es

No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Enginyeria Telemàtica Obligatòria Quart curs Grau
Doble titulació: Grau de Matemàtiques i Grau d'Enginyeria
Telemàtica

Obligatòria Cinquè curs Grau

Contextualització

L’assignatura “Laboratori de projectes i xarxes de telecomunicació” s’imparteix al 4t curs de la carrera i té per
objectiu que l’alumne aprofundesqui, des d’una perspectiva global, en les competències pròpies de la matèria
telecomunicacions del mòdul comú, i de la matèria xarxes telemàtiques del mòdul específic de telemàtica.
Forma part, juntament amb les assignatures “Laboratori d’Electrònica”, “Laboratori d’Informàtica” i
“Laboratori de Xarxes, Aplicacions i Serveis Telemàtics” i el “Projecte de Final de Grau”, del mòdul Pràctic.

Requisits

Recomanables
Per tal de cursar amb aprofitament aquesta assignatura, és fonamental que l’alumnat disposi dels
coneixements previs corresponents als blocs de Telecomunicacions i de Xarxes Telemàtiques, detallats a
continuació:

Matèria Telecomunicacions:

- Propagació, emissors i receptors
- Transmissió de dades
- Fonaments de xarxes de telecomunicació
- Arquitectura i interconnexió de xarxes
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- Gestió de xarxes
- Fonaments i aplicacions del processament digital de señal
- Instal•lacions de telecomunicació
- Projectes

Matèria Xarxes Telemàtiques
- Xarxes d’operadora
- Xarxes d’àrea local i intranets
- Xarxes multimèdia
- Planificació de xarxes

Competències

Les competències específiques detallades a l’Ordre Ministerial que defineix la titulació són molt extenses.
En aquesta assignatura es treballaran les competències pròpies de xarxes i projectes de telecomunicació de
la matèria telecomunicacions del mòdul comú, i de la matèria xarxes telemàtiques del mòdul específic de
telemàtica, des d’una perspectiva global.
La programació d’aquesta assignatura es fonamentarà en l’aprenentatge cooperatiu basat en projectes.

Específiques
1. CC4: Capacitat d’analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d’un sistema de comunicacions.
2. CC5: Capacitat per avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de

desplegament o implementació de sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l’espai del
senyal, les pertorbacions i el renou i els sistemes de modulació analògica i digital.

3. CC12: Coneixement i utilització dels conceptes d’arquitectura de xarxa, protocols i interfícies de
comunicacions.

4. CC13: Capacitat de diferenciar els conceptes de xarxes d’accés i transport, xarxes de commutació de
circuits i de paquets, xarxes fixes i mòbils, així com els sistemes i aplicacions de xarxa distribuïts,
serveis de veu, dades, àudio, vídeo i serveis interactius i multimèdia.

5. CC14: Coneixement dels mètodes d’interconnexió de xarxes i encaminament, així com els fonaments
de la planificació, dimensionat de xarxes en funció de paràmetres de tràfic.

6. CC15: Coneixement de la normativa i la regulació de les telecomunicacions en els àmbits nacional,
europeu i internacional.

Genèriques
1. CG5: Escrita: habilitat en la redacció de projectes i documentació tècnica.
2. CG6: Oral: claredat i fluïdesa en la presentació de resultats, productes o serveis, tant en audiències

especialitzades com no especialitzades.
3. CG7: Coneixement del programari i les eines informàtiques d'ajuda per a la generació i presentació de

la documentació.
4. CG9: Capacitat per a treballar en equips multidisciplinars i multilingües.
5. CG10: Capacitat de lideratge.
6. CG11: Capacitat per a la gestió de recursos i projectes.

Continguts
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Continguts temàtics
A. Pràctica comuna sobre compressió de veu i transmissió sobre un canal AWGN

B. Desenvolupament integral d’un projecte d’enginyeria telemàtica (Cablejat estructurat, Xarxa sense
fils, ...)

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes de
laboratori

Classes pràctiques
al laboratori

Grup mitjà (M) Els alumnes treballaran de forma cooperativa en equip, desenvolupant
projectes en què aplicaran les competències adquirides a la matèria
telecomunicacions i a la matèria xarxes telemàtiques.

En primer lloc realitzaran una pràctica comuna sobre compressió de veu i
la seva transmissió sobre un canal AWGN.

En segon lloc hauran de fer un projecte d’enginyeria telemàtica (memòria
i presentació dins classe).

En el cas dels alumnes a temps parcial podran optar a realitzar-ho
individualment.

Avaluació Presentacions Grup gran (G) Els alumnes hauran de realitzar una presentació dins classe en què
exposaran el projecte que han de realitzar en grup. D’aquesta manera
s’avaluaran de manera global les competències pròpies de la matèria
telecomunicacions del mòdul comú, i de la matèria xarxes telemàtiques
del mòdul específic de telemàtica, la seva capacitat per a la resolució de
problemes i desenvolupament de projectes, així com les seves habilitats
de comunicació. En el cas dels alumnes a temps parcial podran optar a
realitzar-ho individualment.

Avaluació Tutories grupals Grup gran (G) El professor farà un seguiment i orientarà als estudiants en el procés de
desenvolupament del seu projecte. Donat l’enfocament orientat a projectes
i al treball cooperatiu d’aquesta assignatura, les tutories es desenvoluparan
de manera grupal, amb tots els membres de l’equip de treball. En el cas
dels alumnes a temps parcial podran optar a realitzar-ho individualment.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi corresponent a
les activitats de treball
presencial

Els alumnes hauran de consolidar els coneixements introduïts a les classes
presencials (pràctiques, tutories i presentacions). Així mateix hauran de repassar els
continguts i coneixements prèviament estudiats a les assignatures de les matèries
de telecomunicacions i de xarxes telemàtiques i que sigui necessari utilitzar per al
desenvolupament d’aquesta assignatura de laboratori.
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Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom en grup

Pràctica comuna Els alumnes hauran d'entregar un infrome sobre la pràctica comuna, en grups. En el cas
dels alumnes a temps parcial podran optar a realitzar aquesta pràctica individualment.

Estudi i treball
autònom en grup

Projectes Els alumnes hauran de realitzar un projecte d’enginyeria telemàtica. Es formaran grups
per tal de realitzar aquesta activitat. En el cas dels alumnes a temps parcial podran optar
a realitzar aquest projecte individualment. S'haurà d'elaborar la memòria del projecte i
a més s’haurà de presentar dins classe.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40
Classes de laboratori Classes pràctiques al laboratori 52 2.08 34.67
Avaluació Presentacions 3 0.12 2
Avaluació Tutories grupals 5 0.2 3.33

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual Estudi corresponent a les activitats de

treball presencial
25 1 16.67

Estudi i treball autònom en grup Pràctica comuna 15 0.6 10
Estudi i treball autònom en grup Projectes 50 2 33.33

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

S’estableixen dos itineraris diferents:
- L’itinerari A és l’itinerari estàndard que implica l’avaluació continuada.
- L’itinerari B només és accessible pels alumnes a temps parcial.

És requisit indispensable obtenir una qualificació major o igual a 5 a la pràctica comuna i una nota mitjana del
projecte i les tutories major o igual a 5 per poder superar l’assignatura. Aquests porves no són recuperables.
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A continuació es detallen, per a cada procediment d’avaluació, els criteris i el seu pes en la qualificació de
l’assignatura segons cada itinerari.

Presentacions

Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Els alumnes hauran de realitzar una presentació dins classe en què exposaran el projecte que han de

realitzar en grup. D’aquesta manera s’avaluaran de manera global les competències pròpies de la
matèria telecomunicacions del mòdul comú, i de la matèria xarxes telemàtiques del mòdul específic de
telemàtica, la seva capacitat per a la resolució de problemes i desenvolupament de projectes, així com
les seves habilitats de comunicació. En el cas dels alumnes a temps parcial podran optar a realitzar-ho
individualment.

Criteris d'avaluació S'avaluaran la presentació i la memòria corresponents al projecte realitzat en grup, tenint en compte els
seguents criteris:

Precisió i correcció en els raonaments i argumentacions seguits per desenvolupar el projecte.

Precisió, concisió, claredat, coherència i correcció ortogràfica i gramatical del document escrit.

Concisió i precisió, organització i estructura, adequació a l’audiència i grau de preparació de la presentació
dins classe.

Percentatge de la qualificació final: 55% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 55% per l'itinerari B

Tutories grupals

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals (No recuperable)
Descripció El professor farà un seguiment i orientarà als estudiants en el procés de desenvolupament del seu projecte.

Donat l’enfocament orientat a projectes i al treball cooperatiu d’aquesta assignatura, les tutories es
desenvoluparan de manera grupal, amb tots els membres de l’equip de treball. En el cas dels alumnes a
temps parcial podran optar a realitzar-ho individualment.

Criteris d'avaluació Grau de participació en la tutoria grupal, qualitat de les intervencions, precisió i correcció en els raonaments
i argumentacions de les respostes.

Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari B

Pràctica comuna

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció Els alumnes hauran d'entregar un infrome sobre la pràctica comuna, en grups. En el cas dels alumnes a

temps parcial podran optar a realitzar aquesta pràctica individualment.
Criteris d'avaluació Precisió i correcció en els raonaments i argumentacions seguits per resoldre els problemes i qüestions.

Exactitud dels resultats obtinguts.
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Claredat, intel·ligibilitat i correcció ortogràfica i gramatical de les respostes.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

- Compressió de dades, Guillem Femenias Nadal, Universitat de les Illes Balears, Servei de Publicacions i
Intercanvi Científic, 2001
- El proyecto telemático, Sistemas de Cableado Estructurado (SCR) y Proyectos de Infraestructuras Comunes
de Telecomunicaciones (ICT), Vamuel Álvarez González y otros autores, COIT, 2006
- Emerging Technologies in Wireless LANs: Theory, Design, and Deployment, Benny Bing, Cambridge
University Press, 2007

Bibliografia complementària

Altres recursos

Tota la informació, transparències i material de treball estarà disponible a Campus Extens.


