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BLOC I 

INFORMACiÓ GENERAL 



D 

LA LLIURE ELECCIÓ A LA urc: 

Obrim aquesta guia presentant uns punts d'informació bàsica sobre els crèdits de 
lliure elecció a la UPC, que esperem que siguin d'utilitat als estudiants en la 
seva elecció entre les diferents alternatives per a obtenir-los. 

1. Qui SÓN BLS CRBDITS OB LLIURB BLBCCIÓ? 

Els plans d'estudis reformats preveuen, a la upe, que els estudiants obtinguin 
un 10% del total de crèdits de la seva titulació en assignatures, seminaris o 
altres activitats acadèmiques elegides lliurement entre les que ofereix la 
universitat cada any acadèmic. Els crèdits obtinguts així s'anomenen crèdits de 
lliure elecció. 

2. COM POOBN OBTBNIR-SB BLS CRBDITS OB LLIURB BLBCCIÓ? 

Un estudiant pot obtenir els crèdits de lliure elecció previstos en el seu pla 
d'estudis en les següents modalitats: 

A. Superant alguna assignatura de les que ofereix la upe per ser 
cursades com de lliure elecció, o bé alguna assignatura de les que 
ofereix la universitat de Barcelona per ser cursades com de lliure 
elecció pels estudiants de la upe. 

B. Per reconeixement d'altres estudis acadèmics reglats de nivell 
universitari. 

e. Per reconeixement d'altres activitats d'interès acadèmic no reglades 
a nivell universitari. 

El reconeixement dels crèdits de lliure elecció obtinguts en les 
modalitats B i e és competència del centre on està matriculat l'estudiant. 

2.1 Cursar asaignature. de lliure .18cci6 

Aquesta guia conté un recull d'assignatures que poden ser cursades com de lliure 
elecció pels estudiants de la UPC durant l'any acadèmic 97/98. La informació que 
hi ha sobre aquestes assignatures no és exhaustiva i cal complementar-la 
consultant els punts d'informació o les biblioteques de la Universitat. 

Hi ha alguna restricció en 1e8 a8signaturea que ea poden elegir? 

A part del límit de places fixat per a cada assignatura, l'única restricció és 
que no poden elegir-se assignatures de continguts assimilables als de matèries 
troncals o obligatòries del pla d'estudis que s'està cursant. Per aquest motiu, 
cada centre docent fa públic, abans del període de matrícula, un llistat 
d'assignatures que els seus estudi�nts poden elegir lliurement. Si l'estudiant 
es vol matricular d'alguna assignatura que no consta en aquesta llista, cal que 
ho sol· liciti al seu centre, que ho autoritzarà si considera que els seus 
continguts no són assimilables als d'assignatures pròpies del pla d'estudis. La 
denegació, si escau, haurà de ser raonada i podrà ser objecte de recurs davant 
el director o el degà. 

Què s'ha de fer per matricu1ar-a8 d'una assignatura de lliure e1ecci6? 

Un cop comprovat que els horaris de l'assignatura elegida són compatibles amb els 
de la resta d'assignatures de què l'estudiant es vol matricular, i una vegada 
obtinguda, si cal, l'autorització del centre, la formalització de la matrícula 
es fa conjuntament amb la de la resta d'assignatures i en el mateix centre on es 
cursen els estudis, encara que l'assignatura elegida s'imparteixi en un altre 
centre. 
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I 
LES ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ 

Aquesta guia conté una relació d'assignatures que ofereixen places perquè els 
estudiants de la UPC puguin cursar-les com de lliure elecció. Bstan organitzades 
en tres grups: 

1. Oferta d'assignatures incloses en els plans d'estudis de la UPC 

En aquest apartat hi ha una relaci6 d'assignatures, incloses en algun dels plans 
d'estudis de la UPC, que tenen places perquè estudiants d'altres titulacions 
puguin cursar-les com de lliure elecci6. Estan ordenades per centres i, dins de 

cada centre, per titulacions. La informació es limita al nom complet de 
l'assignatura, el seu nombre de crèdits i el nombre de places que ofereix com de 
lliure elecci6. Els continguts i la bibliografia, com també el calendari i els 
horaris, cal consultar-los als respectius centres docents. 

2. Oferta especifica d'assignatures de lliure elecció 

Aquest apartat conté un recull d'assignatures que s'ofereixen espec1ficament per 
ser cursades com de lliure elecció. Es pretén, amb aquesta oferta, introduir en 
la formació dels estudiants de la UPC assignatures de tipus humanístic, com també 
temàtiques específiques no incloses en els plans d'estudis. 

A fi dtorientar l'estudiant en la seva elecció, aquestes assignatures s'han 
classificat en quatre grans grups temàtics: 

l. Bines, instruments i recursos 

Estan incloses en aquest 
l'aplicaci6 de les quals 
tecnològics. Cal considerar 
disseny i comunicació, com 
tècnica. 

Il. Medi, entorn i societat 

grup propostes de caràcter instrumental 
pot ser d'utilitat en múltiples sectors 
especialment la presència d'assignatures de 
també assignatures d'anglès i terminologia 

En aquest grup hi ha propostes que ajuden a situar, en termes socials i 
culturals, el context, l'impacte i les interaccions de les diverses 
especialitats tecnològiques. Cal considerar especialment en aquest apartat 
assignatures sobre qualitat i medi ambient. 

III. Cultura, pensament, ciència i història 

Les assignatures d'aquest grup inclouen un ampli ventall de temes que 
inviten a reflexionar sobre el paper de la ciència, l'art i la tecnologia 
al llarg de la història i en la societat actual. 

IV. Ciència i tecnologia 

Les propostes en aquest grup introdueixen en el coneixement de diversos 
camps científics, com també en modalitats tecnològiques i aplicacions 
innovadores, experimentals. interdiscípliniries o complementàries. 

La informaci6 sobre cada assignatura inclou: nom dels professors, centre docent 
responsable, nombre de crèdits, període d'impartici6, nombre de places (per als 
estudianta del centre responsable i per a la resta) i informaci6 sobre 
continguts, bibliografia i avaluaci6 de l'assignatura. 

Aquestes assignatures s'impartiran majoritàriament al llarg de 10 setmanes. També 
hi haurà assignatures de lliure elecci6 en modalitat intensiva de febrer o de 
juliol. 
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ENGINYERlA 1 SOCIETAT A CATALUNYA 
1 ESPANYA (S.XVIII-XX) 

Cod.i. 50253 

Profa••or coordinador. Antoni Roca Rosell 

Cantra docant. E.T.S. d'Bnginyeria de Telecomunicaci6 de Barcelona 


Clrr8ga docant. 1,5 crédits (1 de te~ric, 0,5 de prActics) 

Pari0d8 d·t.partici6: segon quadrimestre 

Pl.ca. par • a.tudiant. dal mataix cantra: 35 

Pl.ca. par. a.tudiant. d·altra. cantra., 15 


ldia.a da traball. catalA 


Objactiu. da l· •••ign.tur., 

El curs vol acostar els estudiants de diferente escoles técniques als origens de 

l'enginyeria com a professi6 moderna. La hist~ria de l'enginyeria mostra 

múltiplee interaccione entre desenvolupament técnic, cientific i social. 


Srau da.cripci6 dal programa, 

El eorgiment de l'enginyeria com a profeesi6 moderna. Els primers técnica civils 

a Cstalunya: les escoles i cAtedres de la Junta de Comer9. Técnica, ciencia i 

il·lustraci6 a Espanya. L'experiéncia del Real Seminario Patri6tico de Bergara. 

Les escoles industrials del 1851. Aparició de l'enginyeria industrial. 

Ltenginyeria de labaratari a Barcelona. Les noves especialitats t~cniques a 

Espanya. L'enginyeria aeronAutica. 


ateta.. d'.v.luaci6. 

Examen final sobre la matéria explicada. Recensi6 d'una lectura recomanada. Es 

podrA estudiar la possibilitat d'un treball de curso 


Sibliogr.ft. racoaanada. 

RBYHOLDS, T. S. "The Engineer in America". The University of Chicago Presa, 1991. 


RUMEU DI! ARMAS, A. "El Real Gabinete de Máquinas del Buen Retiro". Fundaci6n 

Juanelo TUrriano, Editorial Castalia, Patrimonio Nacional, 1990~ 


AGUSTf CULLELL, J. "Ciencia i tecnica a Catalunya en el segle XVIII". Institut 

d'Estudis Catalana, 1983. 


Texto. co.plament.ri., 

FOX, R.; GNAGNINI, A. "Education, Technology and Industrial Performance en Europe 

1850-1939". Cambridge Univ. Press, De. de la Maisan des Sciences de l'Romme, 

1993. 


RUIZ y PABLO, A. "Comercio y navegación de Barcelona". Alta Pulla, 1994. 


ENRICH, R. et al. "Tecnica societat al m6n contemporani If. Museu d' História de 
Sabadell. 1994. 

ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ. 

FONAMENTS 1 FUNCIONS 


codi, 50017 


frofa••or coordin.dor: Antoni Eliaa FUsté 

Altr.a profa.aor•• Jaume Rerranz i Pedro Vicente del Fraile 

Cantra docant, E.T.S. d'Enginyeria de Telecomunicaci6 de Barcelona 


cirrag. docant. 1,5 credits (1,5 de teorics) 


fariada d·t.p.rtic1ó, primer quadrimestre 


flaca. par a a.tudianta dal mataix centra, 470 

fl.ca. par a a.tudianta d'.ltra. centra•• 10 


Idioma da traball: catala/castella 


Objactiu. da l' •••1gnatur.: 

Introduir l' estudiant en l' ambit de l' enginyeria de telecomunicaci6 i presentar

li el conjunt de coneixements que constitueixen la base d'aquesta disciplina a 

partir del seu desenvolupament historie, fixant-se en les principals aplicacions 

i sistemes i ressaltant en cada moment els conceptes que n'han C'ondicionat 

l'evoluci6. 


Brau da.cr1pci6 dal programa: 

l. Introducció. Arta industrials , tecnica, tecnologia, enginyeria ciencia. 
2. Fonaments de telecomunicaci6. 
3. Teoria de comunicaci6. 
4. Components i subsistemes. 
S. Sistemes i serveis de telecomunicaci6. 
6. El procés de disseny, construcció i fabricaci6. 

Altra. cbearvaciona. 

Com a prActica, es fara, per grups, una visita guiada a la biblioteca de 

l'ETSI!TB. Calendari de 15 setmanes. 


Si.ta.. d·avalu.ci6. 

Avaluaci6 continuada i presentaci6 d'un treball individual sobre un tema explicat 

a classe i d'un treball en grup (mAxim, tres persones) sobre un tema adequat al 

temario 


Bibliografi. racomanad., 

PIERCE, J. R. ; NOLL, A. M. ·SignaIs (the science of telecornmunicationsl". 

Scientific American, 1990. 


LANGLEY¡ G. "Telecommunications primer", De. Pitman, London, 1990. 


SMALE, P. H. "Introduction to telecommunications systems fl De. Pitman, London,• 

1992. 

134 135 







































































































































SISTEMES D'ESCRIPTURA 

Codi: 50467 

Profa••or coordinador: Caries Riba 
~tr•• prof•••or.: Ana Heredero i Josep L. Jurjo 
Centra docant: E.T.S. d'Enginyers Industrials de Barcelona 

Clrraga docant: 4,5 crédits (3,3 te~rics, 1,2 practics) 

Paríoc!a d't.partici6: segon quadrimestre 

Placa. par a a.tudiant. dal mataix cantra: 35 
Plac•• per a ••tudiant. d'.ltr•• centr•• : 15 

Xdioma da traball: catala 

Brau da.cripci6 dal programa: 
1. Introducci6 (1 h). 
2. Sistemes d'impressi6 de tinta (4 h). 

1.1. Principi de funcionament de l'injecció termica de tinta. 
1.2. Altres sistemes. 

2. Ciéncia del color (8 h). 
2.1. Sistema huma de la visi6. 
2.2. Espectre de colors. 
2.3. Reproducci6 del color. 
2.4. DPI enfront de qualitat d'impressi6. 

3. Qualitat d'impressi6 (4 h). 
3.1. Dibuix CAD. 
3.2. lmatge. 

4. Funcionament deIs sistemes d'escriptura (12 h). 
4.1. Introducci6 a la impressi6. 
4.2. Parametres basics que afecten la qualitat d'impressi6. 
4.3. Correcci6 d'errors. 
4.4. Manteniment de les plometes. 

5. Control de qualitat (2 h). 
6. Visita a la fabrica (2 h). 
7. Practiques (12 h). 

SOCIOECONOMIA DEL RECURS AIGUA 

Codi: 50406 

Prof•••or coordinador: M. A. Soler Manuel 
Centre doc.nt: E.U. d'Enginyeria Tecnica Industrial de Terrassa 

Cirraga docant: 1,5 crédits (1,5 te~rics) 

paríoda d't.partici6: segon quadrimestre 

Placa. par a a.tudiant. dal mataix cantra: 20 
Plac•• per a ••tudiant. d'.ltr•• centres: 20 

Xdioma da traball: catalijcastella 

Objactiu. da l'a••ignatura: 

Transmetre les eines i metodes de valoració socioecon~mica de l'aigua com a un 

recura natural escas i susceptible de rebre valor afegit. 


Brau da.cripci6 dal programa: 
l. Percepció social del valor deIs recursos. 
2. Externalitats. 
3. L'elasticitat de la demanda aplicada a l'aigua. 
4. Avaluaci6 deIs costos d'inversi6. 
5. Avaluaci6 deis costos d'explotaci6. 
6. La fixaci6 de les tarifes. 
7. Introducci6 a la presa de decisions. 

Con.ixamAnt. pr.vi. r.eamanat.: 

Quatre quadrimestres o equivalent. 


Si.tama d'avaluaci6: 

Treball de curs: 50\ 

Test avaluació: Sal 


Bibliografia racomanada: 

DONALD, Mc. "Water resources. Issues & Strategies " . Longman Sc & Tech, New York, 

1992. 


V.I.M.P. DIVERSOS. IIEconomía y racionalización de los usos del aguall. Univ. Int. 
Menéndez y Pelayo, 1996. 

PEARCE & ALT. IIEconomía del M.A. y de los recursos nat. lI Celeste, 1990.• 

T.xtO. eamplam.ntari.: 

ANDREU, J. IIConceptos y método para la planificación hidrol6gica". Universitat 

Politécnica de Valéncia, 1993. 


GLEICK. IIWater in crisis a guide ... '1. Oxford Univ. Press, 1993. 


DIVERSOS. "Le grand livre de l'eau'·. Le manufacture, 1990. 


Altr•• r.f.rinei•• i mat.riala (víd.o., apunta, aoftwar., .te.): 

Apunts del curso 


268 269 




















































