
Projectes de millora docent: preparació de les 
sessions d'aplicació de l'assignatura 
Telecomunicacions per Fibra Òptica 

 
 
• Descripció del projecte. 
 

Preparació de les sessions d´aplicació de l´assignatura 
Telecomunicacions per Fibra Òptica (optativa de segon cicle 
d´Eniginyeria Superior de Telecomunicació, ETSETB). 
S´adjunta còpia del programa actual d´aquesta assignatura 
extret de la guia docent de l´ETSETB (Annex 1).  

 
El professor Gabriel Junyent i Giralt, amb el que estem 

col·laborant en temes de recerca relacionats amb Internet 
sobre xarxes òptiques, ens ha convidat a impartir part de 
l´assignatura Telecomunicacions per Fibra de la qual ell 
n´és el coordinador. 

 
L´assinatura Telecomunicacions per Fibra s´està 

impartint per primera vegada durant aquest quadrimestre i 
no es tornarà a impartir fins al curs vinent (2000-2001). 
Com que es tracta d´una assignatura d´últims cursos, al 
professor Gabriel Junyent li agradaria que la component 
d´aplicació de l´assignatura contemplés aspectes de recerca 
aplicada referents a la relació entre les xarxes de 
computadors (principalment Internet) i les  xarxes de fibra 
òptica, un tema en el que estem treballant i que és de 
plena actualitat. Per aquest motiu ens ha demanat de 
col.laborar en l´assignatura, aprofitant el quadrimestre 
que vé en el que no s´impartirà, per preparar conjuntament 
l´aquestes sessions d´aplicació en base a l´experiència 
adquirida en la nostre participació en: 

• Projectes ACTS:  
- KEOPS (KEys to Optical Packet Switching, AC-
043). 
- SONATA (Switchless Optical Network for Advanced 
Transport Architecture, AC-351). 

• L´Acció COST 266 (Advanced Infrastructure for Photonic 
Networks). 

• La preparació de la proposta LION (Layers Interworking 
in Optical Networks, IST-1999-11387, projecte 
aprovat). 

• El projecte de col·laboració CSELT-UPC (se-n´adjunta 
còpia, Annex 2). 

 
Així doncs, se sol·liciten 3 crèdits per a la preparació 

de les sessions d´aplicació de l´assignatura 
Telecomunicacions per Fibra amb el compromís del 
coordinador de l´assignatura (Gabriel Junyent i Giralt) de 
demanar al Director de l´ETSETB que la impartició, a partir 
del curs vinent (2000-2001), d´aquestes sessions s´assigni 
oficialment al DAC. 

 



La present sol·licitud es podria enquadrar en la 
categoria de projectes de millora de temaris 
d´assignatures. 

 
• Termini de finalització del projecte. 

 
El projectes es realitzarà durant el quadrimestre de 

primavera del curs 1999-2000, per tant, la seva 
finalització es preveu per a finals de juliol del 2000. 

 
• Estimació dels crèdits que es considera que s’haurien d’assignar. 

 
3 crèdits. 


