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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Entendre i utilitzar les lleis bàsiques de la mecànica.
Determinar l'estat d'equilibri d'un sòlid.
Comprendre els principis bàsics de l'electrostàtica.
Resoldre circuits de corrent continu.

Altres: VICENÇ DELOS COT

Responsable: ALBERT MONTE ARMENTEROS

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

GRAU EN ENGINYERIA TELEMÀTICA (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria) 
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Unitat docent 
Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Generals:

CEEM2. CEEM2: Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, 
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

CG5. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant
tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la 
responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

L'assignatura consta de 3 hores a la setmana  de classes presencials a l'aula (grup gran), on es desenvoluparà la matèria 
teòrica,  amb nombrosos exemples i exercicis per assimilar els conceptes i de 15 hores per curs (unes 7 sessions) de 
pràctiques de laboratori (grup petit).

Per treballar la competència genèrica  "treball en equip"  es dividiran els estudiants en grups petits ( entre 5 i 7 
estudiants) per resoldre conjuntament una col·lecció d'exercicis. Cada equip defensarà el treball davant el professor.

Els estudiants disposaran de tota la informació necessària per seguir les explicacions del professor i/o per estudiar-les  de 
forma autònoma, mitjançant els apunts subministrats pel professor (tant de teoria com de multitud de problemes resolts),
dels power-point i de les simulacions informàtiques que estaran a la seva disposició a la web del professor. 

Les  sessions de pràctiques seran d'assistència obligatòria i es realitzaran en grups de 20-25 estudiants, dividits en equips
de treball de 2- 3 alumnes que realitzaran el treball indicat en el corresponent dossier en al laboratori de Física. Aquest 
treball , amb els càlculs i conclusions que es demanen, generaran un informe que, lliurat per grup, serà part de l'avaluació
de l'assignatura.

Metodologies docents
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Mesurar els valors de les magnituds elèctriques en un circuit de corrent continu.
Utilitzar programes informàtics com eines d'ajuda, de càlcul  i d'aprenentatge.

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

1: Càlcul Vectorial

2: Lleis de la Cinemàtica i Dinàmica

3:  Oscil·lacions harmòniques

Dedicació: 10h 

Dedicació: 15h 

Dedicació: 18h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 11h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 9h 

Repàs dels conceptes necessaris de les magnituds escalars i vectorials.
Operacions amb vectors. 
Càlcul vectorial.

Repàs del conceptes bàsics de cinemàtica i de les lleis de Newton.

Estudi de la llei de Hooke.
Oscil·lador harmònic simple .
equacions cinemàtiques i dinàmiques.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb problemes.
Pràctica 1: Errors i tractament de dades experimentals.

Classe d'explicació teòrica amb problemes.
Pràctica 2: Pla Inclinat o Carril d'aire o Caiguda lliure.

Classe d'explicació teòrica amb problemes.
Pràctica 3: Llei de Hooke. Determinació de l'acceleració de la gravetat .
Applet 1: Estudi d'una simulació informàtica.
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4: Principis d'estàtica

5:  Electrostàtica

Dedicació: 31h 

Dedicació: 38h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Grup gran/Teoria: 12h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 24h 

Forces concurrents.
Estudi de  l'equilibri de cossos puntuals.
Forces distribuïdes.
Centroides.
Estudi de l'equilibri del sòlid rígid.

Llei de Coulomb.
Camp Elèctric. 
Llei de Gauss. 
Potencial.
Materials conductors

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb problemes.
Applet 2 : Moment d'una força.

Classe d'explicació teòrica amb problemes.
Applet 3 : Forces electrostàtiques.
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6:  Circuits elèctrics . Corrent continu Dedicació: 38h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup petit/Laboratori: 6h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 22h 

Anàlisi de  circuits  elèctrics en corrent continu. 
Lleis de Kirchhoff. 
Anàlisi per nusos. Supernusos.
Anàlisi per malles. Supermalles.
Teoremes de Thèvenin , Norton i Superposició.

Descripció:

Activitats vinculades:
Classe d'explicació teòrica amb problemes.
Pràctica 5 . Lleis de Kirchhoff
Pràctica 6 . Teoremes de Thèvenin , Norton i Superposició
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Planificació d'activitats

1: PRÀCTICA DE LABORATORI: CÀLCUL 
D'ERRORS I TRACTAMENT DE DADES 
EXPERIMENTALS (CONTINGUT 1)

7: TREBALL EN EQUIP: RESOLUCIÓ D'UNA 
COL·LECCIÓ DE PROBLEMES

8: PROVA ESCRITA DE CURTA DURADA 
(CONTINGUTS 1, 2, 3)

10:  PROVA PARCIAL (CONTINGUTS 1, 2, 3, 
4)

Descripció:

Descripció:

 Equips formats per 5 estudiants escollits pel professor. Serà feina dels estudiants: l'organització de l'equip, 
establir  rols entre els seus components, organitzar les sessions de treball , realitzar el treball   que consistirà en 
la resolució de 10 problemes, fer la memòria del treball i la presentació oral davant del professor.

 Prova escrita consistent en la resolució  individual d'un problema.

Material de suport:

Material de suport:

 Apunts de l'assignatura. Bibliografia. Col·lecció de 10 problemes de física a resoldre.

Apunts
Bibliografia
Web del professor

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Es farà per escrit i en presentació a   l'aula  davant el professor en horari a determinar.

Resolució de la prova.
Aquesta prova representa la meitat de la nota total de les proves escrites de curta durada.

Objectius específics:

Objectius específics:

L'objectiu de l'activitat és la competència genèric treball en equip en Nivell 1.
Els estudiants seran avaluats  en funció dels resultats, la seva responsabilitat vers l'equip de treball, la seva 
implicació i integració al grup i la solidaritat amb els altres components de l'equip.

L'objectiu d'aquesta activitat és eminentment avaluatiu : recollir informació per l'avaluació sumativa

Grup petit/Laboratori: 12h 
Aprenentatge autònom: 18h 

Aprenentatge autònom: 11h 
Activitats dirigides: 2h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 16h 
Activitats dirigides: 2h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 22h 
Activitats dirigides: 2h 

Dedicació: 30h 

Dedicació: 13h 

Dedicació: 20h 

Dedicació: 26h 
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11:  PROVA PARCIAL (CONTINGUTS 5, 6)

Descripció:

Descripció:

 Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats en els continguts 1 , 2, 3, i 4 .

 Prova escrita d¿avaluació dels continguts desenvolupats en els continguts 5 i 6 .

Material de suport:

Material de suport:

Apunts.
Bibliografia.
Web del professor.

Apunts.
Bibliografia.
Web del professor.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Resolució de la prova.
Aquesta prova representa el 30% de la nota total de l'assignatura.

Resolució de la prova.
Aquesta prova representa el 30% de la nota total de l'assignatura.

Objectius específics:

Objectius específics:

L'objectiu d'aquesta activitat és eminentment avaluatiu : recollir informació per l'avaluació sumativa.

L'objectiu d'aquesta activitat és eminentment avaluatiu : recollir informació per l'avaluació sumativa.

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 23h 
Activitats dirigides: 2h 

Dedicació: 27h 
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La qualificació final és la suma ponderada de les  qualificacions de les activitats
ACTIVITAT PES
Activitat 1 20/6  %
Activitat 2 20/6  %
Activitat 3 20/6  %
Activitat 4 20/6  %
Activitat 5 20/6  %
Activitat 6 20/6  %
Activitat 7 10 %
Activitat 8 5 %
Activitat 9 5 %
Activitat 10 30 %
Activitat 11 30 %

Les primeres 6 activitats han ser  realitzades obligatòriament pels estudiants.

Serà potestatiu dels docents impartidors de la matèria decidir sobre la possibilitat d'afegir activitats (proves) que permetin
recuperar alguna de les activitats suspeses.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Tota la informació sobre les activitats a realitzar estarà publicada ATENEA. 

Cadascuna de les pràctiques de laboratori necessitarà d'un informe ( fet pel grup) ,  que es lliurarà al professor en un 
termini promig de 15 dies desprès de la realització de l'activitat. Aquest serà avaluat i en un termini aproximat d'una 
setmana i s'informarà als estudiants del resultats.

Les demés activitats seran anunciades amb una antelació mínima de dues setmanes abans de lliurar-se o de realitzar-se.

Els informes de les activitats lliurats fora de termini no es consideraran vàlids. En tot cas serà potestat del docent 
acceptar-los o no.

A les  proves escrites  els professor subministrarà un formulari. L'estudiant sols necessitarà d'estris per escriure  i una 
calculadora.
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Bibliografia

Web del professor
Altres recursos:

Bàsica:

Complementària:

Tipler. Mosca. Física para la Ciencia i la Tecnología. 2003.  Reverté,  

Wolfgang Bauer/Gary D.Westfall. Física para ingenieria y ciencias.   McGrawHill Educación, 2011. ISBN 978-607-15-0545-3.

Serway. Jewet. Física para ciencias e ingenierías. 6.  Thomson,  

Riley-Sturgles. Ingeniería mecánica. Estática.   Reverté,  

Hayt. Kemmerly. Análisis de Circuitos en Ingeniería.   McGraw Hill,  

P. García, J.A. Núñez, A. Sebastián. Iniciació a la Matemàtica Universitària.   Thomson,  

Sears. Zemansky. Física Universitària.   Pearson Education,  


