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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
1. Entendre i explicar els fonaments físics i tecnològics de la informàtica: electromagnetisme, ones, teoria de circuits, 
electrònica i fotònica.

Responsable: JOAN FABREGAS PEINADO

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria) 

7,5 Idiomes docència:  Català

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

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

1. CEFB2: Capacitat per a comprendre i dominar els fonaments físics i tecnològics de la informàtica: 
electromagnetisme, ones, teoria de circuits, electrònica i fotònica i la seva aplicació per a la resolució de problemes 
propis de l'enginyeria.
2. CEFC2: Capacitat per planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els 
àmbits, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
3. CEFC4: Capacitat per elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal lació informàtica que compleixi els 
estàndards i normatives vigents.

4. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els 
resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes 
de la pròpia especialitat.
5. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials 
típics de la societat del benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat 
per usar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Les classes amb grup gran seran magistrals (desenvolupament de la teoria i exemples pràctics, 22 hores) i participatives 
(resolució i exposició d'exercicis per part dels estudiants, tant de forma individual com en grup, 30 hores).
Les classes de grup petit seran de pràctiques dirigides de laboratori (grups de 2-3 estudiants,12 hores), seguint les 
pautes d'un dossier i confeccionant el corresponent informe de resultats i valoracions.
L'activitat "El nostre primer projecte", és una activitat dirigida que es realitza en grups de 3-4 estudiants, documentada 
mitjançant un portafolis electrònic. Activitat eminentment col·laborativa on es planifiquen tasques i es fixen fites, de les 
quals se'n fa el seguiment, orientades a assolir superar l'assignatura tots els membres del grup.
L'activitat "Treball d'aplicació tecnològica" és una altra tasca col·laborativa, on cada grup desenvoluparà aplicacions 
tecnològiques, dels temes tractats en el curs, relacionades directament amb la informàtica. Els treballs s'exposaran i 
debatran a classe. De cada aplicació, els estudiants hauran de comentar-ne els efectes mediambientals associats i la seva 
sostenibilitat.

Metodologies docents
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2. Resoldre de problemes referents al fonaments físics de la informàtica: calcular camps elèctrics i magnètics i la seva 
interacció amb la matèria, resoldre circuits en règim continu i altern, calcular propietats i efectes produïts per les ones 
electromagnètiques i calcular respostes de components electrònics.
3. Definir què és un projecte, planificar tasques, assignar recursos, marcar fites i detectar riscos. Fer el seguiment del 
projecte i suggerir accions correctores quan sigui necessari.
4. Conèixer els problemes de sostenibilitat lligats als components físics d'un sistema informàtic.
5. Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del 
pensament i de la presa de decisions; participar en debats.

Dedicació total: 187h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

53h  

0h 

12h  

10h  

112h  

  28.34% 

   0.00% 

   6.42% 

   5.35% 

  59.89% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

GESTIÓ DE PROJECTES

ELECTROSTÀTICA

Dedicació: 18h 

Dedicació: 34h 30m

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 10h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup gran/Teoria: 13h 30m
Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 19h 

* Què és un projecte?
* La gestió del projecte.
       - Planificació
       - Seguiment
       - Gestió del risc

* Constitució de la matèria. Càrrega elèctrica.
* Camp elèctric
    - Força de Coulomb
    - Flux elèctric. llei de Gauss.
    - Energia potencial elèctrica.
* Conductors
    - Camp i potencial elèctric.
    - Capacitat.
    - Condensadors.
* Dielèctrics
    - Polarització elèctrica.
    - Condensador amb dielèctric.
    - Materials ferroelèctrics.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

El nostre primer projecte
Classe magistral

Treball d'aplicació tecnològica
Resolució i exposició d'exercicis
Pràctiques de laboratori
Avaluació continuada
Classe magistral
Classe participativa

Objectius específics:
Definir què és un projecte, planificar tasques, assignar recursos, marcar fites i detectar riscos. Fer el seguiment 
del projecte i suggerir accions correctores quan sigui necessari.
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MAGNETOSTÀTICA

ONES ELECTROMAGNÈTIQUES

Dedicació: 30h 

Dedicació: 28h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 18h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 16h 

* Corrent elèctric en conductors
    - Llei d'Ohm
    - Llei de Joule
* Camp magnètic
    - Força de Lorentz
    - Flux magnètic
    - Circulació magnètica. Llei d'Ampère
* Materials magnètics
* Inducció electromagnètica

* Equacions de Maxwell
* Ones planes
* Antenes
* Ones polaritzades
* Compatibilitat electromagnètica

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Treball d'aplicació tecnològica
Pràctiques de laboratori
Resolució i exposició d'exercicis
Avaluació continuada
Classe magistral
Classe participativa

Treball d'aplicació tecnològica
Pràctiques de laboratori
Resolució i exposició d'exercicis
Avaluació continuada
Classe magistral
Classe participativa
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TEORIA DE CIRCUITS

FÍSICA DELS SEMICONDUCTORS

Dedicació: 44h 30m

Dedicació: 32h 

Grup gran/Teoria: 14h 30m
Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 26h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 

* Força electromotriu
    - Font de tensió
    - Font de corrent
* Corrent continu
    - Associació de resistències
    - Lleis de Kirchoff
* Corrent altern
    - Valors eficaços. Potència
    - Associació d'impedàncies
    - Circuit RLC
    - Lleis de Kirchoff
    - Transformadors

* Metalls, aïllants i semiconductors
* Diode
* Transistor

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Treball d'aplicació tecnològica
Pràctiques de laboratori
Resolució i exposició d'exercicis
Avaluació continuada
Classe magistral
Classe participativa

Treball d'aplicació tecnològica
Pràctiques de laboratori
Resolució i exposició d'exercicis
Avaluació continuada
Classe magistral
Classe participativa
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Planificació d'activitats

EL NOSTRE PRIMER PROJECTE

TREBALL D'APLICACIÓ TECNOLÒGICA

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Descripció:

Descripció:

 És una activitat dirigida que es realitza en grups de 3-4 estudiants, documentada mitjançant un portafolis 
electrònic. Activitat eminentment col·laborativa on es planifiquen tasques i es fixen fites, de les quals se'n fa el 
seguiment, orientades a assolir superar l'assignatura tots els membres del grup.

 És una altra tasca col·laborativa, on cada grup desenvoluparà aplicacions tecnològiques, dels temes tractats en el
curs, relacionades directament amb la informàtica. Els treballs s'exposaran i debatran a classe.

Material de suport:

Material de suport:

Programari ProjectLibre
Apunts del professor
Transparències del professor

Bibliografia recomanada.
Cerca per Internet.

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

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

Presentació del portafolis electrònic i valoració amb el professor. 10% de la nota final.

Memòria del treball i presentació a classe. 10% de la nota final.

Objectius específics:

Objectius específics:

Definir què és un projecte, planificar tasques, assignar recursos, marcar fites i detectar riscos. Fer el seguiment 
del projecte i suggerir accions correctores quan sigui necessari.

Entendre i explicar els fonaments físics i tecnològics de la informàtica: electromagnetisme, ones, teoria de circuits,
electrònica i fotònica.
Conèixer els problemes de sostenibilitat lligats als components físics d'un sistema informàtic.
Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del 
pensament i de la presa de decisions; participar en debats.

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 10h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup mitjà/Pràctiques: 12h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Dedicació: 18h 

Dedicació: 16h 

Dedicació: 24h 
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RESOLUCIÓ I EXPOSICIÓ D'EXERCICIS

AVALUACIÓ CONTINUADA

Descripció:

Descripció:

 Pràctiques dirigides de laboratori (grups de 2-3 estudiants,12 hores), seguint les pautes d'un dossier i 
confeccionant el corresponent informe de resultats i valoracions.

 Activitat participativa, resolució i exposició d'exercicis per part dels estudiants.

Material de suport:

Material de suport:

Dossier de pràctiques
Bibliografia

Apunts
Bibliografia

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

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

Informes de pràctiques. 20% de la nota final.

Presentació de part dels exercicis a classe i lliurament al professor. 10% de la nota final.

Objectius específics:

Objectius específics:

Entendre i explicar els fonaments físics i tecnològics de la informàtica: electromagnetisme, ones, teoria de circuits,
electrònica i fotònica.
Resoldre de problemes referents al fonaments físics de la informàtica: calcular camps elèctrics i magnètics i la 
seva interacció amb la matèria, resoldre circuits en règim continu i altern, calcular propietats i efectes produïts per
les ones electromagnètiques i calcular respostes de components electrònics.
Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del 
pensament i de la presa de decisions; participar en debats.

Resoldre de problemes referents al fonaments físics de la informàtica: calcular camps elèctrics i magnètics i la 
seva interacció amb la matèria, resoldre circuits en règim continu i altern, calcular propietats i efectes produïts per
les ones electromagnètiques i calcular respostes de components electrònics.
Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del 
pensament i de la presa de decisions; participar en debats.

Grup gran/Teoria: 11h 
Aprenentatge autònom: 11h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Aprenentatge autònom: 33h 

Dedicació: 22h 

Dedicació: 39h 



Última modificació: 20-06-2013

840334 - FISICA - Física

Universitat Politècnica de Catalunya8 / 9

CLASSE MAGISTRAL

CLASSE PARTICIPATIVA

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Consisteix en cinc proves teòrico-pràctiques (una per a cada tema, exceptuant el de gestió de projectes que 
s'avalua en una altra activitat) de caràcter alliberador i acumulatiu (en cada prova es poden recuperar els 
coneixements no assolits en les anteriors).
L'estudiant haurà de portar els estris per escriure i una calculadora científica. El professor proporcionarà als 
estudiants, a través d'Atenea, un formulari estandarditzat que també es podrà portar.

 Desenvolupament de la teoria i exemples pràctics

 Resolució d'exercicis per part del professor

Material de suport:

Material de suport:

Apunts
Bibliografia

Transparències del professor
Llistat d'exercicis

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Les cinc proves escrites. 50% de la nota final.

Objectius específics:

Objectius específics:

Entendre i explicar els fonaments físics i tecnològics de la informàtica: electromagnetisme, ones, teoria de circuits,
electrònica i fotònica.
Resoldre de problemes referents al fonaments físics de la informàtica: calcular camps elèctrics i magnètics i la 
seva interacció amb la matèria, resoldre circuits en règim continu i altern, calcular propietats i efectes produïts per
les ones electromagnètiques i calcular respostes de components electrònics.
Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del 
pensament i de la presa de decisions; participar en debats.

Entendre i explicar els fonaments físics i tecnològics de la informàtica: electromagnetisme, ones, teoria de circuits,
electrònica i fotònica.
Resoldre de problemes referents al fonaments físics de la informàtica: calcular camps elèctrics i magnètics i la 
seva interacció amb la matèria, resoldre circuits en règim continu i altern, calcular propietats i efectes produïts per
les ones electromagnètiques i calcular respostes de components electrònics.

Grup gran/Teoria: 22h 
Aprenentatge autònom: 11h 

Grup gran/Teoria: 13h 
Aprenentatge autònom: 22h 

Dedicació: 33h 

Dedicació: 35h 
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10% l'activitat "El nostre primer projecte"
10% l'activitat "Treball d'aplicació tecnològica"
20% l'activitat "Pràctiques de laboratori"
10% l'activitat "Resolució i exposició d'exercicis"
50% l'activitat "Avaluació continuada"

Les competències genèriques CG2 i CG4 s'avaluen segons els percentatges següents:
CG2: 100% activitat "Treball d'aplicació tecnològica".
CG4: 50% activitat "El nostre primer projecte", 50% activitat "Treball d'aplicació tecnològica".

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

En iniciar el curs s'indicaran les dates de realització de les proves d'avaluació continuada i els terminis de lliurament de les
diferents activitats. Serà potestat del professor avaluar, o no fer-ho, aquells lliuraments rebuts fora de termini.
En les proves d'avaluació continuada l'estudiant haurà de portar els estris per escriure i una calculadora científica. El 
professor proporcionarà als estudiants, a través d'Atenea, un formulari estandarditzat que també es podrà portar.

Bibliografia

ATENEA
Altres recursos:

Material de suport:
Llistat d'exercicis

Bàsica:

Complementària:

Luis Montoto San Miguel. Fundamentos Físicos de la Informática y las Comunicaciones.   Thomson, 2005. 

Pedro Gómez, Víctor Nieto, Agustín Álvarez, Rafael Martínez. Fundamentos Físicos y Tecnológicos de la Informática.   Pearson 
Prentice Hall, 2007. 

Serway. Jewet. Física para ciencias y ingenierías. 6ª.  Thomson, 2002. 

Sears. Zemansky. Física Universitaria. Volumen 2. 10ª.  Pearson Education, 2009. 

P.A.Tipler. Gene Mosca. Física para la Ciencia y la Tecnología. Volumen 2. 5ª.  Reverté, 2009. 


