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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Altres: Albert Monté Armenteros
Salvador Alepuz
Robert Safont

Responsable: ALBERT MONTE ARMENTEROS

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

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:

1. 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.

2. 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.

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 12 hores per curs (unes 6 sessions) de 
pràctiques de laboratori ( grup petit).

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).
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.
Els estudiants hauran de resoldre diversos qüestionaris sobre la plataforma moodle.
Per tal d'avaluar la competència genèrica cada estudiant haurà de fer un treball escrit sobre un tema relacionat amb els 
continguts de l'assignatura.

Metodologies docents

Horari: Dimecres de 15 a 17h
Dijous de     17 a  19h

Horari d'atenció
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En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Entendre i calcular les tensions de cables i armadures en equilibri.
- Comprendre el comportament d'un condensador.
- Comprendre els principis bàsics de l'electromagnetisme.
- Resoldre circuits en règim sinusoïdal permanent.
-      Resoldre circuits transitoris de primer ordre.
-      Utilitzar programes informàtics com eines d'ajuda, de càlcul  i d'aprenentatge.
-      Planificar la comunicació, redactar textos i respondre correctament a preguntes en presentacions orals.

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.-  Estructures i cables

2.-Condensadors i Dielèctrics

Dedicació: 18h 

Dedicació: 22h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Estudi de les tensions en armadures en equilibri.
Mètode de nusos. Mètode de seccions.
Cables en equilibri. Catenària

Condensadors. Capacitat en funció de la forma geomètrica.
Dielèctrics. Influència sobre la capacitat d'un condensador.
Associació de condensadors.
Energia electrostàtica.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb problemes.
Problema d'avaluació

Classe d'explicació teòrica amb problemes
Pràctica 1 : Circuits elèctrics
Pràctica 5 : Funcionament de l'oscil·loscopi.
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3.-Magnetostàtica

4.- Inducció magnètica

Dedicació: 37h 

Dedicació: 22h 

Grup gran/Teoria: 12h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 3h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Acció d'un camp magnètic.Llei de Lorentz  
Creació del camp magnètic. Llei de Biot i Savart. 
Llei d'Ampere.
Flux magnètic.

Llei de Faraday. Llei de Lenz.
Inductància.
Energia Magnètica.
Lleis de Maxwell.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb problemes
Pràctica 2: Mesura del camp magnètic d'una espira. Mesura del camp magnètic terrestre
Pràctica 3 : Solenoide. Mesura del camp magnètic  en els punts del seu eix.
Problema d'avaluació

Classe d'explicació teòrica amb problemes
Pràctica 4: Òptica



Última modificació: 10-02-2014

840157 - FISICA2 - Física II

Universitat Politècnica de Catalunya5 / 9

5.-Transitoris de primer ordre

6.-Circuits elèctrics. Règim sinusoïdal permanent

Dedicació: 20h 

Dedicació: 31h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 14h 

Grup gran/Teoria: 7h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 3h 
Aprenentatge autònom: 19h 

Estudi del circuit RC.
Estudi del circuit RL.

Fasors.
Impedància complexa.
Circuits .
Potència complexa.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb problemes
Pràctica 6: Estudi dels circuits RC i RL.

Classe d'explicació teòrica amb problemes
Pràctica 6 . Circuit RCL.
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Planificació d'activitats

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

TREBALL ESCRIT

Descripció:

Descripció:

 Realització de  6 sessions de pràctiques de física en el laboratori.
Les pràctiques consisteixen en realitzar muntatges, fer mesures i el tractament de les dades mesurades. 
Es poden utilitzar eines informàtiques per tractar les dades.

 Explicació escrita ( pot ser defensada oralment) d'un dels temes de física que el profesor proposarà al principi de 
curs. Ha de tenir un màxim de 10 fulls DIN A 4 per les dues cares . Es poden utilitzar recursos gràfics  i ha  de 
cumplir  la normativa establerta.

Material de suport:

Material de suport:

Equipament de laboratori. 
Dossier explicatiu subministrat pel professor

Biblioteca.
Internet.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Informe de la pràctica.
Quan la pràctica ho requereixi els estudiants hauran d'omplir el qüestionari dels càlculs previs que estarà a la seva
disposició a la plataforma moodle.
 

Caldrà lliurar el  treball   i defensar-lo .

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Tractar dades experimental a fi d'obtenir  els  resultats objectiu de la pràctica. 
Utilitzar una font d'alimentació, un generador de funcions, el multímetre i l'oscil·loscopi.
Fer mesures de circuits, tant en corrent continu , com en corrent altern.
Conèixer les lleis bàsiques de l'òptica geomètrica.
Comprovar que les mesures experimentals estan en concordància amb els resultats teòrics

Aquesta activitat està relacionada amb la competència CG4.

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

Aprenentatge autònom: 12h 

Dedicació: 24h 

Dedicació: 12h 
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RESOLUCIÓ DE QÜESTIONARIS

PROVA ESCRITA DE CURTA DURADA

PROVA PARCIAL

Descripció:

Descripció:

Descripció:

  Resolució de qüestionaris a través de la plataforma moodle

 Proves escrites consistents en la resolució  individual d'un problema.

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

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Apunts de l'assignatura
Bibliografia
plataforma ATENEA

Apunts
Bibliografia
Web del professor

Apunts
Bibliografia
Web del professor

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Resolució de la prova.
Aquesta prova representa la meitat de la nota total de les proves escrites de curta durada

Objectius específics:

Objectius específics:

Treballar conceptes bàsics.
Avaluació on line de diversos temes

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

Aprenentatge autònom: 14h 40m

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 13h 20m

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 3h 
Aprenentatge autònom: 19h 

Dedicació: 14h 40m

Dedicació: 17h 20m

Dedicació: 24h 
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PROVA PARCIAL

La qualificació final és la suma ponderada de les  qualificacions de les activitats: 

Activitat 1 ,    20%  de la nota final
Activitat 2 ,    10%  de la nota final
Activitat 3 ,    10%  de la nota final
Activitat 4 ,    10%, de la nota final
Activitat 5 i 6, 25 %  de la nota final cadascuna

 . 

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

Descripció:
 Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats en els continguts 4, 5 i 6 .

Material de suport:
Apunts
Bibliografia
Web del professor

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament 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 
Activitats dirigides: 3h 
Aprenentatge autònom: 19h 

Dedicació: 24h 
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Normes de realització de les activitats

Tota la informació sobre les activitats a realitzar estarà publicada a ATENEA. El professor enviarà  avisos als estudiants 
sobre les dates límits de lliurament dels informes corresponents.

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.

Bibliografia

atenea.upc.edu
Altres recursos:

Bàsica:

Albert Monté. Carles Paul . Joan Fàbregas. Lectures of  Física II.. Primavera 2010.. Mataró,  2010. 

Albert Monté. Carles Paul . Joan Fàbregas. Lectures of  Física II.. Primavera 2010. EUPMT,  2010. 

P.A.Tipler . Gene Mosca. Física para la Ciencia y la Tecnología. Volumen 2. Quinta edición.  Reverté., 2009. ISBN 84-291-
4412-9.

Raymond A. Serway / John W. Jewett Jr.. Física para cencias e ingenierías. sexta.  Thomson, 2005. ISBN 970-686-425-3.

William F. Riley/Leroy D. Sturges. Ingenieria Mecánica. Estática. 1995.  Reverté, 1995. ISBN 84-291-4255-X.

William H. Hayt,Jr./Jack E. Kemmerly. Análisis de circuitos en ingenieria. setena.  McGraw-Hill, 2007. ISBN 970-10-0407-8.

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


