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Descripció general 

Nom de l’assignatura: Electrònica Bàsica  
 
Crèdits ECTS: 4 
 
Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica – Grau en Enginyeria Mecànica   
 
Curs: 2015-16 / 1  
 
Idioma d’impartició: Català 
 
Tipus d’assignatura: Obligatòria 
 
 

 
Professorat 

Responsable: Andreu Comajuncosas (comajunc@tecnocampus.cat)  
 
Altres: Vicenç Delos (delos@tecnocampus.cat) 
 
 

 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
-Identificar els blocs d'un sistema electrònic general, i explicar la funció de cadascun d'ells. 
-Relacionar les propietats d'un dispositiu semiconductor amb la seva estructura i composició. 
-Analitzar i dissenyar circuits senzills amb díodes i transistors. 
-Calcular paràmetres dels circuits amplificadors. 
-Seleccionar el circuit amplificador adequat per a cada aplicació. 
 
 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències específiques: 
 
CE.11. Conèixer els fonaments de l’electrònica. 
 
Competències genèriques: 
 
CB.2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació de manera 
professional i adquireixin les competències que acostumen a demostrar-se mitjançant l’elaboració i defensa 
d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi. 
 
 

 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 24 24% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori 10 10% 
Activitats dirigides 6 6% 

Aprenentatge autònom  60 60% 
 
 

 
Continguts 

Sistemes electrònics.  Dedicació: 16 h. Grup gran/teoria: 4 h. 
Grup petit/laboratori: 2 h. 



 

Aprenentatge autònom: 
10 h. 
 

Descripció Senyals i sistemes. Magnituds analògiques i digitals. 
Diagrames de blocs. Amplificadors i filtres. Components. 
Sistemes de mesura i sistemes de control. 
Distorsió i soroll. 
Tecnologies per al disseny electrònic. 
Mesura, sensors i actuadors. 
 

Activitats vinculades Primera prova parcial. 
Resolució d’exercicis. 
Pràctica de laboratori 1. 
 

 
Components.  Dedicació: 50 h. Grup gran/teoria: 10 h. 

Grup petit/laboratori: 6 h. 
Activitats dirigides: 3 h. 
Aprenentatge autònom: 
25 h. 
 

Descripció Panoràmica dels components electrònics. 
Díodes. Díodes Zener. Models aproximats i càlcul de circuits. 
Càlculs gràfics amb rectes de càrrega. 
Circuits rectificadors. Multiplicador de tensió. Demodulador AM. Circuits 
retalladors. Protector d’un circuit inductiu. 
Transistors. Corbes característiques. 
Circuits de polarització. 
Circuits amplificadors. 
Guanys de tensió, corrent i potència. 
Resistències d'entrada i sortida. 
Paràmetres h en petit senyal. 
 

Activitats vinculades Primera prova parcial. 
Segona prova parcial. 
Resolució d’exercicis. 
Pràctiques de laboratori 2, 3, i 4. 
 

 
Amplificadors. Dedicació: 34 h. Grup gran/teoria: 10 h. 

Grup petit/laboratori: 2 h. 
Activitats dirigides: 3 h. 
Aprenentatge autònom: 
25 h. 
 

Descripció Amplificadors mecànics i electrònics. 
Guanys de tensió, corrent i potència. 
Resistències d'entrada i sortida. 
Circuit equivalent. 
Adaptació d’impedàncies. 
Resposta en freqüència. Diagrames de Bode. Ample de banda. 
Relació senyal/soroll. 
Amplificadors en cascada. 
Amplificadors operacionals. Model ideal, Paràmetres reals. 
Realimentació negativa. 
Amplificadors inversor, no inversor, seguidor, sumador, restador, diferencial, 
integrador, diferenciador. 
Realimentació positiva. 
 

Activitats vinculades Segona prova parcial. 
Resolució d’exercicis. 
Pràctica de laboratori 5. 
 

 
 

 
Planificació d’activitats  



 

Primera prova parcial. 
 

Dedicació: 12 
h. 

Grup gran/teoria: 2 h. 
Aprenentatge autònom: 
10 h. 
 

Descripció general Prova escrita d’avaluació dels continguts desenvolupats a la primera meitat del curs. 
 

Material de suport Enunciat de la prova. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resolució de la prova. 
La qualificació representa un 37.5% de la nota del curs. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Explicar conceptes teòrics corresponents a la primera meitat del curs. 
Resoldre exercicis corresponents a la primera meitat del curs. 
 

 
Segona prova parcial. 
  
 

Dedicació: 12 
h. 

Grup gran/teoria: 2 h. 
Aprenentatge autònom: 
10 h. 
 

Descripció general Prova escrita d’avaluació dels continguts desenvolupats a la segona meitat del curs. 
 

Material de suport Enunciat de la prova. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resolució de la prova. 
La qualificació representa un 37.5% de la nota del curs. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Explicar conceptes teòrics corresponents a la segona meitat del curs. 
Resoldre exercicis corresponents a la segona meitat del curs. 
 

 
Resolució d’exercicis. 
 

Dedicació: 36 
h. 

Grup gran/teoria: 10 h. 
Activitats dirigides: 6 h. 
Aprenentatge autònom: 
20 h. 
 

Descripció general Caldrà resoldre alguns dels exercicis proposats. 
 

Material de suport Col·lecció d’exercicis. 
Apunts, llibres, característiques de components i altre material de suport. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Generalment aquests exercicis s'hauran de resoldre fora de l'aula. Algun d'ells serà 
resolt pels estudiants dins de l'aula, de forma col·laborativa en grups de dos o tres 
estudiants, i exposat a la pissarra. 
Aquesta activitat no contribuirà directament a la nota del curs. Tanmateix, la seva 
realització serà molt útil per a la preparació de les proves escrites. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Resoldre exercicis relacionats amb els continguts de l'assignatura. 
 

 
Instrumentació i mesures. Pràctica de laboratori.  
(Contingut 1) 
 

Dedicació: 6 h. Grup petit/laboratori: 2 h. 
Aprenentatge autònom:   
4 h. 
 

Descripció general Muntatge de circuits i mesures bàsiques amb els instruments del laboratori: font 
d’alimentació de contínua, generador d’alterna, multímetre i oscil·loscopi. 
 

Material de suport Guió de la pràctica proporcionat pel professor. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Informe de la pràctica amb els resultats de les mesures i les conclusions de 
l'estudiant. 
La qualificació representarà un 5% de la nota del curs. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 



 

Manipular el material de laboratori, gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la 
visualització gràfica de les dades experimentals, i extreure'n conclusions, valorant de 
forma crítica els resultats de les mesures i de la gestió de les dades. 
 

 
Díode. Pràctica de laboratori. 
(Contingut 2) 
 

Dedicació: 6 h. Grup petit/laboratori: 2 h. 
Aprenentatge autònom:   
4 h. 
 

Descripció general Mesura de la tensió llindar d'un díode amb polímetre. Obtenció de les dades 
experimentals per a representar la característica intensitat-tensió, i càlculs de 
paràmetres a partir de la característica (corrent de saturació, resistència dinàmica 
directa). Mesura de punt de treball i representació de la recta de càrrega. Muntatge 
de circuits rectificadors i retalladors. 
 

Material de suport Guió de la pràctica proporcionat pel professor. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Informe de la pràctica amb els resultats de les mesures i les conclusions de 
l'estudiant. 
La qualificació representarà un 5% de la nota del curs. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Manipular el material de laboratori, gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la 
visualització gràfica de les dades experimentals, i extreure'n conclusions, valorant de 
forma crítica els resultats de les mesures i de la gestió de les dades. 
 

 
Díode Zener. Pràctica de laboratori 
(Contingut 2) 
 

Dedicació: 6 h. Grup petit/laboratori: 2 h. 
Aprenentatge autònom:   
4 h. 
 

Descripció general Obtenció de les dades experimentals per a representar la característica inversa 
intensitat-tensió, i càlculs de paràmetres a partir de la característica (tensió de 
conducció inversa, resistència dinàmica inversa). Muntatge d'un circuit estabilitzador 
de tensió. Representació de la recta de càrrega. Càlcul del factor de regulació. 
Muntatge de circuits retalladors i limitadors. 
 

Material de suport Guió de la pràctica proporcionat pel professor. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Informe de la pràctica amb els resultats de les mesures i les conclusions de 
l'estudiant. 
La qualificació representarà un 5% de la nota del curs. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Manipular el material de laboratori, gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la 
visualització gràfica de les dades experimentals, i extreure'n conclusions, valorant de 
forma crítica els resultats de les mesures i de la gestió de les dades. 
 

 
Transistor bipolar. Pràctica de laboratori.  
(Contingut 2) 
 

Dedicació: 6 h. Grup petit/laboratori: 2 h. 
Aprenentatge autònom:   
4 h. 
 

Descripció general Identificació de terminals, polaritat, i tensió llindar amb polímetre. Mesura del guany 
en funció del corrent de col·lector. Identificació de les regions de treball (tall, activa i 
saturació). Muntatge del transistor bipolar com a font de corrent. 
 

Material de suport Guió de la pràctica proporcionat pel professor. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Informe de la pràctica amb els resultats de les mesures i les conclusions de 
l'estudiant. 
La qualificació representarà un 5% de la nota del curs. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Manipular el material de laboratori, gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la 
visualització gràfica de les dades experimentals, i extreure'n conclusions, valorant de 



 

forma crítica els resultats de les mesures i de la gestió de les dades. 
 

 
Amplificador operacional. Pràctica de laboratori. 
(Contingut 3) 
 

Dedicació: 6 h. Grup petit/laboratori: 2 h. 
Aprenentatge autònom:   
4 h. 
 

Descripció general Polarització d'un amplificador operacional. Muntatge de circuits no inversor, inversor i 
sumador. Ajust de l'offset. 
 

Material de suport Guió de la pràctica proporcionat pel professor. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Informe de la pràctica amb els resultats de les mesures i les conclusions de 
l'estudiant. 
La qualificació representarà un 5% de la nota del curs. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Manipular el material de laboratori, gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la 
visualització gràfica de les dades experimentals, i extreure'n conclusions, valorant de 
forma crítica els resultats de les mesures i de la gestió de les dades. 
 

 
 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 

La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables: 
Primera prova parcial: 37.5% 
Segona prova parcial: 37.5% 
Pràctiques de laboratori: 25% (5% cadascuna de les 5 pràctiques) 
Examen de recuperació: 75% 
 
 

 
Normes de realització de les activitats 

Hi haurà una primera prova parcial a meitat de curs i una segona prova parcial a final de curs. 
Per als estudiants que no superin l’avaluació durant el curs, es mantindrà el 25% de la qualificació de pràctiques, 
i es farà un examen de recuperació global que valdrà el 75% de la nota. 
 
 

 
Metodologia docent 

L'assignatura consta de tres hores setmanals de classes presencials a l'aula i dues hores quinzenals de 
pràctiques de laboratori. A l'aula s'aniran alternant l'exposició dels conceptes teòrics, la resolució d'exercicis i 
exemples d'aplicació per part del professor, i ocasionalment, la resolució col·laborativa i exposició a la pissarra 
d'algun exercici per part dels estudiants. Al laboratori els estudiants, en grups de dos o tres, realitzaran 
experiments relacionats amb els continguts de l'assignatura. 
 
Els estudiants hauran de dedicar un temps addicional, no presencial, a la resolució d'exercicis, elaboració 
d'informes de les pràctiques de laboratori i preparació de les proves escrites. 
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