
 

 
 

Física II 
 
 

 
Descripció general 

Nom de l’assignatura: Física II  
 
Crèdits ECTS: 6 
 
Titulació:  Grau en Enginyeria Mecànica 
     Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
 
Curs: 2015-2016 / 2 
 
Idioma d’impartició: Català 
 
Tipus d’assignatura: Obligatòria 
 
 

 
Professorat 

Responsable: Joan Fàbregas i Peinado (fabregas@tecnocampus.cat) 
 
Altres: Albert Monté Armenteros (monte@tecnocampus.cat) 
 
 

 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

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. 
• Entendre el comportament de 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. 
 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències específiques: 
 
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. 
 
Competències genèriques: 
 
CB.4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat 
com no especialitzat. 
 

 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 40 27% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori 20 13% 
Activitats dirigides   

Aprenentatge autònom  90 60% 
 



 

 
Continguts 

 
Estructures i cables 

 
Dedicació: 39h 

Grup gran: 10h 
Laboratori: 4h 
A. Autònom: 25h 

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

Activitats vinculades  
Classe magistral 
Classe participativa 
Resolució i presentació d'exercicis en grup 
Laboratori 
Avaluació continuada 
 

 
 
Condensadors i dielèctrics  

 
Dedicació: 22h 

Grup gran: 6h 
Laboratori: 4h 
A. Autònom: 12h 

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

Activitats vinculades  
Classe magistral 
Classe participativa 
Resolució i presentació d'exercicis en grup 
Laboratori 
Avaluació continuada 
 

 
 
Camp magnètic 

 
Dedicació: 28h 

Grup gran: 8h 
Laboratori: 4h 
A. Autònom: 16h 

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

Activitats vinculades  
Classe magistral 
Classe participativa 
Resolució i presentació d'exercicis en grup 
Laboratori 
Avaluació continuada 
 

 



 

 
 
Inducció magnètica  

 
Dedicació: 22h 

Grup gran: 6h 
Laboratori: 4h 
A. Autònom: 12h 

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

Activitats vinculades  
Classe magistral 
Classe participativa 
Resolució i presentació d'exercicis en grup 
Laboratori 
Avaluació continuada 
 

 
 
Circuits de corrent altern 

 
Dedicació: 39h 

Grup gran: 10h 
Laboratori: 4h 
A. Autònom: 25h 

Descripció  
Fasors. 
Impedància complexa. 
Circuits . 
Potència complexa. 
 

Activitats vinculades  
Classe magistral 
Classe participativa 
Resolució i presentació d'exercicis en grup 
Laboratori 
Avaluació continuada 
 

 

 
Planificació d’activitats  

 
CLASSE MAGISTRAL 
 

 
Dedicació: 28h 

Grup gran:   13h 
A. Autònom: 15h 

Descripció general  
Desenvolupament de la teoria i exemples pràctics 
 

Material de suport  
Bibliografia 
Transparències del professor 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 
Conèixer i explicar els conceptes físics introduïts en el curs i la seva relació amb 
l'enginyeria 
 

 



 

 
 
CLASSE PARTICIPATIVA 
 

 
Dedicació: 29h 

Grup gran:   14h 
A. Autònom: 15h 

Descripció general  
Resolució d'exercicis guiats pel professor 
 

Material de suport  
Bibliografia 
Llistat d'exercicis 
Transparències del professor 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 
Capacitat de resoldre problemes físics, en especial en aplicacions a l'enginyeria. 
 

 
 
RESOLUCIÓ I PRESENTACIÓ D'EXERCICIS EN GRUP  
 

 
Dedicació: 28 

Grup gran:   8h 
A. Autònom: 20h 

Descripció general  
Activitat participativa on els protagonistes són els estudiants, resolució i exposició 
d'exercicis per part dels estudiants. 
 

Material de suport  
Bibliografia 
Llistat d'exercicis 
Transparències del professor 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
Resolució d'alguns dels exercicis a classe i lliurament dels exercicis al professor. 
10% de la nota final. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 
Capacitat de resoldre problemes físics, en especial en aplicacions a l'enginyeria. 
Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les amb l'ajuda dels 
companys i del professor. 
Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat 
com no especialitzat. 
 

 



 

 
 
LABORATORI 
 

 
Dedicació: 40h 

Laboratori:   20h 
A. Autònom: 20h 

Descripció general  
Les activitats consisteixen en realitzar muntatges, fer mesures i el tractament de les 
dades mesurades o en el tractament d’estudi de casos. 
S’utilitzaran eines informàtiques per tractar dades i representar-les. 
 

Material de suport  
Equipament de laboratori. 
Dossier explicatiu subministrat pel professor 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
Informes de les activitats realitzades en cada sessió. 20% de la nota final. 
 

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 l’activitat. 
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. 
Comprovar que les mesures experimentals estan en concordança amb els resultats 
teòrics. 
Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les amb l'ajuda dels 
companys i del professor. 
Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat 
com no especialitzat. 
 

 
 

 
AVALUACIÓ INDIVIDUAL  
 

 
Dedicació: 25h 

Grup gran:   5h 
A. Autònom: 20h 

Descripció general  
Consisteix en varies proves pràctiques de caràcter alliberador i recuperables a final 
de curs en el cas de que es suspengui l’assignatura. 
L'estudiant haurà de portar els estris per escriure i una calculadora científica. 
 

Material de suport  
Transparències del professor 
Bibliografia 
Llistat d'exercicis 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
Les proves escrites. 70% de la nota final 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 
Capacitat de resoldre problemes físics, en especial en aplicacions a l'enginyeria. 
Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió 
crítica i la millor actuació per ampliar aquest coneixement. 
 

 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 

70% l'activitat avaluació individual, recuperable en cas de suspendre l’assignatura 
10% l'activitat resolució i presentació d'exercicis en grup 
20% l'activitat laboratori 
 

 
Normes de realització de les activitats 

En iniciar el curs s'indicaran les dates de realització de les proves d'avaluació i els terminis de lliurament de les 
diferents activitats. Serà potestat del professor avaluar, o no fer-ho, aquells lliuraments rebuts fora de termini. 
 



 

 
Metodologia docent 

Les classes amb grup gran seran magistrals (desenvolupament de la teoria i exemples pràctics) i participatives 
(resolució guiada d'exercicis i exposició d'exercicis per part dels estudiants). 
L’activitat “Laboratori” es realitza en grups petits (2 a 3 persones). Familiaritza a l’estudiant amb les eines de 
mesura, la seva utilització i en els mètodes de processat de dades, a l’hora que ajuda a entendre conceptualment 
molts dels conceptes introduïts durant el curs. 
 
Bibliografia 
 
Bàsica: 
 
P.A.Tipler . Gene Mosca. Física para la Ciencia y la Tecnología. Volumen 2. 5 ed. Reverté., 2009. ISBN 84-291-
4412-9. 
 
Raymond A. Serway / John W. Jewett Jr.. Física para ciencias e ingenierías. 6 ed. Thomson, 2005. ISBN 970-686-
425-3. 
 
Complementària:  
 
William F. Riley/Leroy D. Sturges. Ingenieria Mecánica. Estática. 1995. Reverté, 1995. ISBN 84-291-4255-X. 
 
Altres recursos:  
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