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PRESENTACIÓ
L’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Vic ? Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
celebra en aquest curs acadèmic el 25è aniversari de la seva creació, amb el nom d’Escola Universitària
Politècnica d’Osona. És, en efecte, per primer cop a la història que estudis superiors d’aquesta naturalesa
van ser presents a Vic. El primer curs acadèmic va ser el 1989-90 impartint les titulacions d’Enginyeria
Tècnica Agrícola i la Diplomatura d’Informàtica de Gestió. La commemoració d’aquest aniversari estarà
present en cadascun dels actes que es facin a l’EPS durant aquest curs. Des del centre, hi ha el
convenciment que aquests 25 anys d’experiència ens ajudaran a fer millor la nostra feina i seran un bon
referent per tota la comunitat universitària que ens permetrà a tots plegats assolir amb èxit els objectius de
docència i recerca establerts.
Aquesta guia virtual ha estat dissenyada per a orientar-te en diferents aspectes acadèmics i organitzatius
dels estudis universitaris que es cursen a l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Vic ?
Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Hi trobaràs informació sobre l’estructura organitzativa de
l’EPS, el calendari acadèmic del curs i l’organització de tots els ensenyaments.
En el context d’adaptació dels estudis universitaris al nou Espai Europeu d’Educació Superior (EEES),
l’oferta formativa de l’EPS posa l’accent en quatre elements: la metodologia del crèdit europeu, el suport
virtual, la mobilitat internacional i la inserció laboral posterior.
Pel que fa a la introducció de la metodologia del crèdit europeu, l’EPS ha introduït, a totes les
assignatures de totes les titulacions, la definició de les competències que han d’assolir els estudiants
per tal de ser habilitats per a l’exercici de la professió, així com la planificació del treball de l’estudiant
(tant a l’aula com fora d’ella) a través del pla docent de cada assignatura.
Amb l’objectiu de millorar el teu procés d’aprenentatge, el professorat de l’EPS ha elaborat continguts
de les assignatures en suport virtual a la plataforma on-line de la UVic-UCC, el Campus Virtual. Aquest
suport permet el seguiment específic dels plans de treball, la comunicació permanent amb el
professorat i la resta de l’alumnat fora de l’aula física i, en el cas de titulacions en format
semipresencial, la compatibilització de l’activitat acadèmica amb una activitat professional paral?lela.
Per a l’EPS la mobilitat internacional dels seus estudiants és una de les claus de l’èxit en les seves
carreres professionals. En aquest sentit, l’EPS ofereix la possibilitat de fer el treball final de carrera
Grau, o de cursar totalment o parcialment les assignatures dels cursos avançats, a les universitats
estrangeres amb qui té establerts convenis de col?laboració. Informa-te’n des de l’inici del curs.
Finalment, les pràctiques obligatòries dels estudiants en empreses o institucions externes
?formalitzades a través de convenis de cooperació educativa?, els treballs de final de Grau i de Màster,
els projectes de transferència tecnològica i els projectes de recerca permeten establir el primer contacte
entre els estudiants i un entorn de treball afí als estudis, afavorint una bona inserció laboral posterior.
En aquest sentit, el programa Sí-Sí (sisi@uvic.cat) representa el millor exemple de la vocació de l’EPS, i
de la UVic-UCC en general, per vetllar per l’accés dels seus titulats al mercat laboral. Després d’una
selecció que té en compte l’expedient acadèmic de l’estudiant i de forma rellevant, les entrevistes amb
els responsables del programa i de l’empresa, un bon nombre d’estudiants es poden beneficiar de
pràctiques remunerades durant tota l’extensió dels seus estudis a l’EPS des del primer dia dels estudis.
En el cas dels graus (ensenyaments de quatre anys de durada ?240 crèdits ECTS: European Credit
Transfer System? que posen l’accent principal en l’aprenentatge de l’estudiant, i són adequats per a la
inserció laboral posterior), a l’EPS s’ofereixen el Grau en Biologia, el Grau en Biotecnologia, el Grau en
Ciències Ambientals i el Grau en Tecnologia i Gestió Alimentària (a l’àrea de Biociències) i el Grau
d’Enginyeria Mecatrònica, el Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, el Grau en Enginyeria
d’Organització Industrial, el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, el Grau en Enginyeria Biomèdica
(a l’àrea d’Enginyeries) i el Grau en Multimèdia.
És bo que sàpigues que tota l’oferta acadèmica de l’EPS, i també tota la seva activitat de recerca i de
transferència de coneixement pivota al voltant de tres grans àrees de coneixement: 1) les biociències 2) les
enginyeries i 3) la multimèdia. En aquest marc, s’han dissenyat uns itineraris curriculars complets (graus,
màsters universitaris i programes de doctorat) que pretenen oferir una formació integral als estudiants que
ho desitgin.
Pel que fa als estudis de postgrau (els màsters universitaris), regulats també seguint les directrius de
l’EEES, aquest curs s’imparteixen a l’EPS el màster en Anàlisi de Dades Òmiques / Omics Data Analysis (de
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60 ECTS i de caràcter mixt: professionalitzador o de recerca), el màster en Aplicacions Mòbils i Jocs /
Mobile Applications and Games (de 60 ECTS i professionalitzador) i el màster en Prevenció de Riscos
Laborals (de 60 ECTS i professionalitzador). Aquests màsters, així com qualsevol altre màster oficial d’arreu
d’Europa, dóna entrada al nou PhD Program in Experimental Sciences and Technology per a aquells
estudiants que s’orientin per una carrera professional investigadora. Cal afegir, abans d’acabar, l’oferta en
formació contínua de l’EPS que, entre altres, inclou dos màsters nous propis en Energies Renovables i en
Planificació, Intervenció i Gestió Sostenible del Medi Rural.
Ja veus que l’EPS fa una forta aposta per tu. Tot desitjant-te èxit en els teus estudis et dono, en nom de tot
l’equip humà de l’Escola, la benvinguda al nou curs (tant si enguany encetes o continues els teus estudis a
la UVic-UCC). Estem convençuts que el projecte acadèmic de l’EPS et permetrà assolir un perfil
professional complet i competent en la titulació que hagis triat. Les instal?lacions, els equipaments i el
personal de l’Escola Politècnica Superior estem a la teva disposició per ajudar-te a fer-ho possible.
Direcció de l’Escola Politècnica Superior
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ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
Estructura
L’Escola Politècnica Superior (EPS) de la UVic-UCC imparteix, el curs 2014/15, els següents estudis de
Grau:
Grau en Biologia
Grau en Biotecnologia
Grau en Ciències Ambientals (presencial i semipresencial)
Grau en Tecnologia i Gestió Alimentària (presencial i semipresencial)
Grau en Enginyeria Mecatrònica
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria d’Organització Industrial (presencial i semipresencial)
Grau en Multimèdia
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Grau en Enginyeria Biomèdica
Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (semipresencial / online)
Màster Universitari en Anàlisi de Dades Òmiques
Màster Universitari en Aplicacions Mòbils i Jocs
Paral·lelament a la implantació dels estudis de Grau, s’està en procés d’extinció dels estudis de segon cicle
d’Enginyeria d’Organització Industrial (presencial i semipresencial) no adaptat a l’Espai Europeu d’Educació
Superior (EEES).
Departaments
Les unitats bàsiques de docència i recerca de l’Escola són els departaments, que agrupen el professorat
d’una mateixa àrea disciplinària. Al capdavant de cada departament hi ha un professor o professora que
exerceix les funcions de director de Departament.
Els Departaments de l’Escola Politècnica Superior són:
Departament de Biociències
Departament de Biologia de Sistemes
Departament d’Indu?stries Agroalimenta?ries i Cie?ncies Ambientals
Departament d’Enginyeries
Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació
Departament d’Organització Industrial
Els responsables de dirigir aquests departaments consten a l’apartat "Consell de Direcció".
Òrgans de govern
Consell de Direcció
És l’òrgan col·legiat de govern de l’Escola. Els seus membres consten a l’apartat "Consell de Direcció".
La gestió ordinària en el govern de l’Escola Politècnica Superior correspon al director i al sotsdirector??, els
quals delegauen les qüestions d’organització docent en el cap d’estudis.

GUIA DE L’ESTUDIANT 2014-2015

3

Consell de Govern
El Consell de Govern es troba, dins de l’organigrama, immediatament per sota del Consell de Direcció però
és més extens, comptant amb la representació del PAS, PDI i estudiants, a més a més d’incloure la direcció
del Campus Professional i la del centre BETA (Tecnio). Tots els membres del CG tenen veu i vot.
Claustre del Centre
Està constituït per:
El director de l’Escola, que el presideix
La resta de professorat amb dedicació a l’Escola
El personal no docent adscrit a l’Escola
Dos estudiants de cada carrera
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CALENDARI ACADÈMIC
Calendari Acadèmic 2014-2015
GRAUS
a) Primer curs
Primer semestre
Docència: del 22 de setembre al 16 de gener
Avaluacions finals i 1a. recuperació: del 19 al 30 de gener
2a.recuperació: del 8 al 19 de juny
Segon semestre
Docència: del 2 de febrer al 22 de maig
Avaluacions finals i 1a. recuperació: del 26 de maig al 5 de juny
2a.recuperació: del 1 al 8 de setembre
b) Cursos 2n, 3r, 4t i retitulació
Primer semestre
Docència: del 8 de setembre al 19 de desembre
Retitulació (GEEIA): Docència: del 6 d’octubre al 19 de desembre
Avaluacions finals i 1a. recuperació: del 8 al 23 de gener
2a.recuperació: del 8 al 19 de juny
Dipòsit Treballs finals de grau: 13 de gener
Defensa Treballs finals de grau: 22 i 23 de gener
Segon semestre
Docència: del 26 de gener al 15 de maig
Avaluacions finals i 1a. recuperació: del 18 de maig al 5 de juny
2a.recuperació: del 1 al 8 de setembre
Dipòsit Treballs finals de grau: 2 de juny // 2 de setembre
Defensa Treballs finals de grau: 19 i 22 de juny // 10 de setembre
ENGINYERIA ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (2n.cicle)
Primer semestre
Docència: del 29 de setembre al 20 de desembre
Avaluacions finals: del 8 de gener al 23 de gener
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Recuperació del 9 al 20 de març
Dipòsit Treballs finals de carrera: 13 de gener
Defensa Treballs finals de carrera: 22 i 23 de gener
Segon semestre
Docència: del 26 de gener al 15 de maig
Avaluacions finals: del 18 de maig al 5 de juny
Recuperació de l’1 al 16 de setembre
Dipòsit Treballs finals de carrera: 2 de juny // 2 de setembre
Defensa Treballs finals de carrera: de 16 al 19 de juny // del 8 al 10 de setembre
TITULACIONS EN EXTINCIÓ (Exàmens i TFC excepte 4rt. ETIS i ETIG en que també hi han
tutories)
Primer semestre
Avaluacions finals: del 8 de gener al 23 de gener
Recuperació del 9 al 20 de març
Dipòsit Treballs finals de carrera: 13 de gener
Defensa Treballs finals de carrera: 22 i 23 de gener
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ORGANITZACIÓ DELS ENSENYAMENTS
Objectius generals
El Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials (ETI) ofereix una formació multidisciplinària i integradora
de l’enginyeria i proporciona coneixements de totes les tecnologies i processos que s’apliquen a la indústria.
Dota els graduats de recursos tècnics i d’una visió global, que els permetin liderar amb èxit projectes
industrials o empresarials, millorar i innovar les tecnologies actuals, assumir responsabilitats de gestió o
desenvolupar nous productes

Metodologia
Els crèdits ECTS
El crèdit ECTS (o crèdit europeu) és la unitat de mesura del treball de l’estudiant en una assignatura. Cada
crèdit ECTS equival a 25 hores que inclouen totes les activitats que realitza l’estudiant dins d’una
determinada assignatura: assistència a classes, consulta a la biblioteca, pràctiques, treball de recerca,
realització d’activitats, estudi i preparació d’exàmens, etc. Si una assignatura té 6 crèdits vol dir que es
preveu que el treball de l’estudiant haurà de ser equivalent a 150 hores de dedicació a l’assignatura (6 × 25).
Les competències
Quan parlem de competències ens referim a un conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i actituds
aplicades al desenvolupament d’una professió. Així doncs, la introducció de competències en el currículum
universitari ha de possibilitar que l’estudiant adquireixi un conjunt d’atributs personals, habilitats socials, de
treball en equip, de motivació, de relacions personals, de coneixements, etc., que li permetin desenvolupar
funcions socials i professionals en el propi context social i laboral.
Algunes d’aquestes competències són comunes a totes les professions d’un determinat nivell de
qualificació. Per exemple, tenir la capacitat de resoldre problemes de forma creativa, o de treballar en equip,
són competències generals o transversals de pràcticament totes les professions. És de suposar que un
estudiant universitari les adquirirà, incrementarà i consolidarà al llarg dels seus estudis, primer, i, després,
en la seva vida professional.
Altres competències, en canvi són específiques de cada professió. Un biotecnòleg o biotecnòloga, posem
per cas, ha de dominar unes competències professionals molt diferents de les que ha de dominar un
enginyer o enginyera. L’adquisició de les competències es realitza avaluant els aprenentatges en cada
assignatura.
L’organització del treball acadèmic
Les competències professionals plantegen l’ensenyament universitari més enllà de la consolidació dels
continguts bàsics de referència per a la professió. Per tant, demana unes formes de treball complementàries
a la transmissió de continguts i és per això que en els ensenyaments en modalitat presencial parlem de tres
tipus de treball a l’aula o en els espais de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, que en el
seu conjunt constitueixen les hores de contacte dels estudiants amb el professorat:
Les sessions de classe s’entenen com a hores de classe que imparteix el professorat a tot el grup.
Aquestes sessions inclouen les explicacions del professorat, les hores de realització d’exàmens, les
conferències, les projeccions, etc. Es tracta de sessions centrades en algun o alguns continguts del
programa.
Les sessions de treball dirigit s’entenen com a hores d’activitat dels estudiants amb la presència del
professorat (treball a l’aula d’ordinadors, correcció d’exercicis, activitats en grup a l’aula, col·loquis o
debats, pràctiques de laboratori, seminaris en petit grup, etc.) Aquestes sessions podran estar dirigides
a tot el grup, a un subgrup o a un equip de treball.
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Les sessions de tutoria són aquelles hores en què el professorat atén de forma individual o en petit
grup els estudiants per conèixer el progrés que van realitzant en el treball personal de l’assignatura, orientar
o dirigir els treballs individuals o grupals o per comentar els resultats de l’avaluació de les diferents activitats.
La iniciativa de l’atenció tutorial pot partir del professorat o dels mateixos estudiants per plantejar dubtes
sobre els treballs de l’assignatura, demanar orientacions sobre bibliografia o fonts de consulta, conèixer
l’opinió del professorat sobre el propi rendiment acadèmic o aclarir dubtes sobre els continguts de
l’assignatura. La tutoria és un element fonamental del procés d’aprenentatge de l’estudiant.
Dins el pla de treball d’una assignatura també s’hi preveuran les sessions dedicades al treball personal dels
estudiants que són les hores destinades a l’estudi, a la realització d’exercicis, a la recerca d’informació, a la
consulta a la biblioteca, a la lectura, a la redacció i realització de treballs individuals o en grup, a la
preparació d’exàmens, etc.
Consulteu els plans de treball de les assignatures de les titulacions que s’imparteixen també en modalitat
online per veure com s’organitza el treball acadèmic en aquesta modalitat.
El Pla de treball
Aquesta nova forma de treballar demana planificació per tal que l’estudiant pugui organitzar i preveure la
feina que ha de realitzar a les diferents assignatures. És per això que el Pla de treball esdevé un recurs
important que possibilita la planificació del treball que ha de fer l’estudiant en un període de temps limitat.
El Pla de treball reflecteix la concreció dels objectius, continguts, metodologia i avaluació de l’assignatura
dins l’espai temporal del semestre o del curs. Es tracta d’un document que guia per planificar temporalment
les activitats concretes de l’assignatura de forma coherent amb els elements indicats anteriorment.
Aquest Pla és l’instrument que dóna indicacions sobre els continguts i les activitats de les sessions de
classe, les sessions de treball dirigit i les sessions de tutoria i consulta. En el Pla de treball s’hi concreten i
planifiquen els treballs individuals i de grup i les activitats de treball personal de consulta, recerca i estudi
que caldrà realitzar en el marc de l’assignatura.
El Pla de treball se centra bàsicament en el treball de l’estudiant i l’orienta perquè planifiqui la seva activitat
d’estudi encaminada a l’assoliment dels objectius de l’assignatura i a l’adquisició de les competències
establertes.
L’organització del pla de treball pot obeir a criteris de distribució temporal (quinzenal, mensual, semestral,
etc.) o bé pot estar organitzat seguint els blocs temàtics del programa de l’assignatura (o sigui, establint un
pla de treball per a cada tema o bloc de temes del programa).
En els Plans de treball hi ha especificats quins resultats d’aprenentatge s’avaluen en cadascuna de les
activitats d’avaluació plantejades.
Procés d’avaluació
Segons la normativa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, ?els ensenyaments oficials
de grau s’avaluaran de manera continuada i hi haurà una única convocatòria oficial per matrícula. Per
obtenir els crèdits d’una matèria o assignatura s’hauran d’haver superat les proves d’avaluació establertes
en la programació corresponent?.
L’avaluació de les competències que l’estudiant ha d’assolir en cada assignatura requereix que el procés
d’avaluació no es redueixi a un únic examen final. Per tant, s’utilitzaran diferents instruments per poder
garantir una avaluació continuada i més global que tingui en compte el treball que s’ha realitzat per assolir
els diferents tipus de competències. És per aquesta raó que parlem de dos tipus d’avaluació amb el mateix
nivell d’importància:
Avaluació de procés: Seguiment del treball individualitzat per avaluar el procés d’aprenentatge
realitzat durant el curs. Aquest seguiment es pot fer amb les tutories individuals o grupals, el lliurament
de treballs de cada tema i la seva posterior correcció, amb el procés d’organització i assoliment que
segueixen els membres d’un equip de forma individual i col·lectiva per realitzar els treballs de grup, etc.
L’avaluació del procés es farà a partir d’activitats que es realitzaran de forma dirigida o s’orientaran a la
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classe i tindran relació amb la part del programa que s’estigui treballant. Alguns exemples serien:
comentari d’articles, textos i altres documents escrits o audiovisuals (pel·lícules, documentals, etc.);
participació en debats col·lectius, visites, assistència a conferències, etc. Aquestes activitats s’avaluaran de
forma continuada al llarg del quadrimestre.
Avaluació de resultats: Correcció dels resultats de l’aprenentatge de l’estudiant. Aquests resultats
poden ser de diferents tipus: treballs en grup de forma oral i escrita, exercicis de classe realitzats
individualment o en petit grup, reflexions i anàlisis individuals en les quals s’estableixen relacions de
diferents fonts d’informació més enllà dels continguts explicats pel professorat a les sessions de classe,
redacció de treball individuals, exposicions orals, realització d’exàmens parcials o finals, etc.
Les darreres setmanes del semestre estaran dedicades a la realització de proves i activitats de recuperació
per als estudiants que no hagin superat l’avaluació continuada. Els estudiants que no superin la fase de
recuperació hauran de matricular i repetir l’assignatura el proper curs.
A més de les activitats d’avaluació incloses dins del període de docència, cada assignatura disposarà de
dos períodes posteriors):
Període d’avaluació final i 1a recuperació. Seran les dues setmanes consecutives a la finalització del
semestre. Aquest període permetrà realitzar les darreres activitats d’avaluació i recuperar les que
s’hagin indicat com a recuperables. Es recomana que aquestes darreres activitats d’avaluació no
superin el 20% de la nota final de l’assignatura.
Període de 2a recuperació. Permetrà una 2a recuperació de l’assignatura. Seran dues setmanes del
mes de juny, en el cas de la recuperació del 1r semestre, i del mes de setembre, en el cas del 2n
semestre. L’avaluació en aquest segon període no pot suposar més del 50% de la nota final de
l’assignatura. No es contempla aquest segon període d’avaluació per millorar la nota.
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PLA D’ESTUDIS
Tipus de matèria

Crèdits

Formació Bàsica

60

Obligatòria

132

Optativa

30

Treball de Fi de Màster

12

Pràctiques Externes

6

Total

240

Ordenació temporal de l’ensenyament
PRIMER CURS
Primer

Crèdits

Tipus

Anglès i Comunicació Científica

6,0

Formació Bàsica

Disseny Assistit per Ordinador

6,0

Formació Bàsica

Física Mecànica

6,0

Formació Bàsica

Fonaments de l’Informàtica

6,0

Formació Bàsica

Matemàtiques I

6,0

Formació Bàsica

Segon

Crèdits

Tipus

Anàlisi de Circuits

6,0

Obligatòria

Electrònica Bàsica

6,0

Obligatòria

Física Elèctrica

6,0

Formació Bàsica

Fonaments d’Enginyeria de Materials

6,0

Obligatòria

Matemàtiques II

6,0

Formació Bàsica

Primer

Crèdits

Tipus

Electrònica Digital

6,0

Obligatòria

Electrotècnia

6,0

Obligatòria

SEGON CURS
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Segon

Crèdits

Tipus

Electrònica de Potència

6,0

Obligatòria

Regulació Automàtica

6,0

Obligatòria

Primer

Crèdits

Tipus

Automatització de Processos Industrials

6,0

Obligatòria

Pneumàtica i Hidràulica

6,0

Obligatòria

Teoria de Màquines i Mecanismes

6,0

Obligatòria

Segon

Crèdits

Tipus

Enginyeria de Processos de Fabricació

6,0

Obligatòria

Informàtica Industrial

6,0

Obligatòria

Optatives

30,0

Optativa

Pràctiques Externes I

6,0

Pràctiques Externes

TERCER CURS

OPTATIVITAT
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ASSIGNATURES DE PRIMER CURS
Anglès i Comunicació Científica
Formació Bàsica
Primer
Crèdits: 6.00
Llengua d’impartició: Anglès
PROFESSORAT
Vladimir Zaiats Protchenko
OBJECTIUS:
Anglès or English and Scientific Communication is an introduction to the scientific and academic language
and skills that students need to study specific subjects in the area of engineering.
The aims of the course are to...
1. familiarize participants with dealing with basic engineering matters at university level.
2. improve reading, speaking, writing and listening in a scientific context.
3. build up knowledge of technical language and demonstrate learner autonomy by maximising use of
resources and producing quality work.
4. familiarize participants with Problem-based Learning methodology.
RESULTATS D’APRENENTATGE:
Participants will be able to...
1. Understand and analyse specialised academic texts looking for general and specific information,
2. Understand everyday conversations and the general idea of technical discourse.
3. Gain competence in writing more effectively and precisely.
4. Participate with a certain confidence and coherence in conversations in class or in small groups.
5. Prepare and give a technical presentation.
6. Understand technical vocabulary and grammatical rules and apply them to some extent in context.
CONTINGUTS:
1. Technical vocabulary
2. Topics: Technology in Use, Repairs, Monitoring, Theory and Practice
3. Grammar: Tense revision, questions, passives, modal verbs, conjunctions, conditionals and noun phrases
4. Listening: Everyday and technical conversations and monologues set in a professional context.
5. Reading. Short technical texts and scientific articles
6. Oral Communication: Class discussions, information exchange and authentic interaction in the classroom.
7. Oral Production: Descriptions of processes, structure and function, opinions and arguments and
presentations.
8. Writing: opinions and arguments, reviews, technical descriptions of processes, structure and function.
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AVALUACIÓ:
Course assessment is a mixture of formative and summative assessment. Final marks are based on the
sum of average marks obtained in the following areas:
Formative assessment: Problem-based Learning (35%), Course-work (10%), Speaking (10%)
Summative assessment: Mid-term test (20%), Final test (25%)
Participants must pass the Mid-term and Final test with a mark of 50% or above to pass the course.
Resits are available ONLY to those students who attended the Mid-term and Final test initially. These
can be taken in January and June.
BIBLIOGRAFIA:
Basic
Ibbotson, M. (2008) Cambridge English for Engineering. Cambridge: Cambridge University Press.
Material on Campus Virtual
Complementary
Murphy, R. (2004) English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
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Disseny Assistit per Ordinador
Formació Bàsica
Primer
Crèdits: 6.00
Llengua d’impartició: Català
PROFESSORAT
Carlos Domènech Mestres
Xavier Armengol Vila
OBJECTIUS:
L’assignatura pretén capacitar els estudiants per al disseny i representació gràfica tenint en compte
conceptes, tècniques i metodologies pròpies de l’àrea d’Expressió Gràfica en l’Enginyeria Industrial. En
assolir l’assignatura, l’alumne estarà familiaritzat i serà capaç d’utilitzar el llenguatge tècnic i gràfic propi de
l’entorn industrial. Estarà capacitat per expressar-se de forma universal, assegurant el seu enteniment per
terceres persones i el seu posterior procés de fabricació.
RESULTATS D’APRENENTATGE:
RA1. Coneix i aplica conceptes de representació gràfica, normalització en l’entorn industrial
RA2. Coneix i aplica eines de disseny assistit per ordinador
RA3. Identifica i utilitza la terminologia, notació y mètodes de representació gràfica
RA4. Redacta i recopila informació tècnica necessària pel desenvolupament d’un projecte.
RA5. Desenvolupa habilitats de reflexió i critica pel desenvolupament de l’activitat professional
CONTINGUTS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Normalització
Representació de peces. Vistes normalitzades
Línies normalitzades
Talls, seccions i vistes interrumpudes
Acotació
Estats superficials
Toleràncies dimensionals
Ajustatges
Toleràncies geomètriques
Elements Roscats
Elements d’unions desmuntables
Unions no desmuntables
Transmissió d’elements rotatius
Órgans de màquines
Esquemes
Disseny de peces i conjunts amb Creo Parametric
Eleaboració de plànols de peça i de conjunt amb Creo Parametric
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AVALUACIÓ:
L’avaluació es basarà en un seguiment continu del treball acadèmic de l’estudiant al llarg del curs.
S’avaluarà l’assistència activa a l’aula; la participació en debats i en treballs dirigits en equip; la realització
de proves objectives per escrit; la presentació i exposició de treballs individuals o de grup; la realització de
problemes, de pràctiques amb ordinador, d’exercicis i de qüestions teòriques. La nota final de l’assignatura
serà una mitjana ponderada de l’avaluació de les activitats de l’estudiant segons la fórmula següent:
Exercis resolts a casa durant el curs 10%
Preparació d’un treball en grup 15%
Examen Primer Parcial 25%
Examen Segon Parcial 25%
Pràctiques a l’aula informàtica 25%
BIBLIOGRAFIA:
Julian Palencia Cortes, Trazado Geométrico (Dibujo Técnico I) Autor-Editor, 2006. ISBN
9788460436362
Diversos Autors Dibujo Técnico. AENOR. Asociación Española de Certificación y Normalización, 2009.
ISBN 9788481436266
Milton Chanes, Autocad 2013 Anaya Multimedia, 2013. ISBN 9788441532793
Randy H. Shih. Parametric Modeling with Creo Parametric 3.0. SDC Publications. ISBN:
978-1-58503-912-8
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Física Mecànica
Formació Bàsica
Primer
Crèdits: 6.00
Llengua d’impartició: Català
PROFESSORAT
Antoni Suriñach Albareda
M. àngels Crusellas Font
OBJECTIUS:
La necessitat d’una assignatura de Física en un primer curs d’una carrera tecnològica és fonamental, ja que
la física és la base de tota l’enginyeria i la tecnologia. Els temes de física propis d’uns estudis d’Enginyeria
abasten diferents àrees d’aquesta disciplina: mecànica, termodinàmica, ones i electromagnetisme.
Específicament, en un grau en Enginyeria, la Física Mecànica té per objectiu proporcionar els conceptes i
els coneixements bàsics en Mecànica, necessaris perquè l’estudiant tingui la preparació adequada per
afrontar amb èxit les assignatures més específiques de la seva especialitat que posteriorment haurà
d’estudiar. La mecànica és la disciplina que estudia el moviment d’un objecte. En l’assignatura de Física
Mecànica s’estudia el moviment dels objectes des de criteris diferents per tal d’adquirir un coneixement els
més complet possible.

RESULTATS D’APRENENTATGE:
RA1: Comprèn els conceptes bàsics de mecànica, els analitza i els aplica a la resolució de problemes i
projectes d’enginyeria. Discuteix i analitza críticament els resultats obtinguts.
RA2: Comprèn les connexions entre les matemàtiques i els principis de la física. I relaciona els
aspectes teòrics amb els fenòmens físics de la naturalesa.
RA3: Identifica i utilitza la terminologia, la notació i els mètodes de la física.
RA4: Mostra habilitats per a la reflexió crítica en els processos vinculats a l’exercici de la professió.
RA5: Recopila i interpreta dades i informacions sobre les que fonamenta conclusions i relaciona els
aspectes teòrics amb els fenòmens físics de la naturalesa, quan sigui convenient.
RA6: Planteja i resol problemes en equip.
CONTINGUTS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cinemàtica d’un sistema de partícules.
Dinàmica d’un sistema de partícules.
Treball i energia.
Dinàmica d’un sòlid rígid.
Equilibri estàtic i elasticitat.
Termodinàmica.
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AVALUACIÓ:
L’avaluació es basarà en un seguiment continu del treball acadèmic de l’estudiant al llarg del curs.
S’avaluarà l’assistència activa a l’aula; la realització de proves objectives per escrit; la resolució de
problemes i la construcció d’un projecte experimental de física mecànica.
La nota final de l’assignatura serà una mitjana ponderada de l’avaluació de les següents activitats:
Proves objectives per escrit: es realitzaran dos exàmens parcials que abastaran el total dels continguts
de l’assignatura. L’avaluació d’aquesta part correspondrà al 70% de la nota final.
Participació en les activitats acadèmiques: es resoldran problemes i exercicis a classe i es faran proves
test i/o orals. L’avaluació d’aquesta part correspondrà al 10% de la nota final.
Projectes de Física Mecànica: construcció d’un projecte experimental. L’avaluació d’aquesta part
correspondrà al 20% de la nota final.
Per fer la mitjana, les notes parcials no poden ser inferiors a 3.
Al llarg del semestre hi haurà proves de recuperació per als estudiants que tinguin pendent d’aprovar alguna
part de l’assignatura. El detall sobre les activitats recuperables s’exposarà al inici del curs, quan es faci la
presentació de l’assignatura.
BIBLIOGRAFIA:
Bàsica:
Sears, F.W. (2005), Física Universitaria. Vol. I. 11a. ed. Mèxic: Pearson Educación.
Serway, R.A. (2002) Física para ciencias e ingeniería. Vols. I i II. 5a. ed. Mèxic: McGraw-Hill.
Tipler, P.A.; Mosca, G. (2010) Física: para la ciencia y la tecnología. Vols. I i II. 6a. ed. Barcelona:
Reverté.
Recomanada:
Teoria i problemes:
Alonso, M.; Finn, E.J. (1986) Física. Vols. I, II i III, Argentina: Addison-Wesley Iberoamericana.
Alonso, M.; Finn, E.J. (1995) Física. Argentina: Addison-Wesley Iberoamericana.
Gorri, J.A.; Albareda, A.; Toribio, E. (1994), Oscilaciones y ondas. 1a. ed. Barcelona: Edicions de la
Universitat Politècnica de Catalunya.
Eisberg, R.M.; Lerner, L.S. (1984) Física: Fundamentos y Aplicaciones. Vols. I i II. Mèxic: McGraw-Hill.
Lea, S. M. i Burke, J.R. (1999) Física: La naturaleza de las cosas. Mèxic: International Thomson
Editores.
Ohanian, H.C.; Markert J.T. (2009), Física para ingeniería y ciencias. Vols I i II. 3a ed. (Mèxic:
McGraw-Hill)
Roller, D.E.; Blum, R. (1986) Física: Mecánica, Ondas y Termodinámica. Vols. I i II. Barcelona: Reverté.
Problemes i exercicis resolts:
Alarcón, M. (1994) Física: Problemes resolts. 1a. ed. Barcelona: Servei de Publicacions de la UPC.
Burbano, S.; Burbano, E. (1989) Física general: problemas. Saragossa: Mira.
González, F.A. (1981) La Física en problemas. Madrid: Tebar Flores.
Wells, D.A.; Slusher, H.S. (1984) Física para ingeniería y ciencias. Serie Schaum. Mèxic. McGraw-Hill.
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Fonaments de l’Informàtica
Formació Bàsica
Primer
Crèdits: 6.00
Llengua d’impartició: Català
PROFESSORAT
Jordi Surinyac Albareda
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Matemàtiques I
Formació Bàsica
Primer
Crèdits: 6.00
Llengua d’impartició: Català
PROFESSORAT
Montserrat Corbera Subirana
OBJECTIUS:
L’objectiu d’aquesta assignatura és que l’estudiant obtingui els coneixements teòrics bàsics del càlcul
infinitesimal, nombres complexos, àlgebra lineal i geometria necessaris per al desenvolupament d’altres
matèries específiques del Grau.
RESULTATS D’APRENENTATGE:
RA1. Analitza i resol problemes de nombres complexos, àlgebra lineal i geometria
RA2. Analitza i resol problemes de càlcul diferencial i integral
RA3. Identifica i utilitza correctament la terminologia, notació i mètodes de matemàtiques
RA4. Discuteix i analitza críticament els resultats obtinguts en la resolució de problemes
RA5. Aplica el coneixement matemàtic a la resolució de problemes d’Enginyeria Industrial
RA6. Actua e les situacions habituals i les que son pròpies de la professió amb compromís i
responsabilitat
CONTINGUTS:
1. Introducció als nombres complexos
2. Àlgebra lineal
Matrius
Determinants
Sistemes d’equacions lineals
Espais vectorials
Diagonalització de matrius
3. Geometria
L’espai R^3
Operacions amb vectors
Rectes i plans a R^3
4. Càlcul diferencial d’una variable.
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Funció real de variable real
Domini
Límits
Continuïtat
Derivabilitat
Càlcul de derivades
Optimització
Mètodes numèrics: zeros de funcions
5. Càlcul integral
Integral indefinides
Integrals definides
Mètodes numèrics: càlcul d’integrals definides
Integrals impròpies
Aplicacions de les integrals
AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura es basarà en un seguiment continu del treball acadèmic de l’estudiant al llarg
del curs. La nota final de l’assignatura serà la mitjana ponderada de les notes de les activitats avaluables
segons la taula següent
Activitat
Examen Primer Parcial

Pes
35%

Recuperable
Sí

Nota mínima per fer mitjanaResultat d’apren
3,5
RA1, RA3

(Temes 1-3)
Examen Segon Parcial

35%

Sí

3,5

(Temes 4-5)
Pràctica I
Pràctica II
Exercicis de classe

10%
10%
10%

No
No
No

RA2, RA3

RA3
RA3
RA1, RA2, RA3

Al llarg del semestre hi haurà proves de recuperació per als estudiants que tinguin pendent d’aprovar
alguna part de l’assignatura. El detall sobre les activitats recuperables s’exposarà en iniciar el curs.
BIBLIOGRAFIA:
Bàsica
Ayres Jr., F.; Mendelson, E. Càlculo diferencial e integral. Madrid: McGraw Hill, 2001.
Calle, M.L.; Vendrell, R. Problemes d’àlgebra lineal i càlcul infinitesimal. Vic: Eumo Editorial, 1992.
Larson, R.E. Cálculo y geometría analítica. McGraw-Hill, 1995.
Larson, R.E.; Edwards, B.H. Introducción al álgebra lineal. Limusa Noriega Editores, 1994.
Salas, S.L.; Hille, E. Calculus de una y varias variables. Barcelona, Reverté cop., 2002.
Complementària
Perelló, C. Càlcul infinitesimal amb mètodes numèrics i aplicacions. Barcelona: Enciclopèdia Catalana,
1994.
Sanz, P.; Vázquez, F.J.; Ortega P. Problemas de álgebra lineal. Madrid: Prentice Hall, 1998.
Spiegel Murray, R. Manual de fórmulas y tablas matemáticas. Mèxic: McGraw-Hill cop., 1988.
Stewart, J. Cálculo conceptos y contextos, Mèxic: International Thomson Editores, 1999.
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Enllaços
http://maxima.sourceforge.net
http://www.telefonica.net/web2/biomates/maxima/max.pdf
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Anàlisi de Circuits
Obligatòria
Segon
Crèdits: 6.00
Llengua d’impartició: Català
PROFESSORAT
M. àngels Crusellas Font
OBJECTIUS:
Conèixer els elements de circuit i els principals senyals.
Saber analitzar circuits elèctrics elementals.
Saber utilitzar els aparells que subministraran mesures elèctriques a la indústria.
Aprendre a esbrinar el comportament d’un circuit elèctric per mitjà de models matemàtics i informàtics.
Ser capaç de treballar en l’anàlisi i síntesi d’aquells circuits elèctrics que se li presentin en l’exercici de
la professió.
Saber resoldre circuits elèctrics alimentats per fonts de senyal sinoidals i veure’n la utilitat en
l’enginyeria elèctrica.
Aquesta assignatura dóna les bases i els conceptes fonaments de circuits elèctrics que l’estudiant
necessitarà al llarg de tot el Grau, sobretot en l’anàlisi de circuits electrònics.
RESULTATS D’APRENENTATGE:
RA1: Comprèn els conceptes bàsics de mecànica, els analitza i els aplica a la resolució de problemes i
projectes d’enginyeria. Discuteix i analitza críticament els resultats obtinguts.
RA2: Comprèn les connexions entre les matemàtiques i els principis de la física. I relaciona els
aspectes teòrics amb els fenòmens físics de la naturalesa.
RA3: Identifica i utilitza la terminologia, la notació i els mètodes de la física.
RA4: Mostra habilitats per a la reflexió crítica en els processos vinculats a l’exercici de la professió.
RA5: Recopila i interpreta dades i informacions sobre les que fonamenta conclusions i relaciona els
aspectes teòrics amb els fenòmens físics de la naturalesa, quan sigui convenient.
RA6: Planteja i resol problemes en equip.
CONTINGUTS:
Conceptes bàsics de circuits elèctrics
Circuits resistius
Tècniques d’anàlisi de circuits
Condensadors i bobines
Anàlisi de circuits de corrent altern
Transformada de Laplace
Aplicació a l’anàlisi de circuits
Anàlisi de circutis de primer i de segon ordre
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AVALUACIÓ:
Exercicis, problemes i test realitzats a la classe (10%) S’avaluen RA1, RA2 i RA3
Examen Primer Parcial (45%) S’avaluen RA1, RA2 i RA3
Examen Segon Parcial (35%) S’avaluen RA1, RA2 i RA3
Pràctiques (10%) S’avaluen RA1, RA2, RA3 i RA4
La nota mínima per fer mitjana és un 3
BIBLIOGRAFIA:
Alabern i altres, Circuits elèctrics i la seva resolució. Vic: Eumo.
Alabern i altres, Circuits elèctrics resolts i comentats. Vic: Eumo.
Bruce Carlson, A. (2002) Teoría de Circuitos. Ed. Thomson.
Dorf, R. C. Introduction to electric circuits. 3a. ed. Nova York: John Wiley & Sons, Inc., 1993.
Hilburn, J.; Scott, J. Análisis básico de circuitos eléctricos. 5a. ed. Mèxic: Prentice-Hall, 1996.
Irwing, D. J. Análisis básico de circuitos en Ingeniería. 5a. ed. Mèxic: Prentice-Hall, 1997.
Nilsson, J. W. Circuitos eléctricos. 4a. ed. Nova York: Addisson-Wesley Publishing Company, 1995.
Scott, D. E. Introducción al análisis de circuitos. Un enfoque sistemático. Madrid: McGraw-Hill, 1988.
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Electrònica Bàsica
Obligatòria
Segon
Crèdits: 6.00
Llengua d’impartició: Català
PROFESSORAT
Enric López Rocafiguera
OBJECTIUS:
Dins l’ampli abast de l’Electrònica, en aquesta assignatura es presenta una visió panoràmica dels conceptes
fonamentals de l’electrònica analògica amb la intenció d’estudiar els principis de funcionament dels
dispositius electrònics bàsics. També es fa una introducció a l’anàlisi i al disseny de circuits electrònics i a
alguns aspectes de la tecnologia electrònica.
L’Electrònica Bàsica és la primera d’un conjunt de 7 assignatures que formen part de la matèria Tecnologia
Electrònica.
RESULTATS D’APRENENTATGE:
RA1 Coneix i utilitza correctament els instruments electrònics bàsics de laboratori i interpreta les
mesures obtingudes.
RA2 Coneix els fonaments físics dels components electrònics.
RA3 Analitza, dissenya i resol circuits de polarizació y amplificadors en petit senyal.
RA4 Analitza críticament els resultats obtinguts en la resolució de problemes d’enginyeria.
RA5 Es coordina i treballa en equip elaborant, de manera rigorosa, documentació i presentacions
tècniques.
CONTINGUTS:
1. Fonaments d’anàlisi de circuits. Conceptes bàsics: Tensió, corrent, potència. Resistència. Llei d’Ohm.
Lleis de Kirchhoff. Circuits equivalents: Thévenin i Norton. Anàlisi de circuits resistius.
2. Díodes i aplicacions. Conductors, aïllants i semiconductors. El díode semiconductor. Díodes específics:
Zener, LED. Modelització del díode: circuit equivalent. Recta de càrrega i punt de treball d’un dispositiu.
Funció de transferència d’un circuit. Procediment per analitzar circuits amb díodes. Circuits rectificadors.
Circuits conformadors d’ona: retalladors, limitadors. Altres aplicacions.
3. Transistors bipolars. Conceptes bàsics, descripció i simbolisme. Funcionament del transistor bipolar.
Corbes característiques. Límits d’operació. Regions de treball. Models. Anàlisi de la recta de càrrega.
Punt de treball. Configuracions: emissor comú, base comuna, seguidor d’emissor. Polarització del
transistor bipolar. Aplicacions.
4. Transistors d’efecte camp. Funcionament del transistor JFET. Corbes característiques del JFET.
Regions de treball. Funcionament del transistor MOSFET. MOSFET d’acumulació i de depleció. Corbes
característiques del MOSFET. Regions de treball. Polarització del transistor. Aplicacions.
5. Amplificació de petit senyal amb transistors. Conceptes bàsics i paràmetres fonamentals. Model en petit
senyal del BJT. Anàlisi en petit senyal del BJT. Model en petit senyal del FET. Anàlisi en petit senyal del
FET. Amplificador multietapa: sistemes en cascada, Darlington i Cascode.
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6. L’amplificador operacional. L’amplificador diferencial. L’amplificador operacional ideal. Models.
Característiques dels amplificadors operacionals reals. Funcionament en llaç obert. La realimentació.
Circuits d’aplicació bàsics.
AVALUACIÓ:
L’avaluació es basarà en un seguiment continu del treball acadèmic de l’estudiant al llarg del curs.
S’avaluarà l’assistència activa a l’aula; la participació en debats i en treballs dirigits en equip; la realització
de proves objectives per escrit; la presentació i exposició de treballs individuals o de grup; la realització de
problemes, de pràctiques amb ordinador, d’exercicis i de qüestions teòriques.
La nota final de l’assignatura serà una mitjana ponderada de l’avaluació de les activitats de l’estudiant amb
pesos de l’ordre:
Avaluació de proves objectives per escrit: 60% - 80%
Avaluació de participar en les activitats acadèmiques: 10% - 20%
Avaluació del treball individual o en grup: 10% - 20%
BIBLIOGRAFIA:
Boylestad, R.; Nashelsky, L. Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. Prentice Hall, 2a
ed., 2009.
Hamley, A.R. Electrónica. Prentice-Hall, 2a ed., 2001.
Malik, N.R. Circuitos electrónicos. Análisis, simulación y diseño. Prentice-Hall, 1996.
Sedra, A. i Smith, K.C. Dispositivos electrónicos y amplificación de señales. McGraw-Hill, 1991.
Shilling, D.L.; Belove, C. Circuitos electrónicos. Discretos e Integrados. McGraw-Hill, 3a ed., 1993.
Prat, L. Laboratorio de electrónica. Curso básico. Barcelona: UPC, 1997.
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Física Elèctrica
Formació Bàsica
Segon
Crèdits: 6.00
Llengua d’impartició: Català
PROFESSORAT
Miquel Caballeria Suriñach
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Fonaments d’Enginyeria de Materials
Obligatòria
Segon
Crèdits: 6.00
Llengua d’impartició: Català
PROFESSORAT
Judit Molera Marimon
Maria Assumpta Vizcaino Vallbona
Professor Provisional Eps01
OBJECTIUS:
En aquesta assignatura s’expliquen i es treballen els conceptes bàsics de ciència i enginyeria dels materials.
L’objectius és entendre la relació entre enllaç químic i les propietats físiques i químiques dels materials, així
com la relació entre la microestructura i propietats mecàniques. Al laboratori i a l’aula es fan pràctiques i
exercicis sobre les principals propietats mecàniques dels materials i les tècniques usuals per mesurar-les.
S’expliquen les principals causes de ruptura dels materials i com evitar-les. Es treballen a fons els
diagrames de fases de metalls i ceràmics i les principals microestructures resultants dels tractament tèrmics.
Es veuen les tècniques de conformat i tractaments tèrmics principals. Al final de l’assignatura l’estudiant ha
de saber conèixer i saber identificar l’estructura interna dels materials més importants en enginyeria (acers,
foses, aliatges en base Cu, aliatges en base alumini, ceràmics io polímers), saber relacionar aquesta
estructura amb les seves propietats mecàniques i tenir criteri per a la selecció de materials.
RESULTATS D’APRENENTATGE:
RA1: Coneix l’estructura dels materials i com influeix la microestructura en les propietats mecàniques dels
materials.
RA2: Sap determinar propietats mecàniques dels materials a partir dels assajos bàsics de ciència de
materials. Adquireix criteris de selecció dels materials
RA3: Coneix les causes de ruptura dels materials i els mecanismes d’enduriment.
RA4: Identifica les principals microestructures dels materials al microscopi òptic i sap interpretar els
diagrames de fases i dissenyar tractaments tèrmics per modificar propietats mecàniques dels metalls.
RA5: Redacta informació tècnica referent a la mecànica
RA6: Identifica i utiliza la terminologia, notació imètodes de la mecànica
CONTINGUTS:
Teoria
1. Fonaments
1. Introducció
2. Enllaç químic i classificació dels materials
2. Propietats mecàniques dels materials estructurals
1. Deformació elàstica i deformació plàstica

GUIA DE L’ESTUDIANT 2014-2015

27

3.

4.

5.

6.

2. Fractura dels materials
3. Comportament mecànic i temperatura.
Estructura dels materials
1. Descripció de l’estructura dels materials.
2. Predicció de l’estructura. Diagrames d’equilibri.
3. Difusió.
4. Solidificació.
Materials metàl·lics.
1. Conformació dels materials metàl·lics.
2. Aliatges base Cu.
3. Aliatges base Al
4. Aliatges base Fe.
Materials ceràmics.
1. Processat dels materials ceràmics.
2. Propietats dels materials ceràmics
3. Ceràmiques tradicionals i vidres
4. Ciment i Formigó.
Materials polímers.
1. Classificació i estructura dels polímers
2. Propietats mecàniques
3. Termoplàstics, termoestables, elastòmers i compòsits

Pràctiques
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Propietats mecàniques: assajos de tracció i duresa
Anàlisi de la microestructura: recristal·lització del coure
Tractaments tèrmics dels metalls
Solidificació i diagrames de fase
Conformació de materials ceràmics i distribució de Weibull
Propietats mecàniques dels polímers

AVALUACIÓ:
L’avaluació es basarà en un seguiment continu del treball acadèmic de l’estudiant al llarg del curs.
S’avaluarà l’assistència activa a l’aula; la participació en debats i en treballs dirigits en equip; la realització
de proves objectives per escrit; la presentació de treballs individuals o de grup; la realització de problemes,
de pràctiques amb ordinador, d’exercicis i de qüestions teòriques.
La nota final de l’assignatura serà una mitjana ponderada de l’avaluació de les activitats de l’estudiant amb
pesos de l’ordre:
Codi Acció d’Avaluació

R.A.A. que s’avaluen

Percentatge

AV1 Informe de l’assaig a tracció

RA2, RA5, RA6

15%

AV2 Pràctica de recristal.lització del coure

RA1, RA3, RA4, RA5, RA6

15%

AV3 Examen Primer Parcial (capítols 1 - 4)

RA1, RA2, RA3, RA4

30%

AV4 Examen Segon Parcial (capítols 5 - 8)

RA1, RA2, RA3, RA4

30%

AV5 Pràctiques al laboratori/ Distribució de Weibull

RA12 RA5, RA6

10%
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BIBLIOGRAFIA:
Askeland, D.R. La ciencia e ingeniería de los materiales, Iberoamericana
Callister, W.D. Ciencia e ingeniería de los materiales, Reverté. vol. 1 i 2.
Riba Romeva, C. Selecció de materials, Disseny de màquines IV, Edicions UPC.
Shackelford, J.F. Ciencia de materiales para ingenieros, Prentice Hall.
Smith, W.F. Fundamentos de la ciencia e ingeniería de los materiales, McGraw Hill.
Enllaços
http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/784 Llibre electrònic de fonaments de ciències de materials
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Matemàtiques II
Formació Bàsica
Segon
Crèdits: 6.00
Llengua d’impartició: Català
PROFESSORAT
Montserrat Corbera Subirana
OBJECTIUS:
L’objectiu de l’assignatura és que l’estudiant obtingui els coneixements teòrics bàsics d’anàlisi vectorial,
equacions diferencials i sèries necessaris per al desenvolupament d’altres matèries específiques del Grau.
RESULTATS D’APRENENTATGE:
RA1. Analitza i resol problemes d’anàlisi vectorial
RA2. Analitza i resol problemes d’equacions diferencials i sèries
RA3. Identifica i utilitza correctament la terminologia, notació i mètodes de matemàtiques
RA4. Discuteix i analitza críticament els resultats obtinguts en la resolució de problemes
RA5. Aplica el coneixement matemàtic a la resolució de problemes d’Enginyeria Industrial
RA6. Actua en les situacions habituals i les que son pròpies de la professió amb compromís i
responsabilitat
CONTINGUTS:
1. Funcions reals de variables reals
Corbes de nivell
Domini
Derivades parcials, gradient, derivades direccionals
Integrals
2. Anàlisi vectorial
L’espai vectorial R^3. Operacions amb vectors
Corbes i superfícies parametritzades. Sistemes de coordenades
Camps escalars i camps vectorials. Integrals cuvilínies i integrals de superfície
Operadors
3. Equacions diferencials
Introducció a les equacions diferencials ordinàries i en derivades parcials
Equacions diferencials ordinàries d’odre 1
Equacions diferencials ordinàries d’ordre n
Transformada de Laplace
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4. Successions i sèries
Successions
Sèries numèriques
Sèries de funcions
5. Equacions en derivades parcials
AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura es basarà en un seguiment continu del treball acadèmic de l’estudiant al llarg
del curs. La nota final de l’assignatura serà la mitjana ponderada de les notes de les activitats avaluables
segons la taula següent
Activitat
Examen Primer Parcial

Pes
35%

Recuperable
Sí

Nota mínima per fer mitjanaResultat d’apren
3,5
RA1, RA3, RA4

(Temes 1-2)
Examen Segon Parcial

35%

Sí

3,5

(Temes 3-4)
Pràctiques
Discussió i resolució de problemes

20%
10%

No
No

RA2, RA3, RA4

RA1, RA2, RA3
RA2, RA3, RA4

Al llarg del semestre hi haurà proves de recuperació per als estudiants que tinguin pendent d’aprovar alguna
part de l’assignatura. El detall sobre les activitats recuperables s’exposarà en iniciar el curs.

BIBLIOGRAFIA:
Bàsica
Krasnov, M. i altres Curso de matemáticas para ingenieros. Moscou: MIR, 1990.
Larson, R.E. Cálculo y geometría analítica. McGraw-Hill, 1995.
Spiegel, M.R. Transformadas de Laplace. Mèxic: McGraw-Hill, 1991.
Zill, D.G. Ecuaciones diferenciales. Mèxic: Grupo Editorial Iberoamérica, 1997.
Complementària
Demidovich, B.P. Problemas y ejercicios de análisis matemático. Paraninfo, 1985.
Kiseliov i altres Problemas de equaciones diferenciales ordinarias. Moscou: MIR, 1979.
Salas, S.L.; Hille, E. Calculus de una y varias variables. Barcelona, Reverté, 2002.
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OPTATIVES
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