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Titulació: GRAU EN ENGINYERIA GEOLÒGICA (Pla 2010). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2018 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: JAUME POUS FABREGAS

Altres: JAUME POUS FABREGAS

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4051.  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.

Transversals:
591. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les qüestions
formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.
597.  ÚS  SOLVENT  DELS  RECURSOS D'INFORMACIÓ  -  Nivell  1:  Identificar  les  pròpies  necessitats  d'informació  i  utilitzar  les
col·leccions, els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'àmbit temàtic.
600. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts
d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 4 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran).

Es dediquen a classes teòriques 4 hores en grup gran, en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria,
presenta exemples i realitza exercicis.

S'utilitza  material  de  suport  en format  de pla  docent  detallat  mitjançant  el  campus virtual  ATENEA: continguts,  programació
d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixements de física com termodinàmica, moviment ondulatori i  electromagnetisme i capacitat per aplicar-los a les matèries
cientifico- tecnològiques i a l'enginyeria geològica en general.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. Aplicar els principis generals de la termodinàmica a problemes bàsics d'enginyeria.
2. Deduir l'aplicabilitat dels conceptes de camps i ones en enginyeria.
3. Resoldre problemes senzills d'electromagnetisme.

Coneixements de termodinàmica que incloguin el primer i el segon principis, la transmissió de calor i les bases de la teoria cinètica.
Coneixements de la propagació d'ones,  en particular  en problemes d'acústica.  Coneixements d'  electromagnetisme, incloent-hi
aplicacions pròpies de l'enginyeria. Equacions de Maxwell, electrostàtica i electromagnetisme, inducció electromagnètica. Corrent
continua i corrent altern.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 26,0 17.33

Hores grup petit 14,0 9.33

Hores grup mitjà 20,0 13.33

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Ones

Descripció:
Fenòmens ondulatoris i tipus d’ones. Velocitat de propagació, transport d’energia i intensitat. Ones planes i esfèriques.
Propagació de les ones. Difracció. Principi de Huygens. Reflexió i refracció.
Superposició i interferència d’ones. Pulsacions. Ones estacionaries.
Acústica. Propagació del so.

Problemes d'ones

Dedicació: 28 h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 16h 47m

Electgromagnetisme

Descripció:
Electrostàtica. Llei de Coulomb. Camp i potencial elèctric.
Conductors i aïllants. Condensadors.
Electrocinètica. Llei d'Ohm. Generadors. Energia i potència. Efecte Joule. Circuits en corrent continu. Regles de Kichhoff.
Magnetisme. Definició i propietats del camp magnètic. La brúixola i el camp magnètic terrestre. Acció del camp magnètic sobre
càrregues i corrents. Fonts del camp magnètic.
Inducció electromagnètica. Llei de Faraday-Lenz. Energia magnètica i densitat d'energia. Corrent altern. Impedància. Circuits.
Corrents de desplaçament. Equacions de Maxwell.
Propietats magnètiques de la matèria. Magnetització d'una substància. Paramagnetisme, diamagnetisme. Ferromagnetisme.
Ones electromagnètiques.

Problemes d'electromagnetisme

Dedicació: 62 h
Grup gran/Teoria: 13h
Grup mitjà/Pràctiques: 12h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 36h 24m
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Òptica

Descripció:
Òptica física. Natura de la llum. Llum i matèria. Índex de refracció. Llei de Snell. Propagació de la llum. Interferències. Difracció.

Òptica geomètrica. Miralls plans i esfèrics. Distància focal. Lents primes. Equació del constructor de lents. Microscopi simple i
compost.

Problemas d'òptica

Dedicació: 26 h
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 15h 24m

Termodinàmica

Descripció:
Temperatura. Llei dels gasos ideals. Teoria cinètica del gas idea.
Calor. Capacitat tèrmica i calor específic. Canvis de fase. Primer principi de la termodinàmica. Segon principi de la termodinàmica.
Propagació del calor.
Problemas de termodinàmica

Dedicació: 26 h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 15h 24m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació final és la suma de les qualificacions parciales seguents:

Nac: qualificació avaluació continuada
Npf: qualificació de prova o proves finals

Nfinal= 0.5 * Npf + 0.5 * Nac

L’avaluació continuada consisteix a fer diferents activitats, tan individuals com de grup, de caràcter additiu i formatiu, realitzades
durant el curs (dins de l’aula i fora d’aquesta).

Els  alumnes de Grau de EG tindran dret  a reavaluació que es regirà per la normativa específica de l'ensenyament del  Grau
d'Enginyeria Geològica.

Criteris de qualificació i d'admissió a la reavaluació: Els alumnes suspesos a l'avaluació ordinària que s’hagin presentat regularment a
les proves d'avaluació de l’assignatura suspesa tindran opció a realitzar una prova de reavaluació en el període fixat en el calendari
acadèmic. No podran presentar-se a la prova de reavaluació d’una assignatura els estudiants que ja l'hagin superat ni els estudiants
qualificats com a no presentats. La qualificació màxima en el cas de presentar-se a l'examen de reavaluació serà de cinc (5,0). La no
assistència d'un estudiant convocat a la prova de reavaluació, celebrada en el període fixat no podrà donar lloc a la realització d'una
altra prova amb data posterior. Es realitzaran avaluacions extraordinàries per a aquells estudiants que per causa de força major
acreditada no hagin pogut realitzar alguna de les proves d'avaluació continuada.

Aquestes proves hauran d'estar autoritzades pel cap d’estudis corresponent, a petició del professor responsable de l'assignatura, i es
realitzaran dins del període lectiu corresponent.
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d’avaluació contínua en el periode programat, es considerarà com a puntuació
zero.
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