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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10092 - Eines de computació en Física
Crèdits 1.2 presencials (30 hores) 3.8 no presencials (95 hores) 5 totals (125 hores).
Grup Grup 1, 1S(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Anglès

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

16:00h 18:00h Divendres 01/09/2012 31/07/2013 Mateu Orfila,
Despatx F-110Víctor Homar Santaner

victor.homar@uib.cat 16:00h 17:15h Dimarts 01/09/2012 31/07/2013 Mateu Orfila,
Despatx F-110

Joan Stela Fiol
joan.stela@uib.cat

No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster Universitari de Física Postgrau Postgrau

Contextualització

Aquesta és l'assignatura introductòria del mòdul Física i computació que agrupa matèries interdisciplinars
basades en l'ús de computadors per a càlcul, visualització i difusió d'informació científica del Màster de
Física. Com a tal, està sotmesa a la restricció de matriculació a un màxim de 10 crèdits en matèries
introductòries per a aquells alumnes que hagin de cursar 60 crèdits del màster. Per altra banda, és una
assignatura preferent de primer any per a aquells alumnes que cursin el màster de 120 crèdits.

L'assignatura Eines de computació en Física té una forta component pràctica i l'alumne aprendrà el
maneig d'eines bàsiques de treball en un entorn de recerca i tractament de dades numèriques. D'aquesta
manera, adquirirà coneixements d'ús de programari especialitzat de càlcul simbòlic i estadístic com són el
Mathematica o l' R i aprendrà els principis i conceptes bàsics de la representació de dades científiques i les
eines per a crear gràfics eficients en la transmissió d'informació objectiva. Per altra banda, l'alumne aprendrà
l'ús de l'entorn d'autoedició de textos científics de referència actualment: el LaTeX. A més, l'alumne adquirirà
els coneixements per a generar experiments de física virtuals encastats en entorns web a través de les llibreries
Physlets@, que el permetran produïr material de comunicació científica d'última generació. Així doncs, en
aquesta assignatura l'estudiant aprendrà l'ús d'eines actuals i d'aplicació en totes les disciplines de la Fïsica,
cobrint aspectes tant de càlcul numèric com de difusió eficient i moderna dels resultats de la recerca.

Pel que fa a l'orientació professional, les competències que es treballen a Eines de Computació en Física
esdevenen el fonament de qualsevol entorn de treball en l'àmbit de la recerca o del tractament de dades
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numèriques. Un clar exemple d'això en són les plantilles de LaTeX que gran part de les editorials de revistes
científiques ofereixen als autors per a facilitar la preparació de textos científics de qualitat per a la seva
publicació. En la mateixa línia, l'ample ventall de llibreries especialitzades disponibles en els programes
Mathematica i R, cobrint àmbits des de la Física quàntica a l'astrofísica, passant per la climatologia o la
relativitat.

Requisits

Donat el caràcter introductori i transversal d'aquesta assignatura, no té requeriments específics més enllà
dels formalitzats al propi Máster en Física. De fet, aquesta és una assignatura autocontinguda que treballa
eines bàsiques no vinculades exclusivament a cap àrea de coneixement de la Física i per tant pot cursar-se
perfectament independentment de la resta de matèries de Máster escollides. No obstant això, les activitats
de l'assignatura es realitzen principalment sobre ordinadors personals i és convenient estar capacitat per a
manejar-los a nivell d'usuari, sigui un entorn Linux, MacOS o MS Windows.

Recomanables
En el passat, alumnes amb coneixements bàsics del llenguatge HTML o nocions de Javascript que han cursat
Eines de Computació en Física han assolit majors nivells de domini dels Physlets@ i aconseguit dissenyar
millors applets de física.

Competències

En aquesta assignatura es treballen competències tècniques que habiliten l'alumne en l'ús d'eines habituals en
un context de recerca i tractament de dades numèriques. En concret, totes les competències de l'assignatura
estan orientades cap a l'adquisició d'habilitats que facilitaran la realització de tasques numèriques i de
presentació de resultats associades a les demés assignatures del Máster.

Específiques
1. Saber emprar i crear programes per a aplicacions personalitzades amb programari específic de

computació algebraica i numèrica com el Mathematica o l'R..
2. Saber crear un document científic complex amb LaTeX..
3. Saber analitzar els aspectes importants d'un experiment de física i incorporar-los a un experiment

virtual sobre un entorn web basat en applets Physlet@..
4. Comprendre els aspectes essencials d'una bona representació gràfica de dades científiques i ser capaç

de generar-la a partir de programari standard. Generar figures adequades per a la publicació en revistes,
presentacions o entorns web..

Genèriques
1. Comprendre i expressar adequadament conceptes i significats en llenguatge físic, matemàtic i

computacional..
2. Ser capaç d'aplicar coneixements teòrics i tècnics per a la resolució de problemes..
3. Tenir la capacitat d'aplicar tecnologies informàtiques per a l'anàlisi, procés i difusió de dades

científiques..
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4. Posseïr tècniques de redacció i presentació en públic del treball personal d'investigació..

Continguts

Els continguts de l'assignatura es divideixen en 4 temes independents, treballant a cada un d'ells les
competències específiques de l'assignatura.

Continguts temàtics
Tema 1. Computació Algebràica

Introducció a la computació algebraica amb Mathematica. Aplicació del càlcul algebraic a la
resolució de problemes físics.

Tema 2. Physlets@: applets de física
Introducció als Physlets@: motivació i estat actual. Valor pedagògic i exemples de pràctiques
de laboratori amb Physlets@. Recursos disponibles a Internet. Breu introducció al disseny i
la creació de Physlets.

Tema 3. LaTeX: l'editor de la ciència
Instal·lació i configuració d'un processador de textos científics. Edició de textos científics:
fórmules i figures.

Tema 4. Visualització de dades científiques
Conceptes bàsics de visualització de dades. Mètodes actuals. Tècniques en 2D i 3D de
representació de dades científiques. Animació temporal. Transferència de resultats gràfics a
editors de text i programes de presentació multimèdia.

Metodologia docent

Detallam aquí les activitats a realitzar durant el curs per a facilitar l'aprenentatge de les competències
assignades i avaluar-ne el nivell d'assoliment. Descriurem tant les activitats de treball presencial conduïdes
pel professor com les de treball autònom que l'estudiant ha de realitzar per compte propi, recolzant-se
en la bibliografia de l'assignatura, i els materials disponibles a l'Aula Virtual (CampusExtens). En aquest
sentit, a l'Aula Virtual, hi podeu trobar activitats de treball autònom que us permetran adquirir competències
avançades addicionals.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G) Es presentaran els aspectes generals del programari a emprar i explicacions
conceptuals i de context d'ús de les eines que es treballen a l'assignatura.
S'empraran exemples il·lustratius dels continguts de l'assignatura amb el
suport de material audiovisual organitzat en transparències escrites, així
com d'exemples disponibles a la web.

Classes pràctiques Pràctiques guiades
amb ordinadors

Grup mitjà 2 (X) Els alumnes duran a terme sessions de treball guiades pel professor, on
s'il·lustrarà l'ús de les eines de treball de l'assignatura.
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes de
laboratori

Elaboració dels
projectes

Grup mitjà 2 (X) L'alumne treballarà en els projectes elegits sobre Physlets@, Mathematica
i LaTeX amb la presència del professor a l'aula per a guiar la feina, resoldre
dubtes i fer suggeriments.

Tutories ECTS Seguiment final
projectes

Grup petit (P) Es realitzarà una sessió de seguiment dels projectes de cada alumne i se'n
faran les correccions o suggeriments necessaris abans que l'alumne treballi
en la versió final que presentarà davant la resta de la classe.

Avaluació Explicació d'una
aplicació existent

Grup mitjà (M) Els alumnes explicaran el funcionament d'un Physlet i d'un Demostration
Project de  Mathematica a la resta de companys. D'aquesta manera,
no només es promou la comprensió dels mecanismes de funcionaments
d'aquests applets en la preparació de la presentació sinó que es
promociona la transmissió d'aquest coneixement entre companys,
millorant l'aprenentatge global. Cada alumne serà requerit d'avaluar als
companys (ordenant-los per qualitat de la presentació) i a si mateix.

Avaluació Presentació de
projectes

Grup mitjà 2 (X) Els alumnes demostraran l'ús dels  Physlets@ i programes de Mathematica
que hagin creat i n'explicaran les tècniques de programació emprades.
També entregaran el document LaTeX que il·lustri els resultats dels càlculs
realitzats amb Mathematica i R.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Preparació del projecte L'alumne seleccionarà una pràctica de física, preferentment una de les pràctiques de
laboratori que es facin als primers cursos del Grau de Física. Un cop seleccionada,
en dissenyarà l'equivalent pràctica virtual i la programarà amb Physlets@. De la
mateixa manera prepararà un Demonstration Project propi de Mathematica i la seva
documentació amb LaTeX.

Estudi i treball
autònom individual

Preparació d'explicació de
l'aplicació existent

L'alumne ha de seleccionar un Physlet@ i un Demonstration Project d'entre els
presentats a classe, estudiar-ne el funcionament i prepara-ne una presentació explicativa
d'uns 10-15 minuts per a la resta de companys

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Instal·lació de programari Els alumnes que treballin amb ordinadors personals propis hauran d'instalar-se
el programari necessari per a la realització dels treballs de l'assignatura (LaTeX,
Mathematica, R i Physlets@*)

*Existeixen còpies dels applets i estructura de fitxers necessaris a Campus Extens i al
corresponent llibre de la biblioteca.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Repàs i ampliació dels
conceptes i exemples

L'alumne ha de repassar el material presentat a les sessions teòriques, revisant exemples
d'ús de les diferents eines presentades a classe que s'inclouen a l'aula virtual i al material
de treball del curs.
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Mostram en aquesta secció la distribució precisa d'hores de les diverses activitats presencials programades i
una guia orientativa de la càrrega de treball expressada en hores mitjanes de dedicació.

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 30 1.2 24
Classes teòriques Classes magistrals 6 0.24 4.8
Classes pràctiques Pràctiques guiades amb ordinadors 8 0.32 6.4
Classes de laboratori Elaboració dels projectes 10 0.4 8
Tutories ECTS Seguiment final projectes 2 0.08 1.6
Avaluació Explicació d'una aplicació existent 2 0.08 1.6
Avaluació Presentació de projectes 2 0.08 1.6

Activitats de treball no presencial 95 3.8 76
Estudi i treball autònom individual Preparació del projecte 71 2.84 56.8
Estudi i treball autònom individual Preparació d'explicació de l'aplicació

existent
5 0.2 4

Estudi i treball autònom individual o en grup Instal·lació de programari 4 0.16 3.2
Estudi i treball autònom individual o en grup Repàs i ampliació dels conceptes i

exemples
15 0.6 12

Total 125 5 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Explicació d'una aplicació existent

Modalitat Avaluació
Tècnica Sistemes d'autoavaluació (No recuperable)
Descripció Els alumnes explicaran el funcionament d'un Physlet i d'un Demostration Project de Mathematica a la resta

de companys. D'aquesta manera, no només es promou la comprensió dels mecanismes de funcionaments
d'aquests applets en la preparació de la presentació sinó que es promociona la transmissió d'aquest
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coneixement entre companys, millorant l'aprenentatge global. Cada alumne serà requerit d'avaluar als
companys (ordenant-los per qualitat de la presentació) i a si mateix.

Criteris d'avaluació Es valorarà la claretat i detall de l'explicació així com la dificultat de l'aplicació escollida.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Presentació de projectes

Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Els alumnes demostraran l'ús dels Physlets@ i programes de Mathematica que hagin creat i n'explicaran les

tècniques de programació emprades. També entregaran el document LaTeX que il·lustri els resultats dels
càlculs realitzats amb Mathematica i R.

Criteris d'avaluació Es valorarà el procediment per assolir els objectius plantejats al projecte escollit així com la claretat i detall
de l'exposició.

Percentatge de la qualificació final: 80% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

En una assignatura com aquesta, fortament basada en paquets de programari, la part fonamental de la
bibliografia bàsica la formen els manuals o textos de referència de cada eina.

Per altra banda, la web ofereix un gran nombre de recursos en forma d'exemples o de petits tutorials per a
totes les eines treballades a l'assignatura.

Bibliografia bàsica

- LAMPORT, L. Latex: A document preparation system. Addison-Wesley, 1994.
- WOLFRAM, S. The Mathematica book. Addison-Wesley.
- F. Esquembre, E. Martin, W. Christian i Mario Belloni. Fislets. Enseñanza de la Física con Material
Interactivo. Prentice Hall.
- Tufte, E. R., The Visual Display of Quantitative Information.Graphics Press
- PaulMurrell, R Graphics.Chapman & Hall CRC Press.

Bibliografia complementària

Altres recursos

Al Campus Extens hi trobareu un llistat de recursos.


