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Màster en Física________________________________________________ 

 
DESCRIPTOR DE L’ASSIGNATURA 

 
Fitxa tècnica 

Assignatura: 
Nom de l’assignatura: Eines de Computació en Física 
Codi: 10092 
Tipus: optativa 
Nivell: postgrau 
Curs: 1 
Semestre: 1 
Idioma: català/castellà. Es requereix capacitat de comprensió lectora en anglès. Es pot donar en 
anglès depenent de l’alumnat. 
 

Professorat: 
Professor/a responsable 
Nom: Víctor Homar Contacte: victor.homar@uib.es 
Col·laborador 
Nom: Joan Stela Fiol Contacte: joan.stela@uib.es 

 
Prerequisits:  

Llicenciat en Ciències 
 
Nombre de crèdits ECTS: 5 

Hores de treball presencial: 30 
Hores de treball autònom: 95 

 
Descriptors: 

Càlcul algebraic. Demostració virtual interactiva. Visualització i presentació de resultats. 
Autoedició de textos científics 

 
Objectius 

Específics: 
1. Adquisició dels coneixements per a la computació algebraica i numèrica. 
2. Capacitació per a l’edició de textos científics. 
3. Realització i disseny d’experiments de laboratori virtuals amb Physlets. 
4. Maneig de tècniques 4D de visualització de dades científiques 

 
Genèrics: 

1. Comprensió i expressió de significats en llenguatge físic, matemàtic i programació. 
2. Aplicació de coneixements teòrics i pràctics per a la resolució de problemes. 
3. Aplicació de tecnologies informàtiques.  
4. Coneixement de tècniques de redacció i presentació en públic del treball personal i 

d’investigació. 
 

Continguts 
• Introducció a la computació algebraica amb Mathematica. 
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• Aplicació del càlcul algebraic a la resolució de problemes físics. 
• Instal·lació i configuració d’un processador de textos científics. 
• Edició de textos científics: fórmules i figures. 
• 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. 
• 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 d’ensenyament i aprenentatge 

 
Competències de 

la matèria 
Metodologia 

d’aprenentatge 
Tipus 

d’agrupació 
Hores per a 
l’estudiant 

1, 2 Classe presencial Mitjana 6 
1, 2 Classe pràctica Mitjana 6 
1, 2, 3, 4 Laboratori Mitjana 12 
1, 2, 3, 4 Tutoria Petita 2 
1, 2, 3, 4 Presentació 

Treball en grup 
Mitjana 2 

1, 2, 3, 4 Avaluació Mitjana 2 
2, 3 Estudi teòric  45 
2, 3 Estudi pràctic  25 
1, 2, 4 Treball teòric  10 
1, 2, 4 Treball pràctic  10 
1, 2, 3, 4 Activitats 

complementàries 
 5 

 
En aquesta assignatura, el 10% de les activitats presencials es faran en la modalitat d’aprenentatge a 
distància (e-learning). 
 

Criteris i procediments d’avaluació 
 
Criteris d’avaluació: 

1. Adquisició o compliment de les competències específiques de l’assignatura. 
2. Interès que demostra l’alumne al llarg del curs. 

 
Instruments d’avaluació: 

1. Presentació per part de l’alumne d’algun treball, utilitzant les eines estudiades. 
2.  Avaluació continuada partint de l’interès i la participació en les classes pràctiques, etc. 

 
Criteris de qualificació: 

1. 50% de la qualificació: presentació dels treballs proposats. 
2. 50% de la qualificació: participació en les classes pràctiques. 

 
L’avaluació s’organitza mitjançant contracte: no 
 

Bibliografia 
- 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. 
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- Material disponible al web i fotocòpies subministrades pel professorat. 

 

 
 


