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DESCRIPTOR DE L’ASSIGNATURA 

 
Fitxa tècnica 

Assignatura 
Nom de l’assignatura: Introducció a l’Astrofísica i la Cosmologia 
Codi: 10096 
Tipus: optativa 
Nivell: postgrau 
Curs: primer 
Semestre: 1 
Idioma: català/castellà. Es requereix capacitat de comprensió lectora en anglès. Es podrà impartir 
en anglès depenent de l’alumnat. 

 
Professorat 

Professor/a responsable 
Nom: Jaume Carot    Contacte: jcarot@uib.es 
Altres professors/es 
Nom: Ramón Oliver Herrero   Contacte: ramon.oliver@uib.es 

 
Prerequisits: llicenciat en Ciències. 
 
Nombre de crèdits ECTS: 5 

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

 
Descriptors: 
Característiques generals de les estrelles. Física dels interiors estel·lars. Evolució estel·lar. Llei de 
Hubble. Principi cosmològic. Evolució de l’Univers. 
 

Objectius 
Específics: 

1. Domini del llenguatge bàsic propi de l’astrofísica. 
2. Aprofundiment d’aspectes formals de la física dels interiors estel·lars i de l’evolució estel·lar. 

resolució de problemes. 
3. Coneixement de les observacions de l’Univers, de la seva base científica i de les seves 

implicacions teòriques. 
4. Coneixement del model estàndard d’evolució de l’Univers basat en la relativitat general. 

Genèrics: 
1. Comprensió i expressió de significats en llenguatge físic, matemàtic i programació. 
2. Aplicar 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 
- Determinació de paràmetres estel·lars. 
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- Composició química de les estrelles. Classificació espectral. Diagrama Hertzsprung-Russell. 
- Equacions d’estructura estel·lar. 
- Generació d’energia a les estrelles. 
- Transport d’energia en els interiors estel·lars. Opacitats. Aplicació en el cas del Sol. 
- Evolució preseqüència principal. 
- Seqüència principal. 
- Evolució postseqüència principal. Aplicació en el cas del Sol. 
- Llei de Hubble: Edat de l’Univers. 
- Radiació de fons. 
- Homogeneïtat i isotropia de l’Univers. 
- Principi cosmològic. 
- Model estàndard i Big Bang. 
- Evolució de l’Univers: De l’Univers primitiu a l’energia fosca. 
 

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 15 
3 Classe pràctica Mitjana 5 
4 Laboratori Mitjana 5 
3, 4 Tutoria Petita 2 
3, 4 
 

Presentació 
Treball en grup 

Mitjana 2 

3, 4 Seminari Mitjana 1 
1, 2 Estudi teòric  45 
3, 4 Estudi pràctic  25 
1, 2 Treball teòric  10 
3, 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 desenvolupament seleccionat (ex.: demostració d’algun 
teorema, realització d’algun càlcul detallat seleccionat d’entre el material donat en el curs). 

2.  Avaluació continuada partint de participació en les classes pràctiques, exposició de treball en 
grup, etc. 

 
Criteris de qualificació: 

1. 50% de la qualificació: presentació de desenvolupaments seleccionats. 
2. 50% de la qualificació: exposició de treballs en grup, resolució de problemes en les classes 

pràctiques. 
 

Bibliografia, recursos i annexos 
 

- BOWERS, R. L.; DEEMING, T. .Astrophysics. Jones and Bartlett Publishers, 1984. 
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- HARRISON, E. Cosmology: The science of the Universe. Cambridge University Press, 2000.  

 

- OSTLIE, D. A.; CARROLL, B. W. An Introduction to Modern Stellar Astrophysics. Addison-

Wesley, 1996. 

- PHILLIPS, A. C. The Physics of Stars. J. Wiley & Sons, 2001. 

 

- RIDEN, B. Introduction to cosmology. Addison Wesley, 2002. 

 

- SCHUTZ, B. Gravity from the ground up. Cambridge University Press, 2003. 

 

- Material disponible al web i fotocòpies subministrades pel professorat. 

 
 


