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Màster en Física________________________________________________ 
 

DESCRIPTOR DE L’ASSIGNATURA 
 

Fitxa tècnica 
Asignatura: 

Nom de l’assignatura: Astrofísica del Plasma 
Codi: 10097 
Tipus: optativa 
Nivell: postgrau 
Curs: 1, 2 
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: Josep Lluís Ballester Mortes  Contacte: dfsjlb0@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: 
Introducció a la física del plasma. Elements de física del plasma. Magnetohidrodinàmica. 
 
 

Objectius 
Específics: 

1. Domini del llenguatge bàsic propi de l’astrofísica del plasma. 
2. Aprofundiment en aspectes formals de l’astrofísica del plasma. 
3. Aplicació dels conceptes generals a sistemes astrofísics. Resolució de problemes. 

 
Genèrics: 

1. Comprensió i expressió de significats en llenguatge físic, matemàtic i de 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. 
5. Iniciació a la recerca pròpia del camp. 

 
 

Continguts 
- El plasma. 
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- Plasmes de laboratori. 
- Plasmes astrofísics. 
- Descripció cinètica del plasma. 
- El plasma com un multifluid. 
- Equacions de la magnetohidrodinàmica. 
- Ones magnetohidrodinàmiques. 
- Aplicacions astrofísiques de la magnetohidrodinàmica. 
 
 

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   6 
3, 4 Tutoria Petita   2 
3, 5 
 

Presentació 
treball en grup 

Mitjana   2 

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 realitzaran en la modalitat d’aprenentatge a 
distància (e-learning). 
 
 

Criteris i procediments d’avaluació 
Criteris d’avaluació: 

1. Adquisició i/o compliment de les competències específiques de l’assignatura. 
2. Interès demostrat per l’alumne al llarg del curs. 

 
Instruments d’avaluació: 

1. Presentació per part de l’alumne d’algun desenvolupament seleccionat (p. ex.: demostració 
d’algun teorema, realització d’algun càlcul detallat seleccionat d’entre el material donat en el 
curs). 

2. Avaluació continuada partint de la 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 treballs en grup, resolució de problemes en les classes 

pràctiques. 
 

Bibliografia, recursos i annexos 
- GOEDBLOED, H.; POEDTS, S. Principles of Magnetohydrodynamics (with applications to 

Laboratory and Astrophysical Plasmas). Cambridge University Press, 2004. 

- GOOSSENS, M. An Introduction to Plasma Astrophysics and Magnetohydrodynamics. Kluwer 

Academic Publishers, 2003. 

- KULSRUD, R. M. Plasma Physics for Astrophysics. Princeton University Press, 2005. 
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- Material disponible al web i fotocòpies subministrades pel professorat. 

 
 


