
 1
 

 

UIB  
U n i  v e r  s i  t a t 

  d e 
  l  e s 

I  l  l  e s 
  B a l  e a r  s 

 
 

Màster en Física________________________________________________ 
 

DESCRIPTOR DE L’ASSIGNATURA 
 

Fitxa tècnica 
Assignatura: 

Nom de l’assignatura: Introducció a la Física Estadística i no Lineal 
Codi: 10102 
Tipus: optativa 
Nivell: postgrau 
Curs: 1 
Semestre: 1r 
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: Mirasso, Claudio   Contacte: claudio@ifisc.uib.es 
Altres professors/ es 
Nom: San Miguel, Maximino  Contacte: maxi@ifisc.uib.es 
Nom: Sintes, Tomàs Miquel  Contacte: tomas.sintes@uib.es 
Nom: Hernández, Emili   Contacte: emilio@ifisc.uib.es 
Col·laborador 
Nom: López, Cristóbal   Contacte: clopez@ifisc.uib.es 

 
Prerequisits:  

Llicenciat/enginyer o graduat en una carrera de ciències. 
 
Nombre de crèdits ECTS: 5 

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

 
Descriptors: 

Fenòmens cooperatius; caos; formació de patrons. 
 

Objectius 
Específics: 

1. Domini del llenguatge bàsic propi de la física estadística. 
2. Aprofundiment en aspectes formals de la física estadística. 
3. Emergència de fenòmens cooperatius. Fluctuacions i ruptures de simetria. 
4. Fenòmens no lineals. 
5. Introducció al caos determinista. 
6. Aprenentatge de com apareixen formes i patrons en sistemes físics, químics i biològics i la seva 

caracterització incidint en les propietats dels objectes fractals. 
 
Genèrics: 

7. Comprensió i expressió de significats en llenguatge físic, matemàtic i programació. 
8. Aplicació coneixements teòrics i pràctics per a la resolució de problemes. 
9. Aplicació de tecnologies informàtiques. 
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10. Iniciació a la recerca pròpia del camp. 
11. Coneixement de tècniques de redacció i presentació en públic del treball personal i de recerca. 

 
Continguts 

- Descripció estadística dels sistemes de molts cossos. 
- Fluctuacions, ruptures de simetria i fenòmens cooperatius. 
- Fenòmens no lineals. 
- Caos. 
- Fractals. 
- Formes i patrons en sistemes físics, químics i biològics. 
 

Metodologia d’ensenyament i aprenentatge 
 

Competències de 
la matèria 

Metodologia 
d’aprenentatge 

Tipus 
d’agrupació 

Hores per a 
l’estudiant 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Classe presencial Mitjana 18 
7, 8 Classe pràctica Mitjana   3 
9 Laboratori Mitjana   3 
8 Tutoria Petita   2 
10,11 
 

Presentació 
treball en grup 

Mitjana   2 

11 Seminari Mitjana   2 
1, 2, 3, 4, 5, 6 Estudi teòric  50 
7, 9 Estudi pràctic  15 
8 Treball teòric  10 
9, 10 Treball pràctic  10 

 
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: 

Adquisició i compliment de les competències específiques de l’assignatura. 
 
Instruments d’avaluació: 

1. Presentació per part de l’alumne d’algun treball seleccionat (ex.: a partir del material donat en el 
curs, reproduir alguns resultats de treballs científics publicats). 

2. Avaluació continuada a partir de la participació a les classes pràctiques, exposició del 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 
 

- BAKER, G. L.; GOLLUB, J. P. Chaotic dynamics. Cambridge Univ. Press, 1996. 

- BALL, P. The self-made tapestry: pattern formation in nature. Oxford U. P., 2001. 

- GLEICK, J. Caos: la creación de una ciencia. Seix Barral, 1988. 

- KADANOFF, L. From order to chaos. World Sci., 1993. 

- LAM, L. Nonlinear physics for begginers. World Sci., 1988. 
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- MEAKIN, P. Fractals, scaling and growth far from equilibrium. Cambridge University Press, 

1998. 

- Material disponible al web i fotocòpies subministrades pel professorat. 


