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Màster en Física________________________________________________ 
 

DESCRIPTOR DE L’ASSIGNATURA 
 

Fitxa tècnica 
Assignatura: 

Nom de l’assignatura: Introducció als sistemes quàntics 
Codi: 10112 
Tipus: optativa 
Nivell: postgrau 
Curs: primer 
Semestre: 2 
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: Rosa López Gonzalo   Contacte: rosa.lopez-gonzalo@uib.es 
Col·laboradors/ es 
Nom: David Sánchez López   Contacte: david.sanchez@uib.es 
Nom: Josep Batle Vallespir   Contacte: vdfsjbv4@uib.es  

 
 
Prerrequisitos: llicenciatura, diplomatura o equivalent (primer cicle) en qualsevol àmbit de Ciències 
 
Nombre de crèdits ECTS: 5 

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

 
Descriptors: 

Introducció a la física quàntica i als sistemes quàntics amb interacció electromagnètica (àtoms, 
molècules i sòlids) i amb interacció forta (nuclis i partícules). 

 
Objectius 

Específics: 
1. Comprensió de les bases de la física quàntica i del comportament dels sistemes de partícules 

idèntiques. 
2. Introducció als sistemes quàntics amb interacció electromagnètica. 
3. Introducció als sistemes quàntics amb interacció forta. 

 
Genèrics: 

1. Aplicació de coneixements teòrics i pràctics per a la resolució de problemes. 
2. Aplicació dels coneixements adquirits a l’explicació de fenòmens quotidians. 
3. Divulgació dels conceptes adquirits cap a un públic no expert. 

 
 

Continguts 
• Elements de física quàntica: 
- Quantificació de les magnituds físiques 
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- Espín 
- Estats estacionaris 
- Sistemes de partícules indistingibles 
• Sistemes quàntics amb interacció electromagnètica (àtoms, molècules i sòlids): 
- L’àtom d’hidrogen: configuració electrònica 
- Interacció de sistemes atòmics amb la llum: el làser 
- Naturalesa de l’enllaç químic 
- Orbitals moleculars: hibridació, localització i efectes de simetria 
- Propietats quàntiques de sòlids: conductivitat i magnetisme 
- Els superconductors com a paradigmes de sòlids quàntics 
• Sistemes quàntics amb interacció forta (nuclis i partícules): 
- Interaccions i partícules fonamentals 
- El model de quarks 
- La interacció feble 
- El model estàndard: test experimental 
- El nucli atòmic: constituents i interacció. Estabilitat 
- Desintegració radioactiva 
- Interacció de la matèria amb la radiació ionitzant 
- Instrumentació en física nuclear 
- Aplicacions 

 
Metodologia d’ensenyament i aprenentatge i pla de treball de l’estudiant 

 
Competències de 

la matèria 
Metodologia 

d’aprenentatge 
Tipus 

d’agrupació 
Hores per a 
l’estudiant 

E1, E2, E3 Classe presencial Mitjana 14 
G1 Classe pràctica Mitjana 12 
E1, E2, E3, G2 Tutoria Mitjana 2 
G3 Presentació de 

treballs en grup 
Mitjana 2 

E1, E2, E3 Estudi  50 
G1, G2 Resolució 

d’exercicis 
 45 

 
Criteris i procediments d’avaluació 

Criteris d’avaluació: 
1. Adquisició i compliment de les competències específiques de l’assignatura. 
2. Interès que l’alumne demostra al llarg del curs. 

 
Instruments d’avaluació: 

1. Avaluació continuada partint de la participació en les classes i en la resolució dels exercicis 
proposats. Alternativament es podrà proposar fer un examen final. 

 
Criteris de qualificació: 

1. Resolució de problemes i exercicis 
 
L’avaluació s’organitza mitjançant contracte: sí (enllaç al contracte) 
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- Material disponible al web i fotocòpies subministrades pel professorat. 
 

 


