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Màster en Física________________________________________________ 
 

DESCRIPTOR DE L’ASSIGNATURA 
 

Fitxa tècnica 
Assignatura: 

Nom de l’assignatura: Propietats electròniques de nanoestructures 
Codi: 10113 
Tipus: optativa 
Nivell: postgrau 
Curs: 1, 2 
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: Llorenç Serra Crespí   Contacte: llorens.serra@uib.es 
Col·laboradors /es 
Nom: Rosa López Gonzalo   Contacte: rosa.lopez-gonzalo@uib.es 
Nom: David Sánchez Martín   Contacte: david.sanchez@uib.es 
 
 

Prerequisits: llicenciat en Ciències 
 
Nombre de crèdits ECTS: 5 

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

 
Descriptors: 
Creació i estructura de nanosistemes. Transport electrònic. Efectes de la interacció electró-electró. 
 

Objectius 
Específics: 

1. Descripció de la fenomenologia de sistemes nanomètrics artificials. 
2. Ús de la mecànica quàntica per a la descripció de nivells electrònics i propietats òptiques de 

nanoestructures. 
3. Modelització del transport electrònic en nanoestructures. 
4. Iniciació als models microscòpics amb interacció entre electrons. 

 
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. Iniciació a la recerca pròpia del camp. 
5. Coneixement de tècniques de redacció i presentació en públic del treball personal i de recerca. 

 
 

Continguts 
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• El gas electrònic bidimensional en pous quàntics semiconductors. Formació de fils i punts quàntics. 

Nanotubs de carboni. 
• Estats quàntics i propietats òptiques de nanoestructures. Efectes de camps magnètics externs. 
• El transport electrònic en els formalismes de Landauer i Landauer-Buttiker. Matriu S i formalisme 

de funcions de Green. Model de tight-binding. 
• L’efecte túnel ressonant en sistemes de doble barrera. Transport coherent i fenòmens dispersius. 
• Efectes de la interacció electró-electró: el bloqueig Coulombiano del transport. Iniciació al 

formalisme de funcions de Green de no equilibri. 
 

Metodologia d’ensenyament i aprenentatge 
 

Competències de 
la matèria 

Metodologia 
d’aprenentatge 

Tipus 
d’agrupació 

Hores per a 
l’estudiant 

1-4 Classe presencial Mitjana 20 
2,3 Classe pràctica Mitjana   5 
1-4 Tutoria Petita   2 
2,3 
 

Presentació 
treball en grup 

Mitjana   2 

4 Seminari Mitjana   1 
1-4 Estudi teòric    45 
2,3 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 realitzen en la modalitat d’aprenentatge a 
distància (e-learning) 
 

Criteris i procediments d’avaluació 
Criteris d’avaluació: 

1. Adquisició i compliment de les competències específiques de l’assignatura. 
2. Interès demostrat per l’alumne mitjançant el grau de participació. 

Instruments d’avaluació: 
1. Presentació per part de l’alumne d’algun desenvolupament seleccionat entre els que s’han tractat 

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

pràctiques. 
 

Bibliografia 
 

- DATTA, S. Electronic transport in Mesoscopic systems. Cambridge U. P. 
- FERRY, D. K.; GOODNICK, S. M. Transport in Nanostructures. Cambridge U. P. 
- Material disponible al web i fotocòpies subministrades pel professorat. 

 
 


