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Assignatures optatives: 
 
Identificació 
1. Nom de l’assignatura: Teoria de Circuits 
2. Àrea: Electrònica Titulació: Grau en Ciències (Física) 
3. Tipus: Optativa 
4. Crèdits: 5 
 
 
Descripció 
 

Els objectius de l’assignatura són adquirir els coneixements bàsics que governen el 
funcionament dels circuits elèctrics, electrònics, resistius i dinàmics. Es presenten 
els teoremes i tècniques fonamentals per a l’anàlisi de Circuits lineals. Es parteix de 
les lleis de Kirchhoff per anar introduint paulatinament tècniques de resolució de 
circuits que culminen amb la presentació i aplicació dels teoremes de Thèvenin i 
Norton.. Es presenten també els circuits dinàmics de primer i segon ordre així com 
el comportament dels circuits lineals en règim permanent sinusoïdal. Es treballen 
diferents representacions matricials dels circuits (matrius de resistències. 
admitàncies i de paràmetres híbrids). L’orientació de l’assignatura té un clar caràcter 
aplicat pel que es dóna molta importància a la resolució de problemes i casos 
pràctics, amb el que es pretén que l’alumne desenvolupi les habilitats necessàries 
per resoldre problemes reals en l’àmbit de l’electrònica. 
 
A l’assignatura s’introdueixen els continguts i conceptes necessaris per cursar 
l’assignatura de Circuits Electrònics. 

 
1. Temes 
 
Tema 1. Elements, variables i equacions dels circuits elèctrics. 
 
Circuit elèctric o electrònic. Variables d’un circuit. elements de circuit. Fonts depenents. 
Circuits resistius. Lleis de Kirchhoff. Circuits equivalents. 
 
Tema 2. Mètodes d’anàlisi de circuits resistius. 
 
Mètode dels nusos. Mètode de les malles. Teoremes de la teoria del circuit: 
proporcionalitat, superposició, Thèvenin, Norton i màxima transferència de potència. 
 
Tema 3. Elements multiports resistius. 
 
Elements biport. Paràmetres de representació. Exemples: (element lineal) transformador 
ideal,  (elements no lineals) transistor bipolar i MOS. 
 
Tema 4. Circuits dinàmics de primer ordre. 
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Condensadors i autoinduccions. Circuits dinàmics de primer ordre. Resposta natural i 
resposta forçada. Circuits dinàmics amb fonts independents constants, constants per 
trams i arbitràries. 
 
Tema 5. Circuits dinàmics de segon ordre. 
 
Circuit RLC. Resposta natural: factor d’esmorteïment. Oscil·lació. Resposta forçada. 
Resposta completa: resposta a un esglaó. 
 
Tema 6. Circuits dinàmics en estat estacionari sinusoïdal.  
 
Anàlisi en estat estacionari sinusoïdal: fasors. Formulació amb fasors de les equacions 
del circuit. impedància i admitància. Inductància mútua: Transformador no ideal. 
Potència. Transmissió d’energia elèctrica: sistemes trifàsics. 
 
 
2. Bibliografia comentada 
 

• J. David Irwin. Análisis básico de circuitos en Ingeniería. Prentice Hall. 1997 
• R. C. Dorf, J. A. Svoboda. Introduction to electric circuits. John Wiley & sons. 

1996 
• Boylestad. Introductory circuit Analysis. Prentice Hall.1997  
• Documentació al Campus Virtual de la UAB. Transparències de les classes 

teòriques, Fulls de problemes , Complements matemàtics. 
 

 
3. Referències per estructurar el treball de l’alumne 
 
Un dels objectius fonamentals de l’assignatura es que l’alumne adquireixi competències 
en la resolució de problemes bàsics de circuits electrònics. Amb aquesta finalitat hem 
dissenyat activitats que guiïn a l’alumne en el procés de desenvolupar les habilitats 
necessàries per poder resoldre amb èxit problemes reals. Tenint en compte aquests 
principis, hem estructurat l’assignatura en: classes magistrals de teoria, classes de 
problemes, i tutories per auditar el procés de resolució dels casos. 
 
Classes Magistrals: les classes magistrals estan orientades a dotar a l’alumne dels 
coneixements bàsics necessaris per abordar la resolució dels problemes. Aquestes 
sessions consisteixen en conferències, les transparències de les quals es posen a 
disposició dels alumnes a través del Campus Virtual. D’aquesta manera els alumnes 
poden preparar aquestes sessions amb antelació. Per avaluar el grau de comprensió per 
part de l’alumne dels continguts impartits, cada sessió finalitzarà amb un petit test 
d’avaluació. Aquests petits controls ens permetran realitzar una avaluació continuada 
que ens permetrà detectar i incidir sobre aquells aspectes que per alguna raó no estiguin 
quedant clars. 
 
Classes de Problemes: en aquestes sessions es pretén que l’alumne adquireixi els 
fonaments de resolució de problemes tipus. Els exercicis resolts formen part d’una llista 
d’exercicis que es fa arribar als alumnes a través del Campus Virtual. A part d’aquesta 
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llista d’exercicis també es proposa als alumnes la resolució de problemes addicionals 
que poden ajudar a complementar el procés d’aprenentatge. Aquests últims problemes 
no es resoldran a classe tot i que els professors respondran dubtes puntuals i concrets 
sobre la seva resolució. 
 
Casos pràctics: Es planteja als alumnes una sèrie de problemes reals que hauran de 
resoldre en grups de 3 a 5 persones. El paper del professor passa a ser el d’un “auditor” 
que controla com s’està duent a terme la resolució del problema. Aquest seguiment per 
part del professor es farà a les tutories en les que els grups presentaran els seus 
progressos al professor que els avaluarà i establirà les noves fites a assolir per la propera 
reunió.  
 
 
4. Competències a desenvolupar  
 
Competència Indicador específic de la competència 
Anàlisi i síntesi amb 
raonament científic 

Resoldre problemes: analitzar el que és essencial, establir un 
procediment de solució i arribar a solucions plausibles. 
 
Localitzar i analitzar informació bibliogràfica rellevant. 
 
Estar familiaritzat amb el mètode científic i la seva aplicació 
(descriure, analitzar, diagnosticar, verificar les hipòtesis 
realitzades). 
 

Capacitat per usar les 
tecnologies 
científiques. 
 

Utilitzar mètodes Matemàtics i numèrics bàsics per la resolució 
de problemes Físics. 
 
Planificar funcional i realistament la pròpia activitat 
d’aprenentatge o d’actuació 
 

Treball en equip Capacitat de participar críticament en una discussió i de treball en 
equip. 

Capacitat 
d’aprenentatge 
autònom i continu 

Gestionar eficientment el temps disponible. 
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Avaluació 
 
Bloc/Apartat/tema Pes Descripció 
1-6 10 Test de les classes magistrals 

1-6 30 Resolució de Casos Pràctics amb seguiment mitjançant 
Tutories. 

1-6 60 Examen final escrit basat en problemes 
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Plantilla de l’assignatura 
Activitats docents (veure fitxes)  Hores destinades Contingut per 

blocs temàtics 
Competències 
escollides 

Objectius en relació a la 
competència 

Presencials Dirigides Autònomes Professor Alumne 

Activitats 
d’Avaluació 
(veure 
descriptor) 

1-6 Anàlisi i síntesi 
amb raonament 
científic 

Assimilació de conceptes 
bàsics  
 

Classes 
Magistrals 

 Preparació de 
classes 
Magistrals 

25 25 Test 
Examen Final  

 Anàlisi i síntesi 
amb raonament 
científic 

Localitzar i analitzar 
informació bibliogràfica 
rellevant. 

 Classes de 
Problemes 

Casos Pràctics  10 Examen Final. 
Casos 
Pràctics. 

 Anàlisi i síntesi 
amb raonament 
científic 

Estar familiaritzat amb el 
mètode científic i la seva 
aplicació (descriure, 
analitzar, diagnosticar, 
verificar les hipòtesis 
realitzades). 

 

  Casos Pràctics  10 Casos Pràctics 

 Capacitat per 
usar les 
tecnologies 
científiques. 
 

Utilitzar mètodes 
Matemàtics i numèrics 
bàsics per la resolució de 
problemes Físics. 

 Classes de 
Problemes 

Resolució de 
Problemes 

30 45 Examen Final 

 Capacitat per 
usar les 
tecnologies 
científiques. 
 

Planificar funcional i 
realistament la pròpia 
activitat d’aprenentatge o 
d’actuació 

 Tutories dels 
casos Pràctics 

Casos Pràctics  20 Casos Pràctics 
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 Treball en 
equip 

Capacitat de participar 
críticament en una 
discussió i de treball en 
equip. 

 Tutories dels 
casos Pràctics 

Casos Pràctics  5 Casos Pràctics 

 Capacitat 
d’aprenentatge 
autònom i 
continu 

Gestionar eficientment el 
temps disponible. 

 Tutories dels 
casos Pràctics 

Tutories dels 
casos Pràctics 

 10 Casos Pràctics 

 
 




