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PART -I-    Materials Magnètics 
 
OBJECTIUS DOCENTS 
 
El curs és una introducció a la recerca que es duu a terme actualment en el món dels 
materials magnètics, tant dels ferromagnètics tous com els durs. Es dóna especial èmfasi 
als materials magnètics amb aplicacions modernes, tals com els materials per 
emmagatzematge de dades magnètiques, les memòries MRAM, així com les aplicacions 
de les nanopartícules magnètiques en biomedicina.  
 
CONTINGUTS: 
 
• Introducció.- Conceptes bàsics de magnetisme ; Classificació dels 
materials magnètics : Diamagnetisme, Paramagnetisme, Antiferromagnetisme, 
Ferrimagnetisme Ferromagnetisme ; Cicles d’histèresi. Dominis magnètics i 
anisotropia magnètica. 
• Materials ferromagnètics tous : propietats i aplicacions. 
• Materials ferromagnètics durs : propietats i aplicacions.- Ferrites 
hexagonals ; Aliatges basats en elements 3d ; Intermetàl·lics 3d-4f. 
• Emmagatzematge de dades magnètiques (recording media). 
• Materials magneto-òptics. 
• Materials magneto-electrònics. Magnetoresistència. Espintrònica.- 
Vàlvules de spin; Unions túnel; Semiconductors magnètics. 
• Nanomaterials Magnètics : tècniques de litografia i configuracions 
micromagnètiques 
• Nanopartícules magnètiques i aplicacions en biomedicina 
• Materials magnetoelàstics i amb memoria de forma 
 
 
 
 



 
 
PART -II-    Biomaterials 
 
OBJECTIUS DOCENTS 
 
El curs és una introducció a la recerca que es du a terme en biomaterials, descrivint els 
components que cal tenir en compte en la investigació i el desenvolupament de 
materials i aparells biomèdics. Es posarà especial èmfasi en les definicions, en les àrees 
d’aplicacions i en els punts més crítics relacionats amb els biomaterials. S’estudiaran les 
propietats estructurals i funcionals i els requeriments de la interfase material-teixit 
biològic en diferents medis. 
 
CONTINGUTS: 
 
• Introducció 
• Caracterització de les superfícies dels biomaterials  
• Tipus de materials emprats en medicina 

1. Metalls 
2. Ceràmics, vidres i vidres ceràmics 
3. Polímers 
4. Materials naturals 

• Aplicacions en medicina i odontologia 
• Implants i aparells 
• Bioelectrodes i biosensors 
• Algunes nocions de biocompatibilitat 
 
CRITERIS I FORMES D’AVALUACIÓ 
 
Assistència a classe i exàmen. 
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