Criteris per l’avaluació de LCIR
Preàmbul
El present document té com a objectiu donar a conèixer les condicions generals i
específiques que regulen l’avaluació de l’assignatura i, al mateix temps, serveix per
proporcionar una idea del nivell de qualitat general que s’exigeix en la realització de les
diferents activitats que es desenvoluparan durant el curs. Les activitats a les que es fa
referència són les activitats de grup presencials i no presencials (PRG) en relació amb les
tasques desenvolupades al laboratori, els exercicis i problemes (EXI) realitzats de manera
individual i en horari no lectiu i la prova final de laboratori (EXA) també de caràcter
individual.
Al marge d’aquests requisits, també s’ha de destacar la valoració dels criteris més
específics i que, naturalment, estaran relacionats amb el coneixement de la temàtica que
s’estigui tractant en el mòdul corresponent a les activitats plantejades. En aquest sentit,
també podrà haver la possibilitat de que en mòduls concrets es puguin donar més
importància a unes determinades competències d’acord amb la temàtica desenvolupada i els
punts importants que es pretenen treballar en cada activitat. En qualsevol cas, el professor
farà saber en el moment de la realització de l’activitat la introducció dels canvis oportuns.

1 Objectius generals de l’assignatura
Dintre del marc de l’electrònica analògica, l’objectiu principal és, per una banda,
desenvolupar els coneixement tècnic necessari per ser autosuficient en l’experimentació
electrònica, i per l’altre, proporcionar el coneixement científic necessari per entendre el
funcionament bàsic d’alguns productes industrial/comercial de molta importància al mercat.
Seguint aquesta línia, altres objectius de l’assignatura són, el desenvolupament de la
capacitat d’anàlisi objectiva de les aplicacions, el disseny analògic en base a
especificacions de producte, la cerca d’informació tècnica al voltant de les aplicacions i la
capacitat de redactar documentació tècnico-científica. Els àmbits d’aplicació que es
consideren són els següents:
•
•
•

Aplicacions d’àudio.
Generadors de senyal
Tractament de senyal analògic a nivell general.

Aquests objectius estan emmarcats dintre de les competències específiques i transversals
següents:
Específiques:
•
•
•

Adquirir el coneixement teòrico-científic de les aplicacions tractades
Capacitat per desenvolupar experiments i interpretar les dades de laboratori
Plantejar solucions circuitals per resoldre problemes d’implementació electrònica

•
•
•

Dissenyar els components que formen una aplicació electrònica per complir
especificacions requerides
Coneixement de temàtiques relacionades amb les aplicacions electròniques
considerades
Aplicació d’altres coneixements d’enginyeria (matemàtiques, teoria de circuits, etc)
a les activitats d’aquesta assignatura

Transversals:
•
•
•
•
•

Detectar i solucionar errades de funcionament en els prototips implementats
Capacitat d’anàlisi i síntesi objectiva
Capacitat d’organització i planificació
Treball en grup
Redactar documentació tècnica i científica de qualitat

1.1 Metodologia docent i avaluació
La metodologia utilitzada, així com la valoració de les activitats pretén donar el marc
adequat per a l’adquisició de les competències comentades prèviament. Aquesta contempla
la realització de sessions teòriques per donar a conèixer els conceptes teòrics i tècnics
necessaris, alternades amb les sessions de laboratori. Al mateix temps, també contempla un
seguiment continu tant de les activitats pràctiques de laboratori com la matèria assimilada
en l’assignatura.
La qualificació numèrica que avalua a l’estudiant/a s’obté mitjançant la següent expressió:

NF = 0.4·PRG + 0.25·EXA + 0.35·EXI + 0.05 SEG
on NF denota la qualificació numèrica global de l’assignatura, PRG contempla el
seguiment del treball en grup de l’estudiant/a en les activitats de laboratori (consulteu
apartat 2), EXA correspon a la valoració obtinguda en una prova de laboratori amb caràcter
individual que es realitza dintre del període d’avaluacions finals que estableix el centre
(consulteu apartat 4), EXI correspon a la valoració dels exercicis i problemes que es
realitzen de manera individual en horari no lectiu (consulteu apartat 3) i SEG són activitats
de seguiment consistents en preguntes de caire general sobre aspectes relacionats amb les
explicacions teòriques i que tenen un caràcter voluntari.
Per l’aplicació d’aquest càlcul és obligatori obtenir una valoració igual o superior a 3 en
els apartats PRG i EXI. També és obligatòria la realització de la prova final de laboratori
EXA. En cas de no donar-se qualsevulla d’aquests dos requisits, la valoració que s’aplicarà
a l’assignatura serà la de No Presentat (NP)
La valoració de cadascun d’aquests apartats està regulades per condicions i criteris
específics que es comenten a continuació:

2 Criteris de valoració específics per les activitats PRG

El desenvolupament de l’estudiant/a al laboratori així com el seu treball en grup es valora
per mitjà del treball que aquest realitza tant al laboratori (activitats presencials) com fora
del mateix (activitats relacionades amb el laboratori que no són presencials). Per tant, cada
activitat pràctica (PRT) contempla aquests dos factors amb un pes del 65% pel que respecta
a la part presencial (factor_presencial) i un 35% la no presencial (factor_no_presencial),
els quals determinen la valoració de la mateixa.
Les activitats PRT estan distribuïdes segons s’especifica en els continguts de cada bloc (o
mòduls) i que s’han establert dintre del temari de l’assignatura (consulteu la planificació de
l’assignatura que s’inclou en el document de ‘Presentació de LCIR’). L’avaluació de les
activitats pràctiques s’obté mitjançant la següent expressió:

PRG = 0.5·PRG1 + 0.3·PRG2 + 0.2·PRG3
on PRGx és la qualificació numèrica que s’obté en el mòdul x (p.e: PRG1 per al mòdul 1) i
que correspon a la mitja aritmètica de totes les activitats PRT del mòdul. Com es pot
comprovar cada bloc té un pes diferent ja que la durada i el contingut de pràctiques és
variable en cadascun d’ells. Al mateix temps, cal remarcar que és obligatòria la realització
de TOTES les activitats pràctiques del mòdul PRGx per poder ser avaluat del mateix, així
com obtenir una valoració igual o superior a 3 en totes les activitats del mòdul.
Paral·lelament, existeix un termini per finalitzar cada activitat PRT i entregar els seus
informes segons s’especifica en la planificació de l’assignatura. Preferentment, les activitats
de laboratori s’han de realitzar dintre de l’horari lectiu i és obligatòria la supervisió per part
del professor per poder ser avaluats. Per ‘supervisió’ s’entén conèixer el punt de la
realització pràctica així com la verificació dels aspectes que comporta la realització, p.e:
funcionament dels prototips, realització dels processos demanats, resultats i assimilació de
coneixements (mitjançant preguntes que el professor realitza al grup al mateix laboratori).
La no finalització d’una activitat pràctica dintre del termini previst o l’entrega d’un informe
posterior a la data indicada comporta una penalització en l’avaluació de PRT segons
s’especifica a continuació:
•

No finalització de les activitats de laboratori (PRT) en la sessió prevista:
Comporta una penalització en la valoració del factor_presencial de PRT (que és el
65%) amb el següent càlcul:
o Acabament el mateix dia del termini establert en horari no lectiu (desprès de
la
sessió
lectiva
corresponent):
Nou_factor_presencial
=
0.95·Factor_presencial
o Acabament durant la primera setmana posterior al termini establert:
Nou_factor_presencial = 0.9·Factor_presencial
o Acabament durant la segona setmana posterior desprès al termini establert:
Nou_factor_presencial = 0.8·Factor_presencial
o Acabament durant la tercera setmana posterior desprès al termini establert:
Nou_factor_presencial = 0.65·Factor_presencial

o Acabament durant la quarta setmana posterior al termini establert:
Nou_factor_presencial = 0.5·Factor_presencial
o Pasada la quarta setmana, la pràctica es considera NO PRESENTADA
•

No entrega de l’informe PRT durant la setmana posterior a la finalització de
l’activitat de laboratori (PRT): Comporta una penalització en la valoració del
factor_no_presencial de PRT (que és el 35%) amb el següent càlcul:
o Entrega després de la primera setmana (i abans de la segona setmana)
d’haver acabat l’activitat PRT :
Nou_factor_no_presencial =
0.9·Factor_no_presencial
o Entrega després de la segona setmana (i abans de la tercera setmana) d’haver
acabat
l’activitat
PRT
:
Nou_factor_no_presencial
=
0.8·Factor_no_presencial
o Entrega després de la tercera setmana (i abans de la quarta setmana) d’haver
acabat
l’activitat
PRT
:
Nou_factor_no_presencial
=
0.65·Factor_no_presencial
o Entrega després de la tercera setmana d’haver acabat l’activitat PRT :
Nou_factor_no_presencial = 0.5·Factor_no_presencial
o Pasada la quarta setmana, la pràctica es considera NO PRESENTADA

Donat que atenent al criteri anterior una qualificació inferior a 3 en qulsevulla de les
activitats pràctiques suposa una valoració negativa de l’assignatura, si es dona aquest cas el
professor proposarà una activitat alternativa. La valoració que s’obtingui de la mateixa
substitueix la que s’hagi obtingut en l’activitat afectada. El criteri utilitzat per valorar la
mateixa es comunicarà a/ls alumne/s afectats en el moment que se li faciliti l’enunciat.
En aquest aspecte s’ha de destacar que en cas de donar-se qualsevulla d’aquestes
circumstàncies és necessari que el professor conegui el punt de realització de la pràctica al
principi i al final de cada sessió de laboratori, independentment de si s’ha treballat en horari
lectiu o no. Destacar que en els factors presencial i no presencial, al marge de la realització
i contestació correcta dels apartats que es demanen, la valoració també contempla una
component subjectiva del professor del 20% de la nota (per cada pràctica) atenent als
criteris que tot seguit es comenten:
2.1 Muntatge i mesures al laboratori
Les activitats de laboratori tenen el caràcter de facilitar als estudiants, amb l’ús dels
instruments adequats, prendre les dades dades i els resultats que s’exigeixen a l’informe i
que permetran justificar el funcionament i les especificacions del sistema dissenyat. Els
muntatges, normalment es realitzen en horari no lectiu.
A continuació s’indiquen els aspectes que s’utilitzaran per valorar les activitats de
laboratori durant el seguiment:
•

Resultats: A més de constatar que el sistema funciona correctament, les lectures
han de ser coherents amb les obtingudes teòricament, o bé amb el simulador. La

•

configuració dels instruments ha de permetre determinar aquestes lectures sense
cap tipus d’error i especulació sobre les mateixes.
Muntatge:
o Distribució de components al Breadboard: Ha de seguir aproximadament la
mateixa distribució que en l’esquema del circuit teòric. Per exemple, si la
resistència està situada verticalment, l’heu de posar de manera vertical; si hi
ha un potenciòmetre amb cursor a la dreta també s’ha de situar de la
mateixa manera; si un transistor té la seva base a l’esquerra també l’heu de
situar d’aquesta manera; i de manera semblant heu de procedir amb la resta
de components.
o Terminals d’alimentació: Heu de fer servir les línies paral·leles que hi han a
damunt, a sota i al costat del Breadboard.
o Connexions: Els fils han de ser curts i orientats com estiguin indicats en
l’esquema elèctric. El muntatge, ha de permetre amb una simple ullada
identificar els components i les connexions que s’indiquen en l’esquema
elèctric.

•
•
•
•
•
•

Assimilació i consulta de la informació requerida per realitzar les tasques de
laboratori. Consulta dels processos dels guions de pràctiques, manual
d’instruccions dels instruments de laboratori, etc.
Disponibilitat i manteniment correcte del material bàsic per realitzar les pràctiques:
Board, cables de connexió.
Participació activa dels membres del grup en les sessions de laboratori.
Iniciativa en la resolució de problemes tècnics de la implementació electrònica. Es
segueix un protocol establert en la resolució d’aquests problemes tècnics.
Corregir tots aquells aspectes que prèviament s’han realitzat amb errors. Aquests
aspectes poden anar des de la implementació de prototips, l’adquisició de dades
així com la interpretació de les mateixes.
Adquisició de les competències específiques i transversals de l’assignatura

2.2 Informes de pràctiques
No cal dir que la presentació ha de ser neta, redactada amb bolígraf blau o negre, en cas de
realitzar l’informe a mà (el vermell es reserva per a la correcció), i s’ha de poder llegir amb
facilitat de tal manera que el text transmeti clarament el pensament de l’estudiant. En
aquest sentit, no s’admeten informes amb faltes ortogràfiques i gramaticals greus.
Considereu que el vostre treball tindria que ser publicable sense gaires modificacions
addicionals en revistes o pàgines web. Per tant, penseu com quedaríeu i la gràcia que us
faria que els lectors veiessin aquests errors. Els següents punts s’indiquen aspectes
addicionals que es tindran en compte en la valoració del informe de laboratori.
•

Estructura de l’informe:
o Presentació del document.

o Ordre de la informació presentada. Si segueix l’índex dels apartats establerts
als guions de pràctiques o bé pels propis estudiants.
o Apartats degudament delimitats amb una divisió coherent i entenedora
d’acord amb la informació que s’ha de presentar.
•

Exposició i comprensió dels resultats
o Raonament sobre els resultats de laboratori amb relació al disseny, càlculs
teòrics i/o resultats de simulació (quan escaigui).
o Numeració de les taules, gràfics i expressions utilitzades. Necessària per la
ràpida identificació de dades quan es realitzen referències utilitzades
o Referències a les dades de laboratori. Serveixen per contrastar les
conclusions i justificar les vostres afirmacions. Amb les referències es pot
determinar si les afirmacions són inventades o bé estan realitzades amb
coneixement de causa, donant així rigor i seriositat al treball realitzat.
o Assimilació de la matèria en base a l’informe presentat.
o Conclusions i reflexions al voltant de l’estat de l’art. Si les afirmacions no
es limiten únicament a la simple exposició de resultats.

Destacar que el professor es reserva el dret de realitzar modificacions en la distribució de
pesos per cadascun dels blocs de l’apartat PRG i durant el decurs del quadrimestre quan
excepcionalment es donin situacions que alterin el calendari previst en la realització de les
activitats de l’assignatura.
Per últim, destacar que en cas de que el professor consideri que no es donen les condicions
comentades anteriorment, i que sigui el primer informe que es realitza en el curs, la pràctica
no es corregeix i es retorna per tal de millorar-la.
3 Criteris específics de les activitats tipus (EXI)
Com s’ha comentat prèviament, aquest paràmetre correspon a l’avaluació dels exercicis i
problemes que es realitzaran durant el curs en horari no lectiu de manera individual.
Inicialment, aquest apartat contempla la realització d’un total de 5 activitats durant tot el
quadrimestre (consluteu el document ‘Presentació de LCIR’), tot i que el professor es
reserva d’ampliar o reduir el nombre d’aquest tipus d’activitat en funció del
desenvolupament de l’assignatura. Aquestes activitats podran consistir en el disseny de part
dels prototips muntats a les sessions pràctiques o bé en la cerca d’una solució de disseny en
base a un problema de disseny plantejat o l’anàlisi d’un sistema electrònic que estigui
relacionat amb les temàtiques de l’assignatura.
La seva qualificació s’obtè mitjançant la mitja aritmètica de les cinc activitats EXI. Per
aplicar aquest càlcul i, per tant, poder ser valorat en aquest apartat és obligatòria la
realització de totes les activitats i obtenir una valoració igual o superior a 3 com a mínim
en el 75% de les mateixes.
Al marge de la realització i contestació correcta dels apartats, les activitats EXI tenen un
termini d’entrega que el professor farà saber segons sigui la data en que es proposa. Les

activitats entregades fora de termini tenen el mateix criteri de penalització que s’utilitza
en l’entrega d’informes de les activitats PRG.
Desprès de que l’activitat hagi estat proposada el professor es reserva el dret d’ampliar el
termini d’entrega si ho creu convenient. En qualsevol cas, de donar-se aquesta situació ho
farà saber pels mitjans oportuns. La no entrega de l’activitat o l’entrega fora del termini
màxim indicat suposa la no valoració de la mateixa en l’apartat EXI.
Per altra banda, és d’obligat compliment la realització dels exercicis sota uns mínims de
qualitat que tot seguit es comenten:
3.1 Plantejament de la solució
•
•
•

Cal dibuixar l’esquema del circuit a analitzar col·locant totes les referències dels
components i totes les variables d’interès (corrents i voltatges) relacionades amb els
paràmetres que s’estan demanant.
Cal explicar o descriure què ens demanen cercar, calcular dissenyar, simular, etc.
Cal que expliqueu quin procediment seguireu per trobar la solució i, en cas de
conèixer altres mètodes per trobar la solució, justificar el mètode escollit.

Així, un plantejament d’un exercici pot arribar a ser de diversos fulls, en funció de la
complexitat del mateix.
3.2 Desenvolupament
•
•

•

Si escau, en primer lloc s’ha de mirar si hi han elements superflus, treure’ls i
redibuixar el circuit per fer-lo més simple i entenedor.
Seguidament, sempre s’ha de realitzar l’anàlisi algebraic, tot i que en l’enunciat
apareguin valors com 6.8 W, 12,45 mA, etc. Aquests s’han de substituir
immediatament per referències com: Ra, Ib, etc. En cas de substituir valors numèrics
durant el procediment, l’exercici tampoc es corregeix i es retorna per tal de millorarlo.
Quan es continua amb el desenvolupament, normalment es necessari ‘arreglar’
l’esquema elèctric abans d’aplicar qualsevol mètode d’anàlisi. En aquest sentit, es
convenient substituir tots els paràmetres coneguts d’una expressió per una única
constant. Per exemple, si els paràmetres hfe, Rc,Rl i hie són constants conegudes de
l’expressió (1), llavors aquesta es pot reescriure com vo = K·vi

vo = −

Rc // Rl ·hfe
·vi
hie

(1)

Rc // Rl ·hfe
. Aquest tipus de substitucions les heu de realitzar tant si
hie
utilitzeu mètode sistemàtic de malles com de nusos , apliqueu substitucions de
Norton a Thevenin (o viceversa) o bé apliqueu superposició.

on K = −

•
•

Si escau, heu de complementar els procediments amb gràfics per representar els
senyals en funció del temps.
A mida que es desenvolupa l’anàlisi, convé comprovar les unitats que presenten els
factors de les expressions. Així, l’expressió 2 és inconsistent ja que es pretén sumar
Ω i Ω2 al denominador. En conseqüència, no cal continuar amb la resolució de
l’exercici, si no tornar enrere per detectar l’error i corregir-lo.

i3 =

V2 − Vin
R1 + R3 // R5 + R2 ·R4

(2)

3.3 Resultats
•
•
•

•

Obtingudes les expressions d’interès, heu de procurar que aquestes estiguin
indicades d’una manera compacta i consistent. Per això haureu d’arreglar les
expressions finals aplicant les simplificacions algebraiques que siguin pertinents.
Quan s’obtenen els valors numèrics desprès d’haver obtingut les expressions finals,
s’ha d’indicar clarament les unitats (per exemple: pF, KΩ, mA, V, etc).
No cal dir que els resultats han de ser correctes i consistents. En aquest sentit, és
aconsellable que comproveu els valors numèrics, per tal de veure si les seves
magnituds són coherents. Així, si el resultat és de l’ordre de fV, MV, MA, MW o
un rendiment energètic d’un sistema electrònic η>1, significa que us heu equivocat
i, per tant, heu de corregir l’error en comptes de presentar un resultat d’aquesta
magnitud. Aportar aquest tipus de resultat sense cap justificació raonada suposa
obtenir la mínima valoració en l’exercici (NP) al marge de quina hagi estat la
realització de l’exercici en la resta d’apartats.
Es recomana simular els exercicis i els prototips implementats al laboratori amb
eines informàtiques (tipus Cadence Orcad o Proteus). Aquest tipus d’eines suposen
una ajuda addicional per tal de trobar errors de càlcul en exercicis i funcionaments
defectuosos en els prototips.

Per últim, recordar que la presentació dels exercicis ha de ser neta i de qualitat. En aquest
sentit, s’apliquen els mateixos criteris que en l’apartat 2.2 corresponent als informes de
pràctiques. En cas de que el professor consideri que no es donen les condicions comentades
anteriorment, i que l’activitat en qüestió sigui la primera que es realitza en el curs,
l’exercici no es corregeix i es retorna per tal de millorar-lo.
4 Activitat EXA
Aquesta activitat es una prova de laboratori que es realitza el dia que el centre estableix al
final del quadrimestre i té un caràcter individual.
En la prova es proposa l’estudi, disseny i implementació d’un o varis prototips electrònics
que estaran relacionats amb el contingut que s’hagi desenvolupat durant el curs. Per tant,
consta de dues parts: una teòrica on s’estudia i es dissenya el prototip i una part pràctica on
es mesuren els paràmetres elèctrics més rellevants del seu funcionament.

La puntuació i valoració de cadascun dels apartats vindrà fixada pel contingut de treball a
realitzar en les diferents parts i vindrà indicada en l’enunciat de la prova. Al marge de la
presentació de resultats, el professor podrà tenir en compte en la puntuació altres criteris
comentats en la secció 2 depenent dels esdeveniments que tinguin lloc durant la prova en
relació al funcionament del/s prototip/s a realitzar.
5 Apunt final
Per últim, destacar que tant les activitats PRG com EXI es corregiran atenint-se als criteris
que s’han indicat on el seu seguiment, atorguen la màxima qualificació.
NOTA IMPORTANT: Lliurar un exercici, prova, informe o treball que hagi estat copiat
d’un altre grup o estudiant, parcial o completament representa una falta greu que pot tenir
conseqüències acadèmiques serioses per als estudiants implicats.

