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Descobrir l’Univers 
Curs acadèmic 2018-19 
 
Resum: 
L’objectiu fonamental és l’adquisició per part dels alumnes d’una cultura astronòmica 
elemental sobre l’Univers. Per tant, dins els continguts de l’assignatura estudiarem el 
nostre lloc a l’Univers, les estacions de l’any, les fases de la Lluna, els eclipsis, el cel 
nocturn, com funcionen les estrelles, l’origen dels elements químics i l’evolució de 
l’Univers. 
 
PROFESSOR: Dr. Josep Lluís Ballester Mortes 
Catedràtic d’universitat de l’àrea d’Astronomia i Astrofísica 
Departament: Física 
Despatx: JLB (F322) 
Edifici: Mateu Orfila 
Tel.: 971 17 32 28 
@: joseluis.ballester@uib.es  

TUTORIES: 
 
Dimarts horabaixa 
 
 

 
PROFESSOR: Dr. Ramón Oliver Herrero 
Catedràtic d’universitat de l’àrea d’Astronomia i Astrofísica 
Departament: Física 
Despatx: RO (F311) 
Edifici: Mateu Orfila 
Tel.: 971 17 28 36 
@: ramon.oliver@uib.es  

TUTORIES: 
 
A acordar amb el professor 
 
 

 
Durada: 20 hores. Del 6 al 27 de març de 2019. 
 
Idioma: Català 
 
Objectius: 

1. Conèixer el nostre lloc dins l’Univers. 
2. Conèixer com funcionen, naixen i “moren” les estrelles.  
3. Conèixer l’origen dels elements químics. 
4. Conèixer el paradigma d’hores d’ara sobre l’origen i evolució de l’Univers. 
5. Conèixer la causa de les estacions de l’any. 
6. Conèixer la causa de les fases lunars. 
7. Conèixer la causa dels eclipsis de Lluna i de Sol. 
8. Conèixer el cel nocturn. 
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Continguts: 
1. Estacions de l’any 
2. Fases lunars 
3. Eclipsis de Sol i Lluna 
4. El cel i les constel·lacions 
5. El nostre lloc dins l’Univers 
6. Formació i evolució de les estrelles 
7. L’Univers: Passat, present i futur 

 
Cronograma de les sessions: 
Les 10 primeres hores es tractaran els ítems 1, 2, 3 i 4. 
La resta de hores es dedicaran als ítems 5, 6 i 7 
 
Criteris d’avaluació: 
Es valoraran els coneixements assolits amb un Test de resposta múltiple 
 
Bibliografia de referència: 
- El desafío del Universo. T. Fernández-Castro/B. Montesinos. Espasa-Calpe 
- Física de las noches estrelladas. E. Battaner. Tusquets Editores 
 
Currículums: 
Dr. JOSEP LLUÍS BALLESTER MORTES 
- Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de València. Doctor en Ciències 
Físiques per la Universitat de Barcelona. Ampliació d’estudis a la Universitat de St 
Andrews (Escòcia). Catedràtic d’Universitat de Astronomia i Astrofísica del 
Departament de Física de la UIB. 
- La seva àrea d’investigació és la Física Solar, on estudia: L’equilibri i evolució de les 
estructures magnètiques coronals, les protuberàncies solars, la propagació d’ones 
dins la corona i el comportament de l'activitat solar. Es Investigador Principal de 
Projectes d’investigació Nacionals i Internacionals, ha publicat més de 200 articles en 
Llibres i Revistes Internacionals d'Investigació en Astrofísica i ha impartit conferències 
convidades a Estats Units, Anglaterra, Bèlgica, Àustria, França, Índia, Veneçuela, 
Hongria, Romania i Espanya. Ha dirigit o co-dirigit sis tesi doctorals. 
- És membre de la Unió Astronòmica Internacional, de la Societat Americana 
d'Astronomia i membre fundador de la Societat Espanyola d'Astronomia. 
 
Dr. RAMÓN OLIVER HERRERO 
Catedràtic d’Universitat del Departament de Física de la UIB. 
Llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona. 
Doctor en Física por la UIB. 
Temes d’investigació: 

- Ones magnetohidrodinàmiques en la atmosfera solar. 
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- Dinàmica de la pluja coronal. 
Aspectes més rellevants de l’activitat investigadora: 

- Més de 120 articles publicats en revistes internacionals especialitzades. 
- Un article en la "Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics". 
- Més de 100 contribucions en congressos científics internacionals. 
- Investigador postdoctoral a la Universitat de St. Andrews, Escòcia (1993-94). 
- Co-director de sis tesis doctorals. 


