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CAPACITATS PRÈVIES

* Aquelles adquirides en el curs de l'assignatura de Topologia.
* Aquelles adquirides en el curs de l'assignatura de Geometria afí i euclidiana.
* Aquelles adquirides en el curs de l'assignatura de d'Estructures algebraiques.
* Les habilitats d'ús i programació adquirides amb el divers programari de càlcul simbòlic i numèric i de representació gràfica estudiat
a diverses assignatures seran útils.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3. CE-2. Resoldre problemes de Matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i d'altres, tot planificant-ne la resolució en funció
de les eines de què es disposi i de les restriccions de temps i recursos.
4.  CE-4.  Desenvolupar  programes  informàtics  que  resolguin  problemes  matemàtics,  tot  fent  servir  per  a  cada  cas  l'entorn
computacional escaient.
5. Tenir capacitat per a resoldre problemes d'àmbit acadèmic, tècnic, de les finances o social, mitjançant mètodes matemàtics.

Genèriques:
1. CB-4. Ser capaç de transmetre conclusions, així com els coneixements i fonaments que les sustenten, tant a un públic especialitzat
com al que no ho és, de manera clara i sense ambigüitats.
2. Haver desenvolupat les habilitats d'aprenentatge que són necessàries per poder emprendre, amb un grau alt d'autonomia, estudis
multidisciplinaris en disciplines científiques en què les Matemàtiques tenen un paper significatiu.
6.  CG-1.  Comprendre  i  emprar  el  llenguatge matemàtic.  Adquirir  la  capacitat  d'enunciar  propietats  en diversos  camps de la
Matemàtica, de construir argumentacions, d'elaborar càlculs i de transmetre els coneixements matemàtics adquirits.
7. CG-2. Conèixer demostracions rigoroses d'alguns teoremes clàssics en diferents àrees de la Matemàtica.
8. CG-3. Assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic en termes d'altres ja coneguts i ser capaç de fer servir aquest objecte en
contextos diferents.
9. CG-4. Saber abstreure les propietats estructurals (dels objectes matemàtics, de la realitat
observada i d'altres àmbits), distingint-les de les que només són ocasionals. Poder comprovar-les amb demostracions o refutar-les
mitjançant contraexemples, així com identificar errors en els raonaments incorrectes.
10. CG-6. Detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió
crítica i l'elecció de la millor actuació per a ampliar aquest coneixement.

Transversals:
11. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i  escrita amb altres persones sobre els resultats de
l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.
12. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la
millor actuació per ampliar aquest coneixement.
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METODOLOGIES DOCENTS

La meitat de les hores de classe es dedicaran a la presentació per part de la professora dels continguts teòrics de l'assignatura. L'altra
meitat es dedicarà a la discussió i  resolució de problemes relacionats amb aquests continguts, per part de la professora i  de
l'estudiantat, així com a la presentació de tasques de desenvolupament específiques escollides i desenvolupades per l'estudiantat dins
de l'oferta feta per la professora i de comú acord amb aquesta.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

* Conèixer l'homologia singular i el seu càlcul (mitjançant grups i generadors) per a un ventall ampli d'espais topològics i versions, a
ma i a màquina.
* Conèixer diverses aplicacions geomètriques de l'homologia singular.
* Conèixer el grup fonamental com a a eina essencial per a estudiar els espais topològics, comprenent-ne la seva relació amb el
primer grup d'homologia, tot aprofitant les eines bàsiques de la teoria de categories que en són ingredient cabdal.
* Conèixer el càlcul del grup fonamental per a un ventall ampli d'espais topològics i versions, a ma i a màquina.
* Conèixer el concepte de varietat topològica de dimensió finita general i en relació a aquesta considerar l'homologia local, i la noció
d'orientació, i establir-hi el teorema de la dimensió.
* Conèixer aplicacions de l'homologia i  de l'homotopia, tant d'abast teòric a diverses àrees de les matemàtiques com aplicat
(reconeixement d'imatges, anàlisi topològica de dades, teoria de la forma...).
* Comprendre la interrelació entre diferents àrees de la matemàtica i, en particular, mitjançant exemples concrets que es poden
resoldre problemes topològics utilitzant eines algebraiques i recíprocament.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 30,0 20.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup petit 30,0 20.00

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS

Temari

Descripció:
Tema 1: Preliminars algebraics

Algorisme de classificació dels grups abelians finitament generats.
Successions exactes de grups abelians.
Complexos de grups abelians.
Morfismes de complexos.
Homologia d'un complex.
Homotopia entre morfismes de complexos.
Successió exacta llarga d'homologia.
Grups no commutatius, centre, commutador, grup lliure, producte lliure de grups.

Grup gran: 2h, Grup mitjà: 4h, Aprenentatge autònom: 6h

Tema 2: Homologia singular

Complex de cadenes singulars i homologia singular d'un espai topològic.
Functorialitat.
H_0 i arc-connexió.
Homotopia d'aplicacions contínues.
Invariància homotòpica.
Teorema de les cadenes petites.
Successió de Mayer-Vietoris.
Homologia de les esferes.
Homologia relativa.
Teorema d'excisió.
Aplicació: teoremes de separació i no-separació.

Grup gran: 10h, Grup mitjà: 13h, Aprenentatge autònom: 23h

Tema 3: Grup fonamental

Grup fonamental d'un espai topològic.
Functorialitat. Introducció a la teoria de categories.
Invariància homotòpica. Introducció a les categories d'ordre superior.
Grup fonamental de la circumferència.
El teorema de Seifert-Van Kampen.
L'isomorfisme de Hurewicz.
Aplicació: nusos tòrics.

Grup gran: 10h, Grup mitjà: 13h, Aprenentatge autònom: 23h

Tema 4: Varietats topològiques

Homologia local.
Invariància de la dimensió.
Orientació.

Grup gran: 8h, Aprenentatge autònom: 8h

Dedicació: 120h
Grup gran/Teoria: 30h
Grup mitjà/Pràctiques: 30h
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Aprenentatge autònom: 60h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La nota final de l'assignatura serà la resultant d'aplicar la fórmula següent, amb les notes

EF= Examen Final, RP=Resolució de problemes, PT= Presentació treball

N = 0,5 RP + 0,3 PT + 0,2 EF
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