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CAPACITATS PRÈVIES

La maduresa matemàtica adquirida durant els dos primers cursos.

REQUISITS

Cap

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.
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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.

METODOLOGIES DOCENTS

Només hi haurà un sol tipus de classes, en les quals s'hi alternaran dues activitats: la presentació dels continguts per part del
professor i la resolució de problemes relacionats amb els continguts més tècnics del programa.

Eventualment, durant el curs i en hores no lectives es podran realitzar breus sessions de tutoria, personalitzades o per grups, per a
un control del seguiment del curs per part dels estudiants.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Els objectius són quatre:

* proporcionar a l'estudiant una visió global de les matemàtiques com a disciplina autònoma i alhora part del coneixement científic;

* estimular la reflexió i el debat sobre quins són els objectius d'estudi de les matemàtiques, quina n'és la naturalesa i quin ha de ser
el seu mètode d'estudi;

* mostrar les dificultats per a lel·laboració d'una fonamentació sòlida de les matemàtiques malgrat la seva particular autonomia, i

* estimular la reflexió i la visió crítica en l'àmbit de les matemàtiques.

Capacitats a adquirir:

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

CONTINGUTS

1. Introducció: el problema de la fonamentació de les matemàtiques

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h
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2. Antecedents: la transformació de les matemàtiques al s. XIX

Descripció:
A. Els objectes matemàtics.
Preliminars: els nombres i les magnituds en els grecs. La construcció dels reals. La transformació del concepte d'enter. L'extensió
dels nombres finits: nombres transfinits i teoria de conjunts. El debat ontològic i metodològic: paradoxes sobre l'infinit.

B. L'evolució del mètode.
Introducció: la certesa del coneixement matemàtic, l'ús d'axiomes i el llenguatge. El mètode axiomàtic: de la matemàtica
deductiva grega a la concepció de Hilbert. El sorgiment de la lògica simbòlica: de la sil·logística als càlculs simbòlics de finals del
s. XIX.

Dedicació: 21h
Grup gran/Teoria: 11h
Activitats dirigides: 3h
Aprenentatge autònom: 7h

3. El programa de Hilbert: context i desenvolupament

Descripció:
A. La formulació: 1900-1921
Situació al tombant de segle: la crisi de fonaments. Període 1900-1905: la conferència de Hilbert a París, el primer esbós del
programa l'any 1905 i les crítiques de Poincaré. Les alternatives: la solució logicista de Russell, la proposta axiomàtica de
Zermelo i l'intuïcionisme de Brouwer i Weyl. La reacció de Hilbert: el sorgiment de la lògica de primer ordre i la formulació del
programa l'any 1921.

B. Les aportacions: 1921-1936
La completesade la lògica: teorema de Gödel, propietat de compacitat i paradoxa de Skolem. El problema de la decisió: la noció
d'algorisme i el teorema d'indecidibilitat de la lògica de primer ordre. El fenomen de la incompletesa i la necessitat de reformular
el programa de Hilbert. Les proves de consistència: l'extensió dels mètodes finitaris i la prova de la consistència de l'aritmètica de
Gentzen.

Dedicació: 70h
Grup gran/Teoria: 25h
Activitats dirigides: 10h
Aprenentatge autònom: 35h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La nota de curs (N) s'obtindrà a partir de l'avaluació ponderada de dues components:

* l'entrega d'exercicis durant el curs (P), que consistiran en una discussió breu i per escrit d'un tema proposat pel professor o en la
solució d'un problema, i

* un examen final (F).

Per tal d'estimular la participació i el treball de l'estudiant durant el curs, la fórmula que s'aplicarà per a obtenir N és N=0.4P+0.6F.
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