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PROFESSORAT

Professorat responsable: Joan Solà-Morales Rubió
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Altres:

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Capacitat per la resolució dels problemes matemàtics que poden plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements
sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials;
mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

METODOLOGIES DOCENTS

A les classes de teoria es presenta el cos teòric bàsic il·lustrant amb exemples les nocions i resultats més importants.

A les sessions de problemes es resolen exercicis per consolidar els conceptes introduïts a les classes de teoria..

Amb les pràctiques de Matlab/Octave es realitzaran exercicits mitjançant el programari Matlab/Octave que reforçaran els continguts
de l’assignatura, en especial les eines gràfiques i numèriques.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'assignatura de Càlcul 1 pretén donar les eines bàsiques, analítiques i numèriques, de l'anàlisi de funcions reals d'una variable, i
mostrar alhora la seva utilització en la modelització de problemes científics i tècnics.

Aquesta assignatura pretén també servir d'introducció a la metodologia d'estudi del grau, així com a suport fonamental per a la bona
comprensió de la resta d'assignatures, per la qual cosa es farà èmfasi en el seu caràcter instrumental.

Competències Específiques: Capacitat per la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per
aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i
en derivades parcials; mètodes numèrics; algorísmica numèrica; estadística i optimització.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup gran 56,0 37.33

Hores grup petit 4,0 2.67

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS

1.-Continuïtat

Descripció:
Dominis de funcions. Composició de funcions i funció inversa Límits laterals. Límits. Continuïtat. Límits infinits. Límits en el infinit.
Asímptotes.

Competències relacionades:
CE1. Capacitat per la resolució dels problemes matemàtics que poden plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els
coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en
derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 10h
Aprenentatge autònom: 15h

2.-Derivació

Descripció:
Concepte de derivació. Regles bàsiques de derivada. La regla de la cadena. Derivació implícita i derivada de la funció inversa.
Extrems. Teoremes de Rolle i del valor mig, polinomi de Taylor. Monotonia. Concavitat i convexitat. Gràfiques.

Competències relacionades:
CE1. Capacitat per la resolució dels problemes matemàtics que poden plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els
coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en
derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

Dedicació: 35h
Grup gran/Teoria: 14h
Aprenentatge autònom: 21h

3.-Integració

Descripció:
Primitives. Mètodes bàsics d'integració. Canvis de variables. Integrals racionals i trigonomètriques. Integració definida. Càlcul
d'àrees. Regla de Barrow. Concepte d'ntegral impròpia. Criteris de convergència.

Competències relacionades:
CE1. Capacitat per la resolució dels problemes matemàtics que poden plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els
coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en
derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

Dedicació: 37h 30m
Grup gran/Teoria: 15h
Aprenentatge autònom: 22h 30m
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4.-Sèries

Descripció:
Successions de nombres reals. Sèries numèriques i convergència. Criteris de convergència. Sèries de potències. Sèries de Taylor .
Sèries de Fourier.

Competències relacionades:
CE1. Capacitat per la resolució dels problemes matemàtics que poden plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els
coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en
derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

Dedicació: 37h 30m
Grup gran/Teoria: 15h
Aprenentatge autònom: 22h 30m

5.-Taller de matemàtiques

Descripció:
Introducció al Matlab/Octave: representació gràfica de funcions, zeros de funcions. Integració numèrica.

Competències relacionades:
CE1. Capacitat per la resolució dels problemes matemàtics que poden plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els
coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en
derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

Dedicació: 15h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 9h

ACTIVITATS

TALLER DE MATEMÀTIQUES

Descripció:
Introducció a Matlab/Octave i representació gràfica de funcions (2h)
Zeros de funcions: bisecció, Newton,... (2h)
Integració numèrica (2h)

Dedicació: 15h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 9h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació constarà de tres proves:

- Una prova parcial a mig quadrimestre (EP), en la data que determini l'Escola.
- Una prova del laboratori del Taller de Matemàtiques (ET) durant el curs.
- L'examen final (EF), en la data que fixi l'Escola.

La nota final (NF) es calcularà de la següent forma:

NF = max(0.60*EF + 0.30*EP + 0.10*ET, 0.9*EF + 0.10*ET)

No es reavaluarà la part corresponent al Taller de Matemàtiques. Per tant, si es realitza l'examen de reavaluació (ER), la nota final
vindrà donada per:

NF = 0.9*ER+0.1*ET

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Als exàmens es podrà portar un full  formulari manuscrit, fet pel mateix/a l'aumne/a, no fotocopiat, DINA4. Es permet l’ús de
calculadora científica sempre que no pugui realitzar gràfiques de funcions, emmagatzemar informació, ni transmetre o rebre dades.
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RECURSOS

Altres recursos:
L'assignatura disposarà d'una pàgina web on s'hi penjarà tot el material de l'assignatura, com ara els llistats de problemes o les
pràctiques, i tota aquella informació que faciliti l'aprenentatge autònom dels i les estudiants.
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