
Data: 28/09/2022 Pàgina: 1 / 8

Guia docent
250102 - CÀLCUL - Càlcul

Última modificació: 01/10/2021
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Unitat que imparteix: 751 - DECA - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.
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PROFESSORAT

Professorat responsable: M. ROSA ESTELA CARBONELL

Altres: M. ROSA ESTELA CARBONELL, FRANCISCO JAVIER MARCOTE ORDAX

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3048. Capacitat per a 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.
3049. Capacitat per a la selecció de recursos entre 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. Tot això amb l'objectiu de resoldre els problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria.

Transversals:
588.  SOSTENIBILITAT  I  COMPROMÍS  SOCIAL  -  Nivell  1:  Analitzar  sistèmicament  i  críticament  la  situació  global,  atenent  la
sostenibilitat  de  forma interdisciplinària  així  com el  desenvolupament  humà sostenible,  i  reconèixer  les  implicacions  socials  i
ambientals de l'activitat professional del mateix àmbit.
591. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les qüestions
formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.
598. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 2: Després d'identificar les diferents parts d'un document acadèmic i
d'organitzar-ne les referències bibliogràfiques, dissenyar-ne i executar-ne una bona estratègia de cerca avançada amb recursos
d'informació especialitzats, seleccionant-hi la informació pertinent tenint en compte criteris de rellevància i qualitat.
601. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel
professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informació
indicades.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 7 hores a la setmana de classes presencials a l'aula des de principis de novembre fins a final del primer
quadrimestre. Al segon quadrimestre cada grup té 3 hores setmanals de classe presencial.
En aquestes sessions es combinaran classes teòriques i de problemes. Addicionalment, es donaran exercicis pràctics que l'alumne
haurà de realitzar pel seu compte per tal de consolidar els objectius d'aprenentatge generals i especifics.
Part de la docència de l'assignatura utilitza la metodologia de la classe inversa on, mitjançant dinàmiques de grup especifiques,
l'alumne amplifica i consolida els coneixements adquirits durant la preparació, individual i abans de la classe, dels elements bàsics
corresponents a les següents classes presencials. La preparació individual la porta a terme l'alumne de manera personal, i prèvia a la
classe, amb el suport de vídeos, transparències, el llibre de l'assignatura i material bibliogràfic, proporcionats a la pàgina web de
l'assignatura, seguint les indicacions del professor. La dinàmica de classe presencial consisteix aleshores en proporcionar al grup
d'alumnes la formació complementaria que necessita segons les possibles carències detectades pel professor, la realització d'exercicis
pràctics, aclarir dubtes, consolidar coneixements i fomentar el treball en equip.

S'utilitza  material  de  suport  en format  de pla  docent  detallat  mitjançant  el  campus virtual  ATENEA: continguts,  programació
d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixements de càlcul diferencial i  integral de diverses variables i  equacions diferencials ordinàries Capacitat per l'anàlisi  i  la
resolució dels problemes matemàtics plantejats a l'enginyeria que involucrin aquests conceptes

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. Relacionar les equacions diferencials ordinàries amb problemes d'enginyeria. Capacitat resoldre EDO 's en condicions senzilles que
permetin realitzar una anàlisi d'aquestes solucions, incloent un estudi paramètric.
2. Resoldre els problemes d'enginyeria que involucrin minimització de funcions de diverses variables, incloent la seva integració i
anàlisi.
3. Utilitzar les sèries de Fourier en la resolució de problemes d'enginyeria.

Coneixements de càlcul diferencial de funcions de diverses variables. Coneixements de càlcul integral de diverses variables, incloent
representació integral de funcions, integrals dependents de paràmetres. Coneixements de sèries de Fourier i la seva aplicació a
problemes en enginyeria civil. Coneixements d'equacions diferencials ordinàries.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 30,0 13.33

Hores grup gran 45,0 20.00

Hores aprenentatge autònom 126,0 56.00

Hores grup petit 15,0 6.67

Hores activitats dirigides 9,0 4.00

Dedicació total: 225 h

CONTINGUTS

Tema 1. Espais mètrics. Topologia

Descripció:
Espais mètrics. Definicions bàsiques: boles, interior, adherència, acumulació, frontera, obert, tancat. Conjunt fitat, conjunt
compacte.
Problemes per consolidar els conceptes 1.5h i una prova d'avaluació de 0.5h

Dedicació: 7h 11m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 4h 11m

Tema 1. Espais mètrics. Topologia

Descripció:
Espais mètrics. Definicions bàsiques: boles, interior, adherència, acumulació, frontera, obert, tancat. Conjunt fitat, conjunt
compacte.
Problemes per consolidar els conceptes 1.5h i una prova d'avaluació de 0.5h

Dedicació: 7h 11m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 4h 11m
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Tema 2. Successions i sèries numèriques

Descripció:
Successions covergents. Subsuccessions. Successions de Cauchy. Successions de nombres reals. Càlcul de límits. Infinits i
infinitèssims.
Sèries de nombres reals. Convergència absoluta. Sèries numèriques de termes positius. Criteris de convergència. Sèries de
potències. Radi de convergència.

Problemes successions i sèries
Test

Dedicació: 24h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 14h

Tema 2. Successions i sèries numèriques

Descripció:
Successions covergents. Subsuccessions. Successions de Cauchy. Successions de nombres reals. Càlcul de límits. Infinits i
infinitèssims.
Sèries de nombres reals. Convergència absoluta. Sèries numèriques de termes positius. Criteris de convergència. Sèries de
potències. Radi de convergència.

Problemes successions i sèries
Test

Dedicació: 24h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 14h

Tema 3. Càlcul diferencial de funcions reals de variable real

Descripció:
Definició i concepte de derivada. Derivabilitat i continuïtat. Regla de la cadena. Derivada de funcions inverses. Monotonia.
Teorema de Rolle. Teorema de Cauchy. Teorema del valor mig. Regla de l'Hôpital. Derivades d'ordre superior. Polinomis de
Taylor. Teorema de Taylor. Màxims i mínims locals i absoluts.
Assoliment dels conceptes
Test

Dedicació: 19h 12m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 11h 12m
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Tema 3. Càlcul diferencial de funcions reals de variable real

Descripció:
Definició i concepte de derivada. Derivabilitat i continuïtat. Regla de la cadena. Derivada de funcions inverses. Monotonia.
Teorema de Rolle. Teorema de Cauchy. Teorema del valor mig. Regla de l'Hôpital. Derivades d'ordre superior. Polinomis de
Taylor. Teorema de Taylor. Màxims i mínims locals i absoluts.
Assoliment dels conceptes
Test

Dedicació: 19h 12m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 11h 12m

Tema 4. Càlcul diferencial de funcions de diverses variables

Descripció:
Límits i continuitat de funcions de diverses variables. Derivades parcials i direccionals. La diferencial. Condició suficient de
diferenciabilitat. Regla de la cadena. Teorema del valor mig. Teorema de la funció inversa. Teorema de la funció implícita.
Derivades parcials i diferencials d'ordre superior. Teorema de Schwarz. Teorema de Taylor. Extrems lliures. Extrems condicionats.
Consolidació dels conceptes
Test

Dedicació: 57h 35m
Grup gran/Teoria: 13h
Grup mitjà/Pràctiques: 7h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 33h 35m

Tema 4. Càlcul diferencial de funcions de diverses variables

Descripció:
Límits i continuitat de funcions de diverses variables. Derivades parcials i direccionals. La diferencial. Condició suficient de
diferenciabilitat. Regla de la cadena. Teorema del valor mig. Teorema de la funció inversa. Teorema de la funció implícita.
Derivades parcials i diferencials d'ordre superior. Teorema de Schwarz. Teorema de Taylor. Extrems lliures. Extrems condicionats.
Consolidació dels conceptes
Test

Dedicació: 57h 35m
Grup gran/Teoria: 13h
Grup mitjà/Pràctiques: 7h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 33h 35m
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Tema 5. Integral de Riemann

Descripció:
Integral inferior i superior. Definició d'integral de Riemann. Propietats. Funcions Riemann-integrables. Teorema de Lebesgue.
Concepte de primitiva. La Funció integral. Integració i derivació. Teorema fonamental del càlcul. Regla de Barrow. Teorema del
valor mig. Teorema del canvi de variable. Integració per parts. Integrals impròpies. Aplicacions de la integral.
Problemes
Test

Dedicació: 16h 48m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 9h 48m

Tema 5. Integral de Riemann

Descripció:
Integral inferior i superior. Definició d'integral de Riemann. Propietats. Funcions Riemann-integrables. Teorema de Lebesgue.
Concepte de primitiva. La Funció integral. Integració i derivació. Teorema fonamental del càlcul. Regla de Barrow. Teorema del
valor mig. Teorema del canvi de variable. Integració per parts. Integrals impròpies. Aplicacions de la integral.
Problemes
Test

Dedicació: 16h 48m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 9h 48m

Tema 6. Integral múltiple de Riemann

Descripció:
Integral inferior i superior. Integral múltiple de Riemann. Criteri de Lebesgue. Integració unidimensional reiterada. Teorema de
Fubini. Conjunts mesurables Jordan. Teorema del canvi de variable. Representació integral de funcions. Integrals depenents d'un
paràmetre.
Problemes
Test

Dedicació: 24h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 14h
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Tema 6. Integral múltiple de Riemann

Descripció:
Integral inferior i superior. Integral múltiple de Riemann. Criteri de Lebesgue. Integració unidimensional reiterada. Teorema de
Fubini. Conjunts mesurables Jordan. Teorema del canvi de variable. Representació integral de funcions. Integrals depenents d'un
paràmetre.
Problemes
Test

Dedicació: 24h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 14h

Tema 7. Successions i Sèries de funcions. Sèries de Fourier

Descripció:
Successions i sèries de funcions. Sèries de Taylor. Sèries de Fourier.
Problemes
Consolidació de conceptes

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

Tema 7. Successions i Sèries de funcions. Sèries de Fourier

Descripció:
Successions i sèries de funcions. Sèries de Taylor. Sèries de Fourier.
Problemes
Consolidació de conceptes

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

Tema 8. Equacions diferencials ordinàries

Descripció:
Introducció i teoremes fonamentals. Equacions diferencials i modelització. Mètodes elementals de resolució. Equacions diferencials
lineals. Resultats generals. Equacions diferencials lineals amb coeficients constants. Sistemes d'equacions diferencials lineals.
Problemes. Resolució d'equacions diferencials i de sistemes d'edos.
Laboratoris de resolució d'edos i sistemes
Test

Dedicació: 52h 48m
Grup gran/Teoria: 11h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 30h 48m
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Tema 8. Equacions diferencials ordinàries

Descripció:
Introducció i teoremes fonamentals. Equacions diferencials i modelització. Mètodes elementals de resolució. Equacions diferencials
lineals. Resultats generals. Equacions diferencials lineals amb coeficients constants. Sistemes d'equacions diferencials lineals.
Problemes. Resolució d'equacions diferencials i de sistemes d'edos.
Laboratoris de resolució d'edos i sistemes
Test

Dedicació: 52h 48m
Grup gran/Teoria: 11h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 30h 48m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Un 40% de la nota de l'assignatura correspon al reconeixement d'activitats realitzades en hores de classe amb diferents metodologies
docents per l'aprenentatge.

L'altre 60% correspon a la qualificació de dues proves globals. Una al final del primer quadrimestre i l'altre a final de curs.

La qualificació final és la suma de les qualificacions parcials seguents:

Nc: qualificació d'activitats en hora de classe
Npg1: qualificació de prova global 1
Npg2: qualificació de prova global 2
Nfinal= 0.4 * Nc + 0.3*Npg1 + 0.3*Npg2

La prova global consta d'una part amb qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel que fa al
coneixement o la comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació.

Criteris de qualificació i d'admissió a la reavaluació: Els alumnes suspesos a l'avaluació ordinària que s'hagin presentat regularment a
les proves d'avaluació de l'assignatura suspesa tindran opció a realitzar una prova de reavaluació en el període fixat en el calendari
acadèmic. No podran presentar-se a la prova de reavaluació d'una assignatura els estudiants que ja l'hagin superat ni els estudiants
qualificats com a no presentats. La qualificació màxima en el cas de presentar-se a l'examen de reavaluació serà de cinc (5,0). La no
assistència d'un estudiant convocat a la prova de reavaluació, celebrada en el període fixat no podrà donar lloc a la realització d'una
altra prova amb data posterior. Es realitzaran avaluacions extraordinàries per a aquells estudiants que per causa de força major
acreditada no hagin pogut realitzar alguna de les proves d'avaluació continuada.

Aquestes proves hauran d'estar autoritzades pel cap d'estudis corresponent, a petició del professor responsable de l'assignatura, i es
realitzaran dins del període lectiu corresponent.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua en el periode programat, es considerarà com a puntuació
zero.
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