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Guia docent
250304 - FONMAT - Fonaments Matemàtics

Última modificació: 04/12/2018
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.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA GEOLÒGICA (Pla 2010). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2018 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: EUSEBIO JARAUTA BRAGULAT

Altres: JAIME LUIS GARCIA ROIG, EUSEBIO JARAUTA BRAGULAT

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4048. 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.

Transversals:
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.
597.  ÚS  SOLVENT  DELS  RECURSOS D'INFORMACIÓ  -  Nivell  1:  Identificar  les  pròpies  necessitats  d'informació  i  utilitzar  les
col·leccions, els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'àmbit temàtic.
600. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts
d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura s’imparteix en 4 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran).
Les sessions es classifiquen en:
- Teoria: exposició de conceptes i materials bàsics de la matèria, il•lustrats amb exemples d’aplicació;
- Pràctiques d’aula: resolució d’exercicis i problemes;
- Pràctiques de Laboratori: realització de càlculs amb programari lliure d’aplicació a l’assignatura.
S'utilitza material de suport que es posa a disposició dels estudiants mitjançant el campus virtual ATENEA.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixements de fonaments matemàtics com càlcul diferencial i integral d'una variable i capacitat per aplicar-los a les matèries
cientifico-tecnològiques i a l'enginyeria geològica en general.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. Tenir soltesa en el maneig de les funcions trigonomètriques com ara la derivació i la integració. Analitzar successions i sèries en el
context de l'enginyeria.
2. Resoldre problemes de màxims i mínims relacionats amb problemes senzills d'enginyeria mitjançant el càlcul diferencial.
3. Resoldre integrals d'una variable, buscant la relació amb problemes senzills d'enginyeria.

Coneixements dels nombres reals. Coneixements de successions i càlcul de límits. Coneixements de sèries numèriques i convergència.
Coneixements de la teoria de funcions incloent-hi l'anàlisi de continuïtat i límits. Coneixements de càlcul diferencial de funcions de
variable real, incloent-hi problemes de màxims i mínims en problemes senzills d'enginyeria i optimització. Coneixements de càlcul
integral de funcions d'una variable real. Coneixements de trigonometria.

Treballar el concepte de modelització matemàtica aplicada a l’enginyeria.
Consolidar coneixements fonamentals d’àlgebra, trigonometria i geometria adquirits en cursos anteriors i aprofundir en aquests
coneixements.
Assolir la metodologia de raonament pròpia de la matemàtica aplicada i de demostració dels teoremes i resultats matemàtics.
Practicar amb metodologies de demostració diverses.
Conèixer els conjunts numèrics bàsics, les seves propietats i caracterització.
Assolir coneixements bàsics de l’àmbit de l’àlgebra lineal com: matrius, determinants, sistemes d’equacions lineals i espais vectorials.
Assolir coneixements bàsics de l’àmbit del càlcul infinitesimal: funcions, límits, continuïtat, derivades i aplicacions de les derivades.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores grup gran 32,5 21.67

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Hores grup mitjà 17,5 11.67

Hores grup petit 10,0 6.67

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS

1. INTRODUCCIÓ

Descripció:
Modelització matemàtica en Enginyeria: concepte, metodologia i eines. Elements d’un model matemàtic. Exemples. Introducció a
la Lògica: definicions, proposicions, teoremes. Mètodes de demostració; exemples.
Elements bàsics de la Teoria de conjunts. Conjunts, subconjunts. Relacions. Aplicacions; tipus d’aplicacions. Operacions.
Estructures algebraiques.
Conjunts numèrics. Nombres naturals; el principi d’inducció. Nombres enters. Nombres racionals. Nombres reals. Valor absolut.
Propietats dels nombres reals. Desigualtats. Factors i desenvolupaments. Potències. Nombres complexos: operacions i propietats.
Trigonometria. Angles; mesura d’angles. Relacions trigonomètriques. Resolució de triangles.
Geometria cartesiana. Coordenades en el pla; distància entre dos punts. Geometria analítica plana; la recta. Corbes planes
notables. Geometria de l’espai: rectes i plans.
1.6 Exercicis i Problemes del Tema 1
1.7 Laboratori Tema 1

Dedicació: 31h 12m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 18h 12m

2. MATRIUS. DETERMINANTS. SISTEMES D'EQUACIONS LINEALS

Descripció:
Definicions i exemples. Tipus de matrius. Operacions amb matrius. Transformacions elementals de matrius. Rang d’una matriu.
Matrius regulars: inversa d’una matriu regular.
Determinant d’una matriu quadrada: definició, càlcul, propietats i aplicacions.
Sistemes d’equacions lineals: definicions, notacions i exemples. Tipus de sistemes. Resolució de sistemes: metodologia i
exemples. Sistemes amb paràmetres.
2.4 Exercicis i Problemes del Tema 2
2.5 Laboratori del Tema 2

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

3. ESPAIS VECTORIALS I APLICACIONS LINEALS

Descripció:
L’espai vectorial Rn. Definició i propietats. Altres espais vectorials. Combinacions lineals. Subespais vectorials. Independència i
dependència lineal. Subespai generat. Bases i dimensió; propietats.
Aplicacions lineals; definició i propietats. Matriu associada a una aplicació lineal: definició i propietats.
3.3 Exercicis i Problemes del Tema 3

Dedicació: 31h 12m
Grup gran/Teoria: 7h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 18h 12m
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4. FUNCIONS REALS DE VARIABLE REAL.

Descripció:
Funcions: definició. Operacions amb funcions. Representació gràfica. Propietats bàsiques de les funcions reals de variable real.
Les funcions elementals. Definició, propietats i representació gràfica.
Límit d’una funció en un punt; propietats. Límits infinits. Límits a l’infinit. Formes indeterminades o indeterminacions. Funcions
equivalents. Asímptotes d’una funció.
Funcions contínues: definició i propietats. Discontinuïtats: definició i classificació. Propietats de les funcions contínues en intervals
tancats.
Derivada d’una funció: definició, propietats i càlcul. Derivades de les funcions elementals. Derivades d’ordre superior. Aplicació al
càlcul de límits. Fórmula de Taylor.
Extrems locals. Extrems en un compacte. Càlcul d’extremes. Problemes d’extrems (optimització).
Primitives o antiderivades. Integral indefinida. Definició, propietats i càlcul.
4.8 Exercicis i Problemes del Tema 4
4.9 Laboratori Tema 4

Dedicació: 57h 35m
Grup gran/Teoria: 13h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 6h 30m
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 33h 35m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

AC: exàmens d’avaluació continuada. Es fan DOS EXÀMENS al llarg del curs i constitueixen l’avaluació continuada de l’assignatura.
AS: examen de síntesi. Es fa UN EXAMEN de síntesi al final del quadrimestre.
HW: exercicis addicionals. Es fan al llarg del curs i serveixen d’indicador a l’estudiant del seu progrés en l’assoliment de coneixements,
habilitats i competències.
Pes dels exàmens: AC: 0.3 + 0.3; AS: 0.4.
Els exercicis proposats com HW permeten millorar la qualificació de l’assignatura.

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.

L’avaluació de l’assignatura s’obté exclusivament com a resultat ponderat de les proves d’avaluació continuada i de la prova de
síntesi.
Si no es pot realitzar alguna d’aquestes proves per causa justificada documentadament, cal demanar autorització explícita per
presentar-se a examen final extraordinari.
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