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CAPACITATS PRÈVIES
Es considera molt convenient haver cursat les assignatures de matemàtiques previstes als plans d'estudi dels diferents tipus
d'ensenyament secundari que dona accés als estudis del grau.
Les avaluacions consisteixen en el seguit d'actes d'avaluació presencials i/o altres activitats avaluables que formen part de l'avaluació
contínua. Si no es realitza algun dels actes o activitats, es considerarà qualificada amb zero.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA
Específiques:
3. IND_BÀSICA: Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantenjar-se a l'enginyeria. Aptitud per aplicar
els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria, geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i amb
derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
Transversals:
2. 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.
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METODOLOGIES DOCENTS
- Sessions presencials d'exposició dels continguts.
- Sessions presencials de treball pràctic.
- Treball autònom d'estudi i realització d'exercicis.
- Preparació i realització d'activitats avaluables individualment i/o en grup.
En les sessions d'exposició dels continguts el professorat introduirà les bases teòriques de la matèria, conceptes, mètodes i resultats
il·lustrant-los amb exemples convenients per facilitar-ne la seva comprensió.
Els estudiants, de forma autònoma hauran d'estudiar per tal d'assimilar els conceptes, resoldre els exercicis proposats ja sigui
manualment o amb l'ajut de l'ordinador.
Es potenciarà l'ús d'eines informàtiques de suport: es familiaritzarà l'alumnat en l'ús d'un paquet de software matemàtic amb la
finalitat que l'utilitzin com a eina de càlcul numèric, simbòlic i gràfic.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
Els estudiants hauran de consolidar els conceptes fonamentals del càlcul diferencial i integral de funcions d'una variable. També
hauran de conèixer i comprendre els conceptes i resultats de l'àlgebra lineal i geometria. Si bé hauran d'adquirir un cert coneixement
de les tècniques usuals de manipulació i càlcul, es potenciarà l'ús d'eines informàtiques de suport: se'ls familiaritzarà amb l'ús d'un
paquet de software matemàtic amb la finalitat que l'utilitzin com a eina de càlcul numèric, simbòlic i gràfic.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores aprenentatge autònom

90,0

60.00

Hores grup gran

30,0

20.00

Hores grup mitjà

30,0

20.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS
TEMA 1: NOMBRES COMPLEXOS
Descripció:
1.1. Concepte de nombre complex.
1.2. Representació gràfica.
1.3. Formes binòmica, polar i trigonomètrica.
1.4. Operacions amb complexos.
1.5. Fórmula d'Euler.
1.6. Potenciació. Fórmula de de Moivre.
1.7. Arrel n-èssima d'un complex.
Objectius específics:
- Conèixer el concepte, les diferents representacions i la operatòria bàsica amb nombres complexos.
Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 12h
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TEMA 2: CÀLCUL DIFERENCIAL D'UNA VARIABLE
Descripció:
2.1. Derivada d'una funció en un punt. Interpretació geomètrica de la derivada. La funció derivada. Regla de la cadena. Derivació
implícita. Diferencial d'una funció. Teoremes.
2.2. Extrems d'una funció. Optimització.
2.3. Polinomi de Taylor. Aproximació lineal.
Objectius específics:
- Afermar els conceptes de funció contínua i derivable.
- Interpretar correctament el significat de la derivada.
- Aprendre a emprar correctament el concepte d'aproximació lineal i per polinomis de Taylor.
- Afermar correctament la operatòria bàsica i la tècnica d'optimització.
Dedicació: 45h
Grup gran/Teoria: 9h
Grup mitjà/Pràctiques: 9h
Aprenentatge autònom: 27h

TEMA 3: CÀLCUL INTEGRAL
Descripció:
3.1. Integració definida.
3.2. Integració indefinida. Mètodes: canvi de variable i per parts.
3.3. Aplicacions de la integral definida.
3.4. Integrals impròpies.
Objectius específics:
- Conèixer el concepte de d'integral definida de Riemann, el teorema fonamental del càlcul, i la regla de Barrow.
- Adquirir destresa en càlcul d'integrals immediates, quasi-immediates i la tècnica d'integració per parts.
- Aplicar la integral definida al càlcul de àrees, moments d'inèrcia, volums, etc.
- Conèixer el concepte d'integral impròpia i les tècniques de càlcul.
Dedicació: 45h
Grup gran/Teoria: 9h
Grup mitjà/Pràctiques: 9h
Aprenentatge autònom: 27h

TEMA 4: ÀLGEBRA LINEAL: ESPAIS VECTORIALS i DIAGONALITZACIÓ
Descripció:
4.1 Espais vectorials sobre R
4.2 Subespais vectorials. Independència lineal. Bases.
4.3 Diagonalització de matrius. Vectors i valors propis.
Objectius específics:
- Conèixer els conceptes i les tècniques pròpies dels espais vectorials amb èmfasi als espais Rn: subespais vectorials, conjunt de
generadors d'un subespai, dependència i independència lineal, bases.
- Saber calcular els valors i vectors propis d'una matriu, i conèixer la tècnica de diagonalització.
Dedicació: 40h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 8h
Aprenentatge autònom: 24h
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ACTIVITATS
ACTIVITAT 1: TREBALL ASSISTIT PER ORDINADOR
Descripció:
Familiaritzar l'estudiantat amb un software específic que l'ajudi a realitzar càlculs relacionats amb el continugut de l'assignatura i
resoldre problmes complexos.
Material:
Dossier
Dedicació: 10h
Aprenentatge autònom: 10h

ACTIVITAT 2: Qüestionaris
Descripció:
En finalitzar cada tema, l'estudiant realitzarà un qüestionari que li permetrà conèixer l'assoliment de coneixements.
Dedicació: 10h
Aprenentatge autònom: 10h

ACTIVITAT 3: AVALUACIONS
Descripció:
Realització de proves avaluables (parcials i tasques)
Dedicació: 8h
Grup gran/Teoria: 8h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
L'avaluació de l'assignatura serà per avaluacions parcials amb els següents pesos:
- 1a avaluació: 45% (Primer examen parcial: 30% + Tasques/Qüestionaris: 15%)
- 2a avaluació: 55% (Segon examen parcial: 40% + Tasques/Qüestionaris: 15%)
En cas de no obtenir un resultat satisfactori en el primer parcial, es podrà optar a reconduir aquest examen en la data i hora del
segon parcial, amb el mateix pes.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.
Les avaluacions consisteixen en el seguit d'actes d'avaluació presencials i/o altres activitats avaluables que formen part de l'avaluació
contínua. Si no es realitza algun dels actes o activitats, es considerarà qualificada amb zero.
Les accions irregulars que poden conduir a una variació significativa de la qualificació d'una o més estudiants (per exemple copiar,
deixar copiar,...) constitueixen una realització fraudulenta d'un acte d'avaluació. Aquesta acció comporta la qualificació descriptiva de
suspens i numèrica de 0 de l'acte d'avaluació i de l'assignatura per a tots els implicats.
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RECURSOS
Altres recursos:
- Llistes d'exercicis de l'assignatura.
- Apunts de teoria.
- Guions per l'ús del software MAPLE per a la resolució de problemes.
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