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PROFESSORAT

Professorat responsable: AGUSTIN MEDINA SIERRA, FRANCISCO JAVIER OZON GORRIZ

Altres: AGUSTIN MEDINA SIERRA, FRANCISCO JAVIER OZON GORRIZ

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
14392. 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. (Mòdul de formació bàsica)

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 2 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran) i 1.6 hores setmanals amb la meitat de
l'estudiantat (grup mitjà).

Es dediquen a classes teòriques 2 hores en grup gran, en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria,
presenta exemples i realitza exercicis.

Es dediquen 1.6 hores (grup mitjà), a la resolució de problemes amb una major interacció amb l'estudiantat. Es realitzen exercicis
pràctics per tal de consolidar els objectius d'aprenentatge generals i específics.

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.

Tot i que la majoria de les sessions s'impartiran en l'idioma indicat a la guia, potser les sessions en què es compti amb el suport
d'altres experts convidats puntualment es duguin a terme en un altre idioma.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixements sobre nocions bàsiques matemàtiques. Successions i Sèries numèriques. Funcions reals de variable real. Integral de
Riemann.

1 Capacitat per resoldre problemes d'enginyeria relacionats amb funcions trigonomètriques, incloent derivació i integració.
2 Capacitat per resoldre problemes de màxims i mínims mitjançant càlcul diferencial relacionats amb problemes d'enginyeria senzills.
3 Capacitat per resoldre integrals d'una variable, buscant relació amb problemes d'enginyeria senzills.

Coneixements de càlcul diferencial i integral d'una variable. Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics plantejats en
l'enginyeria que involucrin aquests conceptes. Coneixements dels nombres reals. Coneixements de trigonometria. Coneixements de
successions i càlcul de límits. coneixements
de lògica, teoria de conjunts i estructures algebraiques. Coneixements de la teoria de funcions incloent l'anàlisi de continuïtat i límits.
coneixements de càlcul diferencial de funcions de variable real incloent problemes de màxims i mínims en problemes d'enginyeria
senzills.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores grup gran 30,0 20.00

Hores grup mitjà 24,0 16.00

Hores grup petit 6,0 4.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Conceptes bàsics

Descripció:
Nombres reals
Trigonometria
Espais mètrics
Problemes

Dedicació: 19h 12m
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 11h 12m
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Successions i sèries de nombres reals

Descripció:
Successions de nombres reals
Càlcul de límits, infinits i infinitèsims
Sèries de nombres reals
Problemes

Dedicació: 40h 48m
Grup gran/Teoria: 7h
Grup mitjà/Pràctiques: 7h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 23h 48m

Càlcul diferencial de funcions d'una variable

Descripció:
Funcions reals de variable real. Funcions elementals.
Límits d'una funció
Indeterminacions
Continuïtat de funcions
Derivada d'una funció
Rectes tangent i normal
Teoremes de Rolle i del valor mitjà
Polinomi de Taylor
Extrems de funcions d'una variable
Problemes

Dedicació: 40h 48m
Grup gran/Teoria: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 7h
Aprenentatge autònom: 23h 48m

Integral de Riemann

Descripció:
Integral indefinida i càlcul de primitives
Definició i propietats de la integral de Riemann
Primer teorema fonamental del càlcul
Segon teorema fonamental del càlcul (regla de Barrow)
Aplicació al càlcul d'árees i volums
Problemes

Dedicació: 43h 12m
Grup gran/Teoria: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 7h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 25h 12m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La nota final es calcula a partir de les qualificacions següents:

T1: primer treball en grup
T2: segon treball en grup
E1: examen dels temes de la primera part del quadrimestre
E2: examen dels temes de la segona part del quadrimestre
EF: examen de tota l'assignatura

Al final del quadrimestre, l'estudiant ha d'escollir entre presentar-se a l'examen E2 o a l'examen EF.

Si l'estudiant ha escollit l'examen E2, la nota final serà:
NF=0.1T1+0.1T2+0.3E1+0.5E2

Si l'estudiant ha escollit l'examen EF, la nota final serà:
NF=0.1T1+0.1T2+0.8EF

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 l'opció de realitzar una prova de reavaluació en el període fixat en el calendari
acadèmic. No podran presentar-se a la prova de reavaluació els estudiants que ja hagin aprovat l'assignatura 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).

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

La realització tant dels exàmens com de la seva corresponent recuperació, si escau, és obligatòria. En cas contrari l'assignatura es
considerarà suspesa amb qualificació NP.
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