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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

En acabar l¿assignatura l¿estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
¿ Calcular integrals per mètodes bàsics
¿ Calcular àrees i volums usant els recursos del Càlcul Integral
¿ Aproximar el valor d¿una integral usant tècniques d¿Anàlisi Numèrica
¿ Resoldre la diferenciabilitat en diverses variables
¿ Resoldre situacions elementals de la Geometria Diferencial
¿ Estudiar la resolució de certs tipus de sistemes no lineals, usant el Teorema de la funció implícita
¿ Calcular extrems de gràfiques de funcions de diverses variables
¿ Resoldre equacions diferencials bàsiques i aplicar alguna tècnica numèrica

Responsable: JORDI SARDA ANGLES

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRAU EN ENGINYERIA TELEMÀTICA (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria) 
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Unitat docent 
Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

1. CEEM1: 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.

2. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica
i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
3. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant 
tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la 
responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Es basa en l'exposició a classe dels conceptes i en la realització d'exercicis, que en bona part hauran de resoldre els 
estudiants

Metodologies docents
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Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

52h  

0h 

0h 

8h  

90h  

  34.67% 

   0.00% 

   0.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

Mètodes elementals de càlcul de primitives
Sumes de Riemann. Integrals i propietats
Teorema fonamental del càlcul i aplicacions
Aplicacions geomètriques

Límits funcionals i continuïtat
Diferenciabilitat. Derivades parcials i direccionals
Plans tangents, corbes i superfícies de nivell
Teoremes de la funció inversa i implícita
Extrems de funcions

Introducció a les equacions diferencials de primer ordre

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitat 1: entrega de problemes
Activitat 2: resolució numèrica
Activitat 3: prova parcial 1

Activitat 1: entrega de problemes
Activitat 4. prova parcial 2

Activitat 1: entrega de problemes
Activitat 2: resolució numèrica
Activitat 4: prova parcial 2

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Títol contingut 1: Integral de Riemann

Títol contingut  2: Funcions de diverses variables

Títol contingut  3: Introducció a les equacions 
diferencials ordinàries

Dedicació: 67h 

Dedicació: 67h 

Dedicació: 17h 

Grup gran/Teoria: 23h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 40h 

Grup gran/Teoria: 23h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 40h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 
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Planificació d'activitats

Descripció:

Descripció:

 L¿estudiant haurà d¿entregar (a vegades fer-ne una exposició a classe) de problemes que se li proposaran, 
relacionats amb els diferents continguts de l¿assignatura

L¿estudiant haurà d¿entregar (a vegades fer-ne una exposició a classe) de problemes que se li proposaran, 
relacionats amb els diferents continguts de l¿assignatura

 S¿exposaran alguns mètodes numèrics relacionats amb els continguts 1 i 3, que l¿estudiant haurà de usar en la 
resolució de problemes proposats a tal efecte.

Material de suport:

Material de suport:

Bibliografia i apunts

Bibliografia, apunts, calculadora o ordinador

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Caldrà lliurar-los al cap d¿una setmana de la seva proposta. Aquesta activitat té un pes d¿un 10 % de la nota

Caldrà lliurar-los al cap d¿una setmana de la seva proposta. Aquesta activitat té un pes d¿un 10 % de la nota

Dues setmanes després de la proposta.
Aquesta activitat té un pes d¿un 10 % de la nota

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l¿activitat l¿estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Resoldre problemes ¿tipus¿ o ¿standards¿ dels diferents continguts de l¿assignatura

En finalitzar l¿activitat l¿estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Resoldre problemes relacionats amb els continguts 1 i 3, des d¿un punt de vista numèric (càlcul aproximat i estudi
de l¿error)

TÍTOL DE L¿ACTIVITAT 1: ENTREGA DE PROBLEMES

TÍTOL DE L¿ACTIVITAT  2: RESOLUCIÓ NUMÈRICA
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Dues proves, una pel contingut 1 i l'altra pels continguts 2 i 3.
Cadascuna d'elles té un pes del 40 % respecte de la nota final
El lliurament dels problemes proposats en cada contingut, es valorarà fins a un 10 %
L'entrega dels problemes proposats de caire numèric, es valorarà fins a un 10 %

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Activitat 1: es facilitaran uns enunciats (dins del desenvolupament de cada contingut) de problemes que l'estudiant haurà
d'entregar al cap d'una setmana
Activitat 2: es facilitaran uns enunciats (dins del desenvolupament dels continguts 1 i 3) de problemes que l'estudiant 
haurà d'entregar al cap de dues setmanes
Activitat 3: primera prova parcial de dues hores de durada i sense apunts, del contingut 1
Activitat 4: segona prova parcial de dues hores de durada i sense apunts, dels continguts 2 i 3

Descripció:

Descripció:

 Una prova escrita sobre el contingut 1

 Una prova escrita sobre els continguts 2 i 3

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Aquesta activitat té un pes d¿un 40 % de la nota

Aquesta activitat té un pes d¿un 40 % de la nota

Objectius específics:

Objectius específics:

Prova de síntesi de coneixements

Prova de síntesi de coneixements

TÍTOL DE L¿ACTIVITAT 3: PROVA PARCIAL 1

TÍTOL DE L¿ACTIVITAT 4: PROVA PARCIAL 2
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Bibliografia

Apunts de l'assignatura, entregats al llarg del quadrimestre
Altres recursos:

Bàsica:

Krasnov, m et al.. Curso de matemáticas superiores para ingenieros. 1990.  Mir, 1990,  

Ayres, F, Jr; Mendelson, E. Cáluclo diferencial e integral. 1993.  McGraw&Hill, sèrie Schaum,  

Granero, F.. Cálculo. 1990.  McGraw&Hill,  


