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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:

+ Formalitzar el llenguatge natural amb enunciats i predicats així com resoldre (en el sentit de la lògica) raonaments.

+ Fer demostracions matemàtiques senzilles usant el principi d'inducció

+ Resoldre equacions lineals en congruències tot usant les propietats dels nombres enters modulars

+ Resoldre problemes en dominis discrets aplicant la teoria de grafs

Responsable: JOSE ROURE ALCOBE

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria) 

7,5 Idiomes docència:  Català

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

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

1. CEFB3: Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i 
complexitat computacional, i la seva aplicació per al tractament automàtic de la informació per mitjà de sistemes 
computacionals i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

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. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials 
típics de la societat del benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat 
per usar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Tots els conceptes teòrics de la matèria s'exposaran en classes de teoria (grups grans). En aquestes classes també es 
resoldran exercicis i problemes de caire més pràctic. Així mateix es podrà demanar als estudiants que resolguin, de 
manera individual o en grup, problemes i/o exercicis breus. 

Es demanarà als estudiants que es preparin la matèria abans de venir a classe mitjançant lectures proposades pels 
professors.

Metodologies docents
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Dedicació total: 187h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

65h  

0h 

0h 

10h  

112h  

  34.76% 

   0.00% 

   0.00% 

   5.35% 

  59.89% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

Lògica d'enunciats i el seu llenguatge. Formalització
Interpretació dels enunciats
Categorització dels enunciats (taulogies, contradiccions i contengències)
Categorització de conjunts d'enunciats (consistents i inconsistents)
Raonaments vàlids i invàlids. Contraexemples
Formes normals
El mètode de resolució
Resolució lineal

Lògica de predicats i el seu llenguatge.
Variables i constants
Predicats, quantificadors i fórmules
Formalització
Formes normals i skolemització
Unificació de fórmules
Resolució lineal

Primer principi d'inducció
Segon principi d'inducció

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Examen parcial 1
Resolució de problemes tipus

Examen parcial 1
Resolució de problemes tipus

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Lògica d'enunciats

Lògica de predicats

El principi d'inducció

Dedicació: 27h 

Dedicació: 35h 

Dedicació: 25h 

Grup gran/Teoria: 11h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Grup gran/Teoria: 11h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 22h 

Grup gran/Teoria: 9h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 15h 
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Relació de divisibilitat
Teorema de la divisió entera
Nombres primers
Infinitud dels nombres primers
Garbell d'Eratóstenes
Màxim comú divisor i mínim comú múltiple
Algorísme d'Euclídes

Relació de congruència
Operacions amb congruències
Inversors modulars
Classes de congruències
El conjunt quocient Zn
Operacions amb classes de congruències
El sistema de criptografia RSA

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Examen parcial 2
Resolució de problemes tipus

Examen parcial 2
Resolució de problemes tipus

Examen parcial 2
Resolució de problemes tipus

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Divisibilitat dels nombres enters

Congruències

Conceptes bàsics de grafs

Dedicació: 12h 

Dedicació: 25h 

Dedicació: 15h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Aprenentatge autònom: 7h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Aprenentatge autònom: 10h 
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Definició
Matrius d'adjacència i d'incidència
Lema de les mans encaixades i conseqüències
Isomorfisme de grafs
Tipus de grafs
Subgrafs

Recorregut, camí i cicle
Propietats de recorreguts
Distància i diàmetre
Grafs connexos i components connexos
Vèrtex de tall i arestes pont
Graf 2-connex
Graf bipartit

Circuit, recorregut i graf eulerià
Caracterització de graf eulerià
Cicle, camí i graf hamiltonià
Condicions necessàries per ser hamiltonià

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Examen parcial 3
Resolució de problemes tipus

Examen parcial 3
Resolució de problemes tipus

Examen parcial 3
Resolució de problemes tipus

Descripció:

Descripció:

Recorregut, connexió i distància

Grafs eulerians i hamiltonians

Dedicació: 25h 

Dedicació: 23h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 13h 
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Planificació d'activitats

EXAMEN PARCIAL 1

EXAMEN PARCIAL 2

Descripció:

Descripció:

 Prova individual escrita per avaluar l'adquisició dels coneixements de lògica matemàtica

 Prova individual escrita per avaluar l'adquisició dels coneixements de teoria dels nombres enters

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat de la prova

Enunciat de la prova

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

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

Resolució de la prova
La nota de la prova té un pes d'un 30% sobre la nota final

Resolució de la prova
La nota de la prova té un pes d'un 30% sobre la nota final

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Demostrar que ha adquirit els coneixements de lògica matemàtica

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Demostrar que ha adquirit els coneixements de teoria dels nombres enters

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Dedicació: 5h 

Dedicació: 5h 
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EXAMEN PARCIAL 3

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES TIPUS

Descripció:

Descripció:

 Prova individual escrita per avaluar l'adquisició dels coneixements de teoria de grafs

 L'alumne haurà de resoldre i a vegades exposar a classe problemes proposats pel professor. La resolució es 
podrà fer tant individualment com per parelles

La nota de la resolució dels problemes té un pes d'un 10% sobre la nota final. Hi haurà un mínim de tres 
lliuraments

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat de la prova

Enunciats de problemes

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

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

Resolució de la prova
La nota de la prova té un pes d'un 30% sobre la nota final

Lliurar els problemes resolts
Exposar a classe la solució obtinguda. En cas de no haver aconseguit resoldre algun dels problemes relacionats, 
exposat quins camins ha provat
Els problemes tindran un pes del 25% de la nota final

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Demostrar que ha adquirit els coneixements de teoria de grafs

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Enfrontar-se als problemes plantejats de forma crítica i aplicar els coneixements adquirits a classe

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Activitats dirigides: 6h 
Aprenentatge autònom: 30h 

Dedicació: 5h 

Dedicació: 36h 
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Els examens parcials tindran un pes de 30% cadascún sobre la nota final. Els problemes tipus lliurats i la participació a 
classe tindran un pes de 10% sobre la nota final

És potestat dels professors afegir proves que permetin aprovar activitats suspeses pels alumnes

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, els professors n'informaran de les normes i condicions particulars que les regeixin.

Les activitats unipersonals pressuposen el compromís de l'estudiant de realitzar-les de manera individual. Es consideraran 
suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no s'ajusti a aquest compromís, independentment del seu paper 
(origen o destí)
Qualsevol activitat no lliurada es considerarà puntuada amb zero punts

És potestatiu dels professors acceptar o no lliuraments fora dels terminis que s'indiquin. En el cas que aquests lliuraments
fora de termini s'acceptin, és potestatiu del docent decidir si aplica alguna penalització i la quantia d'aquesta. 

Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

¿ Thomas Koshy. Elementary Number Theory with Applications. 2a.  Academic Press, 2007. 

¿ Brunat Blay, Josep M.. Combinatòria i teoria de grafs.   Edicions UPC, 1996. 

¿ Trias Pairó, Joan. Matemàtica discreta: problemes resolts.   Edicions UPC, 2001. 


