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Descripció general 

Nom de l’assignatura: Càlcul 
 
Crèdits ECTS: 6 
 
Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació 
 
Curs: 2015-2016 / 3 
 
Idioma d’impartició: Català 
 
Tipus d’assignatura: Bàsica 
 
 

 
Professorat 

Responsable: Joan Fàbregas i Peinado  (fabregas@tecnocampus.cat)  
 
Altres:  
 

 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
• Saber expressar amb precisió conceptes matemàtics. 
• Ser capaç d’entendre una demostració i de realitzar demostracions utilitzant diversos mètodes. 
• Conèixer i comprendre les propietats bàsiques dels nombres reals i de les funcions. 
• Conèixer i saber aplicar els conceptes i resultats principals del càlcul diferencial i integral. 
• Conèixer i comprendre els conceptes relatius a l’aproximació polinòmica de funcions. 
• Conèixer i saber aplicar tècniques numèriques per a la resolució aproximada de problemes del càlcul 

funcional. 
• Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada a les qüestions formulades i redactar texts de 

nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical. Estructurar correctament el contingut d’un informe tècnic.  
• Seleccionar materials rellevants per preparar un tema i sintetitzar el seu contingut.  
 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències específiques: 
 
EFB1 . Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que poden plantejar-se en l’enginyeria . Aptitud 
para aplicar els coneixements sobre : àlgebra lineal , càlcul diferencial i integral , mètodes numèrics , algorítmica 
numèrica , estadística y optimització. 
 
Competències genèriques: 
 
CB.1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix 
de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text 
avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp 
d'estudi. 
CB.4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat 
com no especialitzat. 
CT.1. Que els estudiants coneguin una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat 
de forma oral i per escrit i d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats en cada titulació. 
 
 
 



 

 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 40 27% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori 20 13% 
Activitats dirigides   

Aprenentatge autònom  90 60% 
 

 
Continguts 

 
Funcions reals d'una variable real, continuïtat 

 
Dedicació: 34h  

Grup gran: 10h 
Apren. Autòn.: 20h 
Laboratori: 4h 
 

Descripció  
Definició, gràfica, domini i recorregut 
Transformació de funcions, composició de funcions i funció inversa 
Definició de límit. Límits laterals 
Tècniques bàsiques pel càlcul de límits 
Teorema d'intercalació (sandvitx) 
Continuïtat d'una funció en un punt i en un interval 
Teoremes sobre funcions contínues 
Mètode de la bisecció per al càlcul d’arrels 
 

Activitats vinculades  
Classe magistral 
Classe participativa 
Resolució i presentació d'exercicis en grup 
Problemes resolts amb ordinador 
Avaluació 
 

 
 
Derivació de funcions reals d'una variable real 

 
Dedicació: 39h  

Grup gran: 10h 
Apren. Autòn.: 25h 
Laboratori: 4h 
 

Descripció  
Aproximació lineal d'una funció en un punt 
Definició de derivada 
Diferencials i increments 
Regles bàsiques de derivació 
Derivada de la funció implícita 
Derivada de la funció inversa 
Derivades d'ordre superior 
Mètode de Newton per al càlcul d’arrels 
 

Activitats vinculades  
Classe magistral 
Classe participativa 
Resolució i presentació d'exercicis en grup 
Problemes resolts amb ordinador 
Avaluació 
 

 



 

 
 
Aplicacions de la derivada 

 
Dedicació: 34h 

Grup gran: 10h 
Apren. Autòn.: 20h 
Laboratori: 4h 
 

Descripció  
Extrems de funcions 
Teorema del valor mig 
Creixement i decreixement de les funcions 
Concavitat i convexitat de les funcions. Punts d'inflexió 
Límits relacionats amb l'infinit. Asímptotes 
Representació de funcions 
Formes indeterminades de límits. Regla de l'Hôpital 
Aproximació polinòmica de funcions: sèries de Taylor i polinomi interpolador de 
Lagrange 
 

Activitats vinculades  
Classe magistral 
Classe participativa 
Resolució i presentació d'exercicis en grup 
Problemes resolts amb ordinador 
Avaluació 
 

 
 
Integració de funcions 

 
Dedicació: 43h 

Grup gran: 10h 
Apren. Autòn.: 25h 
Laboratori: 8h 
 

Descripció  
Integral indefinida. Propietats bàsiques 
Mètodes d’integració 
Integral definida 
Aplicacions geomètriques 
Integrals impròpies 
Mètodes d’integració numèrica 
 

Activitats vinculades  
Classe magistral 
Classe participativa 
Resolució i presentació d'exercicis en grup 
Problemes resolts amb ordinador 
Avaluació 
 

 

 
Planificació d’activitats  

 
 
CLASSE MAGISTRAL 
 

 
Dedicació:30h 

Grup gran:   15h 
A. Autònom: 15h 

Descripció general  
Desenvolupament de la teoria i exemples pràctics 
 

Material de suport  
Bibliografia 
Transparències del professor 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
 

Objectius específics  
En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Conèixer i explicar els conceptes matemàtics introduïts en el curs i la seva relació 
amb l'enginyeria 
 

 



 

 
 
CLASSE PARTICIPATIVA 
 

 
Dedicació:28h 

Grup gran:   13h 
A. Autònom: 15h 

Descripció general  
Resolució d'exercicis guiats pel professor 
 

Material de suport  
Bibliografia 
Llistat d'exercicis 
Transparències del professor 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
 

Objectius específics  
En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Capacitat de resoldre problemes matemàtics, en especial en aplicacions a 
l'enginyeria. 
Respondre adequadament quan se li formulin preguntes. 
 

 
 
RESOLUCIÓ I PRESENTACIÓ D'EXERCICIS EN GRUP  
 

 
Dedicació:23h 

Grup gran:   8h 
A. Autònom: 15h 

Descripció general  
Activitat participativa on els protagonistes són els estudiants, resolució i exposició 
d'exercicis per part dels estudiants. 
 

Material de suport  
Bibliografia 
Llistat d'exercicis 
Transparències del professor 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
Resolució d'alguns dels exercicis a classe i lliurament dels exercicis al professor. 
10% de la nota final. 
 

Objectius específics  
En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Capacitat de resoldre problemes matemàtics, en especial en aplicacions a 
l'enginyeria. 
Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les amb l'ajuda dels 
companys i del professor. 
Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada a les qüestions 
formulades i redactar texts de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.  
 

 



 

 
 

 
PROBLEMES RESOLTS AMB ORDINADOR 
 

 
Dedicació:30h 

Grup petit/laboratori: 20h 
A. Autònom: 35h 

Descripció general  
Pràctiques dirigides de laboratori seguint les pautes d'un dossier i 
confeccionant el corresponent informe de resultats i valoracions. 
 

Material de suport  
Dossier de pràctiques 
Bibliografia 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
Informes de pràctiques. 20% de la nota final. 
 

Objectius específics  
En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Capacitat de resoldre problemes matemàtics, en especial en aplicacions a 
l'enginyeria. 
Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada a les qüestions 
formulades i redactar texts de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical. 
Estructurar correctament el contingut d’un informe tècnic. 
 

 
 
 

 
AVALUACIÓ 
 

 
Dedicació: 14h 

Grup gran:    4h 
A. Autònom: 10h 

Descripció general  
Consisteix en dues proves pràctiques de caràcter alliberador i recuperables en el cas 
de que es suspengui l’assignatura. 
L'estudiant haurà de portar els estris per escriure i una calculadora científica.  
 

Material de suport  
Transparències del professor 
Bibliografia 
Llistat d'exercicis 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
Les proves escrites. 70% de la nota final 
 

Objectius específics  
En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Capacitat de resoldre problemes matemàtics, en especial en aplicacions a 
l'enginyeria. 
Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada a les qüestions 
formulades i redactar texts de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical. 
 

 
 



 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 

70% l'activitat d’avaluació, recuperable en cas de suspendre l’assignatura 
10% l'activitat resolució i presentació d'exercicis en grup 
20% l’activitat amb ordinador 
 

 
Normes de realització de les activitats 

En iniciar el curs s'indicaran les dates de realització de les proves d'avaluació i els terminis de lliurament de les 
diferents activitats. Serà potestat del professor avaluar, o no fer-ho, aquells lliuraments rebuts fora de termini. 
 

 
Metodologia docent 

Les classes amb grup gran seran magistrals (desenvolupament de la teoria i exemples pràctics) i participatives 
(resolució guiada d'exercicis i exposició d'exercicis per part dels estudiants). 
L’activitat “problemes resolts amb ordinador” es realitza en grups petits (2 a 3 persones). Familiaritza a l’estudiant 
amb les eines informàtiques d’ús matemàtic i la seva programació, a l’hora que ajuda a entendre gràficament 
molts dels conceptes introduïts durant el curs. 
 
Bibliografia 
 
Bàsica: 
 
Smith, Robert T; Minton, Roland B. Cálculo. 2ª ed. McGraw Hill,  2003. ISBN 978-84-481-3861-5. 
 
Complementària:  
 
Tan, Soo T. Calculus: Early Transcendentals. Brooks/Cole., 2011. ISBN: 0534465544 
 


	Càlcul
	Bibliografia


