
 

 
Matemàtica Discreta 

 
 

 
Descripció general 

Nom de l’assignatura: Matemàtica Discreta  
 
Crèdits ECTS: 6 
 
Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió  
 
Curs: 2015-2016 / 3 
 
Idioma d’impartició: Català 
 
Tipus d’assignatura: Bàsica 
 
 

 
Professorat 

Responsable: Josep Roure Alcobé (roure@tecnocampus.cat)  
 
 
 

 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 
• Formalitzar el llenguatge natural amb enunciats i predicats  
• Resoldre (en el sentit de la lògica) raonaments usant la lògica d'enunciats 
• Calcular la complexitat algorísmica d'un programa  
• Descriure els grafs com a estructures matemàtiques útils per modelar problemes 
• Implementar algorismes de recorreguts de grafs 
• Resoldre problemes usant la teoria de grafs 
 
 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències específiques: 
 
EFB3 Capacitat per comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i 
complexitat computacional, i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria. 

 
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. 

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 60 40% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori   

Aprenentatge autònom  90 60% 
 



 

 
Continguts 

1.- Lògica d'enunciats Dedicació: 35h 

 
Grup gran/Teoria: 14h 
Aprenentatge autònom: 21h 
 

Descripció 

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

Activitats vinculades 

 
Prova escrita I 
Resolució de problemes tipus 
 

 

2.- Lògica de predicats Dedicació: 15h 

 
Grup gran/Teoria: 6h 
Aprenentatge autònom: 9h 
 

Descripció 

 
Lògica de predicats i el seu llenguatge.  
Variables i constants  
Predicats, quantificadors i fórmules  
Formalització 
 

Activitats vinculades 

 
Prova escrita I 
Resolució de problemes tipus 
 

 

3.- Complexitat algorísmica Dedicació: 15h 

 
Grup gran/Teoria: 6h 
Aprenentatge autònom: 9h 
 

Descripció 

 
Espai de memòria vs temps de computació 
Ordres de complexitat 
Notació asimptòtica O gran 
Càlcul de la complexitat dels algorísmes 
Identificar problemes NP-complerts clàssics 
 

Activitats vinculades 

 
Prova escrita I 
Resolució de problemes tipus 
 

 

4.- Grafs i dígrafs  Dedicació: 85h 

 
Grup gran/Teoria: 34h 
Aprenentatge autònom: 51h 
 

Descripció 

 
Definicions bàsiques 
Camins, connectivitat i distància 
Isomorfisme entre grafs 
Operacions entre grafs 
Dígrafs 
Representació matricial i amb llistes 
Recorreguts en fondària, amplada i ordenació topogràfica 
Cicles i recorreguts eulerians i hamiltonians 



 

Coloració de grafs 
Xarxes de transport 
Aparellaments 
Planaritat 
 

Activitats vinculades 

 
Prova escrita II 
Implementació d'algorismes sobre grafs 
 

 

 
Planificació d’activitats  

1: Prova escrita I 
(Contingut 1, 2, 3) 
 

Dedicació: 8h Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Descripció general 

 
Prova individual d'aplicació pràctica (resolució d'exercicis i problemes) dels 
conceptes teòrics i procediments pràctics dels tres primers blocs de l'assignatura. 
 

Material de suport 
 
Enunciat de la prova. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
Resolució de la prova. Aquesta prova representa el 35% de la qualificació final de 
l'assignatura. 
 

Objectius específics 
 
L'objectiu d'aquesta prova és avaluar els coneixements de l'estudiant 
 

 
2: Prova escrita II 
(Contingut 4) 
 

Dedicació: 8h Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Descripció general 

 
Prova individual d'aplicació pràctica (resolució d'exercicis i problemes) dels 
conceptes teòrics i procediments pràctics del quart bloc de l'assignatura. 
 

Material de suport 
 
Enunciat de la prova. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
Resolució de la prova. Aquesta prova representa el 35% de la qualificació final de 
l'assignatura. 
 

Objectius específics 
 
L'objectiu d'aquesta prova és avaluar els coneixements de l'estudiant 
 

 
3: Resolució de problemes tipus 
(Contingut 1, 2, 3) 
 

Dedicació: 40h Grup gran/Teoria: 8h 
Aprenentatge autònom: 32h 

Descripció general 

 
Els estudiants realitzaran exercicis proposats pel professor. Aquest exercicis es 
podran exposar a classe i seran realitzats de forma individual o en grup segons 
indicacions del professor. 
 

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: 
 
Comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, 
algorítmica i complexitat computacional  
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.  
 

 
4: Implementació d'algorismes sobre grafs 
 (Contingut 4) 
 

Dedicació: 40h Grup gran/Teoria: 10h 
Aprenentatge autònom: 30h 

Descripció general 

 
Els estudiants realitzaran exercicis proposats pel professor. Aquests exercicis es 
podran exposar a classe i seran realitzats de forma individual o en grup segons 
indicacions del professor. Els exercicis consistiran en l'implementació d'algorismes 
sobre grafs 
 

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. 
20% de la nota final. 
 

Objectius específics 

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 
Comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, 
algorítmica i complexitat computacional  
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.  
 

 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 

La qualificació final és la suma ponderada de les qualificacions de les activitats: 
 

Prova Escrita I 35% 
ACTIVITAT PES 

Prova Escrita II 35% 
Resolució de problemes tipus 10% 
Implementació d'algorismes sobre grafs 20% 
 
Si la qualificació de les proves escrites tenen una qualificació  inferior a 3,5 la qualificació final de l’assignatura 
serà la mitja ponderada d’aquestes activitats. 
 
La recuperació només possibilita recuperar la qualificació de les activitats prova escrita I i II, i sempre que 
aquesta nova qualificació no sigui inferior a 3,5 s’aplicarà la mateixa ponderació descrita anteriorment. En cas 
contrari l’assignatura no es considerà recuperada, a l’igual que, si un estudiant o estudianta no ha realitzat les 
pràctiques de l’assignatura aquesta no pot ser recuperada. 
 

 
Normes de realització de les activitats 

Per a cada activitat, els docents 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 (emissor o receptor) 
 
Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grups pressuposen el compromís per part dels estudiants que 
l'integren de realitzar-les en el si del grup. Es consideraran suspeses totes aquelles activitat en què el grup no 
hagi respectat aquest compromís amb independència del seu paper (emissor o receptor). 



 

 
En les activitats realitzades en grup el docent pot, en base a la informació de què disposi, personalitzar la 
qualificació per a cada integrant del grup. 
 
Qualsevol activitat no lliurada es considerarà puntuada amb zero punts 
 
És potestatiu dels docents 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. 
 
 

 
Metodologia docent 

Tots els conceptes teòrics de la matèria s'exposaran en classes de teoria (grups grans). En aquestes classes, i a 
discreció dels docents impartidors, també es resoldran exercicis i problemes de caire més pràctic. Així mateix, i 
sempre a discreció dels impartidors, es podrà demanar als estudiants que resolguin, de manera individual o en 
grup, problemes i/o exercicis breus. Aquestes activitats, breus i optatives, serviran a l'estudiant com a instrument 
d'autoavaluació del seu assoliment dels continguts de la matèria i podran ser utilitzades per part del docent per a 
prendre decisions sobre la qualificació final de l'estudiant bo i que mai en detriment de la qualificació numèrica 
calculada segons el sistema de qualificació especificat per l'assignatura. 
 
Es recomana als estudiants/es que, en la mesura de les seves possibilitats, assisteixin a totes les classes amb 
un ordinador portàtil amb la capacitat d’executar el software escaient per a l’assignatura. Els docents impartidors 
informaran de quin és aquest software i com es pot obtenir.  
 
 
Bibliografia 
 
Bàsica:  
Joan Gimbert, Ramiro Moreno, Josep Maria Ribó, Magda Valls. Apropament a la teoria de grafs i als seus 
algoritmes. Publicacions Universitat de Lleida. 1998 ISBN: 9788489727656 
 
Andrew Koenig&Barbara Moo, Accelerated C++. Addison-Wesley. ISBN:0 201 70353 X 
 
Complementària:  
 
 
Altres recursos: A través dels canals electrònics (Moodle...) els docents posaran a l’abast dels estudiants tots 
aquells recursos que considerin d’utilitat per a l’aprenentatge dels continguts de l’assignatura. 
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