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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta harà de ser capaç de:
Resoldre sistemes lineals usant tècniques i recuros que proporciona l'àlgebra lineal.
Usar les aplicacions lineals com a eines geomètriques.
Reduir matrius de certs tipus.
Calcular equacions de rectes i plans, així com determinar distàncies i angles entre ells.
Aproximar funcions i controlar l'error.
Representar gràfiques de funcions i estudiar característiques seves.
Calcular àrees i volums usant els recursos del Càlcul Integral.

Responsable: JOSEP MARIA SOLANAS MARRUGAT

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

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. CEFB1: Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per 
aplicar els coneixements sobre: algebra, càlcul diferencial i integral i mètodes numèrics, 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.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

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

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

Metodologies docents
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Continguts

1: Introducció a l'àlgebra lineal

2: Espais vectorials i aplicacions lineals

Dedicació: 31h 

Dedicació: 29h 

Grup gran/Teoria: 9h 
Aprenentatge autònom: 22h 

Grup gran/Teoria: 17h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Estudi bàsic dels conjunts i les aplicacions.
Matrius i determinants. Operacions bàsiques i propietats.
Compatibilitat i solució de sistemes lineals.

Espais vectorials.
Bases i dimensió.
Subespais.
Estudi de les aplicacions lineals.
Vectors i valors propis.
Introducció a la reducció de matrius.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitat 1: entrega problemes
Activitat 2: resolució numèrica
Activitat 3: prova parcial 1
Activitat 5: prova de conceptes bàsics

Activitat 1: entrega problemes
Activitat 2: resolució numèrica
Activitat 3: prova parcial 1
Activitat 5: prova de conceptes bàsics
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3: Geometria del pla i de l'espai

4: Funcions reals d'una variable real

Dedicació: 19h 

Dedicació: 29h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Activitats dirigides: 5h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup gran/Teoria: 9h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Equacions de les varietats afins.
Angles i distàncies.

Successions numèriques.
Convergència i propietats.
Funcions reals elementals.
Límits i continuïtat.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitat 1: entrega problemes
Activitat 2: resolució numèrica
Activitat 3: prova parcial 1
Activitat 5: prova de conceptes bàsics

Activitat 1: entrega problemes
Activitat 2: resolució numèrica
Activitat 4: prova parcial 2
Activitat 5: prova de conceptes bàsics



Última modificació: 02-07-2013

840339 - MATEMTIC1 - Matemàtiques I

Universitat Politècnica de Catalunya4 / 7

5: Càlcul Diferencial

6: Integral de Riemann

Dedicació: 37h 

Dedicació: 42h 

Grup gran/Teoria: 12h 
Aprenentatge autònom: 25h 

Grup gran/Teoria: 12h 
Activitats dirigides: 5h 
Aprenentatge autònom: 25h 

Derivades i recta tangent.
Àlgebra de derivades, regla de la cadena i funció inversa.
Teoremes de Rolle i del Valor Mitjà.
Teoremes de taylor i Mac-Laurin.
Representació gràfica de funcions.

Mètodes elementals de càlcul de primitives.
Sumes de Riemann. Integral i propietats.
Teorema fonamental del càlcul i Teorema de Barrow.
Integració impròpia.
Aplicacions geomètriques.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitat 1: entrega problemes
Activitat 2: resolució numèrica
Activitat 4: prova parcial 2
Activitat 5: prova de conceptes bàsics

Activitat 1: entrega problemes
Activitat 2: resolució numèrica
Activitat 4: prova parcial 2
Activitat 5: prova de conceptes bàsics
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Planificació d'activitats

1. ENTREGA PROBLEMES "TIPUS", 
CONTINGUTS 1 A 5

2. QÜESTIONARI DE CONCEPTES BÀSICS

3. PROVA PARCIAL 1

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 L'estudiant haurà d'entregar i a vegades exposar a classe propblemes que se li porposaran, relacionats abm els 
diferentes temes de l'assignatura

 L'alumne haurà de respondre a qüestions tractades durant l'exposició magistral i/o bé al final d'un tema de 
l'assignatura

 Una prova escrita sobre els continguts: 1, 2 i 3

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Bibliografia al respecte

Calculadora

Calculadora i formulari en full manuscrit Din A4

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

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 tindrà un pes de fins a un 10% de la 
nota

Al final de la classe. Aquesta activitat tindrà un pes de fins a un 20% de la nota final.

Té un pes d'un 35% de la nota final

Objectius específics:

Objectius específics:

Resoldre problemes "tipus" relacionats amb diferents temes de l'assignatura

En finalitzar l'activitat l'alumnat ha de ser capaç de:
Identificar quins són els conceptes que entén i què no entén del material exposat en la classe magistral

Aprenentatge autònom: 10h 
Activitats dirigides: 2h 

Aprenentatge autònom: 10h 
Activitats dirigides: 2h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 18h 
Activitats dirigides: 3h 

Dedicació: 12h 

Dedicació: 12h 

Dedicació: 23h 
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4. PROVA PARCIAL 2

Dues proves, una per la part d'àlgebra i geometria (continguts 1,2,3) i una altra per la de càlcul (continguts 4,5,6).
Cadascuna d'aquestes proves  té un pes del 35% respecte de la nota final.
El lliurament dels problemes proposats en cada contingut es valorarà fins a un 15%.
L'entrega de problemes proposats de caire numèric es valorarà fins a un 15%.
L'entrega de problemes generarà una nota que avaluarà la competència de l'aprenetatge autònom.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Activitat 1: es facilitaran uns enunciats que l'estudiant haurà d'entregar al cap d'una setmana.
Activitat 2: es facilitaran uns enunciats que l'estudiant haurà d'entregar al cap d'una setmana
Activitat 3: primera prova parcial de 2 hores de durada i sense apunts sobre els continguts 1,2,3
Activitat 4: segona prova parcial de 2 hores de durada i sense apunts sobre els continguts 4,5,6

Descripció:
 Una prova escrita sobre els continguts: 4, 5 i 6

Material de suport:
Calculadora i formulari en full manuscrit Din A4

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Té un pes d'un 35% de la nota final

Objectius específics:

Objectius específics:

Prova de síntesi de coneixements

Prova de síntesi de coneixements

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 18h 
Activitats dirigides: 3h 

Dedicació: 23h 
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Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

 Apunts de l'assignatura.     

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

Ayres, Jr. Cálculo diferencial e integral.   Mac-Graw-Hill Serie Schaum, 1991. 

S. Bartle. Introducción al análisi matemático de una variable.   Limusa, 1990. 


