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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta haurà de ser capaç de:
Resoldre integrals per diferents mètodes formals.
Calcular àrees i volums usant els recursos del Càlcu Integral
Saber treballar amb funcions de varies variables
Interpretar els conceptes de derivada direccional, parcial i vector gradient
Classificar i determinar els valors extrems d'una funció de varies variables
Aproximar funcions, controlant l'error
Calcular zeros de funcions per aproximació numèrica
Resoldre integrals definides per mètodes numèrics

Responsable: JOAN FABREGAS PEINADO

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:

Generals:

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.
3. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de 
dades i informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Les classes seran magistrals (exposició de la teoria i exemples pràctics) i participatives (resolució guiada d'exercicis i 
exposició d'exercicis per part dels estudiants).
L'activitat treball d'aplicació és una tasca col·laborativa dirigida pel professor, on cada grup de treball desenvoluparà 
aplicacions de la matemàtica estudiada a classe a la tecnologia informàtica.

Metodologies docents

Capacitats prèvies

Cal haver cursat Matemàtiques 1
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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

1. Càlcul integral

2. Funcions de varies variables

Dedicació: 50h 

Dedicació: 25h 

Grup gran/Teoria: 20h 
Aprenentatge autònom: 30h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Integral indefinida. Integral definida. Aplicacions geomètriques. Integrals impròpies.

Definicions. Representacions gràfiques.Límits. Continuïtat.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Resolució i presentació d'exercicis en grup
Treball d'aplicació
Avaluació continuada

Resolució i presentació d'exercicis en grup
Treball d'aplicació
Avaluació continuada

Objectius específics:

Objectius específics:

- Resoldre integrals per diferents mètodes formals
- Calcular àrees i volums usant els recursos del Càlcul Integral

- Saber treballar amb funcions de varies variables
- Determinar límits i estudiar la continuïtat
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3. Derivació de funcions de varies variables

4. Càlcul numèric

Dedicació: 50h 

Dedicació: 62h 

Grup gran/Teoria: 20h 
Aprenentatge autònom: 30h 

Grup gran/Teoria: 15h 
Activitats dirigides: 10h 
Aprenentatge autònom: 37h 

Derivades parcials. Derivades d'ordre superior. Aproximació lineal. regla de la cadena. derivada direccional. 
Extrems.

Aritmètica computacional. Errors. Càlcul d'arrels. Càlcul d'integrals. Interpolació i aproximació local de funcions.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Resolució i presentació d'exercicis en grup
Treball d'aplicació
Avaluació continuada

Resolució i presentació d'exercicis en grup
Treball d'aplicació
Avaluació continuada

Objectius específics:

Objectius específics:

- Interpretar els conceptes de derivada direccional, parcial i vector gradient
- Classificar i trobar els valors extrems d'una funció de varies variables

- Calcular els zeros d'una funció per aproximació numèrica
- Resoldre integrals definides per mètodes numèrics
- Aplicar tècniques per interpolar i aproximar valors de les funcions.
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Planificació d'activitats

AVALUACIÓ CONTINUADA

RESOLUCIÓ I PRESENTACIÓ D'EXERCICIS 
EN GRUP

TREBALL D'APLICACIÓ

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Consisteix en varies proves pràctiques de caràcter alliberador i acumulatiu (en cada prova es poden recuperar 
alguns o tots els coneixements no assolits en les anteriors). L'estudiant haurà de portar els estris per escriure i 
una calculadora científica.

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

 És una tasca col·laborativa, on cada grup estudiarà aplicacions de les matemàtiques estudiades a la tecnologia, a
l'empresa o a d'altres brànques cientifiques. El professor guiarà els grups segons els temes tractats.

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Bibliografia
Llistat d'exercicis

Bibliografia
Llistat d'exercicis

Bibliografia
Recerca per internet

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Té un pes d'un 70% de la nota final

En les dates previstes a l'efecte i publicades a ATENEA. 20% de la nota final.

En la data especificada a ATENEA. 10% de la nota final.

Objectius específics:

Objectius específics:

Activitat eminentment avaluativa

Capacitat de resoldre problemes matemàtics, en especial en aplicacions tècniques lligades a la informàtica. 
Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les amb l'ajuda dels companys i del professor

Grup gran/Teoria: 9h 
Activitats dirigides: 5h 

Activitats dirigides: 20h 
Aprenentatge autònom: 30h 

Aprenentatge autònom: 20h 
Activitats dirigides: 5h 

Dedicació: 14h 

Dedicació: 50h 

Dedicació: 25h 
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70% l'activitat avaluació continuada
20% l'activitat resolució i presentació d'exercicis en grup
10% l'activitat treball d'aplicació

Les competències genèriques s'avaluen segons els percentatges següents:
50% l'activitat de resolució i presentació d'exercicis en grup.
50% l'activitat treball d'aplicació.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, el professor n'informarà de les normes i condicions particulars que les regeixin.

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

Bibliografia

ATENEA
Altres recursos:

Objectius específics:
Capacitat de resoldre problemes matemàtics, en especial en aplicacions tècniques lligades a la informàtica. 
Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i la millor actuació per 
ampliar aquests coneixements amb l'ajuda dels companys i del professor

Bàsica:

Complementària:

Smith, Robert T; Minton, Roland B. Cálculo. 2ª ed. Madrid [etc.]: McGraw Hill, cop. 2003. ISBN 9788448138615.

M. KRASNOV; A. KISELIOU; G. MAKARENKO. Curso de matematicas superiores para ingenieros. 1994.  Rubiños,  ISBN 
9788480410519.


