
 

 
 

Matemàtiques I 
 
 

 
Descripció general 

Nom de l’assignatura: Matemàtiques I 
 
Crèdits ECTS: 6 
 
Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica 
     Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
 
Curs: 2015-2016 / 1 
 
Idioma d’impartició: Català 
 
Tipus d’assignatura: Obligatòria 
 
 

 
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: 
 
- Calcular límits de successions 
- Manipular sumes infinites com a sèries 
- Calcular límits funcionals i determinar continuïtats 
- Aplicar derivades i diferencials a la Física 
- Representar funcions reals d'una variable detectant punts singulars (límits, extrems,...) 
- Aproximar localment funcions (Teorema de Taylor) 
- Conèixer les propietats dels espais vectorials i de les aplicacions lineals (canvis de base) 
- Conèixer i aplicar les propietats de matrius i determinants 
- Resoldre sistemes d'equacions lineals  
 
 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències específiques: 
 
CEEM1: Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud 
per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, 
equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmica numèrica, estadística i 
optimització. 
 
Competències genèriques: 
 
CB.5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre 
estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia. 
 
 



 

 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 60 40.00% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori   
Activitats dirigides   

Aprenentatge autònom  90 60.00% 
 

 
Continguts 

 
Sistemes d'equacions lineals, matrius i determinants 

 
Dedicació: 32h 

Grup gran: 10h 
Apren. Autòn.: 20h 

Descripció  
Resolució de sistemes d'equacions lineals 
El formalisme vectorial 
Operacions amb matrius 
Definició i propietats dels determinants 
Regla de Cramer 
 

Activitats vinculades  
Classe magistral 
Classe participativa 
Avaluació d'exercicis en grup 
Avaluació continuada 
 

 
Espais vectorials, aplicacions lineals i producte 
escalar 

 
Dedicació: 33h  

Grup gran: 15h 
Apren. Autòn.: 20h 

Descripció  
Generalització del concepte de vector 
Dependència lineal de vectors. Bases 
Aplicacions lineals 
Sistemes de coordenades 
Valors i vectors propis d’una matriu quadrada 
Espai vectorial euclidià 
  

Activitats vinculades  
Classe magistral 
Classe participativa 
Avaluació d'exercicis en grup 
Avaluació continuada 
 

 
 
Funcions reals d'una variable real, continuïtat 

 
Dedicació: 26h  

Grup gran: 10h 
Apren. Auton.: 15h 

Descripció  
Definició i gràfica 
Transformació de funcions 
Exemples de funcions 
Límit d’una funció 
Continuïtat d'una funció 
 

Activitats vinculades  
Classe magistral 
Classe participativa 
Avaluació d'exercicis en grup 
Avaluació continuada 
 

 



 

 
 
Derivació de funcions reals d'una variable real 

 
Dedicació: 33h  

Grup gran: 15h 
Apren. Auton.: 20h 

Descripció  
Aproximació lineal d'una funció en un punt 
La derivada 
Regles bàsiques de derivació 
Extrems de funcions 
Creixement, decreixement i concavitat de les funcions 
Representació de funcions 
Formes indeterminades de límits. Regla de l'Hôpital 
 

Activitats vinculades  
Classe magistral 
Classe participativa 
Avaluació d'exercicis en grup 
Avaluació continuada 
 

 
 
Successions i sèries 

 
Dedicació: 26h  

Grup gran: 10h 
Apren. Auton.: 15h 

Descripció  
Concepte de successió 
Límit d'una successió 
Sèries 
Sèries de potències 
Aproximació polinòmica de funcions. Sèries de Taylor 
 

Activitats vinculades  
Classe magistral 
Classe participativa 
Avaluació d'exercicis en grup 
Avaluació continuada 
 

 

 
Planificació d’activitats  

 
CLASSE MAGISTRAL 

 
Dedicació:46h 

Grup gran:   23h 
A. Autònom: 23h 

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:46h 

Grup gran:   23h 
A. Autònom: 23h 

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. 
 

 
 
AVALUACIÓ D'EXERCICIS EN GRUP  

 
Dedicació:38h 

Grup gran:   10h 
A. Autònom: 28h 

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. 
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. 
Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les amb l'ajuda dels 
companys i del professor. 
 

 
 
AVALUACIÓ INDIVIDUAL 

 
Dedicació: 20h 

Grup gran:    4h 
A. Autònom: 16h 

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 80% 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 mitjançant la reflexió 
crítica i la millor actuació per ampliar aquest coneixement. 
 

 



 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 

80% l'activitat avaluació individual, recuperable en cas de suspendre l’assignatura.  
20% l'activitat avaluació d'exercicis en grup 
 

 
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, 23 hores) i 
participatives (resolució guiada d'exercicis i exposició d'exercicis per part dels estudiants, 33 hores). 
 
Bibliografia 
 
Bàsica: 
 
Lay, David C; Murrieta Murrieta, Jesús Elmer. Algebra lineal y sus aplicaciones. 3ª ed. Pearson Educación, 2007. 
ISBN 978-970-26-0906-3. 
 
Smith, Robert T; Minton, Roland B. Cálculo. 2ª ed. McGraw Hill, cop. 2003. ISBN 978-84-481-3861-5. 
 
Complementària:  
 
M.Krasnov et al.. Curso de matemáticas superiores para ingenieros. Mir, 1990. 
Ayres, Jr. Cálculo diferencial e integral. Mac-Graw-Hill, 1991. 
S. Bartle. Introducción al análisis matemático de una variable. Limusa, 1990 
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