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Informació general de l'assignatura

Denominació MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS

Codi 101303

Semestre d'impartició 1r Q Avaluació Continuada

Caràcter Troncal

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 3

Crèdits pràctics 3

Coordinació Lluis Miquel Plà Aragonés

Horari de tutoria/lloc Silvia Miquel Fernandez qualsevol dia, cita previa via email. 
Lluis Miquel Pla Aragones qualsevol dia, cita previa via email. 
Germán Arbiol Oliver qualsevol dia, cita previa via email. 
Josep Conde qualsevol dia, cita previa via email. 
Carles Capdevila qualsevol dia, cita previa via email.

Departament/s Matemàtica

Modalitat Presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

Grau/Màster Grau en ADE

Distribució de crèdits Silvia Miquel Fernandez 6 
Lluis Miquel Pla Aragones 9 
Germán Arbiol Oliver 9 
Josep Conde 6 
Carles Capdevila 3

Horari de tutoria/lloc Silvia Miquel Fernandez qualsevol dia, cita previa via email. 
Lluis Miquel Pla Aragones qualsevol dia, cita previa via email. 
Germán Arbiol Oliver qualsevol dia, cita previa via email. 
Josep Conde qualsevol dia, cita previa via email. 
Carles Capdevila qualsevol dia, cita previa via email.

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

Sílvia Miquel: smiquel@matematica.udl.cat 
Lluís M. Pla: lmpla@matematica.udl.cat 
German Arbiol: arbol@matematica.udl.es 
Josep Conde: jconde@matematica.udl.cat 
Carles Capdevila: ccm@matematica.udl.cat
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Silvia Miquel Fernandez 
Lluis Miquel Pla Aragones 
Germán Arbiol Oliver 
Josep Conde 
Carles Capdevila

Informació complementària de l'assignatura

Cal treballar l'assignatura diàriament, repassant els apunts i fent els exercicis proposats, entre 5 i 6 hores
setmanals.
Assignatura instrumental de primer curs.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Argumentar correctament el procés seguit en el plantejament i resolució d’un problema i interpretar el
resultat. (CEU1)
Utilitzar correctament el llenguatge matemàtic en el plantejament i resolució dels problemes. (CEU1)
Representar funcions polinòmiques de primer i segon grau mitjançant algun programa informàtic adequat.
(CEU3)
Representar i interpretar funcions econòmiques mitjançant algun programa informàtic adequat. (CEU3)
Utilitzar correctament un full de càlcul per a fer operacions amb matrius. (CEU3)
Utilitzar correctament un full de càlcul per resoldre el model de Leontief. (CEU3)
Detectar errors comesos i proposar la manera de corregir-los. (CB4)
Cercar informació sobre temes relacionats amb els continguts de l’assignatura. (CB6)
Aprendre dels errors comesos tot buscant estratègies alternatives de resolució de problemes. (CB6)
Plantejar preguntes de tipus econòmic que es poden resoldre mitjançant processos matemàtics. Relacionar
conceptes corresponents a diferents matèries. (CB6)
Identifica correctament les dades d’un problema. (CB1)
Representa correctament les funcions polinòmiques, les funcions de la família de la proporcionalitat inversa,
i les funcions exponencials i logarítmiques. (CES4)
Determina correctament els preus i les produccions que optimitzen una funció econòmica. (CES4)
Determina correctament l’òptim d’un programa lineal de dues variables. (CES4)
Discuteix la compatibilitat d’un sistema d’equacions lineals en termes dels rangs de les matrius associades.
(CES4)
Construeix la matriu tecnològica d’un sistema econòmic a partir dels inputs i outputs. (CES4)

Competències

Competències generals o bàsiques (CB)

            CB1.  Capacitat d’anàlisi i síntesi

            CB4.  Capacitat de crítica i autocrítica

            CB6.  Ser capaç de treballar i d’aprendre de forma autònoma

 

Competències específiques (CES)

            CES4.  Aplicar tècniques instrumentals en l’anàlisi i solució de problemes empresarials i en la presa de
decisions

 

Competències estratègiques universitat (CEU)
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            CEU1.  Correcta expressió oral i escrita

            CEU3.  Domini de les TIC.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1: Funcions i gràfiques

1. Preliminars: Conjunts numèrics, intervals i polinomis.
2. Estudi d’una funció, conceptes generals: domini, gràfica, creixement, decreixement i extrems.
3. Operacions amb funcions: suma, producte, quocient i composició.
4. Funcions polinòmiques de primer i segon grau.
5. Transformacions de la gràfica d’una funció.
6. Funció proporcionalitat inversa, introducció al concepte de límit.
7. La funció exponencial i logarítmica.
8. Inequacions de primer i segon grau amb una variable.

 

Tema 2: Algunes funcions de l’economia

1. Les funcions de demanda i oferta.
2. Equilibri d’un mercat.
3. Les funcions d’ingrés, cost i benefici.

 

Tema 3: Variació d’una funció. Aplicacions a l’economia

1. Taxa de variació d’una funció. Taxa de variació mitjana i taxa instantània.
2. Derivada d’una funció en un punt. Interpretació geomètrica i econòmica.
3. La funció derivada. Càlcul de derivades.
4. Aplicacions de la derivada a l’estudi d’una funció: creixement, decreixement i extrems relatius.
5. Extrems condicionats.

 

Tema 4: Programació lineal

1. Inequacions lineals de dues variables. Semiplans. Sistemes d’inequacions lineals de dues variables.
2. Formulació d’un programa lineal. Funció objectiu i restriccions. Regió factible d’un programa lineal. Vèrtex i

frontera de la regió factible. Interpretació de les corbes de nivell.
3. Resolució gràfica d’un problema de programació lineal de dues variables.

 

Tema 5: Vectors i matrius

1. Magnituds escalars i vectorials.
2. Vectors. Definició, exemples, operacions i propietats.
3. Combinació lineal de vectors.
4. Matrius: definició, exemples, operacions i propietats.

 

Tema 6: Determinants i aplicacions

1. Menor complementari i adjunt d’un element d’una matriu quadrada.
2. Determinant d’una matriu quadrada. Propietats.
3. Rang d’una matriu.
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4. Transformacions elementals d’una matriu. Matrius equivalents.
5. Mètode de Gauss per al càlcul del rang d’una matriu.
6. Matrius invertibles. Caracterització, propietats i càlcul de la matriu inversa a partir de la definició.
7. El mètode Gauss-Jordan per al càlcul de la matriu inversa.

 

Tema 7: Sistemes d’equacions lineals

1. Expressió vectorial i matricial d’un sistema d’equacions lineals. Sistemes equivalents.
2. Discussió d’un sistema d’equacions lineals. Teorema de Rouché-Frobenius.
3. Resolució d’un sistema de equacions lineals. Mètode de Gauss i de Cramer.
4. Sistemes homogenis.
5. Aplicacions a l’economia: el model Input-Output de Leontief i evolució d’un sistema econòmic.

Eixos metodològics de l'assignatura

?   Les classes es distribuiran en sessions teòriques i sessions pràctiques, aproximadament al 50%.

?   A les sessions teòriques, el professor explicarà la matèria requerint una actitud proactiva dels
estudiants

?   Les sessions pràctiques es dedicaran a la resolució de problemes per part dels alumnes i a la resolució
de dubtes.

?   A partir dels problemes resolts a classe i dels problemes resolts de forma autònoma pels alumnes fora
de l’aula, en cada un dels temes es plantejarà, com a mínim, un exercici que els alumnes resoldran
individualment a classe i el professor recollirà per a puntuar-lo. La nota d’aquest exercicis formarà part de
la qualificació final de l’assignatura tal com s’indica en l’apartat d’avaluació.

 

Recomanacions als Estudiants

L’assignatura “Matemàtiques Empresarials” no és especialment difícil. Per tal de superar-la amb èxit només cal un
treball continuat al llarg del quadrimestre.

Per això es recomana dedicar-hi entre 5 i 6 hores setmanals, a més de les hores de classe presencial.

Aquestes hores s’han de dedicar bàsicament a dues coses:

1. Repassar els continguts explicats a les classes.

2. Fer alguns dels exercicis proposats.

L’estudiantat que consideri que no té el nivell de matemàtiques suficient per seguir amb normalitat l’assignatura,
pot assistir a les classes de repàs que es duran a terme cada dijous de 13:30 a 15:30 a l’aula 2.02.

El professorat està a la disposició dels estudiants per resoldre tots els dubtes que tinguin respecte de la matèria.
Per això cal concertar hora del tutoria amb el professor/ra via email.

 

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura
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Setmanes i
tipus

d’activitat  (1)

Contingut
de

l’activitat

Activitat
presencial

Hores
activitat

presencial

Treball autònom
dels estudiants

Hores
recomanades

de treball
autònom

dels estudiants

Setmana 1, 2,3
TP / TP / TP

Tema 1
Classes teòriques i
pràctiques

12
Estudi teoria i resolució de
problemes

18

Setmana 4, 5
TP / TP

Tema 2
Classes teòriques i
pràctiques

8
Estudi teoria i resolució de
problemes

12

Setmana 6, 7, 8
TP / TP / TP

Tema 3
Classes teòriques i
pràctiques

12
Estudi teoria i resolució de
problemes

18

Setmana 10,
11
TP / T

Tema 4
Classes teòriques i
pràctiques

6
Estudi teoria i resolució de
problemes

9

Setmana 11,
12
P / T

Tema 5
Classes teòriques i
pràctiques

4
Estudi teoria i resolució de
problemes

6

Setmana 12,
13
P/ TP

Tema 6
Classes teòriques i
pràctiques

6
Estudi teoria i resolució de
problemes

9

Setmana 14,
15, 16
TP / TP / TP

Tema 7
Classes teòriques i
pràctiques

12
Estudi teoria i resolució de
problemes

18

 

(1)   T: sessió de teoria P:sessió pràctica.

Sistema d'avaluació

Avaluació

Objectius
Activitats

d'Avaluació
%

Qualificació
Dates

O/V
(1)

Acrònim
Qualificació

(2)

Valorar el treball personal diari de l’estudiantat
Resolució de
Problemes a l’aula

Màxim 20%

Del
14/09/2013
al
8/01/2014

V C

Valorar l’assoliment dels continguts i competències
propis de l’assignatura

Prova 1 d’Avaluació
Continuada.
Temes 1, 2 i 3

Mínim 35% Setmana 9 O P1

Prova 2 d’Avaluació
Continuada.
Temes 4, 5, 6 i 7

Mínim 45%
Setmana
17

O P2

Recuperació de
Prova 1 d’Avaluació
Continuada

Mínim 35%
Setmana
19

V

RP1
Aquesta
qualificació
substitueix
P1
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Donar una segona opció a l’estudiantat que hagi
tingut alguna dificultat per superar les Proves
d’Avaluació Continuada

Recuperació de
Prova 2 d’Avaluació
Continuada

Mínim 45%
Setmana
19 V

RP2
Aquesta
qualificació
substitueix
P2

Objectius
Activitats

d'Avaluació
%

Qualificació
Dates

O/V
(1)

Acrònim
Qualificació

(2)

 

(1) Obligatòria / Voluntària.

(2) Totes les qualificacions seran sobre 10 punts. El valor de C s’obtindrà sumant les puntuacions dels exercicis
entregats per l’alumne i dividint pel total d’exercicis proposats.

Qualificació Final de l’Assignatura = [(35/80)* P1 + (45/80)* P2] * (1-0,02*C) + 0,2*C

La superació de l’assignatura s’assoleix amb una nota igual o superior a 5 sobre 10.

 

No Presentat: L’estudiant que només realitzi proves d’avaluació que sumin un pes inferior al 50%, com a nota final
de l’assignatura tindrà la qualificació de No Presentat.

 

Docència Repetida

Per tal de millorar el rendiment acadèmic de l’estudiantat en l’assignatura de Matemàtiques Empresarials, s’ofereix
la opció de Docència Repetida a l’alumnat que no superi l’assignatura i es trobi entre els 40 primers del llistat
d’alumnes suspesos ordenats de major a menor nota. La Docència Repetida de l’assignatura es durà a terme
durant el segon quadrimestre del mateix curs i consistirà en dues hores de classe setmanals el dia i hora que
especifiqui l’horari oficial de la Facultat.

L’estudiantat que s’aculli a la opció de Docència Repetida, haurà d’assistir a un mínim del 80% de les classes per
tal de poder ser qualificat.

L’avaluació es durà a terme en base a dues proves parcials: DR1 (Temes 1 a 3) i DR2 (Temes 4 a 7) que es
realitzaran durant les setmanes d’avaluació del segon quadrimestre. També es mantindrà la qualificació de
problemes obtinguda durant el primer quadrimestre (C), que es podrà complementar amb problemes entregats
durant el període de la docència repetida. Si DR1 i DR2 són les qualificacions de les dues proves parcials, la
qualificació final de l’assignatura s’obtindrà de la forma següent:

Qualificació = [(35/80)* DR1 + (45/80)* DR2] * (1-0,02*C) + 0,2*C

L’estudiantat que superi l’assignatura en la modalitat Docència Repetida, a tots els efectes, serà equivalent a
haver-la superat al final del primer quadrimestre i no li caldrà tornar a matricular l’assignatura el curs següent.

Bibliografia i recursos d'informació

Apunts i Llistes de Problemes

Al campus virtual hi ha els apunts i les llistes de problemes de cada un dels temes. També es penjarà material
complementari com a vídeos i altres llocs d’internet d’interès.

Bibliografia bàsica:
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ARYA i LANDER. Matemáticas aplicadas a la administración y la economia. Prentice Hall.

HAEUSSLER E.F.; PAUL JR. i R.S. Matemáticas para administración y economía. Pearson, Prentice Hall.

HOFFMAN, L.D. and BRADLEY Gerard L..Cálculo aplicado a administración, economía, contaduría y ciencias
sociales. Mc.Graw-Hill.

Bibliografia complementària:

GRAFFE. Matemáticas para economistas. McGraw-Hill.

CHIANG. Métodos Fundamentales de Economía Matemática. McGraw-Hill.

LARSON i HOSTELER. Cálculo y Geometría Analítica. McGraw-Hill.

CAMARA Ángeles i alt. Problemas resueltos de matemáticas para economía y empresa. Ed. Thomson.
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