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Informació general de l'assignatura

Denominació MATEMÀTIQUES II

Codi 102524

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Enginyeria Agrària i
Alimentària

1 TRONCAL/BÀSICA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

2 1

Coordinació BAILO BALLARIN, ESTEBAN ANT.

Departament/s MATEMÀTICA

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Hores presencials: 60 
Hores no presencials: 90 

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català i castellà
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BAILO BALLARIN, ESTEBAN ANT. esteban.bailo@udl.cat 6

COLOMER CUGAT, MA.
ANGELES

mariangels.colomer@udl.cat 3

Informació complementària de l'assignatura

Assignatura/matèria en el conjunt del pla d'estudis

Es completa l’estudi del càlcul integral i s’introdueixen els blocs de probabilitat i equacions diferencials ordinàries.
S’acompanyaran amb la introducció de tècniques numèriques de càlcul i resolució. El bloc de probabilitat ha
d’enllaçar amb el d’inferència que s’impartirà a l’assignatura d’Estadística i Informàtica. Las EDO’s han de ser un
punt de partida per a la modelització matemàtica d’alguns problemes agronómics.

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Dominar la taula d'integrals immediates.
2. Dominar els técniques del canvi de variable i de la integració per parts.
3.  Saber calcular la primitiva de diverses funcions de tipus trigonomètric.
4.  Saber integrar funcions racionals per descomposició en fraccions senzilles.
5.  Dominar el concepte d'integral definida i les seves propietats elementals.
6.  Saber calcular àrees planes, longituds de corbes i volums i superfícies de cossos de revolució.
7. Conèixer i saber aplicar els métodes dels trapezis i de Simpson per l'aproximació d'integrals definides.

Saber usar algun programa informàtic (p.e. Excel) per implementar-los.
8. Saber usar les possibilitats de càlcul de primitives, integrals definides i la seva aproximació per tècniques

numèriques que facilita el programa MAXIMA.
9. Saber plantejar el càlcul d’una integral doble tant per franges verticals com horizontals

10. Reconèixer en quins casos és més senzill treballar per franges verticals i en quines és més fàcil fer-ho per
horitzontals.

11. Ser capaç d'utilitzar el canvi a coordenades polars en casos senzills.
12. Saber calcular integrales dobles de funcions  senzilles en dominis no massa complicats.
13. Dominar els conceptes d'EDO i d'ordre d'una EDO.
14. Reconèixer els diversos tipus de solucions: general, particular i singular. Saber utilitzar les condicions

inicials i/o de contorn que permeten determinar les solucions particulars.
15. Saber resoldre equacions de primer ordre de variables separables. Saber-ho aplicar a problemes de

poblacions, contaminació, etc.
16. Saber resoldre equacions de primer ordre lineals i aplicar-ho a problemes pràctics modelitzats per elles.
17. Saber resoldre equacions homogènies.
18. Saber resoldre equacions diferencials exactes.
19. Saber resoldre equacions de segon ordre lineals amb coeficients constants.
20. Conèixer mètodes elementals (Euler i RK4) de resolució numèrica de problemes de valor inicial.
21. Saber utilitzar el programa MAXIMA per a la resolució exacta i aproximada d'EDO's
22. Saber obtenir i interpretar els estadístics descriptius d’una variable estadística
23. Fer una primera aproximació als conceptes de variable aleatoria, probabilitat, esperança i variança.
24. Conèixer les distribucions discretes més habituals i les seves característiques.
25. Conèixer les distribucions aleatories contínues més usuals i les seves característiques.
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Competències

Competències bàsiques

CB1. 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.

 

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i
posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució
de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

 

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva
àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o
ética.

 

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat
com no especialitzat.

 

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

 

Competències generals

 

CG7. Coneixement en matèries bàsiques, científiques i tecnològiques que permetin un aprenentatge continuo, així
com una capacitat d'adaptació a noves situacions o entorns canviants.

 

CG8. Capacitat de resolució de problemes amb creativitat, iniciativa, metodologia i raonament crític.

 

 

 

Competències transversals

CT1. Correcció en l'expressió oral i escrita.

 

CT3. Domini de les Tecnologies de la informació i la comunicació.

 

CT5. Aplicar la perspectiva de gènere a les tasques pròpies de l’àmbit profesional.
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Competències específiques

 

CEFB1 . Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud
per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral;
equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics, algorítmica numèrica; estadística i optimització.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1.- Càlcul de primitives

1.1.- Concepte de primitiva. Integral indefinida. Propietats.

1.2.- Diferencial d’una funció. Càlcul i propietats.

1.3.- Integració immediata.

1.4.- Canvi de variable.

1.5.- Integració per parts.

1.6.- Integració de funcions trigonomètriques.

1.7.- Integració de funcions racionals.

 

Tema 2.- Integral definida. Aplicacions. Integració numèrica.

2.1.- Integral definida. Propietats.

2.2.- Càlcul d’àrees planes.

2.3.- Càlcul de volums i superfícies de cossos de revolució.

2.4.- Càlcul de longituds d’arc.

2.5.- Mètodes dels trapezis i de Simpson d’integració aproximada.

2.6.- Utilització del programa MAXIMA al càlcul integral.

 

Tema 3.- Integració doble.

3.1.- Concepte d’integral doble. Caracterització del domini d’integració.

3.2.- Integració per franges verticals i per franges horitzontals.

3.3.- Aplicacions de la integració doble.

 

Tema 4.- Estadística descriptiva.

4.1.- Tipus de variable.

4.2.- Representacions gràfiques: Diagrames de sectors, de barres, histogrames. Gràfics de tija i fulles, gràfics de
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caixes, gràfics de dispersió.

4.3.- Mesures de tendència central.

4.4.- Mesures de dispersió.

4.5.- Mesures de forma.

 

Tema 5.- Probabilitat. Distribucions de probabilitat.

5.1.- Definició de variable aleatòria.

5.2.- Conceptes generals sobre probabilitat.

5.3.- Probabilitat condicionada. Teorema de Bayes.

5.4.- Caracterització de les variables aleatòries: Funció de probabilitat, funció de densitat, esperança i variança.

5.5.- Distribucions discretes: Binomial, Poisson.

5.6.- Distribucions contínues: Normal, t-Student, Xi quadrat, F de Fisher.

 

Tema 6.- Introducció a les Equacions Diferencials Ordinàries (EDO).

6.1.- Definició de EDO. Ordre.

6.2.- Solució general. Solució particular. Solució singular. Condicions inicials i de contorn. Problema de valor
inicial

6.3.- Equacions de variables separables de primer ordre. Aplicacions.

 

Tema 7.- Resolució d’altres tipus de EDO.

7.1.- Equacions lineals de primer ordre. Aplicacions.

7.2.- Equacions homogènies. Aplicacions.

7.3.- Equacions diferencials exactes. Aplicacions.

7.4.- Equacions diferencials de 2n ordre amb coeficients constants. Aplicacions.

7.5.- Resolució numèrica: Els mètodes d’Euler i de Runge-Kutta de 4 passos.

7.6.- Resolució de EDO’s utilitzant el programa MAXIMA.
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Eixos metodològics de l'assignatura

Al llarg del curs es realitza l'exposició del marc teòric dels temes dels quals consta l'assignatura en classes
magistrals.

Per a intentar motivar als estudiants s'introdueixen multitud d'exemples que els permeten tenir una idea més
concisa dels conceptes donats.

S'anima a l'estudiantat a la utilització d'eines que realitzen càlcul simbòlic (fonamentalment el programa Wx-
maxima) i dels fulls de càlcul (mitjançant Excel) amb la finalitat de facilitar la reiteració de càlculs.

Amb la finalitat de fer més didàctiques les exposicions s'usen presentacions que permeten aclarir els conceptes
fonamentals de l'assignatura.

Sistema d'avaluació

Podem considerar que l’assignatura Matemàtiques II está dividida en tres parts: càlcul de primitives i aplicacions,
integració doble i edo’s i la part d’estadística.

 

1.- Al llarg del curs els estudiants realitzaran dos exàmens parcials per superar les parts corresponents a integració
i aplicacions per un costat i per altre integració doble i edo’s.

Pel que fa a la part relacionada amb l'estadística, es qualificarà mitjançant una sèrie d'exercicis entregats a classe
(40%) i altres realitzats en un control (60%).

2.- Es farà una recuperació final on els estudiants podran superar els parcials que tinguin pendents i que no servirà
per pujar la nota.

3.- L'assignatura quedarà superada si es verifiquen dues condicions:

a) la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en els tres parcials realitzats sigui més gran o
igual a cinc punts i

b) la qualificació obtinguda en cada parcial sigui més gran o igual a 3.5 punts.

4.- Altrament, l'assignatura quedarà pendent i la qualificació obtinguda mai serà major o igual a quatre si no s'ha
obtingut una qualificació mínima de tres punts en cada un dels exàmens parcials.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

LARSON, R., HOSTETLER R. y EDWARDS, B. “Cálculo” (dos volums). 9ª Ed. McGraw-Hill, 2010.

THOMAS, G. B. “Cálculo de una variable”. Editorial Pearson, 2010.

ZILL, D.G. i WRIGHT, W.S. “Cálculo de una variable”. 4a Ed. Editorial McGraw-Hill, 2011.

JOHNSON, R. A. “Probabilidad y estadística para Ingenieros” 5ª Ed. Prentice Hall. 1997

LIPSCHUTZ & SHILLER “Introducción a la Probabilidad y la Estadística”. McGraw-Hill, 2000

NAVIDI, W. Navidi, W.  “Estadística para ingenieros y científicos”. McGraw-Hill, 2006
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Bibliografia complementària

PISKUNOV, N. “Cálculo diferencial e integral”. MIR.

ZILL, D.G. “Ecuaciones Diferenciales con aplicaciones”. McGraw-Hill -Iberoamérica, 1988.

SPIEGEL, M.R. “Cálculo superior”. Editorial McGraw-Hill, 1985.

AYRES, F. “Cálculo diferencial e integral”. Editorial McGraw-Hill, 1990.

AYRES, F. “Ecuaciones diferenciales”. Editorial McGraw-Hill, 1991.

CANAVOS, G.C. “Probabilidad y Estadística. Aplicaciones y Métodos”. McGraw-Hill, 1998.

MENDENHAL, W. & SINCICH, T. “Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias” 4ª Ed. Prentice Hall,
1997.

MONTGOMERY, D.C. & RUNGER, G.C. “Probabilidad y estadística aplicadas a la Ingeniería” 2ª Ed. Wiley, 2002.

WALPOLE, R.E., MYERS, R.H. & MYERS, S.L. “Probabilidad y Estadística para Ingenieros” 6ª Ed. Prentice Hall,
1998.

2022-23


