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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20325 - Models Matemàtics I
Crèdits 4.5 presencials (112.5 hores) 1.5 no presencials (37.5 hores) 6 totals (150

hores).
Grup Grup 9, 2S(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Bartomeu Coll Vicens

tomeu.coll@uib.es

11:00h 12:00h Dilluns 26/09/2011 18/06/2012 Despatx no.

166, Edifici

Anselm Turmeda

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Matemàtiques Obligatòria Tercer curs Grau

Contextualització

En aquesta assignatura es preten que l'alumne s'introdueixi dins el món dels models matemàtics, com a
continuació de la introducció a la modelització que haurà vist el curs anterior. Es preten que l'alumne coneixi
i treballi aplicacions de les matemàtiques, emprant les eines que fins aquest moment coneix: estadístiques,
equacions diferencials, equacions discretes, sistemes lineals, optimització, etc. Les aplicacions es donaran
en l'àmbit de les ciències experimentals (física, química, biologia), econòmiques, socials, enginyeries. Per
això es proposaran treballs, amb una component de simulació/experimentació, en els quals els alumnes
treballaran en equip, a més de l'estudi i ampliació de treballs de recerca divulgatius, adaptats al seu nivell
de coneixement.

Requisits

Es convenient que l'alumne hagi cursat i assimilat les assignatures dels dos primers cursos, així com les
del primer quatrimestre del tercer curs. Això vol dir bàsicament tenir uns bons coneixements d'anàlisi d'una
o més variables, d'algebra vectorial, geometria diferencial, equacions diferencials (contínues i discretes),
probabilitats i estadística, mètodes numèrics, algorismes i programació. Amb aquest bagage, l'alumne
pot formalitzar el model, ho pot estudiar, discretitzar l'algorisme, programar-ho i fer l'estudi crític de
l'experimentació obtinguda.
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Recomanables

Com s'ha comentat abans, es recomanable que l'alumne hagi treballat els conceptes bàsics de l'anàlisi
real (diferenciació, integració), àlgebra vectorial i matricial, edo's, probabilitat i estadística, algorismes,
programació.

Competències

Les competències provenen de les que estan programades en la memòria del grau de matemàtiques de la
UIB, més relacionades amb el camp de la modelització.

Específiques

1. E40 Desenvolupar la capacitat d'identificar i descriure matemàticament un problema, d'estructurar la
informació disponible i de seleccionar un model matemàtic adequat per a la seva resolució.

2. E41 Capacitat de realitzar les diferents etapes en el procés de modelatge matemàtic: plantetjament
del problema, experimentació/prova, model matemàtic, simulació/programa, discusió dels resultats i
refinament/re-plantetjament del model..

Genèriques

1. TG12 Capacitat de proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles.
2. TG14 Saber desenvolupar programes i utilitzar aplicacions informàtiques per experimentar en

matemàtiques i resoldre problemes, decidint en cada cas l'entorn computacional més adequat.
3. TG7 Capacitat per adquirir amb rapidesa nous coneixements mitjançant treball autodirigit i autònom.

Continguts

En aquesta matèria intentarem estudiar diferents models que sorgeixen dins el món de les aplicacions
matemàtiques. És per això que els continguts seràn propostes de treballs amb grups o individuals, de diferents
models, de tal manera que existeixi una implicació de tots els alumnes dins cada tema que es tracti.

Continguts temàtics
Models I. Models aplicats a les ciències

1. Models dins les ciències esperimentals: física (mecànica, teoria de circuits), química
(reaccions químiques, química mol·lecular), biologia (genètica, dinàmica de poblacions)

2. Models dins les ciències tecnològiques: processament i anàlisi d'imatges digitals,
criptografia, estudi de senyals (veu, musicals)

3. Models dins les ciències socials: economia, finances, modelització de fenòmens socials
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Metodologia docent

La metodologia passa pels següents punts:

- Classe de teoria a la introducció a la modelització

- Treballs en grup: presentació escrita i oral

- Treball individual: presentació escrita i oral

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Introducció a la
modelització

Grup gran (G) En aquestes sessions, es preten donar una introducció teòrica dels diferents
models que s'estudiaran en aquest curs

Seminaris i tallers Realització de certs
treballs

Grup mitjà (M) Es faran un tipus de tallers/treballs per part de l'alumne, a l'hora de la
classe, individualment, sobre una determinada aplicació/model, amb uan
avaluació posterior en forma d'entrega.

Classes pràctiques Exposició de
treballs en grup o
individuals

Grup mitjà (M) Es preten que els alumnes treballin i presentin els treballs que han fet
en grups o individualment, davant tots els alumnes del curs, amb un
guió definit. Aquesta activitat s'avaluarà de manera individual i en grup.
L'avaluació es farà sobre el treball escrit i la presentació oral del mateix.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Treball personal o en grup Es preten que els alumnes treballin en grups o individualment, els treballs que han triat
i que seran avaluats en classes pràctiques i exposicions orals davant la resta dels seus
companys. L'avaluació d'aquesta part es farà sobre el terball escrit.

Estimació del volum de treball

El volum del treball, segons que sigui presencial o no, es basa en la metodologia triada per dur endavant
l'assignatura, segons les activitats i els criteris proposats en l'assignatura del grau de matemàtiques (4,5
crèdits presencials + 1,5 crèdits no presencials).

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 112.5 4.5 75

Classes teòriques Introducció a la modelització 32.5 1.3 21.67

Total 150 6 100
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Modalitat Nom Hores ECTS %

Seminaris i tallers Realització de certs treballs 20 0.8 13.33

Classes pràctiques Exposició de treballs en grup o

individuals

60 2.4 40

Activitats de treball no presencial 37.5 1.5 25
Estudi i treball autònom individual o en grup Treball personal o en grup 37.5 1.5 25

Total 150 6 100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través
de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves
d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els
estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via,
inclosa la plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació conté dues parts:

1. Avaluació de l'exposició oral, ja sigui en grup o de manera individual, dels treballs presentats.

2. Avaluació dels treballs escrits, ja sigui en grup o de manera individual.

Realització de certs treballs

Modalitat Seminaris i tallers

Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Es faran un tipus de tallers/treballs per part de l'alumne, a l'hora de la classe, individualment, sobre una

determinada aplicació/model, amb uan avaluació posterior en forma d'entrega.

Criteris d'avaluació S'avaluaran les competències descrites, tan específiques com genèriques: E40, E41, TG12, TG14, TG7

Percentatge de la qualificació final: 15% per l'itinerari A

Exposició de treballs en grup o individuals

Modalitat Classes pràctiques

Tècnica Proves orals (No recuperable)
Descripció Es preten que els alumnes treballin i presentin els treballs que han fet en grups o individualment, davant

tots els alumnes del curs, amb un guió definit. Aquesta activitat s'avaluarà de manera individual i en grup.

L'avaluació es farà sobre el treball escrit i la presentació oral del mateix.

Criteris d'avaluació S'avaluaran les competències descrites, tant específiques com genèriques: E40, E41, TG12, TG14, TG7.

Percentatge de la qualificació final: 35% per l'itinerari A
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Treball personal o en grup

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup

Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Es preten que els alumnes treballin en grups o individualment, els treballs que han triat i que seran avaluats

en classes pràctiques i exposicions orals davant la resta dels seus companys. L'avaluació d'aquesta part es

farà sobre el terball escrit.

Criteris d'avaluació S'evaluarà bàsicament la competència TG7.

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

La bibliografia que es presenta té en compte les diferents tècniques matemàtiques per abordar diferents
problemes que es troben dins el món de les aplicacions.

Bibliografia bàsica

Modelling with differential and difference equations, G. Fulford, P. Forrester, A. Jones, Ed. Cambridge, 1997
A first course in mathematical Modeling (3th edition), Brooks/Cole, Thomson Learning, 2003
Mathematical Modeling for Industry and Engineering, T. Svobodny, Pearson Prentice Hall, 2004
An introduction to Mathematical Modeling, E. Bender, Dower Ed., 2000
Simulación Matemática y Computacion, Iu. Tarasievich, Ed. URSS, 2000
Magiques Mathematiques, Ed. Dunod, 2002
Digital image processing, RC Gonzalez and R. Woods, Ed. Prentice Hall, 2002

Bibliografia complementària

Els apunts següents:
- Introducció als models matemàtics d'imatges digitals (B. Coll, JL Lisani; UIB)
- Apunts de Models (R. Ortega; Univ. Granada)
- Apunts de Mecànica Celest (J. llibre; Univ. Autònoma Barcelona)

Altres recursos

El software:
- MatLab
- Mathematica
i el llenguatge de programació
- C, C++
A més, es faran servir:
a) La revista matemàtica de divulgació matemàtica on line, Mat2 (de la UAB), http://www.mat.uab.cat/
matmat/
b) Col·lecció de Matemàtiques del diari "El Pais"


