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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20312 - Càlcul Diferencial en Diverses Variables
Crèdits 2.4 presencials (60 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 9, 1S, GMAT(Campus Extens)
Període d'impartició Primer 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

Marc Carbonell Huguet
marc.carbonell@uib.es

09:30h 10:30h Divendres 03/09/2012 31/07/2013 167 primer pis
Anselm Turmeda

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Matemàtiques Obligatòria Segon curs Grau
Doble titulació: Grau de Matemàtiques i Grau d'Enginyeria
Telemàtica

Obligatòria Segon curs Grau

Contextualització

Aquesta assignatura tracta de les funcions reals de diverses variables reals, treballant les nocions de límit,
continuïtat i derivabilitat d'aquestes funcions, juntament amb molts dels conceptes relacionats amb aquests
temes.

Forma part del mòdul Càlcul Diferencial i Integral i Funcions de Variable Complexa. S'imparteix en el primer
semestre del segon curs.

Requisits

Recomanables
Com a requisits previs recomanables caldria haver cursat les assignatures Matemàtica II (Càlcul) i
Introducció a l'Anàlisi Matemàtica del primer curs de grau.

Competències
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L'assignatura de Càlcul Diferencial en Diverses Variables té assignada una sèrie de competències,
específiques i genèriques, que es descriuen al següent apartat amb la voluntat de contribuir a la seva
adquisició.

Específiques
1. E22. Saber treballar de manera formal, intuïtiva i geomètrica amb les nocions fonamentals del càlcul

infinitessimal.
2. Part de E24. Més concretament, saber utilitzar i conèixer els conceptes i els resultats fonamentals del

càlcul diferencial per funcions de diverses variables, així com del càlcul vectorial clàssic.
3. Part de E25. Més concretament, saber aplicar, en diversos camps del coneixement, els els conceptes i

els resultats fonamentals del càlcul diferencial per funcions de diverses variables, així com del càlcul
vectorial clàssic.

Genèriques
1. TG2. Desenvolupar capacitats d'anàlisi i síntesi, d'organizació i planificació, i de presa de decisions en

l'ambit de l'assignatura.
2. TG8. Capacitat de comprendre i utilitzar el llenguaje matemàtic i enunciar proposicions en l'ambit de

l'assignatura.
3. TG10. Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits en la construcció de demostracions, detecció

d'errors en raonaments incorrectes i resolució de problemes en l'ambit de l'assignatura.

Continguts

Continguts temàtics
Tema 1. Introducció als espais normats i euclidians.
Tema 2. Límits en funcions de diverses variables.
Tema 3. Continuïtat en funcions de diverses variables.
Tema 4. Derivabilitat en funcions de diverses variables.

Metodologia docent

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial (autònom) previstes en
l'assignatura amb l'objecte de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes anteriorment. A
més amb el propòsit d'afavorir l'autonomia i el treball de l'alumne, s'ha sol.licitat que l'assignatura formi
part del projecte Campus Extens, dedicat a l'ensenyament flexible i a distància, el qual incorpora l'ús de
la telemàtica en l'ensenyament universitari. Així, mitjançant aquesta plataforma, l'alumne tendrà a la seva
disposició una comunicació a distància amb el professor, un calendari amb notícies d'interès, documents
electrònics, propostes de problemes per al treball autònom individual i en grup.

Activitats de treball presencial
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G) Mitjançant el mètode expositiu s'establiran els fonaments teòrics així com
exemples pràctics que ajudin a comprendre la base teòrica de la matèria.

Seminaris i tallers Seminari i Taller de
problemes

Grup mitjà (M) Resolució de problemes en classe conjuntament professor i alumnat en
un ambient de taller o seminari. Es pretén preparar l'alumne perquè pugui
després resoldre problemes similars per sí mateix.

Classes pràctiques Problemes Grup gran (G) Mitjançant el mètode de resolució d'exercicis i problemes, l'alumne posarà
en pràctica els procediments i les eines exposades en les classes teòriques.

Avaluació Examen final Grup gran (G) Examen final de l'assignatura a on es proposaran una sèrie nocions
teòriques i de problemes.

Avaluació Examen parcial Grup gran (G) Examen parcial de l'assignatura a on es proposaran una sèrie nocions
teòriques i de problemes.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Estudi teòric i resolució
de problemes

L'alumne treballarà ja sigui de manera autònoma o en grup per aconseguir la comprensió
dels conceptes teòrics introduïts. A partir d'una sèrie d'exercicis i problemes l'alumne
podrà contrastar si ha assolit els objectius marcats.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Lliurament de problemes Resolució i lliurament de problemes prèviament assignats a cada alumne (o grup petit
d'alumnes) que serà corregit i avaluat pel professor.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40
Classes teòriques Classes magistrals 30 1.2 20
Seminaris i tallers Seminari i Taller de problemes 12 0.48 8
Classes pràctiques Problemes 13 0.52 8.67
Avaluació Examen final 3 0.12 2
Avaluació Examen parcial 2 0.08 1.33

Total 150 6 100
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Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual o en grup Estudi teòric i resolució de problemes 70 2.8 46.67
Estudi i treball autònom individual o en grup Lliurament de problemes 20 0.8 13.33

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

Les competències establertes a l'assignatura seran valorades mitjançant una sèrie de procediments
d'avaluació. A continuació es descriu per a cada procediment d'avaluació, la tipologia (recuperable o no
recuperable), els criteris d'avaluació i el seu pes en la qualificació de l'assignatura segons l'itinerari avaluatiu.

Hi ha tres activitats avaluables: Lliurament de problemes (15%), Examen parcial (35%) i Examen final
(50%).

L'alumne obtindrà una qualificació numèrica entre 0 i 10 per a cada activitat avaluativa, la qual serà
ponderada segons el seu pes, a fi d'obtenir la qualificació final de l'assignatura. Per superar l'assigatura,
l'alumne ha d'obtenir un mínim de 5 punts sobre 10 mitjançant la suma ponderada de totes les activitats
realitzades.

Com a norma general, s'exigeix tenir una nota mínima de 4 per que un examen pugui ser considerat en la
ponderació.

Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció Examen final de l'assignatura a on es proposaran una sèrie nocions teòriques i de problemes.
Criteris d'avaluació S'avaluarà el nivell d'assoliment de les competències específiques E22, E24 i E25; i de les genèriques TG2,

TG8 i TG10.

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

Examen parcial

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció Examen parcial de l'assignatura a on es proposaran una sèrie nocions teòriques i de problemes.
Criteris d'avaluació S'avaluarà el nivell d'assoliment de les competències específiques E22, E24 i E25; i de les genèriques TG2,

TG8 i TG10.

Percentatge de la qualificació final: 35% per l'itinerari A
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Lliurament de problemes

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (No recuperable)
Descripció Resolució i lliurament de problemes prèviament assignats a cada alumne (o grup petit d'alumnes) que serà

corregit i avaluat pel professor.
Criteris d'avaluació S'avaluarà: plantejament del problema, claretat de la presentació, procediment de resolució, raonament lògic.

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

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Calculus, Vol. 2. T. M. Apostol, 2 edición. Reverté. 1985.
Cálculo infinitesimal de varias variables. Juan de Burgos. 2ª edición. McGraw-Hill, 2008.

Bibliografia complementària

Calculus of Several Variables. S. Lang, , 3 edition. Springer. 1987.
Cálculo vectorial. Marsden, J.E;Tromba, A.J. 5ª edición. Pearson Educación S.A. 2004.
Cálculo 2. R. Larson; B.H. Edwards. 9ª edición. McGraw-Hill, 2010.
Functions of several variables.W. Fleming. 2 edition. Springer. 1977.

Altres recursos

A part dels llibres recomanats, el professor posarà a disposició dels alumnes uns apunts de l'assignatura, a
més de les llistes de problemes corresponents a cada tema.


