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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20314 - Introducció a la Modelització
Crèdits 1.89 presencials (47.25 hores) 4.11 no presencials (102.75 hores) 6 totals (150

hores).
Grup Grup 9, 1S, GMAT(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

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

Jean-Michel Morel - No hi ha sessions definides

Rafel Jaume Prohens Sastre
rafel.prohens@uib.es

15:30h 16:30h Dimarts 01/10/2012 30/06/2013 Edifici Anselm
Turmeda,

Despatx 165

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Matemàtiques Obligatòria Segon curs Grau

Contextualització

1 Característiques acadèmiques: Aquesta assignatura té un caràcter instrumental
2 Descripció del que l'alumne aprendrà cursant aquesta assignatura: Bàsicament, les competències que
adquiran els alumnes cursant aquesta assignatura són:

* Conèixer i saber realitzar les diferents etapes en el procés de modelat matemàtic
* Desenvolupar la capacitat d'identificar i descriure matemàticament un problema, estructurar la informació

disponible i seleccionar un model matemàtic adequat per a la seva resolució
3 La relació d'aquesta assignatura amb altres assignatures de la titulació: Està relacionada amb totes
les del grau puix pot usar les eines de totes elles a fi d'obtenir i estudiar el model matemàtic.
4 Interès de la matèria per al futur professional: Aquesta assignatura dóna una perspectiva d'aplicació
dels coneixements matemàtics a processos que descriuen la realitat. Per aquest motiu, el seu interès per al
futur professional es centra en el món de la Matemàtica Aplicada.

Requisits

D'acord amb la Memòria del Titol de Grau de Matemàtiques, aquesta assignatura no té pre-requisits
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obligatoris. En qualsevol cas, és recomenable haver cursat les matèries prèvies del pla d'estudis del Grau
de Matemàtiques

Recomanables
Éés recomenable haver cursat les assignatures prèvies del pla d'estudis del Grau de Matemàtiques.

Competències

Aquesta assignatura és la primera del mòdul "Modelització" i, per tant, és la primera aproximació al procés
de decriure la realitat mitjençant interpretació matemàtica. El o objectius docents (resultats de l'aprenentatge)
de l'assignatura són:

* Conèixer i saber realitzar les diferents etapes en el procés de modelatge matemàtic : plantejament del
problema , experimentació / proves , model matemàtic , simulació / programa , discussió dels resultats i
refinament / replantejament del model

* 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.

Específiques
1. E6. Conèixer algunes aplicacions del càlcul matricial, i, en general, dels mètodes lineals, en diferents

àmbits del coneixement: ciències, ciències socials i econòmiques, enginyeria i arquitectura.
2. E15. Conèixer els conceptes bàsics de la teoria de grafs, així com algoritmes de resolució de problemes

en grafs i algunes de les seves aplicacions.
3. E39. Avaluar els resultats obtinguts i obtenir conclusions després d'un procés de còmput..
4. E41. Capacitat de realitzar les diferents etapes en el procés de modelatge matemàtic: plantejament del

problema, experimentació/proves, model matemàtic, simulació/programa, discussió dels resultats i
refinament/replantejament del model.

5. E43. Plantejar i resoldre problemes de programació lineal i sencera.

Genèriques
1. TG1. Desenvolupar habilitats interpersonals, i compromís amb valors ètics i de drets fonamentals, en

especial els valors d'igualtat i capacitat..
2. TG3. Capacitat per comunicar de manera oral o escrita amb persones amb diferents nivells de

coneixements en matemàtiques..
3. TG12. Capacitat de proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles..
4. TG13. Capacitat de recerca de recursos i de gestió de la informació en el àmbit de les matemàtiques..
5. TG14. Saber desenvolupar programes i utilitzar aplicacions informàtiques per experimentar en

matemàtiques i resoldre problemes, decidint en cada cas el entorn computacional més adequat..

Continguts

Continguts temàtics
Bloc I. Introducció

T.1. Qué és modelar
* Models i realitat
* Propietats dels models
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* Construint un model
* Un exemple

T.2. Mètodes elementals
* Arguments basats en proporcionalitat
* Mètodes gràfics
* Qüestions d'estabilitat

Bloc II. Mètodes i aplicacions
T.1. Modelització basada en càcul matricial
T.2. Modelització basada en grafs
T.3. Modelització basada en programació lineal i entera
T.4. Modelització basada en ajusts
T.5. Models de creixement i equilibri

Bloc III. Mètodes més avançats
T.1. Aproximació a les equacions diferencials
T.2. Aproximació a les equacions en diferències
T.3. Teoria de l'estabilitat local
T.4. Models estocàstics

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes de teoria Grup gran (G) Exposició de conceptes, exemples i resultats que permetin a l'alumne
iniciar-se en l'aprenentatge de la matèria. Aquesta part serà tot lo reduïda
que es pugui, per tal de potenciar la iniciacita i el treball dels alumnes.

Seminaris i tallers Taller de models Grup mitjà (M) Espai d'estudi i/o treball per part dels alumnes, amb la participació del
professor, en un ambient de taller/seminari i en grup mitjà. Els alumnes
podran fer grups de dos alumnes com a màxim per a treballar sobre els
models proposats.

Altres Exposició de
treballs

Grup gran (G) Per grups de dos alumnes màxim, es realitzaran dos treballs. Aquests
treballs s'exposarà a la pissarra per
un membre del grup. El membre del grup encarregat d'exposar-lo serà
escollit pel professor. La temàtica d'aquests treballs serà proposada pel
professors, tot i que els alumnes també poden prosar, sempre que s'ajustin
als temes tractats en l'assignatura. L'interès i dificultat d'aquesta comptarà
en l'avaluació. El format d'aquest treballs ha de ser de tipus projecte. És a
dir, no es pot limitar a l'exposició teòrica de matèria si no que ha de tractar
aplicacions a problemes reals de la mateixa.

Altres Lliurament de
treballs

Grup mitjà (M) Cada un dels dos treballs assignats al grup es presentarà també per escrit.



Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2012-13
Assignatura 20314 - Introducció a la

Modelització
Grup Grup 9, 1S, GMAT
Guia docent B
Idioma Català

4 / 6

Data de publicació: 29/06/2012
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Treball individual Treball i estudi autònom de l'alumne dedicat tant a la comprensió de la teoria com al
desenvolupament del model assignat.

Estudi i treball
autònom en grup

Treball en grup Treball i estudi autònom de l'alumne en el si del grup, dedicat tant a la comprensió de
la teoria com al desenvolupament del model assignat.

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 47.25 1.89 31.5
Classes teòriques Classes de teoria 15 0.6 10
Seminaris i tallers Taller de models 15 0.6 10
Altres Exposició de treballs 15 0.6 10
Altres Lliurament de treballs 2.25 0.09 1.5

Activitats de treball no presencial 102.75 4.11 68.5
Estudi i treball autònom individual Treball individual 30 1.2 20
Estudi i treball autònom en grup Treball en grup 72.75 2.91 48.5

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
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Exposició de treballs

Modalitat Altres
Tècnica Proves orals (No recuperable)
Descripció Per grups de dos alumnes màxim, es realitzaran dos treballs. Aquests treballs s'exposarà a la pissarra per

un membre del grup. El membre del grup encarregat d'exposar-lo serà escollit pel professor. La temàtica
d'aquests treballs serà proposada pel professors, tot i que els alumnes també poden prosar, sempre que
s'ajustin als temes tractats en l'assignatura. L'interès i dificultat d'aquesta comptarà en l'avaluació. El format
d'aquest treballs ha de ser de tipus projecte. És a dir, no es pot limitar a l'exposició teòrica de matèria si no
que ha de tractar aplicacions a problemes reals de la mateixa.

Criteris d'avaluació El treball s'exposarà per part dels dos membres del grup.

S'avaluaran les competències genèriques o transversals següents:

* TG1. Desenvolupar habilitats interpersonals, i compromís amb valors ètics i de drets
fonamentals, en especial els valors d'igualtat i capacitat.

* TG3. Capacitat per comunicar de manera oral o escrita amb persones amb diferents
nivells de coneixements en matemàtiques.

S'avaluaran les competències especiques següents, depenent det model treballat:

* E6. Conèixer algunes aplicacions del càlcul matricial, i, en general, dels mètodes
lineals, en diferents àmbits del coneixement: ciències, ciències socials i econòmiques,
enginyeria i arquitectura

* E15. Conèixer els conceptes bàsics de la teoria de grafs, així com algoritmes de
resolució de problemes en grafs i algunes de les seves aplicacions.

* E39. Avaluar els resultats obtinguts i obtenir conclusions després d'un procés de
còmput.

* E41. Capacitat de realitzar les diferents etapes en el procés de modelatge matemàtic:
plantejament del problema, experimentació/proves, model matemàtic, simulació/
programa, discussió dels resultats i refinament/replantejament del model

* E43. Plantejar i resoldre problemes de programació lineal i sencera.
Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari B

Lliurament de treballs

Modalitat Altres
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció Cada un dels dos treballs assignats al grup es presentarà també per escrit.
Criteris d'avaluació El treball es presentarà per escrit i s'avaluaran les competències genèriques o transversals següents:

* TG3. Capacitat per comunicar de manera oral o escrita amb persones amb diferents
nivells de coneixements en matemàtiques.

* TG12. Capacitat de proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals
senzilles.

* TG13. Capacitat de recerca de recursos i de gestió de la informació en el àmbit de
les matemàtiques.

* TG14. Saber desenvolupar programes i utilitzar aplicacions informàtiques per
experimentar en matemàtiques i resoldre problemes, decidint en cada cas el entorn
computacional més adequat.

S'avaluaran les competències especiques següents, depenent det model treballat:

* E6. Conèixer algunes aplicacions del càlcul matricial, i, en general, dels mètodes
lineals, en diferents àmbits del coneixement: ciències, ciències socials i econòmiques,
enginyeria i arquitectura
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* E15. Conèixer els conceptes bàsics de la teoria de grafs, així com algoritmes de
resolució de problemes en grafs i algunes de les seves aplicacions.

* E39. Avaluar els resultats obtinguts i obtenir conclusions després d'un procés de
còmput.

* E41. Capacitat de realitzar les diferents etapes en el procés de modelatge matemàtic:
plantejament del problema, experimentació/proves, model matemàtic, simulació/
programa, discussió dels resultats i refinament/replantejament del model

* E43. Plantejar i resoldre problemes de programació lineal i sencera.

Percentatge de la qualificació final: 60% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 60% per l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Hi han molt de llibres que tractan modeització matemàtica. Donat que l'àmbit d'aplicació de la modelització
és tan vast, cap d'ells cobreix satisfactòriament tots els camps. Els llibres proposats, tot i no ser els únics,
s'ajustan en un 50% al contingut del curs.

Bibliografia bàsica

* Kai Velten, Mathematical Modeling and Simulation Introduction for Scientists and Engineers,  2009
WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

* Glenn Ledder "Ecuaciones Diferenciales un enfoque modelado" McGraw-Hill Interamericana,
ISBN970-10-5626-4Glenn Ledder "Ecuaciones Diferenciales un enfoque modelado" McGraw-Hill
Interamericana, ISBN970-10-5626-4

Bibliografia complementària

Altres recursos


