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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20308 - Introducció a l'Anàlisi Matemàtica
Crèdits 2.4 presencials (60 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 9, 2S, GMAT, GMIT(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

08:45h 09:45h Dimecres 23/09/2013 16/02/2014 213 del Anselm
TurmedaManuel González Hidalgo

manuel.gonzalez@uib.es 12:30h 13:30h Dijous 17/02/2014 30/06/2014 213 del Anselm
Turmeda

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Matemàtiques Formació bàsica Primer curs Grau
Doble titulació: Grau de Matemàtiques i Grau d'Enginyeria
Telemàtica

Formació bàsica Primer curs Grau

Contextualització

L'assignatura 'Introducció a l'Anàlisi Matemàtica' és una assignatura de formació bàsica per els estudis
de Grau en Matemàtiques per la UIB, els quals pertanyen a la branca de coneixement de Engynieria i
Arquitectura. Comprèn, per tant, un ensenyament bàsic, introductori i general sobre les técniques, métodes
i eines de l'Anàlisi Matemàtica. Ës una assignatura que no tan solament forma part del mòdul 'Càlcul
diferencial i integral i funcions de variable complexa', sinó que, al costat de l'assignatura 'Matemàtiques II
(Càlcul)' (1er semestre), constitueix el nucli formatiu del mateix.

En aquesta assignatura l'alumne prendrà el seu primer contacte amb els aspectes formals i rigorosos associats
a alguns dels mètodes i tècniques de càlcul desenvolupats en l'assignatura del primer semestre. Ens centrarem
en els aspectes més teòrics, centrant-nos en les demostracions dels teoremes i de les propietats, sense oblidar
aquells aspectes pràctics no tractats en l'assignatura de càlcul i completant-los. Per altra banda, es pretén
que els estudiants comencin a ampliar la seva visió de les matemàtiques en general, i de l'anàlisi matemàtica
en particular, com eina indispensable per a formalitzar i resoldre matemàticament molts problemes que es
presenten en altres camps científics i tècnics (enginyeria, física, biologia, economia, etc.).

És necessari que els alumnes comprenguin que les assignatures dels estudis no estan aïllades unes d'unes
altres i que, en particular els conceptes, resultats i mètodes que es donaran en l'assignatura de la qual estem
parlant seran útils al llarg de tots els seus estudis i no tan sol en les assignatures del mòdul en el qual està
inclosa. Així, seran útils en assignatures, entre uns altres, dels mòduls següents: 'Topologia i Geometria
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Diferencial', 'Mètodes Numèrics i Algorismes','Probabilitat, estadística, inferència i investigació operativa',
'Equacions Diferencials' , 'Modelització', i per descomptat en diverses assignatures dels mòduls optatius.

Més concretament, aquesta assignatura de formació bàsica per a l'estudiant del grau en matemàtiques té,
entre uns altres, l'objectiu d'introduir a l'alumne, amb el suport essencial d'exemples i problemes, en la
comprensió de la primera estructura fonamental de l'anàlisi matemàtica: el cos ordenat i complet dels
nombres reals. Comprendre els elements bàsics de la topologia de la recta real. Presentar, practicant amb
les diferents notacions, les operacions amb els nombres complexos. Consolidar des d'un punt de vista més
teòric, amb exemples, problemes i exercicis, les nocions de convergència de successions i sèries numèriques,
ja introduïdes a nivell de càlcul en l'assignatura Matemàtiques I (Càlcul). Introduir formalment els conceptes
i mètodes de l'estudi de la continuïtat i del càlcul diferencial per a funcions d'una variable real. Els estudiants,
que ja deuen estar familiaritzats amb les tècniques habituals més senzilles del càlcul, ampliaran els seus
coneixements teòrics relatius a les idees i als procediments en aquest camp. Seguir prenent contacte amb
programari com Maxima i Mathematica, com a suport per al càlcul i la comprensió i la visualització dels
principals conceptes de l'assignatura. Finalment, tenint en compte el caràcter d'aquesta matèria, el seu
coneixement proporcionarà el nivell bàsic necessari per a afrontar amb normalitat l'estudi de matèries de
cursos posteriors de la titulació.

Requisits

L'assignatura te un caràter introductori i de formació bàsica i, per tant, no té requisits essencials però si
recomenables.

Recomanables
És recomanable que l'alumne hagi cursat les assignatures de formació bàsica: "Matemàtiques II (Càlcul)" i
"Matemàtica Discreta" , del primer semestre de primer curs del grau de Matemàtiques i qué estigui cursant
"Matemàtiques I (Àlgebra Lineal)".

Competències

Aquesta assignatura que forma part del mòdul "Càlcul diferencial i integral i funcions de variable
complexa" desenvoluparà parts d'alguna de les competències genèriques i parts d'alguna de les competències
específiques assignades a aquest mòdul i que assenyalarem a continuació. Al costat de cadascuna de les
competències específiques es troben les competències del títol de Grau en Matemàtiques per la UIB amb
la qual tenen relació.

Totes aquestes competències, tant les específiques com les genèriques, s'avaluaran mitjançant els exàmens
parcials, els controls i/o qüestionaris i, si s'escau el lliurament de problemes o qüestions.

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

infinitesimal de funcions reals d'una variable real, així com saber utilitzar i conèixer els conceptes i els
resultats fonamentals del càlcul diferencial per a funcions reals d'una variable real (E22, E24).

2. Saber utilitzar les funcions elementals i les seves aplicacions en la modelització de fenòmens tant
continus com discrets. (E23).
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3. Saber aplicar, tant en matemàtiques com en altres camps de coneixement, els conceptes i els resultats
fonamentals del càlcul diferencial per a funcions reals d'una variable real i, saber plantejar i resoldre
analíticament problemes d'optimització relacionats amb àmbits no necessàriament matemàtics, aplicant
els mètodes estudiats per resoldre'ls. (E25, E26).

4. Desenvolupar la capacitat d'identificar i descriure matemàticament un problema, d'estructurar la
informació disponible i de seleccionar un métode o model matemàtic adequat per resoldre'l. (E40).

Genèriques
1. Es desenvoluparà part de les competències genèriques: TG2, TG8, TG9 i TG14. Que es traduïxen

en: ' Adquirir la capacitat d'anàlisi i síntesis. ' Adquirir la capacitat d'aprendre de manera autònoma.
' Aprendre a comunicar-se i a treballar en grup. ' Saber aplicar coneixements i resoldre problemes.
' Començar a controlar el llenguatge matemàtic oral i escrit dins del àmbit de l'anàlisi matemàtica.
' Començar a adquirir una bona capacitat de raonament i argumentació. ' Utilitzar aplicacions
informàtiques per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes..

Continguts

Aquesta assignatura de formació bàsica per a l'estudiant del grau en matemàtiques té, entre uns altres,
l'objectiu d'introduir a l'alumne, amb el suport essencial d'exemples i problemes, en la comprensió de
la primera estructura fonamental de l'anàlisi matemàtica: el cos ordenat i complet dels nombres reals.
Comprendre els elements bàsics de la topologia de la recta real. Presentar, practicant amb les diferents
notacions, les operacions amb els nombres complexos. Consolidar des d'un punt de vista més teòric,
amb exemples, problemes i exercicis, les nocions de convergència de successions i sèries numèriques, ja
introduïdes a nivell de càlcul en l'assignatura Matemàtiques I (Càlcul). Introduir formalment els conceptes i
mètodes de l'estudi de la continuïtat i del càlcul diferencial per a funcions d'una variable real. Els estudiants,
que ja deuen estar familiaritzats amb les tècniques habituals més senzilles del càlcul, ampliaran els seus
coneixements teòrics relatius a les idees i als procediments en aquest camp. Seguir prenent contacte amb
programari com Maxima i Mathematica, com a suport per al càlcul i la comprensió i la visualització dels
principals conceptes de l'assignatura. Finalment, tenint en compte el caràcter d'aquesta matèria, el seu
coneixement proporcionarà el nivell bàsic necessari per a afrontar amb normalitat l'estudi de matèries de
cursos posteriors de la titulació.

Continguts temàtics
Tema 1. Introducció als Nombres reals.

Nombres racionals i la seva insuficiència. Densitat. Propietat Arquimediana. Nombres
reals. Axioma del Suprem. Conseqüències. Racionals i irracionals. Representació decimal
dels nombres reals. Nocions bàsiques de topologia mètrica a R. Límits de successions.
Convergència monòtona. Intervals encaixats. El criteri de Cauchy. Subsuccessions. Teorema
de Bolzano Weirstrass. Teorema de Completitud.

Tema 2. Sèries numèriques
Sèries numèriques. Convergència absoluta i condicionada. Estudi de la convergència de sèries,
critèris de convergència. Càlcul de suma de sèries.

Tema 3. Funcions reals de variable real. Continuïtat.
Funcions reals de variable real. Límits. Continuïtat. Funcions monòtones. Discontinuïtats.
Teoremes sobre funcions contínues. Continuïtat uniforme. Funcions esglaonades.

Tema 4. Funcions reals de variable real. Derivació.
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Derivada i diferencial d'una funció en un punt. Propietats. Teoremes sobre funcions derivables.
Aplicacions. Regles de l'Hopital. Fórmula de Taylor i aplicacions. Concavitat i convexitat.
Estudi local d'una funció.

Tema 5. Els nombres complexos
Els nombres complexos. Impossibilitat d'ordenar els nombres complexos. Argument,
exponencial, potències enteres, arrels, logarismes i potències complexes.

Metodologia docent

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial (o autònom) previstes a
l'assignatura amb l'objecte de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes anteriorment.

Amb el propòsit d'afavorir l'autonomia i el treball personal de l'alumne, l'assignatura forma part del projecte
Campus Extens, dedicat a l'ensenyament flexible i a distància, el qual incorpora l'ús de la telemàtica a
l'ensenyament universitari. Així, mitjançant aquesta plataforma l'alumne podrà tenir a la seva disposició una
comunicació en línia i a distància amb el professor, un calendari amb notícies d'interès, documents electrònics
i enllaços a Internet, propostes de problemes per al treball autònom tant individual com de grup, així com
un entorn adequat per a realitzar el lliurament dels controls i qüestionaris de cada tema.

Les classes i les tutories s'impartiran en castellà.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G) Exposició per part del professor de la part teòrica.

Seminaris i tallers Seminari, classes
amb ordinador.

Grup mitjà (M) Exposició i introducció d'alguna eina informàtica adequada per al càlcul
infintessimal.

Seminaris i tallers Seminaris i tallers
de problemes

Grup mitjà (M) Treballs addicionals i /o resolució de problemes, conjuntament profesor
i alumnat en un ambient de taller o seminari i en grup mitjà. En aquests
tallers de problemes podrem valorar en quin estat ens trobem en relació a
l'adquisició de la competències, tant genèriques com específiques, per part
dels alumnes.

Classes pràctiques Problemes Grup gran (G) Resolució de problemes en classe amb la partcipació de l'alumnat. Es
pretén preparar l'alumne perque pugui després resoldre problemes similars
per sí mateix.

Avaluació Controls i/o
qüestionaris

Grup gran (G) Es realitzaran tres o cuatre controls/qüestionaris durant el curs. Un dels
seus objectius és afavorir l'estudi continuat de l'assignatura per part dels
alumnes. El següent objectiu és comprovar quin és el grau d'adquisició
de les competències abans de la realització dels parcials. Els controls es
realitzaran al finalitzar cada tema. Màxim una hora per control/qúestionari.

Avaluació Examen parcial I Grup gran (G) Primer examen parcial de l'assignatura per evaluar l'adquisició de les
competències específiques i algunes genèriques.

Avaluació Examen Parcial II Grup gran (G) Segon examen parcial de l'assignatura per evaluar l'adquisició de les
competències específiques i algunes genèriques.
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Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi teòric i pràctic Estudi autònom de l'alumne de manera individual dedicat tant a l'estudi de la teoria com
a la resolució de problemes al llarg del curs.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Estudi teòric i pràctic Estudi autònom de l'alumne (en grup) dedicat tant a l'estudi de la teoria com a la resolució
de problemes al llarg del curs.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Treball amb Maxima o
Mathematica

L'alumne, prenent com base la introducció realitzada en els "Seminaris, classes amb
ordinador", i la documentació a la seva disposició en Campus Extens, ha de familiaritzar-
se i utilitzar Maxima o Mathematica para experimentar amb els conceptes i tècniques
de l'anàlisi. ha de comprendre que poden ser una eina important d'ajuda i en el seu
aprenentatge. Els alumnes hauran de lliurar la solució d'algun dels seus problemes
utilitzant com eina el Maxima o Mathematica o bé explicant com ho han utilitzat per
a obtenir la solució.

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

A la següent taula es presenta la distribució d'hores segons les diferents activitats de treball presencial i de
treball no presencial (o autònom) planificat i la seva equivalència en crèdits europeus o ECTS (1 crèdit ECTS
= 25 hores de treball de l'estudiant).

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40
Classes teòriques Classes magistrals 27 1.08 18
Seminaris i tallers Seminari, classes amb ordinador. 2 0.08 1.33
Seminaris i tallers Seminaris i tallers de problemes 8 0.32 5.33
Classes pràctiques Problemes 14 0.56 9.33
Avaluació Controls i/o qüestionaris 3 0.12 2
Avaluació Examen parcial I 2 0.08 1.33
Avaluació Examen Parcial II 4 0.16 2.67

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual Estudi teòric i pràctic 60 2.4 40
Estudi i treball autònom individual o en grup Estudi teòric i pràctic 20 0.8 13.33
Estudi i treball autònom individual o en grup Treball amb Maxima o Mathematica 10 0.4 6.67

Total 150 6 100
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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

Hi haurà dos itineraris. L'itinerari A és per als alumnes a temps complet i l'itenari B per als alumnes a temps
parcial.

Itinerari A.- Hi ha tres activitats avaluables: Examen Parcial I (35%), Examen Parcial II (40%) i Controls
i/o qüestionaris (25%). El mateix dia del Parcial II es durà a terme un examen de recuperació del Parcial I,
que aquells alumnes que ho desitgin ho poden utilitzar per a pujar nota.

Hi ha un requisit perquè la nota final de l'assignatura es calculi aplicant els percentatges esmentats
anteriorment: Que la nota de cada un dels dos exàmens parcials sigui igual o superior a 3 i la mitjana de
les dues notes igual o superior a 3.5. Si aquest requisit no es compleix la nota final serà el mínim de 3.5 i
la mitjana dels dos exàmens.

Els controls i qüestionaris, que tindran problemes i/o breus qüestions teòriques, s'aniran realitzant al llarg
del curs i seran  NO recuperables. La nota que s'obtengui es mantendrà per setembre

Els exàmens parcials,que tindran tant problemes com preguntes teòriques, seran recuperables cada un per
separat en el mes de setembre, ambdós el mateix dia. En aquest cas, l'alumne s'examinarà del parcial que
no hagi superat. La nota de setembre es calcularà sota les mateixes condicions i amb el mateix percentatge
que a juny: 35% el primer parcial, 40% el segon i 25% la nota obtinguda durant el curs dels controls i/o
qüestionaris.

Finalment, la participació de l'alumne en classe, l'interès demostrat, l'aprofitament de les tutories, etc, tot i
que no tendran cap percentatge determinat en l'avaluaciò, sí que servirà al professor per decidir en els casos
dubtosos o extrems.

Itinerari B.- Hi ha dues activitats avaluables: Examen Parcial I (40%), Examen Parcial II (60%) ambdós
recuperables el mateix dia cada un per separat en el mes de setembre. Hi ha un requisit perquè la nota final
de l'assignatura es calculi aplicant els percentatges esmentats anteriorment:

Que la nota de cada un dels dos exàmens parcials sigui igual o superior a 3 i la mitjana de les dues notes
igual o superior a 3.5.

Si aquest requisit no es compleix la nota final serà el mínim de 3.5 i la mitjana dels dos exàmens.

Controls i/o qüestionaris

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (No recuperable)
Descripció Es realitzaran tres o cuatre controls/qüestionaris durant el curs. Un dels seus objectius és afavorir l'estudi

continuat de l'assignatura per part dels alumnes. El següent objectiu és comprovar quin és el grau
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d'adquisició de les competències abans de la realització dels parcials. Els controls es realitzaran al finalitzar
cada tema. Màxim una hora per control/qúestionari.

Criteris d'avaluació S'avaluarà la l'adquisició de les competències específiques i genèriques. Es valorarà: Correctesa dels resultats.
Claretat en l'exposició. Rigorositat en els raonaments.

Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari B

Examen parcial I

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció Primer examen parcial de l'assignatura per evaluar l'adquisició de les competències específiques i algunes

genèriques.
Criteris d'avaluació S'avaluarà el nivell d'assoliment de les competencies especifiques i genèriques. Es valorarà: Correctesa dels

resultats. Claretat en l'exposició. Rigorositat en els raonaments.

Percentatge de la qualificació final: 35% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari B

Examen Parcial II

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció Segon examen parcial de l'assignatura per evaluar l'adquisició de les competències específiques i algunes

genèriques.
Criteris d'avaluació S'avaluarà el nivell d'assoliment de les competencies especifiques i genèriques. S'avaluarà l'exposició escrita

del problema i la capacitat de l'alumne per explicar-lo correctament.

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 60% per l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Bartle, Robert G. Introducción al análisis matemático de una variable /Robert G. Bartle, Donald S. Shebert .
México :Limusa,1984.

Fonaments d'anàlisi matemàtica i càlcul /Manuel González, Margalida Mas, Arnau Mir...[et al.].
Palma :Universitat de les Illes Balears,2001.

Apostol, Tom M. Análisis matemático /Tom M. Apostol. 2a ed. Barcelona, [etc.] :Reverté,DL1991.

Bibliografia complementària

Ortega Aramburu, Joaquín M. Introducció a l'anàlisi matemàtica /Joaquín M. Ortega Aramburu. 1a. reimp.
1993. Bellaterra :Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions,reimp.1993.

Marsden, Jerrold E. Elementary classical analysis /Jerrold E. Marsden, Michael J. Hoffman. 2nd ed. New
York :W.H. Freeman,c1993.
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Rudin, Walter. Principios de análisis matemático /Walter Rudin. 3a ed. México, [etc.] :McGraw-Hill,c1980.

Demidóvich, B. P. 5000 problemas de análisis matemático /B. P. Demidóvich ; traducida del ruso por
Emiliano Aparicio Bernardo 4a ed. Madrid :Paraninfo,DL1989.

Bombal, Rodríguez y Vera. Problemas de Análisis Matemático. Vols. 1,2 y 3. AC, 1987.

Perelló, Carles. Càlcul infinitesimal amb mètodes numèrics i aplicacions /Carles Perelló.
Barcelona :Enciclopèdia Catalana,1994.

Spivak, Michael. Calculus :càlcul infinitesimal /Michael Spivak. Barcelona :Reverté,1995.

Altres recursos

Mitjançant la plataforma de teleeducació Campus Extens o la pàgina web de l'assignatura, l'alumne tindrà a
la seva disposició una sèrie de recursos d'interès per a la seva formació, com documents electrònics sobre la
matèria elaborats pel professorat responsable de l'assignatura i enllaços a Internet.
Els ordinadors de les aules d'informàtica disposaran de les eines Mathematica i/o Maxima perquè els alumnes
puguin ferles servir a conveniència.


