
ACTA DE LA REUNIÓ de dia 16 de maig de 2012 a les 17.00 hores 

LLOC: EDIFICI GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS UIB. 

 

BLOC D’ANÀLISI 

 

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II: 

 

El coordinador de selectivitat, Manuel González, recomana, sense oblidar la resta del 

contingut del bloc, fer èmfasi en els aspectes següents: 

- En el càlcul de límits es prioritzaran les indeterminacions 
∞

∞

  i   
0

0
 i es podrà 

utilitzar la regla de l’Hôpital sempre que s’indiqui. 

- S’han de conèixer preferentment les funcions:  polinòmiques, racionals, exponencials, 

logarítmiques i definides a intervals. 

- Més que representar una gràfica completa  de les descrites a l’apartat anterior, es 

valorarà que sàpiguen interpretar i calcular :  La continuïtat, els  límits a l’infinit, el 

domini, les asímptotes, la monotonia,  els extrems relatius, la curvatura i els punts 

d’inflexió.  

- Càlcul dels paràmetres de funcions senzilles, aplicant els coneixements descrits a 

l’apartat anterior.  

 - És important l’estudi de la continuïtat d’una funció definida a trossos, però no tant 

conèixer el tipus de discontinuïtat.  

- Relacionar el pendent de la recta tangent a una corba amb la derivada i saber calcular 

la seva equació.  

- En els problemes d’optimització el vocabulari utilitzat serà clar i es proporcionaran les 

fórmules poc freqüents.  

- Sempre que sigui possible es contextualitzaran els enunciats. 

 

 

 

 



Matemàtiques II: 
 
El coordinador de selectivitat, Arnau Mir, recomana, sense oblidar la resta del 
contingut del bloc, fer èmfasi en els aspectes següents: 
- Càlcul de límits utilitzant mètodes coneguts o utilitzant la regla de l’Hôpital.  

- Es prioritzaran els teoremes de Rolle i de Bolzano, però no es demanaran 

demostracions d’enunciat teòrics. 

- Càlcul i interpretació de:  La continuïtat d’una funció, els  límits a l’infinit, les 

asímptotes, el domini, la monotonia,  els extrems relatius, la curvatura i els punts 

d’inflexió. 

- Representació gràfica d’una funció: polinòmica, racional, amb radicals, exponencial, 

logarítmica i trigonomètrica. 

- Aplicació dels coneixements adquirits al càlcul dels paràmetres d’una funció. 

- En els problemes d’optimització el vocabulari utilitzat serà clar i es proporcionaran les 

fórmules poc freqüents. 

- Conèixer el concepte de primitiva. 

- Càlcul d’integrals:  Immediates, racionals (el polinomi del denominador podrà tenir 

arrels reals simples i múltiples, però màxim de grau 3), per parts senzilles i canvi de 

variable senzills. 

- Càlcul d’àrees. 

 

Es recorda, igual que a la darrera reunió, que: 

- Es penalitzaran els errors de càlcul, però no es sancionarà tot l’exercici si és coherent. 

- Cada pas de l’exercici ha d’estar justificat. 

- Quan sigui possible, es posaran apartats als exercicis. 

 

La reunió del  20 de juny es dedicarà al bloc de geometria a Matemàtiques II i al bloc 

de probabilitat i estadística a Matemàtiques aplicades CCSS II. 

S’aixeca la sessió a les 19.00 hores. 

 

Professorat assistent: 



  NOM 

1 Arnau Mir Torres  

2 Manuel González Hidalgo  

3 Joana Rosselló Barceló  

4 Antoni Gil Carrillo 

5 Antoni Capó Juan 

6 Mª Jesús Cabrelles González 

7 Xesca Moll Martorell 

8 Cristina Olivares Garcia 

9 Isabel Mª Gomila Barceló 

10 Maria Font Massanet 

11 Ana Betelu Corcuera 

12 Antoni Mir Quetglas 

13 Fernando Forteza Coll 

14 Laura lópez Monge 

15 Carmen Ballester Nebot 

16 Lola Venzal Plàcido 

17 Nom ?(Menorca) 

18 Francisca Trias Company 

19 Gabriel Martorell Serra 

  

 

 

 

 

  

  


