
ACTA DE LA REUNIÓ DE DIA 18 D’ABRIL DE 2012 a les 17.00 hores 

LLOC: EDIFICI GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS UIB. 

Professorat assistent: 

  NOM 

1 Arnau Mir Torres  

2 Manuel González Hidalgo  

3 Joana Rosselló Barceló  

4 Antoni Gil Carrillo 

5 Joan Reynés Martorell  

6 Antoni Capó Juan 

7 Mª Jesús Cabrelles González 

8 Cristina Olivares Garcia 

10 Maria Font Massanet 

13 Antoni Mir Quetglas 

14 Fernando Forteza Coll 

15 Laura lópez Monge 

16 Emilia Badenes Ayestaran 

17 Javier Vañó Jornet 

18 Miquel Fiol Sabater 

19 Carmen Ballester Nebot 

20 Lola Venzal Plàcido 

21 Xesca Moll Martorell 

22 
 23 
  

S’ha decidit dedicar una hora a cada assignatura. 

BLOC D’ÀLGEBRA 

 

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: 

- Sistemes d’equacions:  

No s’exigirà cap mètode per a la resolució de sistemes, excepte la forma matricial. Màxim 3 

equacions i 3 incògnites. 

Sistemes amb un paràmetre en una o dues posicions, fins 3x3. Es resoldrà el sistema per un 

valor de m concret. 

Resoldre sistemes d’equacions compatibles determinats i compatibles indeterminats. 



Si en un problema s’equivoquen en el plantejament d’una equació, però resolen bé el sistema 

que han plantejat, aquest serà puntuat.  Si les solucions són absurdes han de ser conscients de 

què hi ha un error. Han de ser crítics.  

- Equacions matricials fins 2x2, excepte l’equació AX = B, en canvi no es recomanen els 

sistemes matricials. 

- Operacions amb matrius: matriu fila, matriu columna, simètrica, ....... 

- Càlcul de la matriu inversa. Trobar els valors d’un paràmetre pels quals la matriu té inversa. 

- Determinants fins 3x3. No es demanarà que calculin un determinant utilitzant les propietats. 

- Els rangs de les matrius únicament s’utilitzaran per a la discussió d’un sistema. 

- Programació lineal: Pot donar-se un sistema d’inequacions i optimitzar la funció factible o bé 

contextualitzar-lo. Si s’equivoquen en el plantejament d’alguna inequació, però representen 

bé la regió d’acord amb les inequacions que han plantejat, aquesta serà puntuada. Han de ser 

crítics. 

 

Matemàtiques II: 

El coordinador de selectivitat, Arnau Mir, recomana, sense oblidar la resta del contingut del 

bloc,  fer èmfasi en els aspectes següents: 

- Sistemes d’equacions: 

Màxim 4 equacions i 3 incògnites. 

Sistemes d’equacions màxim amb un paràmetre. Resoldre el sistema en funció del paràmetre o 

d’un valor concret. 

Resoldre sistemes d’equacions compatibles determinats i compatibles indeterminats. 

- Equacions matricials amb paràmetres fins 3x3. 

- Operacions amb matrius. Tipus de matrius. 

- Càlcul de matrius inverses fins 3x3. Exercicis utilitzant la matriu inversa. 

-  Determinants fins 4x4. Saber aplicar les propietats dels determinants. 

- Deduir l’expressió de An. 

- Demostració d’alguna igualtat (exemple: A2 = 2·I + A) 

- Càlcul del rang d’una matriu. 

- Es recomana treballar amb expressions no decimals del tipus 2 , ln3, e2, ..... 

 



 

Es recorda 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 16 de maig es dedicarà al bloc d’anàlisi. 

S’aixeca la sessió a les 19.00 hores. 

 

 

 

 


