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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22350 - Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta
Crèdits 2.4 presencials (60 Hores) 3.6 no presencials (90 Hores) 6 totals (150 Hores).
Grup Grup 2, 1S, GTTT(Campus Extens Experimental)
Semestre 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

Ana Belén Petro Balaguer

anabelen.petro@uib.es
15:30h 16:30h Dijous 01/09/2010 13/07/2011 111

Jairo Enrique Rocha Cárdenas No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Enginyeria Telemàtica Formació Bàsica Primer curs Grau

Contextualització

L'assignatura d'Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta és una de les assignatures de formació bàsica que es
cursa dins dels estudis del Grau d'Enginyeria en Telemàtica. En aquest grau, Àlgebra Lineal i Matemàtica
Discreta s'imparteix en el primer semestre del primer any dels estudis i és una assignatura de 6 crèdits.
Parteix dels conceptes matemàtics que els estudiants han treballat en la programació del Batxillerat i els
consolida i amplia. Juntament amb les altres assignatures de formació bàsica en matemàtiques, proporcionarà
als estudiants les eines i la base matemàtica per a treballar els conceptes propis del grau.

Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta està dedicada a una introducció a l'Àlgebra Lineal així com a una
introducció a la Teoria de Grafs i a la programació lineal. Està estructurada en dos grans blocs.

El primer bloc està dedicat a desenvolupar les idees essencials de la Teoria de Grafs i una part d'optimització
i programació lineal, enfocada als estudis de l'enginyeria. Contribueix així a l'aprenentatge d'algoritmes
importants en la formació d'un enginyer, com per exemple l'algoritme de Dijkstra o l'algoritme de Ford-
Fulkerson, servint a més de complement a altres assignatures, entre elles les del bloc d'assignatures
d'algorítmica, programació i estructures de dades. L'aprenentatge es planteja amb un enfocament pràctic,
que inclou l'estudi de múltiples algoritmes de grafs i unes pràctiques amb ordinador.

El segon bloc, Àlgebra Lineal, incideix fonamentalment en adquirir les habilitats necessàries per a operar
amb vectors, matrius, subespais, determinants i sistemes d'equacions lineals, i les seves aplicacions a
l'enginyeria.

En aquesta assignatura es pretén aportar formació matemàtica i una major maduresa en la capacitat
de raonament de l'estudiant, potenciant la seva capacitat d'abstracció. L'assignatura està enfocada a
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l'aprenentatge d'un conjunt de capacitats i estratègies que permetin a l'alumne analitzar un problema, cercar-
ne un model matemàtic per a descriure'l, resoldre'l i analitzar-ne la solució obtinguda.

Requisits

Aquesta assignatura, al ser de formació bàsica del primer curs, no presenta cap requisit.

Competències

Les competències de l'assignatura provenen de les competències del mòdul bàsic.

Específiques

1. CB1: Capacitat per a resoldre els problemes matemàtiques que es poden plantejar a l'enginyeria. Aptitut
per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial
i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica;
estadística i optimització.

Genèriques

1. CG1: Raonament crític: capacitat per analitzar i valorar diferents alternatives.
2. CG2: Resolució de problemes: capacitat per trobar les solucions òptimes a problemes i projectes

complexes.
3. CG7: Coneixement del software i les eines informàtiques d'ajuda per a la generació i presentació de

documents, així com per resoldre els diferents problemes matemàtics.

Continguts

Els continguts de l'assignatura es divideixen en dos blocs diferenciats.

Bloc I: Matemàtica Discreta i Optimització

Bloc II: Àlgebra lineal

Continguts temàtics

Bloc I. Matemàtica Discreta i Optimització

1. Teoria de grafs
Els grafs són potser l'objecte combinatori més emprat actualment, atès que multitud de
problemes es poden formular en termes de grafs. Aquest fet ha propiciat que s'hagin
desenvolupat algorismes per a la resolució de problemes sobre grafs. En aquest tema ens
interessarem tan pels aspectes teòrics com computacionals d'aquests objectes.

2. Optimització i Programació Lineal
Un model d'Optimització Matemàtica consisteix en una funció objectiu i un conjunt de
restriccions en la forma d'un sistema d'equacions o inequacions. Els models d'optimització són
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emprats en molts de camps: planificació de xarxes, seguretat de xarxes, gestió de recursos, ...
A aquest tema aprendrem a modelitzar diferents problemes i a trobar-ne solucions, mitjançant
la programació lineal.

Bloc II. Àlgebra Lineal

1. Matrius
Operacions. Manipulació. Inverses. Sistemes.

2. Espais vectorials
Dependència lineal. Subespais. Bases. Interpretació del rang d'una matriu.

3. Aplicacions lineals
Nucli i imatge d'una aplicació lineal. Representació matricial. Canvis de base. Sistemes
d'equacions lineals.

4. Espais euclidians
Producte escalar. Norma, distància, angle.

5. Ortogonalització
Sistemes ortogonals, matrius ortogonals, aproximació ortogonal, mètodes.

6. Diagonalització
Valors i vectors propis. Polinomi característic.

Metodologia docent

A continuació es presenten els diferents tipus d'activitats que l'estudiant haurà de seguir, tant en el seu treball
presencial com no presencial.

Amb el propòsit d'afavorir l'autonomia i el treball personal 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 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 problemes assignats a cada alumne
(o grup petit d'alumnes), que seran corregits i avaluats pel professor o professors de l'assignatura.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes de teoria Grup gran (G) Amb les classes de teoria es pretén presentar els principals conceptes
teòrics de l'assignatura, així com presentar els materials suplementaris que
l'estudiant haurà de fer servir per a completar-los.

Classes pràctiques Classes de
resolució de
problemes

Grup gran (G) Amb les classes de problemes es pretén que els estudiants vegin com
s'apliquen les tècniques que han exposat a les classes teòriques, de manera
que puguin copsar aquestes tècniques per quan les hagin d'aplicar pel seu
compte.

Classes pràctiques Taller de resolució
de problemes

Grup mitjà (M) Amb els tallers de resolució de problemes es pretén que els estudiants
solucionin, per grups o de forma individual, problemes de l'assignatura,
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

amb el suport del professor. Aquests problemes hauran de ser degutament
lliurats i/o presentats a algunes classes.

Classes pràctiques Pràctiques
informàtiques

Grup gran (G) En les pràctiques informàtiques, els estudiants hauran de fer servir
software matemàtic específic per a la resolució de problemes. A banda
d'experimentar amb el programa i obtenir resultats, les pràctiques hauran
de ser degudament documentades.

Avaluació Primer examen
parcial

Grup gran (G) Examen parcial per avaluar l'evolució del nivell d'adquisició de les
competències específiques del primer bloc.

La puntuació del primer bloc es completarà amb entregues de problemes
i elaboració de pràctiques informàtiques.

Avaluació Segon examen
parcial

Grup gran (G) Examen parcial per avaluar l'evolució del nivell d'adquisició de les
competències específiques del segon bloc.

Avaluació Examen final Grup gran (G) Examen per avaluar les diferents competències que l'estudiant ha assolit
al final del curs.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Resolució d'exercicis pel
seu lliurament

L'alumne resol els exercicis, de forma individual o en grup, que ha de lliurar al professor
i que posteriorment seran avaluats

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Estudi de teoria, resolució
d'exercicis i preparació
d'exàmens

Estudi autònom o en grup centrat en assimilar l'exposat a les classes de teoria, a
consolidar l'assimilat a l'estudi mitjançant la resolució d'exercicis i a la preparació dels
exàmens.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Estudi i preparació de les
pràctiques informàtiques

De forma individual o en grup, l'alumne ha de preparar els informes de pràctiques per
fer les entregues.

Estimació del volum de treball

A continuació es presenta una estimació del volum de treball de l'assignatura.

Pel que fa a les activitats de treball presencial, i atès que aquesta és la primera vegada que es fa aquesta
assignatura, el que presentem és una primera aproximació, i no descartem que s'hagin de fer petits ajusts per
adequar-los al desenvolupament real del curs.

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40

Classes teòriques Classes de teoria 28 1.12 18.67

Classes pràctiques Classes de resolució de problemes 12 0.48 8

Total 150 6 100
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Modalitat Nom Hores ECTS %

Classes pràctiques Taller de resolució de problemes 12 0.48 8

Classes pràctiques Pràctiques informàtiques 2 0.08 1.33

Avaluació Primer examen parcial 2 0.08 1.33

Avaluació Segon examen parcial 2 0.08 1.33

Avaluació Examen final 2 0.08 1.33

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual o en grup Resolució d'exercicis pel seu lliurament 15 0.6 10

Estudi i treball autònom individual o en grup Estudi de teoria, resolució d'exercicis i

preparació d'exàmens

65 2.6 43.33

Estudi i treball autònom individual o en grup Estudi i preparació de les pràctiques

informàtiques

10 0.4 6.67

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 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

Presentam a continuació com seran avaluades les diferents activitats.
Observacions:
* Els estudiants a temps complet seran avaluats seguint l'itinerari 'A'.
* Els estudiants a temps parcial podran escollir l'itinerari d'avaluació.
* Les activitats marcades com a 'No recuperable' (exàmens parcials, entrega de problemes resolts als Tallers
de resolucio de
problemes i durant el seu temps d'Estudi i treball autònom individual) vindran marcades per uns plaços de
lliurament que els estudiants hauran de respectar si volen ser avaluats positivament.
* L'activitat marcada com a 'Recuperable' (examen final) podrà ser recuperada
en convocatòries extraordinàries.

Taller de resolució de problemes

Modalitat Classes pràctiques

Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Amb els tallers de resolució de problemes es pretén que els estudiants solucionin, per grups o de forma

individual, problemes de l'assignatura, amb el suport del professor. Aquests problemes hauran de ser

degutament lliurats i/o presentats a algunes classes.

Criteris d'avaluació Correctesa dels resultats. Claretat en l'exposició. Rigorositat en els raonaments. Capacitat de fer feina en equip.

Percentatge de la qualificació final: 8% per l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari B
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Primer examen parcial

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (No recuperable)
Descripció Examen parcial per avaluar l'evolució del nivell d'adquisició de les competències específiques del primer

bloc. La puntuació del primer bloc es completarà amb entregues de problemes i elaboració de pràctiques

informàtiques.

Criteris d'avaluació Correctesa dels resultats. Claretat en l'exposició. Rigorositat en els raonaments.

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari B

Segon examen parcial

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (No recuperable)
Descripció Examen parcial per avaluar l'evolució del nivell d'adquisició de les competències específiques del segon

bloc.

Criteris d'avaluació Correctesa dels resultats. Claretat en l'exposició. Rigorositat en els raonaments.

Percentatge de la qualificació final: 22% per l'itinerari A

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

Examen final

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció Examen per avaluar les diferents competències que l'estudiant ha assolit al final del curs.

Criteris d'avaluació Correctesa dels resultats. Claretat en l'exposició. Rigorositat en els raonaments.

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

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

Resolució d'exercicis pel seu lliurament

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup

Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció L'alumne resol els exercicis, de forma individual o en grup, que ha de lliurar al professor i que

posteriorment seran avaluats

Criteris d'avaluació Correctesa dels resultats. Claretat en l'exposició. Rigorositat en els raonaments. Capacitat de fer feina en equip.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari B
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Estudi i preparació de les pràctiques informàtiques

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup

Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció De forma individual o en grup, l'alumne ha de preparar els informes de pràctiques per fer les entregues.

Criteris d'avaluació Correctesa dels resultats. Claretat en l'exposició. Rigorositat en els raonaments. Capacitat de fer feina en equip.

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Els continguts del bloc de matemàtica discreta són en un 80% d'apunts que el professor posarà a la disposició
de l'alumne.

Els continguts del bloc d'àlgebra lineal són en un 80% del llibre "Manual sobre Àlgebra Lineal" de la llista
que està més avall. Cada estudiant ha de sol·licitar el llibre a la llibreria amb suficient antelació i comprar-lo.

Bibliografia bàsica

* Rosen, Kenneth H. Matemática discreta y sus aplicaciones 5a ed. McGraw-Hill,2004
* García Merayo, Félix. Matemática discreta 2a ed. Thomson-Paraninfo, 2005
* C. Gueret, C. Prins, M. Sevaux. Applications of optimization with Xpress-MP. Dash Optimization.
* J.R. Evans, E. Minieka. Optimization algorithms for networks and graphs. Second edition.
Ferrer, M. Pilar; Lerís, M. Dolores; Ribera, J. Manual sobre álgebra lineal. Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2003, ISBN: 84-7733-672-5

Bibliografia complementària

* Biggs, Norman L. Matemática discreta 1a ed. Vicens-Vives,1994.
* Grimaldi, Ralph P. Matemáticas discreta y combinatoria :introducción y aplicaciones. Addison-Wesley
Iberoamericana, 1997.
* S. Pemmaraju, S. Skiena. Computational Discrete Mathematics. Cambridge.

Altres recursos

Mitjançant la plataforma de teleeducació Campus Extens, 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.


