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Contingut de carContingut de carààcter generalcter general

Objectius, temari, bibliografiaObjectius, temari, bibliografia
AvaluaciAvaluacióó::
Nota =Nota =
max( 0.15L + 0.25P + 0.6F,max( 0.15L + 0.25P + 0.6F, 0.15L + 0.85F )0.15L + 0.85F )

LL = nota de laboratori.= nota de laboratori.
PP = nota de l= nota de l’’examen parcial.examen parcial.
FF = nota de l= nota de l’’examen final.examen final.



Contingut de carContingut de carààcter generalcter general

PrPrààctiques amb Maple ctiques amb Maple 
Cada estudiant fa 5 sessions de 2 hores.Cada estudiant fa 5 sessions de 2 hores.
Cada prCada prààctica consisteix en una sessictica consisteix en una sessióó amb amb 
MapleMaple pensada per repassar, aclarir i mostrar pensada per repassar, aclarir i mostrar 
aplicacions dels conceptes maplicacions dels conceptes méés importants del s importants del 
curs.curs.
Es fan en grups de dues persones.Es fan en grups de dues persones.
En els darrers 30En els darrers 30--40 minuts es fa un exercici 40 minuts es fa un exercici 
puntuable.puntuable.



Contingut per quadrimestreContingut per quadrimestre

Horaris, aules, professors, dates dels exHoraris, aules, professors, dates dels exààmens.mens.

Horaris de consulta.Horaris de consulta.

Calendari de prCalendari de prààctiques.ctiques.

PlanificaciPlanificacióó per grupsper grups..



PlanificaciPlanificacióó grup 10grup 10

PrPrààctica 1ctica 129 setembre 29 setembre 

……………………

Horari de Horari de 
dillunsdilluns

2.1 Integral 2.1 Integral 
definida definida 

26 setembre 26 setembre 

……………………

1.1 Nombres 1.1 Nombres 
realsreals

14 setembre14 setembre

ObservacionsObservacionsLaboratoriLaboratoriMatMatèèriariaDiaDia



Material docentMaterial docent

Apunts de teoria elaborats per professors de Apunts de teoria elaborats per professors de 
ll’’assignatura.assignatura.
Llista de problemes amb soluciLlista de problemes amb solucióó (breu).(breu).
ExExààmens parcials i finals resolts de mens parcials i finals resolts de 
quadrimestres anteriors.quadrimestres anteriors.
Curs de CCurs de Cààlcul amb Maple.lcul amb Maple.



ObservacionsObservacions

No hi ha separaciNo hi ha separacióó entre teoria i problemes.entre teoria i problemes.
El nivell va baixar molt amb el pas a lEl nivell va baixar molt amb el pas a l’’estructura estructura 
quadrimestral. Posteriorment ha baixat pel  quadrimestral. Posteriorment ha baixat pel  
nivell dels alumnes que arriben.nivell dels alumnes que arriben.
Donem molta importDonem molta importàància a les prncia a les prààctiques.ctiques.
En teoriaEn teoria--problemes, creiem en lproblemes, creiem en l’’esforesforçç
individual i el demanem.individual i el demanem.


