
CÀLCUL 1 (Grau ETI) 2019-20 Q1 Jordi Villanueva

Web’s

• Important: Entreu a ATENEA via l’URL atenea.upc.edu/ amb el vostre codi/password.

Verifiqueu que teniu accés a les pàgines de “Càlcul 1” i del “Taller de Matemàtiques”.

• Important: Mireu tota la informació que hi ha a en aquestes pàgines d’ATENEA

en detall. ATENEA mana sobre qualsevol cosa que jo us pugui dir.

• Material de l’Assignatura a ATENEA: Càlcul 1

– Programa, programació (aproximada), avaluació i bibliografia bàsica de l’assignatura.

– Llista de problemes, apunts i presentacions en PDF (diapositives) de tots els temes.

La combinació d’apunts, diapositives i presentacions teòriques a classe, cobreixen tot

el temari i no és pas obligat consultar cap de les referències externes de la bibliografia

de l’assignatura (poden ajudar a ampliar i clarificar l’informació donada a classe.)

– Recopilació d’exàmens resolts dels cursos anteriors (també hi ha un document adjunt

on s’agrupen els problemes d’examen per temes).

– Informació sobre el “Taller de Matemàtiques” (MATLAB/OCTAVE).

• Material de l’Assignatura a ATENEA: Taller de Matemàtiques

– Informació sobre el Taller, que és comú per les assignatures de Càlcul 1 i Àlgebra (si

bé la nota del Taller de cada assignatura s’avalua per separat).

– Exemples dels QUIZ que es formularan al llarg del curs.

– Material de consulta en PDF: “llibre del Taller” i “Tutorial de MATLAB”.

– Instruccions per baixar i instal·lar MATLAB.

– Enunciats de les pràctiques de MATLAB de Càlcul 1 (i també d’Algebra).

ATENCIÓ: Els enunciats concrets de les pràctiques NO són a ATENEA sinó a la

pàg. del “Numerical Factory”: numfactory.upc.edu/web/NumFact.html#calcul1

– Més endavant també hi trobareu: dates, horaris, aules (d’informàtica) de realització

de les pràctiques (potser cal subdividir el grup en dos aules), aix́ı com la data, horari

i instruccions de l’examen.

(Reviseu també l’informació sobre el Taller de la pàg. d’ATENEA de Càlcul 1 i

estigueu atents als missatges de correu que rebeu tant de Càlcul 1 com del Taller.)

• Pàg. web personal (oberta) docència: www.mat.upc.edu/en/people/jordi.villanueva

– Seguiu l’URL i cliqueu al link “docència”. Hi trobareu tota la informació i material

que us vulgui fer arribar (p. ex., aquesta presentació). Inclou diapositives en PDF

de teoria i alguns problemes resolts escanejats. Tractaré de tenir-vos al dia de les

novetats/variacions (però no ho garanteixo 100%).

(Per accedir a la web, també podeu escriure “Jordi Villanueva docencia” al google.)



Programa

• Tema 1. Continüıtat.

• Tema 2. Derivació.

• Tema 3. Integració.

• Tema 4. Sèries.

• Tema M. Taller de Matemtiques amb MATLAB. (Autoaprenentatge.)

Taller de Matemàtiques

• Pràctiques de MATLAB de Càlcul 1 (simultànies amb Àlgebra, però generen notes

separades). Descriptor clau: Autoaprenentatge.

• Per informació detallada vegeu ATENEA (Càlcul 1 i Taller) i pàg. web Numerical Factory.

• A Càlcul 1 hi ha tres pràctiques. La primera pràctica és no presencial: Auto-

Aprenentatge per part de l’estudiant. La segona i la tercera pràctica es realitzaran

en dues sessions de dues hores a les aules d’informàtica.

• Cada pràctica té un QUIZ que es plantejarà online a la pàg. del Taller. Hi ha un

temps i un nombre d’intents determinats per respondre’l. Aquests quiz no compten,

però s’han de fer obligatòriament per poder anar a l’examen del Taller. Vegeu

exemples de quiz a la pàg. del Taller.

• Hi haurà un examen del Taller que es realitzarà online a les aules d’informàtica fora de

l’horari de classe. S’avisarà amb antelació de la data, hora i aula en que l’heu de fer

cadascú de vosaltres (hi haurà diverses sessions).

• L’examen del TALLER de càlcul i àlgebra és simultàni: (crec que) teniu 50 minuts per

fer els dos.

• S’avisarà amb antelació de les dates i aules tant de les sessions presencials com de la data

de l’examen. De manera aproximada, aquestes seran:

– Primera pràctica (no presencial), aproximadament 8-12/Oct.

– Segona pràctica (presencial), aproximadament 15-19/Oct

– Tercera pràctica (presencial), aproximadament 12-16/Nov

– Examen: Després del pont.

• ATENCIÓ: No deixeu el MATLAB per l’últim dia perquè la nota del taller és un 10%

de la nota final (no recuperable ni amb la de l’examen final ni amb la de la reavaluació!).



Avaluació

ATENCIÓ: Tota la informació d’avaluació està sempre penjada a Atenea i a la Guia Docent.

• Prova parcial mig quadrimestre (EP): dimarts 29-10-2019, 11:00-12:15 (aturada de

classes entre el 28 i el 31 d’octubre). Entra continüıtat, derivació i càlcul de primitives.

Examen tipus test de creuetes/problemes curts o combinació de les dos coses.

• Examen Final (EF): divendres 17-1-2020, 8:00 (durada: unes 3h). Entra tot el temari

del curs (menys el MATLAB). Mateixos possibles formats que el parcial.

• Examen del Taller de Matemàtiques (ET): La part de Càlcul 1 (crec que) són dues

qüestions tipus test de creuetes semblants als quiz.

NOTA FINAL = màx {0.6∗EF+ 0.3∗EP+0.1∗ET , 0.9∗EF+0.1∗ET}

• Examen de reavaluació: Al juliol del 2020 hi haurà un examen de reavaluació en la

data i condicions que estableixi l’Escola. Entra tot el temari del curs (menys el MATLAB).

Examen tipus test de creuetes.

– Si suspeneu Càlcul 1 al primer quadrimestre teniu l’opció podeu tornar a matricular

al segon quadrimestre o bé anar directament a la reavaluació (informeu-vos).

– Per poder fer l’examen de reavaluació, no podeu tenir un NP de la darrera

convocatòria avaluada de Càlcul 1 (sigui la del primer o la del segon quadrimestre).

– La nota de l’examen de reavalaució té un pes del 90% en la nota final: substitueix

les notes dels exàmens parcial i final, però no pas a la del Taller. Pel Taller val la

nota del darrer examen del Taller que heu fet.

• Normes per a la realització dels exàmens.

– Als exàmens parcial, final i a la reavaluació s’hi pot portar un full resum de

l’assignatura manuscrit tamany DIN A4. No s’hi pot dur cap altre material

de suport (tampoc calculadora ni taula de primitives).

– A l’examen del Taller no es pot dur cap material de suport (tampoc calculadora)

ni es pot accedit a cap pàgina d’ATENEA (chats, correu, etc.) que no siguin les

de les assignatures de Càlcul 1 i Àlgebra. Śı que podreu consultar els guions de les

pràctiques de la pàgina del Numerical Factory aix́ı com el help del MATLAB.

– El telefon mòbil i altres aparells electronics esta prohibits en tots els examens. Śı

heu de dur un document identificatiu amb una foto.

– ATENCIÓ: Si us torneu a matricular de Càlcul 1 al segon quadrimestre la nota

del TALLER no es guarda i us heu de tornar a examinar (val sempre

la darrera nota, no pas la millor). Śı que es guarda la nota del Taller per la

reavaluació si no us torneu a matricular de Càlcul 1 al segon quadrimestre. Aprovar

el taller no és un pre-requisit per aprovar l’assignatura.


