
PROGRAMA DE MATEMÀTIQUES (1er Biologia) 

Aquest programa s'ha confeccionat seguint 'dues ,idees directrius: la de no insistir en els temes 
de càlcul diferencial i integral que l'alumne coneix del C.O.U. i la de donar-li a conèixer, en canvi, 
(l'existència de) nous mètodes (sobretot les equacions diferencials) quejuguen un paper fonamental 
en la modelització matemàtica de la Biologia. Per això! i donat el poc temps dispoilible, el curs 
s'estructura al voltant d'un text (el que es troba'en primer lloc a la bibliografia), i de quatre llibres 
de consulta que permeten ampliar alguns temes i tocar-ne d'altres (com ara els tres primers del 
programa). Cada tema s'ha pensat per ser desenvolupat en entre una o dues setmanes. ' 

1. Independència lineal, canvis de base. Matriu del canvi de base. , Valors propis i vecto:rs 
propis. Matrius diagonalitzables. 

2. Potència enèssima d'una matriu. 
Aplicació ' al creixement ,lineal de poblacions . . 

3. Solució aproximada d'equacions. ' El mètode de Newton. Iteració d'aplicacions. Punts . 
: fixos i punts periòdics. Aplicació a l'estudi de la dinàmica de poblacions amb generacions 
separades. 

, ," .- \ . 

4. La derivada coni' a taxa de canvi. Equacions diferencials de primer ordre. Interpretació 
geomètrica. Equacions autònomes. El creixement exponencial i l'equació logística. Com-
. portament asimptòtic. " 

5. Equacions diferencials de variables 'separades. Equacions lineal<s. Equacions homogènies. 

6. Funcions de diverses variables. Derivades parcials. Extrems relatius. 

7. Mètode de mínims quadrats. Equacions diferencials exactes. 

8. Equacions lineals d'ordre 2. EquacionS lineals no homogènies. 

9. Sistemes d'equaciqns diferenCials. Corbes en el pla i camps vectorials. Equacions integrables: 
, model de les epidèmies, equacions de Lotka:-Volterra. " 

10. Sistemes de dues equacions lineals. Estabilitat. 

Avaluació. Examen final 100% 
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