
Objectius del curs: 

A) No cometre errors ni tenir dificultats en el cilcul arnb números reals, 
arnb desigualtats, arnb el valor absolut, arnb les afitacions, arnb les 
fraccions, arnb logaritmes i potencies,. . . 
B) Saber els conceptes basics de: suprem, successió, serie, Iímit d'una 
successió, Iímit d'una funció, derivada, extrem,. . . 
C) Adquirir habilitat en el cilcul practic de Iímits i derivades i en la 
determinació de la convergencia de series. 
D) Coneixer els enunciats dels resultats importants de la teoria. 
E) Saber el que són els desenvolupaments de Taylor. 

Programa: 

l. Nombres: 
1.1 Extensions del concepte de nombre. Principi d'inducció. 
1.2 Els nombres reals. Desenvolupaments decimals. 
1.3 Relació d'ordre. cotes superiors i inferiors. Desigualtats. Axioma 

del suprem. 
1.4 Propietats dels nombres reals. Valors absoluts. 

2. Successions: 
2.1 Definició i exemples. Successions definides per recurrencia. 
2.2 Límits de successions. 
2.3 Successions monotones. El número e. 

3.. Funcions continues i derivació: 
3.1 Definició de funció. Classes de funcions. 
3.2 Composició de funcions. Funcions inverses. 
3.3 Continuitat en un punt. Funcions contínues. 
3.4 Límits de funcions. Relació arnb la continuitat. 
3.5 Concepte de derivada. lnterpretació física i geometrica. 
3.6 Propietats algebraiques. Regla de la cadena. Derivada de la 

inversa. 
3.7 Funcions exponencials i logaritmiques. Exemples de cilcul de 

derivades. 
3.8 Teorema de Bolzano-Weierstrass. Teoremes fonamentals sobre 

les funcions contínues. 
3.9 Teoremes de Rolle i del valor mig. La regla de I'HBpital. 
3.1 0 Extrems locals. Creixement i decreixement. 
3.1 1 Concavitat i convexitat. Representació grafica de funcions. 

Tipus de discontinuitats 
3.12 Derivades d'ordre superior. Fórmula de Taylor. Infinitessims. 

4. Series numeriques: 
4.1. Series de termes positius. Criteris de convergencia. 
4.2. Series generals. Convergencia absoluta. Series alternades. 
4.3. Relació entre series i desenvolupaments de Taylor. 
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