
l e r  Geologia 

Objectius del curs 

Es tracta d'un curs elemental de cilcul infinitesirnal i equacions diferencials. El primer capítol és un repis del cilcul 
diferencial i integral en una variable, que I'estudiant ja coneix del curs anterior, amb la inclusió d'alguns temes que, 
generalment, no es tracten al COU. El segon capítol és una introducció al ci lcul en diverses variables. Cornencarem 
repassant a fons la geometria euclidiana de I'espai i després estudiarem la diferenciabilitat de funcions de dues variables. 
El tercer capítol és una introducció a les equacions diferencials, des d'un punt de vista erninentment prictic. 

Programa 

1. Cilcul diferencial i integral en una variable. 

(a) Funcions. Domini de definició. Límits i continuitat. Exemples (polinbmiques, racionals, exponencial, 
logaritme, trigonometriques). 

(b) Derivada. Interpretació geornetrica. Regla de 11H6pital. Polinomi de Taylor. Creixement i decreixement. 
Mixims i mínims. 

(c) Primitives. Integral. Teorema fonamental del cilcul. Superfície i volum. 

(d) Aproximació. Metode de Newton. Metode dels trapecis. Metode de Simpson. 

2. Funcions de diverses variables. 

(a) Vectors, aplicacions lineals i canvis de base. Geometria euclidiana de IR3. Producte escalar. Longitud, 
angles i distancies. Ortogonalitat. Equació d'un pla. Rotacions i reflexions. Producte vectorial. 

(b) Corbes parametrizades. Funcions f : W2 -+ R. Diferencial. Interpretació geometrica. Derivades parcials. 
Gradient. Regla de la cadena. 

(c) Fórmula de Taylor. Punts crítics. Extrems condicionats. 

3. Equacions diferencials. 

(a) Equacions de primer ordre. Interpretació geometrica. Exemples elementals. 

(b) Equacions lineals. Polinomi característic. Valors propis. 

(c) Equacions exactes. Factor integrant. 

(d) Sistemes d'equacions diferencials. Exemples. Estabilitat. 
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