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GRAU EN MATEMÀTIQUES

GUIA DOCENT DE CÀLCUL EN DIVERSES VARIABLES I
OPTIMITZACIÓ

1.- IDENTIFICACIÓ DE L’ASSIGNATURA.

Nom: Càlcul en diverses variables i optimització
Codi: 100093
Crèdits: 9
Tipus: Troncal de primer semestre.
Horari de les classes de teoria: dilluns i dijous  de 11 a 12 i dimecres de 10 a 11.
Horari de les classes de problemes: dimecres de  11 a 12.
Horari del seminari: dimarts de 11 a 13 (setmanes alternes)

2.- OBJECTIUS.

Els objectius de l’assignatura són  conèixer les tècniques bàsiques del càlcul
diferencial de diverses variables i  de la integració múltiple.

A la primera part del curs  l’alumne ha de familiaritzar-se amb la relació entre corbes i
superficies com objectes geomètrics i funcions de diverses variables. Un punt
fonamental és relacionar el concepte de variació d’una funció de diverses variables
amb la  idea de diferencial com a aplicació lineal . És essencial  reconèixer que el
comportament local d’una funció  està determinat pel comportament de la diferencial.
De la mateixa manera que en el cas d’una variable, les  tècniques del curs  s’aplicaran
a la resolució de diferents problemes matemàtics o de la vida real com ara problemes
geomètrics, d’optimització o en general, qüestions on s’ha de quantificar la variació
d’una determinada magnitud en funció d’altres variables.

La segona part del curs, més instrumental, està dedicada al càlcul d’integrals
múltiples. Tècniques com el canvi d’ordre d’integració i el teorema del canvi de
variables són bàsiques en el desenvolupament d’altres assignatures de la carrera i
l’alumne les ha de fer servir amb la fluïdesa necessària.

3.- CONTINGUTS

1. Càlcul Diferencial de diverses variables.
• Nocions geomètriques i topològiques bàsiques a l’espai euclidià. Límits i

continuïtat. Parametritzacions. Gràfiques i conjunts de nivell.
• Diferenciabilitat. Propietats bàsiques. Derivades parcials i derivades

direccionals.. Extrems relatius.
• Derivades d’ordre superior. Fórmula de Taylor. Anàlisi dels punts crítics.
• Teoremes de la Funció Inversa i Implícita. Varietats. Extrems

condicionants. Multiplicadors de Lagrange.
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2. Integració.
• Integral de Riemann de funcions acotades en rectangles. Propietats

bàsiques.
• Integral de Rieman sobre dominis acotats. Funcions integrables.
• Teorema de Fubini.
• Teorema del canvi de variable.

4.- TEMPS QUE HA DE DEDICAR UN ALUMNE A L’ASSIGNATURA.

El temps previst en la següent taula és aproximat i, evidentment, cada estudiant l’ha
d’adaptar a la seva situació. En qualsevol cas i tenint en compte que aquesta a
assignatura té assignats 9 crèdits, és a dir el 30% dels crèdits d’un semestre estàndar,
s’ha de pensar que cal dedicar-li de l’ordre de 12-14 hores setmanals (classes
presencials incloses) i que aquesta dedicació no ha de concentrar-se en l’època
d’exàmens.

Descripció Hores
Classes de teoria 39
Classes de problemes 26
Realització de proves parcials 2
Realització de'exàmens finals 4
Estudi de teoria 42
Realització de problemes 80
Treballs en grup 12
Preparació d'exàmens 20
TOTAL 225

TIPUS D'ACTIVITAT

ACTIVITATS 
PRESENCIALS

ACTIVITATS NO 
PRESENCIALS

5.- CAPACITATS O DESTRESES A ADQUIRIR.

Per tal que un alumne superi l’assignatura entenem que és imprescindible que
adquireixi les següents capacitats.

• Entendre les nocions de convergència de successions i de límits de
funcions a R^n.

• Conèixer els resultats bàsics del Càlcul Diferencial en diverses
variables.

• Saber aplicar els Teoremes de la funció Inversa i de la funció Implícita a
problemes concrets.

• Saber plantejar i resoldre analíticament problemes d’optimització.
• Saber utilitzar canvis de variable adequats per integrar funcions

contínues en recintes acotats.

6.- REQUISITS.

Per tal que un alumne pugui cursar l’assignatura és molt important que hagi superat
l’assignatura de Càlcul Infinitesimal de primer curs. Si aquest no és el cas, és
imprescindible que, com a mínim, entengui profundament les nocions de convergència
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de successions així com els de continuïtat, derivabilitat i integrabilitat de funcions.
També és molt important que l’alumne tingui una profunda destresa en la manipulació
de límits, desenvolupaments de Taylor de funcions elementals, etc.

7.- METODOLOGIA.

L’assignatura disposa, al llarg del curs acadèmic de tres hores de classe de teoria, una
hora de problemes  i dues hores de seminari (en setmanes alternes) a la setmana. Es
recomana fortament l’assitència a aquestes sessions.
S’obrirà una aplicació d’aquesta assignatura al Campus Virtual de la universitat per tal
de subministrar tot el material i tota la informació relativa a aquesta assignatura que li
calgui a l’estudiant.
Pel que fa a les classes de teoria, l’alumne disposarà, abans del començament de
cada capítol de l’assignatura, d’uns apunts que li poden servir d’orientació. És molt
important que l’estudiant hagi treballat personalment sobre aquest material abans
d’anar a classe.
Periòdicament, l’estudiant rebrà unes llistes de problemes que ha de pensar i sobre els
quals es treballarà a les classes de problemes.
Finalment, els alumnes s’organitzaran en grups de 4 o 5 persones que hauran de
resoldre uns problemes que li seran lliurats amb prou antelació. Cada grup haurà de
presentar per escrit les solucions dels problemes proposats i els haurà de resoldre a la
pissarra el dia que fixi el professor.

8.- AVALUACIÓ.

Dintre del termini fixat pels professors, els grups hauran de lliurar les solucions dels
problemes que periòdicament seran proposats. Es valorarà la correcció matemàtica de
la solució, el text que es lliuri així com la claredat de l’exposició que es faci a classe.
Sobre aquests lliuraments, cada grup obtindrà una nota que tindrà un pes del 20% en
la nota final de cadascun  dels seus membres.
En unes dates fixades per la Coordinació de la Titulació de Matemàtiques es
realitzaran dues una proves escrites d’una durada d’uns 60 minuts aproximadament.
Està previst que aquestes proves tinguin lloc a mitjans del mes de novembre i finals de
desembre. Cada alumne obtindrà una nota que denotarem que tindrà també un pes
del 20% en la nota final.
El mes de febrer de 2008, es celebrarà l’examen final de l’assignatura. La nota
d’aquest examen tindrà un pes del 60% a la nota final.

Si un alumne no aprova l’assignatura al febrer, podrà intentar recuperar al Juliol
mitjançà un examen que tindrà un pes del 80% i farà mitja amb la nota de problemes.

9.- BIBLIOGRAFIA.

• Bombal, Rodríquez, Vera. Problemas de Análisis Matemático. AC.

Aquest és un llibre eminentment pràctic. Conté una gran varietat de problemes resolts
de diversa dificultat i us pot ser de molta utilitat en el moment de buscar exemples o
preparar les classes de problemes. Us seran útils els capítols 9 i 10.
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• M. Spivak. Càlculo en variedades. Reverté.

Aquest llibre ens serà molt útil per la segona part del curs. També per la primera part
tot i que està exposada de manera molt sintètica.

.

10.- PROFESSORAT.

Teoria de l’assignatura, problemes i seminari del grup 1. 
Francesc Mañosas
C1/112
manyosas@mat.uab.cat
93 581 4537

Seminari del grup 2.
Juan Jesús Donaire
C1/306
donaire@mat.uab.cat
93 581 2606


