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Objectius

Aquest programa pret�en un doble objectiu. El primer i m�es important �es el de donar a l'estudiant una
formaci�o matem�atica b�asica, centrada en l'�algebra lineal i el c�alcul de funcions d'una variable, que li
permeti comprendre el llenguatge de la Ci�encia. El segon �es el d'introduir-lo al camp de la Biologia
Te�orica, �es a dir a la modelitzaci�o matem�atica de la Biologia, per medi d'exemples senzills que poden
ser analitzats amb les eines matem�atiques introdu��des pr�eviament.

Programa

1. Nombres

1.1 Nombres racionals i reals. Aproximaci�o. Notaci�o exponencial. Valor absolut. Desigualtats.

1.2 Potencies. Logaritmes.

1.3 Combinat�oria. Binomi de Newton.

2. �Algebra lineal

2.1 Vectors de Rn. Independ�encia lineal. Bases. Canvis de base.

2.2 Matrius i c�alcul matricial. Determinants. Inversa d'una matriu.

2.3 Valors i vectors propis. Diagonalitzaci�o.

2.4 Aplicaci�o al creixement lineal de poblacions.

3. Funcions d'una variable. Derivades

3.1 Funcions. L��mits i continu��tat. Exemples de funcions importants (lineals, polin�omiques,
racionals, exponencial, logaritme, trigonom�etriques).

3.2 Derivada. Interpretacions geom�etrica i cinem�atica. Regles de derivaci�o.

3.3 Creixement i decreixement. Concavitat i convexitat. M�axims i m��nims. Representaci�o de
funcions. Aplicacions: problemes d'optimitzaci�o.

3.4 Soluci�o aproximada d'equacions: m�etode de la bisecci�o i m�etode de Newton.

3.5 Polinomi de Taylor.

4. C�alcul integral

4.1 Primitives. Integral. Teorema fonamental del C�alcul.

4.2 T�ecniques elementals d'integraci�o. Aplicacions.

4.3 Integrals impr�opies.

5. Equacions diferencials

5.1 Equacions de variables separades. Exemples: creixement exponencial, desintegraci�o radiactiva,
equaci�o log��stica.

5.2 Equacions lineals. Exemples.



Bibliogra�a

No hi ha a la literatura cap text que s'adapti exactament al contingut del curs. Per aquest motiu
es proposen dues obres de tipus general (1 i 4) que abasten la major part dels temes i en les que
els conceptes matem�atics s�on introdu��ts de manera intu��tiva i il.lustrats amb nombrosos exemples
pr�actics. Aquestes dues obres estan complementades per dos llibres que permeten aprofundir en els
dos grans temes del curs, l'�algebra lineal (2) i el c�alcul (3).

1. Matem�aticas b�asicas para biocient���cos de E. Batschelet (Editorial Dossat) �es una obra de re-
fer�encia per a tot el curs.

2. Introducci�on al �Algebra Lineal de H. Anton (Editorial Limusa) cobreix el material del cap��tol 2.

3. Calculus, Tomo I de S. Salas i E. Hille (Editorial Revert�e) �es un primer curs de funcions en una
variable i serveix de refer�encia per als cap��tols 1, 3 i 4. Cont�e multitud d'exemples i exercicis
resolts.

4. Mathematics for the Biological Sciences de J.C. Newby (Clarendon Press) pot servir de refer�encia
general excepte pel cap��tol 2 d'�algebra lineal.

Avaluaci�o: Consistir�a en un examen �nal del total de l'assignatura.


