
l. Objectius 

a) Saber els conceptes basics de la teoria: derivades, integrals, equacions 
diferencials, etc. 

b) Adquirir habilitat en les tecniques de calcul integral i d'integració 
d'equacions diferencials. 

c) Tenir coneixement de les aplicacions del calcul integral a la geometria, a la 
física. 

d) Iniciar la presa de contacte amb la modelització matedtica, mitjanqant 
equacions diferencials, dlalguns problemes freqüents a la ciencia i a la 
tecnica. 

II. Programa. 

1. lntegrals d'una variable. - - - - - - - - - - 
- 

1 .l. La integral definida. Propietats. Teoremes fonamentals. 
1.2. Tecniques d'integració. 
1.3. Aplicacions del calcul integral: arees, volums, conceptes de la Física. 
1.4. Corbes parametritzades. Longituds. 

2. Integració múltiple. 
2.1. La integral com a volum. lntegrals iterades. 
2.2. Teorema de Fubini. Calcul d'arees i volurns. 
2.3. Integrals triples. 
2.4. Integració en coordenades polars, cilíndriques i esferiques. 
2.5. Aplicacions físiques: calcul de masses i de centres de rnassa, atracuó 

gravitatbria. 

3. Equacions diferencials de primer ordre. 
3.1. La derivada corn a taxa de canvi de magnituds. Equacions diferencials. 

Interpretació geodtrica de les equacions diferencials. 
3.2. Equacions diferencials resolubles per quadratures. 
3.3. Exemples d'aplicacions de les equacions diferencials: creixement, 

decreixement, balanps, dissolucions, epidemies. etc. 



3.4. Equacions diferencials autonomes. Exemples. Comportament 
qualitatiu. 

4. Equacions diferencials d'ordre superior. 
4.1. Equacions diferencials lineals homogenies. Exemples. 
4.2. Equacions lineals no homogenies. Exemples. 
4.3. Sistemes diferencials de dues equacions. 
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IV. Avaluació de I'assignatura 

La forma d'avaluació és mitjanpnt un examen final al juny de 4 o 5 problernes 
que poden incloure una mica de teoria (solament definicions). 




