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OBJECTIUS. 

Aquesta assignatura es la continuació natural del Calcul lnfinitesimal de primer curs. 
Finalitzarem doncs I'estudi de funcions d'una variable i més en general I'Analisi a la 
recta real. En particular estudiarem la convergencia d'integrals impropies i la de series. 
A banda de assolir que I'alumne domini les tecniques per decidir si una integral o una 
serie és convergent, volem que I'alumne assoleixi també una certa maduresa en la 
manipulació de la idea de convergencia. Per exemple pretenem que I'alumne 
comprengui perfectament les nocions de convergencia uniforme per a successions de 
funcions i de continuitat uniforme. 

CONTINGUTS 

1. Integrals impropies 
Extensions de la integral de Riemann. Criteris de convergencia. Teorema de Dirichlet. 

2. lntegrals dependents d'un parametre 
Funcions de dues variables. Continuitat i derivades parcials. Propietats de les funcions 
definides per integrals dependents d'un parametre. lntegrals impropies dependents 
d'un parametre. La funció Gamma. 

3. Series numeriques 
Caracter d'una serie. Series de termes positius, criteris de convergencia. Convergencia 
absoluta. Teorema de Leibniz. Criteri de Dirichlet. Convergencia condicional, Teorema 
de Rieman. 

4. Convergencia uniforme i series de potencies 
Successions de funcions. Convergencia puntual i uniforme. Series de funcions. Criteri 
de Wierstrass. Series de Potencies. Radi de convergencia. Teorema d'Abel. Funcions 
analítiques. El Teorema de Stone-Wierstrass. 

5. Series de potencies complexes 
Funcions de variable complexa. Continuitat i derivabilitat. Teorema fonamental de 
I'Algebra. Series de potencies complexes. 

6. Construcció dels nombres reals 
L'anell de les successions de Cauchy. Construcció de R. Completitud de R. 



TEMPS QUE HA DE DEDICAR UN ALUMNE A L'ASSIGNATURA 

Cal que I'alurnne dornini I'assignatura de Calcul lnfinitesirnal de primer Curs 

Les classes de problernes son el centre d'aprenentatge rnés irnportant del curs. 
L'alurnne ha de pensar els problernes proposats arnb anterioritat a cada classe i 
participar en la discussió dels rnateixos. 

L'activitat de cada alurnne a la classe de problernes sera avaluada i la nota 
corresponent tindra un pes del 30% en la nota final. Farern una prova a la rneitat del 
semestre que contribuira en un 10% a la nota final. L'altre 60% de la nota sortira del 
examen final. 
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