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Identificació 
1. Nom de l’assignatura: Àlgebra Lineal i Geometria 
2. Àrea: Ciències Experimentals  Titulació: Grau en Ciències (Física) 
3. Tipus: Troncal 
4. Crèdits: 12 
 
 
Descripció   
 
Aquesta assignatura és l’única assignatura d’Àlgebra del Grau en Ciències (Física). 
L’objectiu principal de l’assignatura és dotar l’estudiant de les eines algebraiques 
necessàries per entendre la resta d’assignatures de la titulació. Un altre objectiu, no 
menys important que l’anterior, és formar l’estudiant en el pensament deductiu, de 
manera que sigui desprès capaç d’aprendre a utilitzar altres eines matemàtiques no 
ensenyades explícitament a la titulació. 
Aquests dos objectius s’assoliran indirectament de la manera següent: 

1. Aprenent el llenguatge de les matemàtiques formalitzat en la teoria de conjunts 
(sense entrar en la fonamentació). 

2. Aprenent a manipular estructures algebraiques bàsiques: grups, anells, cossos, 
espais vectorials, i també els homomorfismes associats a aquestes estructures.  

3. Aprenent les tècniques del càlcul matricial, càlcul de determinants i l’aritmètica 
dels polinomis i el càlcul de llurs arrels, i les seves aplicacions en l’estudi de 
l’àlgebra lineal. 

4. Aprenent les tècniques de diagonalització de matrius i endomorfismes. 
5. Aprenent els fonaments algebraics de la geometria euclidiana i, més en general, 

les formes bilineals simètriques sobre els reals. 
6. Aprenent algunes tècniques del càlcul tensorial.     
I tot això acompanyat del desenvolupament del raonament lògic, que s’esperona 
ensenyant les demostracions de molts dels teoremes del curs. 

 
3. Temes 
 
 1. Estructures algebraiques. 

o Conjunts. 
o Grups. Grups de permutacions 
o Anells i cossos. Polinomis. Nombres complexos. 

 2.  Àlgebra lineal. 
a. Espais vectorials. 
b. Matrius. 
c. Aplicacions lineals. 
d. Determinants. 
e.  Diagonalització d'endomorfismes i de matrius. 
f.  Espai dual. 
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3.  Formes bilineals.  Geometria. 
a. Formes bilineals simètriques sobre els reals. Producte escalar euclidià. 
b. Diagonalització ortogonal de matrius simètriques sobre els reals: el Teorema 

espectral. 
c. Geometria lineal euclidiana. 
 

4.  Àlgebra multilineal: Tensors. 
 
 
2 Bibliografia comentada 
 

• APUNTS. Hi ha uns apunts de l'assignatura a la vostra disposició al servei de 
fotocòpies. 

• F. Puerta,  Álgebra Lineal, UPC, Barcelona, 1986. Llibre de Teoria. 
• M. Castellet i I. Llerena, Àlgebra lineal i Geometria, Manuals de la UAB, 1988, 

(versió castellana per Ed. Reverté, Barcelona, 1991). Llibre de Teoria. 
• J. Dorronsoro y E. Hernández, Números, grupos y anillos, Addison-Wesley/ 

Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1996. Llibre de Teoria, més fàcil 
que els anteriors. 

• A. Kostrikin and Y. Manin, Linear Algebra and Geometry, Gordon and Breach 
Science Publishers, Amsterdam, 1989.  

• F. Cedó i V. Gisin, Àlgebra Bàsica, Manuals de la UAB, 1997. Llibre de 
Problemes, alguns d’ells resolts. 

• J. Arvesú, F. Marcellán, J. Sánchez, Problemas Resueltos de Álgebra Lineal. Ed 
Thompson, Madrid, 2005. Llibre de Problemes d’Àlgebra Lineal resolts. 

• J. García Lapresta, M. Panero, J. Martínez, J. Rincón y C. Palmero, Tests de 
Álgebra lineal, Editorial AC, Madrid, 1992. Llibre de problemes. 

• J. Rojo y I. Martín, Ejercicios y Problemas de Álgebra Lineal, Mc. Graw-Hill, 
Madrid 1994. Llibre de Problemes. 

 
3 Referències per estructurar el treball de l’alumne 
 
Diferents persones aprenen de forma diferent. Per aquest  motiu en aquest curs s’ofereix 
un  ensenyament diversificat.  Hi hauran classes magistrals, classes de resolució de 
problemes, sessions de treball en grup, tutories amb el professorat. No totes aquestes 
activitats són estrictament obligatòries i/o tenen el mateix pes de cara a l’avaluació final. 
En aquesta assignatura considerem la participació activa de l’estudiant com una eina 
clau per potenciar l’aprenentatge més enllà de la simple repetició i memorització. 
Creiem que és molt important que l’estudiant es prepari la classe abans d’assistir-hi, ja 
que sens dubte aquesta participació activa millorarà el seu aprenentatge. El alumnes 
disposaran dels apunts de l’assignatura des del primer dia, i per tant poden preparar cada 
classe amb antelació.   
 
Classes magistrals: classes en les que el professor de teoria explica els conceptes més 
rellevants de cada tema. Per aprofitar al màxim les sessions de classe magistral és molt 
important que l’estudiant llegeixi  abans de assistir a cada sessió el material accessible 
als apunts corresponent a aquella sessió. Els apunts coincideixen en gran mesura amb el 
utilitzen els professors a l’aula.  
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Classes de problemes: classes en les que el professor de problemes explica als alumnes 
com es resolen els problemes tipus de l’assignatura. El professor resoldrà en detall una 
llista de problemes seleccionats per ell. Els apunts del curs contenen una amplia llista de 
problemes, que serveix de base pel treball de l’alumne.  
 
Sessions de treball en grup: en aquestes classes es demanarà la participació activa dels 
alumnes, mitjançant la resolució de problemes que el professor proposa. 
 
La metodologia d’aquesta assignatura demana una bona predisposició de l’estudiant per  
treballar de forma activa, llegir les lliçons amb anterioritat i resoldre els problemes de 
l’assignatura. El treball en equip és també un factor important. 
 
 
4 Competències a desenvolupar  
 
Competència Indicador específic de la competència 
Anàlisi i síntesi amb 
raonament científic. 

- Formació en el pensament deductiu.  Capacitat  d’aprendre a 
utilitzar altres eines matemàtiques no ensenyades 
explícitament a la titulació. Capacitat de sintetitzar 
informació. 

Comunicació escrita - Formular i expressar clarament un argument lògic per 
construir una demostració vàlida. Entendre textos matemàtics 
de nivell d’abstracció alt. Desenvolupar sentit crític en llegint 
una possible demostració. 

 
 
Avaluació 
 
Bloc/Apartat/tema Pes Descripció 
1.  100/3 Examen parcial sobre la part de conjunts, grups i anells. 

2. a-d 100/3 Examen parcial sobre la part de espais vectorials i 
aplicacions lineals 

2 e-f, 3, 4. 100/3 Examen parcial sobre la part de diagonalització i àlgebra 
multilineal. 



 

  
  

PPRROOVVAA  PPIILLOOTT  EEEEEESS                  --        FFííssiiccaa              --                                    ppaagg  3333//110022      --    jjuulliiooll  22000055 

Plantilla de l’assignatura 
Activitats docents (veure fitxes)  Hores destinades Contingut per 

blocs temàtics 
Competències 
escollides 

Objectius en 
relació a la 
competència Presencials Dirigides Autònomes Professor Alumne 

Activitats 
d’Avaluació 
(veure 
descriptor) 

1-4 
 

Raonament 
científic 

Comprensió 
conceptes bàsics 

Classe 
magistral 

  60 60 Exàmens 
parcials 

1-4 Raonament 
científic 

Comprensió 
conceptes bàsics 

Classes de 
problemes 

  30 30 Exàmens 
parcials 

1-4 Comunicació 
escrita 

Trobar i escriure 
solucions 

 Problemes 
dirigits 

 15 15 Exàmens 
parcials 

1-4 Raonament 
científic 

Comprensió 
conceptes bàsics 

  Preparació 
classes 
magistrals 

 60  

1-4 Comunicació 
escrita 

Trobar i escriure 
solucions 

  Resolució 
problemes 

 54  

1-4 Raonament 
científic 

Familiarització 
amb els 
conceptes bàsics 

  Estudi i 
preparació 
d’exàmens 

 66  

1-4    Tutories  15 15  




