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Identificació 
1. Nom de l’assignatura:  Equacions Diferencials 
2. Àrea: Ciències Experimentals  Titulació: Grau en Ciències (Física) 
3. Tipus: Troncal 
4. Crèdits: 7 
 
 
Descripció 
 

Les equacions diferencials constitueixen una eina matemàtica bàsica i 
indispensable per a la física. Per aquest motiu l’enfocament del curs serà 
bàsicament pràctic, és a dir, se centrarà en els aspectes més aplicats, és a dir, la 
resolució de les equacions més que en els aspectes més teòrics com les 
demostracions  dels teoremes d’existència i unicitat de solucions. 
 
Com a prerequisits del curs s’assumirà familiaritat en càlcul diferencial i integral 
d’una variable, especialment en les tècniques d’integració i uns coneixements 
mínims de física general, donat que les aplicacions seran bàsicament problemes 
de física. Seria desitjable un coneixement mínim previ de càlcul en varies 
variables, encara que en la planificació actual es dóna en paral·lel amb aquesta 
assignatura. 
 
Els objectius d’aprenentatge de l’assignatura d’equacions diferencials són: 
1. Saber crear i analitzat models matemàtics de situacions físiques basats en 

equacions diferencials 
2. Saber determinar el tipus d’equació i el mètode de solució a emprar davant 

una equació diferencial que s’hagi de resoldre. 
3. Aprendre les eines gràfiques o numèriques adequades per a estudiar una 

equació diferencial, especialment en el cas en què la solució no es pugui 
trobar per mètodes analítics. 

4. Saber emprar la transformada de Laplace per resoldre equacions 
diferencials 

1. Aprendre els mètodes basats en desenvolupaments en sèries de potències 
infinites com a mètode analític aproximat de resolució d’equacions 

 
 

1. Temes 
 

1. Equacions diferencials de primer ordre 
a. Introducció a les equacions diferencials 
b. Classificació de les equacions de primer ordre 
c. Aplicacions físiques i geomètriques 

2. Equacions diferencials lineals d’ordre superior 
a. Problemes de valors inicials i a la frontera 
b. Equacions homogènies amb coeficients constants 
c. Mètodes de solució generals 

3. Aplicacions de les equacions diferencials al moviment vibratori 
4. Solucions per sèries de potencies 
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a. Equacions amb coeficients variables 
b. Desenvolupaments en series 

5. Transformació de Laplace 
6. Sistemes d’equacions lineals 

a. Mètodes basats en la transformada de Laplace  
b. Mètodes operacionals 

7. Introducció a les equacions en derivades parcials 
 
 
 
2 Bibliografia comentada 
 

1. Apunts del professor dipositats al campus virtual de la UAB 
2. Dennis G. Zill. Ecuaciones diferenciales con Aplicaciones  
3. George F. Simmons. Ecuaciones diferenciales con aplicaciones y notas 

històricas 
4. Paul Blanchard, Robert L. Devaney, Glen R. Hall. Ecuaciones diferenciales. 

 
 
3 Referències per estructurar el treball de l’alumne 
 
 Donat que l’objectiu fonamental del curs és que l’alumne adquireixi maduresa 
en la identificació, manipulació i solució de les equacions diferencials, les tasques de 
resolució de problemes es consideraran bàsiques i constituiran el primer indicador de 
l’assoliment dels objectius del curs. Per aquest motiu es dipositaran al campus virtual 
les notes de cada tema abans de la seva explicació a les classes de teoria  per tal de 
minimitzar el procés dictat/recopilació d’apunts que gasta molt temps que es pot emprar 
en millorar la comprensió del tema. 
 D’acord amb l’ajudant/ajudants de classes pràctiques que siguin assignats a 
l’assignatura es determinarà un procés de proposta/resolució d’exercicis per realitzar a 
casa mitjançant les facilitats de lliurament/recollida del campus virtual. Aquests 
exercicis tindran el seu pes a la nota final. 
 Donat que el programa de l’assignatura està estructurat constructivament, es 
realitzaran al llarg del semestre dos o tres exàmens en hora de classe que seran 
eliminatoris de matèria (independents), la superació dels quals farà que no sigui 
necessària la presencia a un examen final, que es considerarà com de recuperació. De 
totes maneres s’ha de tenir en compte que serà molt  difícil per a un alumne seguir amb 
aprofitament el curs si no se superen tots els exàmens parcials en el seu moment.  
 Per les dificultats d’avaluació que comporta en una assignatura com aquesta, no 
es contempla en aquest moment la realització/lliurament/avaluació de problemes en 
grup, malgrat que el treball en equip es consideri aconsellable per a l’aprenentatge de la 
mateixa. De totes maneres, donat que com hem dit es valorarà l’aplicació de tècniques 
qualitatives/gràfiques/numèriques en l’estudi i solució de les equacions diferencials, cap 
la possibilitat de la proposta d’algun treball opcional en equip en què s’estudiïn 
situacions de modelització que impliquin l’aplicació d’aquest tipus de tècniques que 
requeriran l’ús d’ordinadors. Evidentment, s’assessorarà als alumnes que ho vulguin fer 
en totes les qüestions informàtiques. 
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4 Competències a desenvolupar  
 
Competència Indicador específic de la competència 

Comunicació escrita • Precisió en el llenguatge matemàtic en els problemes que 
es lliuraran 

Raonament científic • Modelització de situacions físiques en llenguatge 
matemàtic. 

• Classificar i identificar els diferents tipus d’equacions 
Tecnologies • Utilització d’eines informàtiques per a l’estudi 

geomètric/numèric de les equacions diferencials 
Sistèmiques • Resolució de problemes oberts, no rutinaris, on s’integren 

qüestions de física i mètodes matemàtics (problemes per 
aprendre) 

Autoaprenentatge • Ús de material procedent del campus virtual 
• Resolució de problemes per lliurar 

 
 
 
 
Avaluació 
 
Bloc/Apartat/tema Pes Descripció 
1-7 60 Tres parcials eliminatoris durant el curs en hores de 

classe més un examen re recuperació al final on entraran 
els temes no superats. 

1-7 30 Problemes lliurats/recollits al llarg del curs a través del 
campus virtual 

1-7 10 Valoració de l’activitat desenvolupada a classe i dels 
problemes oberts o treballs 
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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) 

1-7 Raonament 
científic 

Modelització de 
situacions físiques 
en llenguatge 
matemàtic. 
 

Classes 
magistrals 

  36 36 Exàmens 
parcials i final 

1-7 Tecnologies Utilització d’eines 
informàtiques per 
a l’estudi 
geomètric/numèric 
de les equacions 
diferencials 

 Treball amb 
tècniques 
informàtiques 

 12 12 Seguiment del 
treball 
(Portfoli) 

1-7 Raonament 
científic 

Classificar i 
identificar els 
diferents tipus 
d’equacions 

Classes de 
problemes 

  36 36 Exàmens 
parcials i final 

1-7 Autoaprenentatge Ús de material 
procedent del 
campus virtual 
 

  Estudi a casa 
de la teoria 

 36 Exàmens 
parcials i final 

1-7 Comunicació 
escrita 

Precisió en el 
llenguatge 
matemàtic 

  Resolució de 
problemes 
proposats 

 36 Correcció a 
partir del 
campus 
virtual 
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1-7 Sistèmiques Resolució de 
problemes oberts, 
no rutinaris, on 
s’integren 
qüestions de física 
i mètodes 
matemàtics 

  Treballs i 
problemes 
“oberts” 

 13 Correcció 
(Portfoli) 

    Avaluacions i 
tests dins del 
marc horari 

 6 6 Exàmens 
parcials i final 

     HORES 
TOTALS 

90 175  




