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1. Introducció 

1.1 El nombre real. Desigualtats, valor absolut, intervals. 

1.2 Principi del suprem. 

1.3 Coordenades al pla. Equacions de rectes. 

2. Funcions de variable real. 

2.1 Concepte de funció de variable real. Combinacions de funcions. Funció 
inversa. Funcions elementals. 

2.2 Operacions basiques amb potencies i logaritmes. Les funcions logarítmica 
i exponencial. 

2.3 Conceptes bhsics de trigonometria. Fórmules trigonomktriques més impor- 
tants. Les funcions trigonomktriques i les seves inverses. 

3. Successions de nombres reals. 

3.1 Concepte de successió de nombres reals. 

3.2 Límit d'una successió. Propietats. 

3.3 Calcul de límits. 

4. Límits i continuitat. 

4.1 Introducció del concepte de límit. Límits per la dreta i per l'esquerra. 
Límits infinits i límits quan la variable tendeix a infinit. 

4.2 Propietats basiques dels límits. Límits remarcables. 

4.3 Funcions contínues. Propietat bhiques de les funcions contínues. 

4.4 Teoremes fonamentals de les funcions contínues en un interval. 

5. Derivació de funcions. 

5.1 Derivada d'una funció en un punt. Recta tangent. 

5.2 Fórmules de derivació. Regal de la cadena. Derivació de la funció inversa. 

5.3 Derivades de les funcions elementals. 

5.4 Derivades d'ordre superior 



5.5 Extrems locals. 

5.6 Teorema del valor mig. 

5.7 Creixement i decreixement. Convexitat. 

5.8 Fórmula de l'H6pital. 

5.9 Estudi del grafic d'una funció. 

5.10 Metode de Newton. 

6. Desenvolupament de Taylor. 

6.1 Polinomis de Taylor d'una funció derivable. 

6.2 Fórmula de l'error. Aproximació de valors de funcions mitjancant expres- 
sions polinomiques. Altres aplicacions. 

6.3 Desenvolupament de Taylor de les funcions elementals. 
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Professors: 

Teoria: Joan Mateu 
Problemes i practiques: Albert Ruiz 

Avaluació: 

La nota final es calculara a partir de la nota de practiques (una prova que es fara 
el 14 de Gener), la nota d'una prova parcial que farem el dia 26 de Novembre i la 
nota de 1' examen de Febrer aplicant la fórmula 

on F= nota final, P=nota de practiques, i E= nota de l'examen, D=nota prova 
parcial (totes sobre 10) 


