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Cont ingut  
Lògica d’enunciats i lògica de primer ordre. 

 

Object ius  
L’objectiu d’aquesta assignatura és, en primer lloc, introduir a les nocions 
lògiques fonamentals: veritat i falsedat, conseqüència lògica, raonament 
correcte, satisfactibilitat i consistència d’un conjunt d’enunciats. En segon 
lloc, es pretén dotar l’estudiant de les tècniques bàsiques per a l’anàlisi 
lògica dels raonaments, amb especial atenció las raonaments filosòfics. 
L’assignatura, però, pot ser cursada per alumnes d’altres especialitats.  

 
Estudiarem dues lògiques, la lògica proposicional i la lògica de primer ordre. 
Analitzarem arguments filosòfics, fent servir els llenguatges formals 
introduïts. Finalment donarem una perspectiva de les aplicacions de la lògica 
a la intel·ligència artificial. 

 

Temar i  
Introducció. Llenguatges naturals i llenguatges formals.  
 
 A. Lògica proposicional  
  

 1. Sintaxi de la lògica proposicional. Símbols. Regles de formació 
de fórmules. Arbre d’una fórmula.  



 2. Semàntica de la lògica proposicional. Assignacions de valors de 
veritat. Taules de veritat.  

 3. Tautologies, contradiccions i fórmules contingents.  
 4. Equivalència lògica. Sistemes complets de connectives.  
 5. Satisfactibilitat i conseqüència lògica.  
 6. Càlcul deductiu.  

  
 B. Lògica de primer  ordre. 
  

7. Sintaxi dels llenguatges de primer ordre. Símbols. Regles de 
formació de fórmules. Arbre d’una fórmula. Variables lliures i 
lligades. Enunciats.  
8. Semàntica dels llenguatges de primer ordre. Estructures. Veritat 
en una estructura.  
9. Anàlisi d’arguments.  
10. Lògica i  intel·ligència artificial. 
 
 

Avaluac ió  
S’avaluarà a partir de pràctiques lliurades al llarg del curs i de dos examens 
parcials. 
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Tutor ia  in tegrada 
L’objectiu de la tutoria integrada és resoldre els dubtes de la classe teòrica i 

fer exercicis complementaris, adequats a la formación de cada alumne.  
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