Estructura

Curs ZE
ERO de
Matem
màtiques

A qui s
s’adreça

Als/les
estudiants/ess
de
nou
accés,
procedents de Batxilllerat que poden tenir
deficièn
ncies de formacció en aquesta àrea i que
accede
eixen als esstudis de Grrau en
Enginy
yeria en Tec
cnologies Ind
dustrials,
Grau en Enginyeria en Tecn
nologies
Aeroes
spacials i Gra
au en Enginy
yeria en
Vehicle
es Aeroespacia
als.
L'objecctiu fonamenta
al d'aquest curs
c
és
refrescar alguns conceptes ja estu
udiats al
batxille
erat i que són b
bàsics per pode
er cursar
sense
dificultat
le
es
assignaturres
de
matemàtiques del Grau en Enginy
yeria en
Tecnolo
ogies Aeroespacials i Grau en
Enginyeria en Vehicless Aeroespacials..

El cus s’imparte
eix durant 20 hores o 2 crèdits
ECTS i es cursa abans del com
mençament del
curs acadèmic (setembre).
L'enfocament é
és totalment pràctic. Inclou un
n
test inicial que
e permetrà a l'e
estudiant decidirr
quins aspectess ha de repas
ssar amb més
s
intensitat.



Raons trigonomètriques de la suma
d'angles, de l'anglle doble i de l'angle
meittat.
 Equa
acions trigonom
mètriques.
Geomettria analítica plana
 Equa
acions de la rec
cta. Angle entre rectes.
r
 Còniques: estudi de les equacions
canò
òniques o reduïd
des.

Programa

Derivad
des i integrals
 Càlc
cul de derivades
f
de les funcions
elem
mentals.
 Càlc
cul de primitives immediates.

Polinomis i equacions
 Propietats de les potèn
ncies i de les
s
operacions..
 Binomi de N
Newton.
 Operacionss amb fraccions i arrels.
 Equacions de 2n grau, biquadrades,
irracionals, exponencials i loga-rítmiques.

Àlgebra
a lineal
 Matrrius i determinan
nts.
 Reso
olució de sistem
mes.
 Equa
acions de la rec
cta i del pla.

Geometria elem
mental
 Teoremes de Pitàgores, de
d l'altura i del
catet.
 Àrees i períímetre de figures
s planes.
 Àrees i volu
ums de sòlids regulars.
Trigonometria plana
 Relacions fo
onamentals.
 Raons trigo
onomètriques d'a
angles notables.

Metodo
ologia
Cada se
essió constarà d’una 1a part que es
dedicarà
à a fer un breu resum teòric del tema, i
una 2a. Part on es faran
n exercicis pràcttics.
e curs és impre
escindible un te
emps de
Durant el
treball de l'estudiant, tant per ass
solir els
objectius mínims com per
p aprofundir i resoldre
r
mancan
nces i, així,
completar el procés
d'aprene
entatge. Per això, cada dia
d
es
proposa
arà feina addicio
onal, resolent els
s dubtes
a la sessió següent.

Sistem
ma d’avaluació
Es farà
à un examen ind
dividual al final del curs.
Es valo
orarà l'assistència a classe.

Matricula
La matrícula per aquest Curs es farà dins el
període ordinarri de matriculació
ó.

PROFE
ESSORAT
Aquestt curs estarà imp
partit per profess
sorat del
Departa
ament de:
-

Matemàtiques

LACES LIMITAD
DES
PL

