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Competencias
Código
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de
estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma
non especializado.
CG1 Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de análisis, síntesis y gestión de la información en el
sector agroalimentario y del medio ambiente.
CG2 Que los estudiantes sean capaces de adquirir y aplicar habilidades y destrezas de trabajo en equipo.
CE1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para
aplicar los conocimientos sobre algebra lineal, geometría, geometría diferencial, calculo diferencial e integral,
ecuaciones diferencial y en derivadas parciales, métodos numéricos, algorítmica numérica, estadística y optimización
CT1 Capacidad de análisis, organización y planiﬁcación
CT3 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa y extranjera
CT4 Capacidad de aprendizaje autónomo y gestión de la información
CT5 Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
CT8 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
RA1.- Adquirir os coñecementos matemáticos e a capacidade para expor e resolver algúns dos
CB3 CG1 CE1
problemas matemáticos que poidan exporse na enxeñaría. Adquirir a aptitude para aplicar os
CB4 CG2
coñecementos sobre alxebra lineal, xeometría, xeometría diferencial, calculo diferencial e integral,
métodos numéricos, algorítmica numérica, estatística e optimización. Adquirir a aptitude para
intercambiar coñecementos con profesores e compañeiros.
RA2.- Capacidade de analizar e expor problemas en termos matemáticos e interpretar as solucións CB3 CG1
CT1
en termos reais.
CB4
CT3
CT4
CT5
CT8
RA3.- Adquirir a capacidade de interpretar e asimilar as formulacións doutras persoas, sendo capaz CB3 CG1
CT1
de intercambiar información, puntos de vista e formulacións utilizando tanto a linguaxe habitual
CB4 CG2
CT3
como o cientíﬁco como o matemático.
CT8
Contidos
Tema
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Álxebra lineal.

Cálculo diferencial.
Cálculo integral.

Elementos de probabilidade.

1.- Espazos vectoriais.
2.- Aplicacións lineais.
3.- Matrices e determinantes.
4.- Resolución de sistemas de ecuacións lineais.
5.- Funcións reais de variable real, límites e continuidade.
6.- Derivación. Teoremas relacionados e aplicacións.
7.- Integral de Riemann.
8.- Cálculo de primitivas.
9.- Aplicacións da integración.
10.- Probabilidade. Concepto e propiedades.
11.- Variables aleatorias e as súas distribucións.

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Seminario
14
28
42
Traballo tutelado
2
32
34
Lección maxistral
26
45
71
Exame de preguntas de desenvolvemento
3
3
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Seminario

Traballo tutelado
Lección maxistral

Descrición
Ademais da resolución de problemas e cuestións, facilitarase que o alumno aprenda o manexo
dalgún software matemático, percibindo que a forma adecuada de facer matemáticas require do
mesmo.
O alumno deberá aprender de forma autónoma determinadas técnicas matemáticas de nivel
medio.
Os temas que se van a impartir exporanse coa axuda de presentacións, que se completarán con
explicacións detalladas na lousa. O alumno deberá acudir ás fontes bibliográﬁcas e aprender a
buscar a información non facilitada en clase; desta maneira, incentivarase a aprendizaxe
autónoma.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral Realizaranse titorías para o seguimento dos alumnos, tamén para a resolución de dúbidas das clases
teóricas e prácticas e, por último, para prácticas de laboratorio.
Seminario

Realizaranse titorías para o seguimento dos alumnos, tamén para a resolución de dúbidas das clases
teóricas e prácticas e, por último, para prácticas de laboratorio.

Traballo tutelado Realizaranse titorías para o seguimento dos alumnos, tamén para a resolución de dúbidas das clases
teóricas e prácticas e, por último, para prácticas de laboratorio.
Avaliación
Seminario

Descrición
Exame ao ﬁnal da materia. Asistencia, participación e resolución de
problemas e exercicios durante a realización das prácticas de
laboratorio. RA1, RA2 e RA3.

Traballo tutelado Valoración dos propios traballos e exame no seu caso sobre os
coñecementos adquiridos. RA1, RA2 e RA3.

Lección maxistral Exame ao ﬁnal da materia. RA1 e RA2.

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
30
CB3 CG1 CE1 CT1
CB4 CG2
CT3
CT4
CT5
CT8
30
CB3 CG1 CE1 CT1
CG2
CT3
CT4
CT5
CT8
40
CB3
CE1
CB4

Outros comentarios sobre a Avaliación
Os alumnos que non se acollan ao sistema de avaliación continuada durante o período presencial poderán examinarse nas
datas sinaladas pola Facultade (100% de la nota) . En Segunda Edición celebrarase un exame na data sinalada pola
Facultade de Ciencias. En caso de erro na transcrición das datas dos exames, as válidas son as aprobadas oﬁcialmente e
publicadas no taboleiro de anuncios e na web do Centro.
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As datas e horas sinaladas pola Facultade de Ciencias para a realización dos exames son
Fin de Carreira 07/09/2020 ás 10 horas.
Primeira Edición 17/11/2020 ás 10 horas.
Segunda Edición 30/06/2021 ás 10 horas.
Os alumnos con responsabilidades laborais (ou de índole similar) e que non poidan asistir de modo regular ás clases poderán
examinarse nas datas sinaladas pola Facultade.
Convocatoria ﬁn de carreira: o alumno que opte por examinarse en ﬁn de carreira será avaliado unicamente co exame (que
valerá o 100% da nota). En caso de non asistir ao devandito exame, ou non aprobalo, pasará a ser avaliado do mesmo xeito
que o resto de alumnos.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Ayres, Frank, Cálculo diferencial e integral, 3ª edición, McGraw-Hill, 1990
Ayres, Frank, Cálculo, 4ª edición, Mcgraw-Hill, 2001
Barbolla, Rosa, Álgebra lineal y teoría de matrices, 1ª edición, Prentice Hall, 1998
Spiegel , Murray, Estadística, 3ª edición, McGraw-Hill, Interamericana, 2002
Bibliografía Complementaria

Recomendacións
Materias que continúan o temario
Matemáticas: Ampliación de matemáticas/O01G281V01204

Plan de Continxencias
Descrición
A presente guía esta concibida para ser desenvolvida en modalidade presencial. Ante a incerta e imprevisible evolución da
alerta sanitaria provocada polo COVID-19, establécense as seguintes planiﬁcacións extraordinarias que se activarán no
momento en que as administracións e a propia Universidade de Vigo determíneno.
1. MODALIDADE MIXTA: unha parte dá docencia realizarase de modo presencial e outra parte a través do Campus Remoto
dá U. de Vigo.
1.1. ADAPTACIÓN DÁS METODOLOXÍAS:
1.1.1. SESIÓN MAXISTRAL: Aqueles alumnos que determinen as autoridades académicas seguirán as sesións maxistrais
presencialmente, os restantes seguiranas a través do Campus Remoto.
1.1.2. SEMINARIOS: Aqueles alumnos que determinen as autoridades académicas seguirán os seminarios presencialmente,
os restantes seguiranos a través do Campus Remoto.
1.1.3. TRABALLO TUTELADO: os alumnos elaborarán e presentarán os seus traballos online, as titorías e orientacións serán
no despacho virtual do profesor, pedindo cita previa ao e-mail do profesor.

1.2. AVALIACIÓN:
1.2.1. FIN DE CARREIRA: Non se establecen cambios debido ao escaso número de alumnos previsibles e a dispoñibilidade de
aulas na data sinalada.
1.2.2. FIN DE BIMESTRE/CUATRIMESTRE: Non se establecen cambios, salvo que as probas e exames presenciais realizaranse
nun número maior de aulas e co concurso doutros profesores. De sinalarse pola Facultade a conveniencia de que as probas
e exames presenciais substitúanse por probas e exames virtuais seguiranse ditas instrucións. Todo o devandito é válido
tamén para as probas relacionadas cos traballos tutelados.
1.2.3. SEGUNDA OPORTUNIDADE: Non se establecen cambios, salvo que as probas e exames presenciais realizaranse nun
número maior de aulas e co concurso doutros profesores. De sinalarse pola Facultade a conveniencia de que as probas e
exames presenciais substitúanse por probas e exames virtuais seguiranse ditas instrucións.
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1.3. TITORÍAS: as titorías realizaranse no despacho virtual do profesor, pedindo cita previa ao e-mail do profesor.

2. MODALIDADE NON PRESENCIAL: toda a docencia realizarase a través do Campus Remoto da U. de Vigo.
2.1. ADAPTACIÓN DÁS METODOLOXÍAS:
2.1.1. SESIÓN MAXISTRAL: todos os alumnos seguirán as sesións maxistrais a través do Campus Remoto.
2.1.2. SEMINARIOS: todos os alumnos seguiranas os seminarios a través do Campus Remoto.
2.1.3. TRABALLO TUTELADO: os alumnos elaborarán e presentarán os seus traballos online, as titorías e orientacións serán
no despacho virtual do profesor, pedindo cita previa ao e-mail do profesor.

2.2. AVALIACIÓN:
Non se establece outro cambio que a realización de todas as probas e exames en forma virtual. Isto é válido para todas as
probas e exames sinalados na guía e en particular para
2.2.1. FIN DE CARREIRA
2.2.2. FIN DE BIMESTRE/CUATRIMESTRE,
2.2.3. SEGUNDA OPORTUNIDADE

2.3. TITORÍAS: as titorías realizaranse no despacho virtual do profesor, pedindo cita previa ao e-mail do profesor.

Páxina 4 de 4

