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Descrición
Nesta materia proporciónase formación básica en matemáticas relacionada co medio e os seus procesos
xeral
tecnolóxicos.
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 solucións a un público tanto especializado como
non especializado
CG1 Que os estudantes sexan capaces de desenvolver habilidades de análises, sínteses e xestión da información no sector
agroalimentario e do medio ambiente.
CG2 Que os estudantes sexan capaces de adquirir e aplicar habilidades e destrezas de traballo en equipo.
CE2 Coñecer e comprender os fundamentos básicos de matemáticas e estatística que permitan adquirir os coñecementos
especíﬁcos relacionados co medio e os procesos tecnolóxicos.
CT1 Capacidade de análise, organización e planiﬁcación.
CT3 Comunicación oral e escrita na lingua nativa e estranxeira.
CT4 Capacidade de aprendizaxe autónoma e xestión da información.
CT5 Capacidade de resolución de problemas e toma de decisións
CT9 Traballo en equipo de carácter interdisciplinar
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
RA 1 : Coñecer os fundamentos do cálculo diferencial de funcións de varias variables e as súas
CE2 CT4
aplicacións para interpretar e modelizar aqueles problemas nos que interveñen multitude de
CT5
causas e efectos.
RA 2 : Coñecer os fundamentos do cálculo integral de funcións de varias variables e as súas
CG1 CE2 CT4
aplicacións
CT5
RA 3 : Coñecer os conceptos da teoría de ecuacións diferenciais para ser capaces de interpretar e CB3
CE2 CT1
resolver os problemas xerados nas ciencias e a técnica.
CT4
CT5
RA 4 : Coñecer os métodos numéricos para a resolución de problemas para os cales non hai
CB3 CG1 CE2 CT1
solución a través de métodos exactos.
CT4
CT5
RA 5 : Utilizar os métodos numéricos para a resolución de ecuacións, integrais deﬁnidas e
CB3 CG1 CE2 CT1
problemas de valor inicial.
CT4
CT5
RA 6 : Representar a realidade mediante a descrición estatística de datos muestreados, efectuar CB3 CG1 CE2 CT1
estimacións e tomar decisións baseándose nas mesmas.
CT4
CT5
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RA 7 : Utilizar os métodos estatísticos para identiﬁcar e describir aspectos da realidade que
involucren o azar.

CB3

CG1

RA 8 : Capacidade de traballo en grupo e de comunicación oral e escrita

CB3
CB4

CG2

Contidos
Tema
I: Funcións de varias variables.

CE2

CT1
CT4
CT5
CT3
CT9

1.- Cálculo diferencial e aplicacións.
2.- Cálculo integral e aplicacións.
3.- Elementos da teoría de ecuacións diferenciais.
4.- Ecuacións diferenciais máis usuais.
5.- Sistemas de ecuacións diferenciais.
6.- Resolución numérica de ecuacións.
7.- Interpolación numérica.
8.- Integración numérica.
9.- Estatística descritiva.
10.- Inferencia estatística.

II: Ecuacións diferenciais.

III: Cálculo numérico.

IV: Introdución á estatística.

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
28
62
90
Resolución de problemas e/ou exercicios
14
28
42
Probas de resposta curta
3
15
18
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Sesión maxistral

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Descrición
Os temas exporanse detalladamente nas clases. O alumno deberá acudir ás fontes bibliográﬁcas e
aprender a buscar a información non facilitada en clase; desta maneira, incentivarase a
aprendizaxe autónoma.
Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a execución de rutinas, a aplicación de
fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. O alumno presentará exercicios e traballos durante o
curso.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas e/ou exercicios Nas titorías atenderase a aqueles alumnos que necesiten unha explicación máis
personalizada de cualquiera aspecto da materia.
Avaliación
Descrición
Resolución de problemas e/ou O alumno presentará exercicios e traballos durante o
exercicios
curso.
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8
Probas de resposta curta

Realización dunha proba escrita ﬁnal onde se avaliarán
todos os contidos da materia.
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
30
CB3 CG1 CE2 CT1
CB4 CG2
CT3
CT4
CT5
CT9
70
CB3
CE2 CT1
CT3
CT4
CT5

Outros comentarios sobre a Avaliación
1. Avaliación continua (convocatoria ordinaria)
Considérase que todos os alumnos deben ser avaliados de forma continua. A nota ﬁnal dun alumno obterase mediante a
suma das puntuacións obtidas en cada parte. Nesta modalidade, un alumno estará aprobado cando a súa nota ﬁnal sexa
maior ou igual que 5.
A cualiﬁcación obtida nas tarefas avaliables será válida tan só para o curso académico no que se realicen.
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2. Procedemento de avaliación para Xullo (convocatoria extraordinaria) e Fin de carreira:
O alumno que opte por examinarse nestas modalidades 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. Un
alumno estará aprobado cando a nota do seu exame sexa maior ou igual que 5.
3. Datas de avaliación
Convocatoria Fin de Carreira: 28 de Setembro de 2016 ás 16 horas.
Convocatoria ordinaria: 20 de Marzo de 2017 ás

horas.

Convocatoria extraordinaria: 14 de Xullo de 2017 ás 10 horas.
En caso de erro na transcrición das datas de exames, as válidas son as aprobadas oﬁcialmente e publicadas no taboleiro de
anuncios e na páxina web http://fcou.uvigo.es.
Lémbrase a prohibición do uso de dispositivos móbiles ou computadores portátiles en exercicios e prácticas dado que o Real
Decreto 1791/2010, do 30 de decembro, polo que se aproba o Estatuto do Estudante Universitario, establece no seu artigo
13.2.d), relativo aos deberes dos estudantes universitarios, o deber de :
"Absterse da utilización ou cooperación en procedementos fraudulentos nas probas de avaliación, nos traballos que se
realicen ou en documentos oﬁciais da universidade".
Bibliografía. Fontes de información
J. de Burgos, Cálculo Inﬁnitesimal de varias variables,
D.G. Zill, Ecuaciones diferenciales con aplicaciones,
R.L. Burden y J.D. Faires, Análisis Numérico,
J. Domènech, Bioestadística,

Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Matemáticas: Matemáticas/O01G261V01104
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