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Limiar
Esta memoria resume o traballo desenvolvido na Facultade durante os cursos 2004/05 
e 2005/06 polo grupo de profesores participantes nas Experiencias Piloto de Adaptación 
ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) impulsadas pola Axencia de Calidade 
do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). A adaptación ao European Credits Tranfer 
System (ECTS) esixe cambios nas metodoloxías de ensino-aprendizaxe que todos debe-
mos encetar e que a Facultade de Matemáticas afronta con decisión. Os esperanzadores 
resultados destas experiencias son unha fonte de confianza no futuro desta titulación na 
súa adaptación ás directrices europeas.

Desde o Decanato agradecemos a vontade de participación amosada por este numeroso 
grupo de profesores do Primeiro Ciclo (ámbito no que a Facultade decideu desenvolver as 
experiencias) pero tamén aos do Segundo Ciclo que se sumaron á inciativa.

Destacamos tamén o apoio material e asesoramento que recibimos en todo momento da 
ACSUG e da Vicerreitoría de Calidade e Planificación Estratéxica da USC. Finalmente que-
remos facer unha mención especial do traballo do persoal administrativo da Facultade 
na elaboración deste informe.

Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2007

Juan M. Viaño

Decano
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1. A Facultade de Matematicas da USC
A Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela é a única Facul-
tade de Matemáticas do Sistema Universitario de Galicia e imparte só a titulación de Li-
cenciado en Matemáticas. Incorporouse ao Proxecto da Experiencias Piloto de Adaptación 
ao Espazo Europeo de Educación Superior no cursos 2004/05 (segundo cuadrimestre) e 
2005/06, despois de ser seleccionada para este fin pola Axencia de Calidade do Siste-
ma Universitario de Galicia (ACSUG).

Os estudios de matemáticas na Universidade de Santiago de Compostela son relativa-
mente recentes, se pensamos que a propia universidade conta con máis de cincocentos 
anos de historia. Se ben as matemáticas estiveron presentes na Universidade de Santia-
go dende, polo menos, mediados do século XVIII, época na que existía a cátedra de “Ars 
Mathematicae”, temos que agardar ata a segunda metade do século XX para o estable-
cemento de estudios conducentes a un título de matemáticas.

A Sección de Matemáticas comezou a funcionar no curso 1957-58 (B.O.E. de 22 de outu-
bro de 1957) dentro da antiga Facultade de Ciencias, que se creou no ano 1845 e que xa 
contaba coa Sección de Química dende o ano 1922, e que tamén acollería ás Seccións 
de Bioloxía, a partires do curso 1966-67, e a de Física, a partires do 1976-77.

A Facultade de Matemáticas instituíuse como tal polo decreto regulador do 14 de ou-
tubro de 1977, publicado no B.O.E. do 11 de novembro dese ano. Non obstante, non 
é ata mediados dos anos oitenta do século XX que as Facultades de Bioloxía, Física e 
Matemáticas abandonan o edificio da Facultade de Ciencias, que dende o ano 1961 era 
o edificio que hoxe ocupa a Facultade de Química, e pasan ás súas actuais ubicacións 
no Campus Sur.

Nesta etapa tivo importancia o Colexio Universitario de Lugo, que albergou unha Sección 
de Matemáticas dende o ano 1972 ata a súa supresión no 1988. Alí se impartían os tres 
primeiros cursos da Licenciatura de Matemáticas.

A división da Facultade nos Departamentos de Álxebra, Análise Matemática, Estatística 
e Investigación Operativa, Matemática Aplicada e Xeometría e Topoloxía levouse a cabo 
coa implantación da Lei de Reforma Universitaria no curso 1985-86. É salientable o feito 
de que ata o momento da segregación das universidades galegas no ano 1989, estes 
departamentos aportaban profesorado para os sete campus universitarios de Galicia. Na 
actualidade conta con 100 profesores dos que unha pequena porcentaxe (20%) impar-
ten clase tamén noutros centros: Facultade de Química, Facultade de Farmacia, Escola 
Universitaria de Óptica e Optometría, Escola Técnica Superior de Enxeñería, etc.... Tamén 
un 20% do profesorado ten máis de 54 anos de idade (ver táboa).

No ano 1996 creouse o Instituto de Matemáticas, un centro de investigación, docencia, 
especialización, aplicación e divulgación das matemáticas que comparte sede e mem-
bros coa Facultade de Matemáticas.

Departamentos Profesores >54 Idades

ÁLXEBRA 17 2 59,63

ANÁLISE MATEMÁTICA 18 10 55,58,58,59,60,61,63,63,
64,67
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ESTATÍSTICA E I.O. 22 1 55

XEOMETRÍA E TOPOLOXÍA 16 6 55,55,57,58,58,60

MATEMÁTICA APLICADA 28 1 56

TOTAL 101 20

Alomenos catro planos de estudio precederon ó Plano do 2000 (B.O.E. de 16 de marzo 
de 2001), que é o que hoxe se imparte. É un plano de estudios de dous ciclos, estructu-
rado en 300 créditos e cuadrimestres, e permite acadar o título de Licenciado en Mate-
máticas coas Orientacións de Estatística e Investigación Operativa, Matemática Aplicada 
e Matemática Pura.

A Facultade de Matemáticas da USC realizou un Autoinforme de Avaliación no ano 2001 
dentro do Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades Españolas. En 
este autoinforme recoñécese a inexistencia formal de obxectivos específicos da titulación 
de Matemáticas, agás o de formar matemáticos cun nivel digno no contexto español/eu-
ropeo. Non obstante, débese destacar que no plan de estudios vixente téñense deseñado 
especialidades (Matemática Pura, Matemática Aplicada, Estatística e Investigación Ope-
rativa) que pretenden proporcionar aos alumnos que as cursen certas saídas laborais fora 
da tradicional docencia. Neste sentido nas enquisas de inserción laboral feitas nos anos 
2001 e 2004, constátase que actualmente un 52% dos licenciados traballa nun ámbito 
empresarial distinto da docencia.

Nas tres Universidades de Galicia existen grupos de investigación en Matemáticas. Varios 
deles son grupos de excelencia, que en ocasións foron pioneiros e innovadores nas súas 
áreas, e incluso o xermolo doutros equipos en toda España. Estes grupos teñen mostra-
do unha alta capacidade de formación de investigadores, medida no número de teses 
doutorais defendidas (76 no decenio 1996-2005) e no recoñecemento da calidade dos 
seus programas de doutoramento. Actualmente na Facultade impártense tres programas 
de doutoramento (os dous últimos con mención de calidade do MEC).

• Matemáticas (Álxebra, Análise Matemática, Xeometría e Topoloxía)
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• Estatística e Investigación Opertativa

• Métodos matemáticos e simulación numérica en enxeñería e ciencias aplica-
das (convertido a Máster con doutoramento no curso 2006/07).

Asemade, a calidade media e a cantidade das súas publicacións en revistas interna-
cionais de recoñecido prestixio é máis que notable. Baste con sinalar que as Matemáti-
cas en España experimentaron un desenvolvemento espectacular nosúltimos vinte anos, 
pasando dun 0,3% de total de artículos del Science Citation Index (SCI) en 1980 a un 
4,42% no quinquenio 1997-2001 e casi un 5% na actualidade e que a participación dos 
equipos galegos neste esforzo investigador non é desprezable, xa que por exemplo as 
tres Universidades galegas alcanzaron un 7% do total de proxectos de investigación en 
Matemáticas concedidos polo Ministerio de Ciencia y Tecnología nas convocatorias do 
trienio 2000-2002.

Ademais das publicacións científicas e da dirección de teses, os investigadores de Galicia 
en Matemáticas amosan un nivel máis que aceptable en todos los indicadores usuais 
de calidade da producción científica como son: asistencia a congresos, organización de 
eventos, estancias en centros de investigación, visitas de investigadores, solicitude e 
xestión de proxectos de investigación, participación en organismos de asesoramento e 
avaliación, ou participación en tarefas editoriais de revistas científicas.

Os grupos galegos de investigación en Matemáticas manteñen una estreita cooperación 
con equipos de diferentes países, e teñen unha visibilidade internacional excelente, como 
proba o número de doutores formados no estranxeiro, a calidade e cantidade das visitas 
e estancias de investigadores, ou la participación en proxectos europeos.

Por outra parte,a Facultade participa nun lugar relevante nas iniciativas estratéxicas que 
están definindo o futuro da investigación matemática e o desenvolvemento da infraes-
tructura necesaria. Basta con dicir que en Santiago de Compostela celebrouse no 2004 
a II Jornada para la creación de un Centro Nacional de Matemáticas, na que interviron 
responsables de centros e axencias de investigación de varios países e que foi a orixe 
do Proxecto Ingenio-Mathematica dentro do Programa Consolider-Ingenio 2010 no que 
teñen participación activa varios de grupos de investigación da Facultade. A ubicación en 
Galicia, con toda probabilidade en Santiago de Compostela, do Centro de Investigación 
Aplicada en Tecnoloxía Computacional e Modelización Matemática e outro logro esencial 
da comunidade matemática galega no seu conxunto.

A comunidade académica considera necesaria unha maior interacción co mundo indus-
trial. Esto, que é a norma nos países avanzados, atopa aínda grandes dificultades en 
Galicia, tanto pola baixa densidade do tecido industrial como pola falta dunha tradición 
de colaboración. Non obstante, no campo das Matemáticas existen en Galicia exemplos 
concretos de colaboración e de contratos entre departamentos universitarios e empresas, 
en temas como modelización e simulación numérica de procesos, computación, estatís-
tica e investigación operativa.

Por outro lado, os rápidos avances no campo da informática e da computación fan apa-
recer ferramentas, programas e paquetes de complexidade crecente, que requiren a for-
mación de expertos matemáticos para traballos de simulación numérica, análise de datos 
ou optimización. Os grupos galegos están tendo un protagonismo significativo nas activi-
dades encamiñadas á transferencia de coñecemento matemático ao sector productivo, 
promovendo o uso de métodos e técnicas matemáticas na industria e  na empresa en 
xeral, así como na investigación en temas de interese para o desenvolvemento tecnolóxi-
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co que involucran varios grupos de investigación matemática con aplicacións en distintos 
ámbitos da industria, á empresa, á saúde, ao medio ambiente, etc. A experiencia de 
colaboración coa industria remontase a principios da década de 1980. Dende aquela 
asináronse case un centenar de contratos con diversas empresas e institucións.

A Facultade de Matemáticas é consciente do momento crucial que está a vivir neste inicio 
do século XXI. Por unha banda, o seu prestixio fíxoa merecedora de ser nomeada como 
sede do I Encontro das Sociedades Latinoamericanas de Matemáticas no ano 2003 e 
da XV Asemblea Xeral da Unión Matemática Internacional (IMU) no ano 2006, que por 
primeira vez se celebraba en España en máis de 100 anos de existencia. Estes aconte-
cementos, que coinciden coa celebración en Madrid, do Congreso Internacional de Mate-
máticos (ICM) colocaron as matemáticas españolas e a nosa Facultade na primeira liña 
do escaparate mundial das matemáticas pois fomos visitados, non só polos máis altos 
representantes das matemáticas dos 67 países que compoñen a Unión senón tamén, por 
case 4000 matemáticos do mundo enteiro.

A pesares deste momento extraordinario e da explosión matemática que estamos vivindo 
no noso país, a nosa Facultade (igual que as de toda España) sofre unha progresiva di-
minución do número de alumnos de novo ingreso que, sen ser privativo desta titulación, 
está tendo unha incidencia moi negativa que se agranda, se cabe, coas altas taxas de 
abandono nos dous primeiros anos, que tradicionalmente se veñen producindo na titula-
ción de Matemáticas.

A finais dos anos 90 as taxas de abandono no primeiro ano estaban en torno ao 40%.  
Conscientes desta situación a Facultade puxo en marcha dende o ano 2001 unha serie 
de medidas tendentes a captar novos alumnos, aumentar os niveis de rendemento e 
reducir as taxas de abandono de alumnos. Entre estas medidas citamos as seguintes:

• Actividades de captación de novos alumnos

¬ Charlas de presentación da titulación en colaboración co programa “A 
ponte da USC co Ensino Medio”

¬ Especial presencia e colaboración nos concursos de captación de alum-
nos con especial talento e querencia polas matemáticas (olimpíadas, 
premios, ...)

¬ Elaboración e envío de trípticos aos centros de ensino medio

¬ Exposicións e actividades de portas abertas na Facultade (Semana da 
Ciencia, Fractais, Fotografía Matemática,...)

• Atención especial ao alumnado

¬ Cursos de nivelación

¬ Duplicación da docencia en 1º e 2º cuadrimestre do primeiro curso

¬ Titores personalizados para todo o primeiro ciclo

¬ Titorías programadas en todo primeiro ciclo

• Mellora xeral da organización do centro

¬ Libre elección de grupo

¬ Publicación da guía da Facultade cos programas das materias
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¬ Coordinación da docencia e dos exames en grupos da mesma materia

¬ Adecuación dos exames ós contidos impartidos e introducción de siste-
mas de avaliación alternativos.

¬ Cumprimento de prazos de revisión de exames e entrega de notas

¬ Equipamento moderno e uso cotián de medios audiovisuais e informá-
ticos.

¬ Libre acceso á sala de ordenadores e servicios de rede e correo.

• Incremento de materias e actividades de libre configuración na Facultade

¬ Informática, códigos e criptografía, lóxica formal, didáctica da matemá-
tica, xeometría e civilización, filosofía da matemática, cálculo de estruc-
turas, inglés...

¬ Ciclo de charlas “Unha andaina pola matemática” que tenta presentar 
as relacións das matemáticas con todos os eidos do saber a nivel ase-
quible para alumnos do 2º ciclo.

• Incorporación das novas tecnoloxías na docencia para innovación do ensi-
no/aprendizaxe

¬ Uso complementario de paquetes de software didáctico en certas ma-
terias

¬ Docencia, titoría e prácticas virtuais

• Traballos academicamente dirixidos (TAD’s) para alumnos do 2º ciclo

• Prácticas de empresa

¬ Profesores titores de prácticas que se coordinan con Consello Social

¬ Bolsa de empresas receptoras

¬ Prácticas en servicios, departamentos ou institutos da propia Universi-
dade.

• Foro de emprego para matemáticos (licenciados e alumnos do 2º ciclo): 
Distintas empresas que empregan matemáticos acoden a Facultade para 
presentar a súa actividade e o perfil dos seus traballadores, recollen currí-
culos e mesmo realizan probas de selección para posible contratación. Nos 
dous últimos anos, o foro ampliouse a licenciados e alumnos dos últimos 
cursos de Física e Informática.

• Programas de intercambio con Universidades Europeas e Españolas:

¬ Erasmus/Sócrates

¬ Séneca/Sicue.

Entre estas medidas de renovación da nosa titulación ocupa un lugar moi 
destacado a mobilización do profesorado da Facultade na participación 
activa en:
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— Programas de Formación e Innovación docente posto en marcha pola Vice-
rreitoría de Calidade e Planificación Estratéxica: cursos sobre uso de novas 
tecnoloxías, docencia virtual, elaboración de guías docentes, etc nos que 
participaron case o 50% do profesorado da Facultade.

— Programa de Experiencias Piloto de Adaptación ao Espazo Europeo de Edu-
cación Superior (EEES), promovido pola Axencia de Calidade do Sistema 
Universitario de Galicia (ACSUG) durante os cursos 2004/05 e 2005/06, 
cuxos resultados e avaliación son obxecto do presente informe. Nos aparta-
dos seguintes do informe descríbense máis polo miúdo estas experiencias: 
proxectos iniciais, informes de conclusión e recomendacións. Polo de agora 
basta con dicir que participaron un total de 28 profesores (22 con docencia 
en primeiro ciclo dun total de 49), que cubriron un total de 23 materias das 
que 16 son troncais e obrigatorias do primeiro ciclo (dun total de 22) e o 
resto optativas ou troncais do segundo ciclo.

Con seguridade son moitos os factores que inflúen nos esperanzadores resultados que 
mostramos a continuación pero estamos convencidos que a batería de medidas citadas, 
postas en marcha co esforzo de todos, tivo e ten moitísimo que ver.

• O número de alumnos de novo ingreso mantense en torno aos 60 alumnos 
e mesmo se incrementou sensiblemente no curso 2006/07, de modo que 
a nosa facultade está entre as que máis alumnos novos recibe nos últimos 
anos. Os datos das táboas seguintes son bastante elocuentes a este res-
pecto.A taxa de abandono despois do primeiro curso reduciuse drastica-
mente no último ano baixando a un 11% no curso 2006-07 (porcentaxe de 
alumnos do curso 2005-06 que non se matricularon no curso 2006-07). 
No curso anterior 2005-06 aínda foi de case o 21% e nos cursos finais do 
século pasado chegou a ser do 35% no primeiro ano e do 45% nos dous 
primeiros.
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ALUMNOS DE NOVO INGRESO EN MATEMÁTICAS
FONTE: www.ine.es

UNIVERSIDADE/
CURSO

20
04

/0
5

20
03

/0
4

20
02

/0
3

20
01

/0
2

20
00

/0
1

19
99

/0
0

19
98

/9
9

TO
TA

L

M
ED

IA

Complutense de Madrid 163 191 175 200 292 325 286 1632 233

U.N.E.D. 207 329 295 354 36 61 327 1609 230

Sevilla 49 77 105 93 114 158 367 963 138

Barcelona 67 104 114 112 136 169 230 932 133

Autónoma de Madrid 74 80 72 101 100 233 242 902 129

Valencia (Est. General) 53 59 100 89 169 156 176 802 115

Granada 60 66 87 83 137 105 166 704 101

Santiago 57 55 65 44 68 119 163 571 82

La Laguna 32 47 57 72 69 86 124 487 70

Autónoma de Barcelona 47 36 40 57 70 98 88 436 62

Málaga 23 20 35 45 62 80 107 372 53

Alicante 28 31 47 57 53 77 69 362 52

Politécnica de Cataluña 40 49 50 54 51 58 51 353 50

Cádiz 16 17 19 36 88 72 88 336 48

Murcia 29 33 41 39 38 69 85 334 48

País Vasco 42 34 24 47 28 57 78 310 44

Zaragoza 35 29 32 35 47 44 84 306 44

Oviedo 25 28 29 32 34 46 64 258 37

Salamanca 21 20 23 31 32 38 69 234 33

Extremadura 17 22 26 21 21 35 57 199 28

Valladolid 29 20 23 24 24 33 46 199 28

Islas Baleares 24 24 26 23 14 28 36 175 25

Cantabria 11 12 15 18 21 32 51 160 23

La Rioja 19 22 28 11 20 13 26 139 20

Almería 8 5 8 27 23 32 28 131 19

TOTAL 1176 1410 1536 1705 1747 2224 3108 12906 1844

MEDIA 47 56 61 68 70 89 124 516 74
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• Relacionado sen dúbida co dato anterior está a agradable constatación de 
que os niveis de rendemento incrementáronse sensiblemente nos último 
anos en tódolos cursos do primeiro ciclo. Aquí mostramos a evolución da 
porcentaxe de éxito no primeiro curso nos tres últimos anos. Estamos se-
guros que o esforzo de profesores e alumnos na implicación das medidas 
mencionadas e nas experiencias piloto de adaptación ao EEES están detrás 
destes resultados que nos enchen de esperanza para o futuro da titulación.

Para completar a visión da titulación no momento de incorporarse a Experiencias Piloto 
Implantación do Espazo Europeo de Educación Superior coidamos que é de gran interese 
engadir a esta introducción os resultados da enquisa sobre traballo dos alumnos realiza-
da na Facultade durante os cursos 2000/01 e 2001/02, esto é, nos cursos inmediata-
mente anteriores a realización das experiencias (cursos 2004/05 e 2005/06).

Para obter datos fiables que orienten ao profesorado na asignación de créditos ECTS ás 
distintas materias que actualmente se imparten na titulación de Matemáticas, temos de-
señado unha enquisa para alumnos e outra para profesores referidas ás materias troncais 
e obrigatorias. Desta maneira pretendeuse, por unha banda, ter unha estimación xeral 
das horas de traballo dos alumnos en cada materia e, pola outra, contrastar este traballo 
dos estudiantes co que pensa o profesor que é necesario realicen.
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A enquisa dos alumnos pasouse en horas de clase e cada alumno respondía en tódalas 
materias que tiña cursado con independencia de que a tivera ou non superado. O cues-
tionarios pasados aos alumnos e os profesores foron os seguintes:

Cuestionario da enquisa ECTS aos alumnos

Indica aproximadamente o tempo invertido en cada materia na que estiveses matricu-
lado durante o ano académico 2000-01 e durante o primeiro cuadrimestre do presente 
curso 2001-02, tanto se a superaches como se non.

Dentro do tempo invertido en cada materia deberías contar alomenos o tempo dedicado 
ás seguintes actividades, sempre que garden relación coa materia:

• estudiar, xa fose de forma individual ou en grupo;
• pasar apuntes;
• facer problemas;
• realiza-los exames;
• preparar traballos para expoñer en clase ou para entregar ó profesor;
• face-las prácticas encargadas polo profesor;
• utilizar un ordenador para preparar ou para buscar material académico;
• facer xestións na biblioteca, fotocopiadora, etc.

e, en xeral, o tempo dedicado a calquera actividade relacionada coa materia, pero con 
dúas excepcións: a asistencia a clase (isto é, as horas lectivas de cada materia) e o 
tempo dedicado ós traslados (desde casa á facultade, por exemplo).

Non esquezas que se pide o tempo total, polo que tamén deberás ter en conta o tempo 
que e dedicaches a estudiar durante os períodos non lectivos, incluíndo tanto as épocas 
de exame como as vacacións de Nadal, Semana Santa e de verán.

Nome da materia ¿Aprobaches? (Sí/Non) Nº de horas

Introducción á análise 
matemática

Xeometría métrica

Álxebra linear e multilinear

Cálculo diferencial e integral

Informática

Introducción ó cálculo numérico

Topoloxía dos espacios 
euclidianos

Análise numérica matricial

Diferenciación funcións v.v.r.

Integración funcións v.v.r.

Introducción ás e.d.o.
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Introducción ó cálculo de 
probabilidades

Xeometría afín e proxectiva

Topoloxía

Curvas e superficies

Elementos de variable complexa

Inferencia estatística

Introducción á álxebra

Métodos numéricos

Series de Fourier e introducción 
edp’s

Teoría global de superficies

Vectores aleatorios

Xeometría e topoloxía

Teoría da medida

Álxebra

Análise funcional en espacios 
Banach

Cálculo numérico    

Ecuacións difererenciais 
ordinarias   

Outras materias ¿Aprobaches?(Sí/Non) Nº de horas

Cuestionario da enquisa ECTS ós profesores

Materia:  

Profesor(es):  

Horas presenciais (alumno e profesor) de clase de teoría (cuadrimestre) (A)

Horas presenciais (alumno e profesor) de clase de prácticas de pizarra (cuadrimestre) (B)

Horas presenciais (alumno e profesor) de clase de seminario/laboratorio (cuadrimestre) (C)

TOTAL HORAS PRESENCIAIS (A+B+C)) (D)
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Horas que considero debe estudiar un alumno medio por cada hora de clase de teoría (F)

Horas que considero debe estudiar un alumno medio por cada hora de clase de prácticas de 
pizarra (G)

Horas que considero debe estudiar un alumno medio por cada hora de clase de seminario/
laboratorio (H)

Número total de horas-alumno para estudiar as clases de teoría (AxF) (I)

Número total de horas-alumno para estudiar as clases de prácticas de pizarra (BxG) (J)

Número total de horas-alumno para estudiar as clases de seminario/laboratorio (CxH) (K)

TOTAL HORAS ESTUDIO DAS CLASES PRESENCIAIS (I+J+K) (L)

Horas que considero debe investir un alumno medio para resolver boletíns de problemas ou similar (M)

Horas que considero debe investir un alumno medio para preparar traballos solicitados polo 
profesor (N)

Horas que considero debe investir un alumno medio en outras tarefas relacionadas coa esta 
materia (O)

Horas dedicadas a facer controis parciais e/ou exames (cuadrimestre) (P)

TOTAL HORAS ESTUDIO EN TAREFAS ADICIONAIS (M+N+O+P) (Q)

NÚMERO TOTAL DE HORAS-ALUMNO PARA PREPARAR ESTA MATERIA (D+L+Q) (R)

NÚMERO DE ECTS (EUROPEAN CREDITS TRANSFER SYSTEM - 1600 HORAS=60 ECTS) (S)

Resultados da enquisa: horas de dedicación a cada materia
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Como conclusións máis salientables deste estudio (non esquezamos que se trata tan só 
dunha enquisa) destacamos:

• A importante diferencia entre o tempo de estudio real dos estudiantes de 1º 
curso (1,07 horas / 1 hora de clase) e o tempo que os seus profesores pen-
san que deberían estudiar (1,85 horas / 1 hora de clase). Os alumnos non 
son conscientes do esforzo que os seus profesores lles están demandando. 
¿Pode explicar esto os altos niveis de fracaso e abandono no 1º curso?.

• A medida que os alumnos avanzan na carreira toman conciencia de que de-
ben aumentar o tempo de estudio que coincide co que o profesor considera 
necesario.

• En 4º curso a diferencia é agora a inversa: o profesor non parece ser cons-
ciente do esforzo global que os alumnos deben facer nas materias deste 
curso o que redunda nunha dificultade importante para superalas (o que 
parece coincidir bastante coa realidade).

• Tanto se nos guiamos pola opinión dos alumnos como pola dos profesores 
atopamos que na actual Licenciatura de Matemáticas o tempo medio de 
estudio por cada hora de clase estaría nas 1,75 horas.

• Tendo en conta que o Plan de Estudios actual consta de 3000 horas de 
clase presencial cun promedio de 600 horas por cada un dos 5 cursos, 
concluiríamos que un alumno medio debería dedicar ó estudio e traballo 
persoal por cada curso 600 x 1,75 =1050 horas. Polo tanto o tempo de 
traballo total sería 600+1050=1650 horas, é dicir, os 60 ECTS que se pro-
pugnan como traballo dun estudiante medio nun ano académico.
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• Se realizamos a mesma conta curso a curso vemos que esta horas de traba-
llo estarían repartidas desigualmente:

Curso Opinión profesores Opinión alumnos

1º 1710 1242

2º 1578 1680

3º 1626 1668

4º 1680 1944

Remataremos esta panorámica sobre a titulación de Matemáticas mostrando os resulta-
dos globais e por departamentos da enquisa de avaliación do profesorado nos últimos 4 
cursos académicos. Son os seguintes:

Enquisa de avaliación do profesorado – Fac de Matemáticas 

Departamento 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

ALX 3,36 3,41 3,43 3,20

ANM 3,36 3,42 3,40 3,46

EIO 3,40 3,37 3,31 3,32

MAP 3,48 3,31 3,42 3,36

XeT 3,82 3,76 3,69 3,71

FAC 3,41 3,48 3,53 3,38

USC 3,35 3,35 3,37 3,38



Avaliación da experiencia piloto de adaptación de materias ao 
crédito europeo na Facultade de Matemáticas (2004-05, 2005-06)
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2.  Deseño e desenvolvemento xeral do 
proxecto de experiencias piloto de adapta-
ción ao EEES 

A Facultade de Matemáticas da USC incorporouse ao Programa de Experiencias Piloto de 
Adaptación ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), promovido pola Axencia 
de Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), durante os cursos 2004/05 
e 2005/06. A Comisión de Docencia aprobou as liñas de actuación para cada curso 
académico e acordou propoñer a realización da experiencia a tódolos profesores das ma-
terias troncais e obrigatorias do Primeiro Ciclo cuxa participación sería voluntaria. Estas 
serían as experiencias das que se faría un seguimento formal, permitindo a participación 
daqueles profesores do 2º ciclo que voluntariamente tamén quixesen facelo. Finalmente, 
participaron un total de 28 profesores (22 con docencia en primeiro ciclo dun total de 
49), que cubriron un total de 23 materias das que 16 son troncais e obrigatorias do pri-
meiro ciclo (dun total de 22) e o resto obrigatorias/optativas do segundo ciclo. As liñas 
de actuación aprobadas e a relación de profesores e materias, para cada curso, que de-
cidiron colaborar no proxecto figuran a continuación. O feito de que a proposta da ACSUG 
de incluír a Licenciatura de Matemáticas nas experiencias piloto do EEES non foi coñecida 
na Facultade ata ben entrado o curso 2004/05 fixo que neste curso as experiencias só 
se puidesen facer no 2º cuadrimestre e o número de participantes foi necesariamente 
máis reducido.

Liñas de actuación no curso 2004/05 (Comisión de Docencia 01/03/05).

1. Actividades de información e formación do profesorado.

• Curso: “Innovación e EEES en Matemáticas”, organizado no marco do Pro-
grama de Formación e Innovación Docente” do Vicerrectorado de Calidade 
e Planificación Estratégica: 10 h. asistencia + realización práctica da guía 
docente.

• Conferencia: “O Espazo Europeo de Educación Superior: un reto para o 
profesor de Matemáticas” a cargo de D. Marco Castrillón López (UCM) no 
marco de “Unha Andaina pola Matemática”.

• Sesión de traballo: “Experiencias de innovación na Facultade de cara ó 
EEES na Facultade” coa participación de distintos profesores da Faculta-
de.

• Sesión de traballo “Iniciativas para a converxencia ó EEES en Matemáti-
cas” coa participación de profesores doutras facultades Españolas.

• Realización e publicación dunha memoria sobre a situación actual da 
Facultade de Matemáticas que recolla datos sobre

1. Situación laboral e competencias dos licenciados dos últimos 5 
anos

2. Valoración en créditos europeos por parte de alumnos e profesores.

3. Parámetros de rendemento da Facultade nos últimos cursos.
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2. Actividades dos profesores participantes.

O profesorado implicado nas experiencias piloto no segundo cuadrimestre do presente 
curso 2004-2005 deberá programar a súa actividade docente intentando, como mínimo, 
cumprir os seguintes obxectivos:

• Redactar un Proxecto da Experiencia (cun mínimo de 2 páxinas e un máxi-
mo de 4 ) que será sometido a aprobación da Comisión de Docencia.

• Redactar unha Guía Docente da súa materia o máis completa posible, 
tomando como base a guía que xa figura no POD. Ademais dos cursos es-
pecíficos para esta tarefa, a Facultade poderá adaptar algúns documentos 
de axuda, utilizados noutros centros ou universidades. Esta Guía pode ser 
un dos resultados da experiencia.

• Controlar o tempo de traballo invertido polos alumnos na súa materia ao 
longo do cuadrimestre. Esta información é fundamental de cara á unha pro-
gramación conxunta de cada curso académico. Os profesores deben pactar 
cos alumnos a recollida desta información de forma seria e veraz sobre o 
seu traballo diario (información que non será utilizada para a cualificación). 
Entendemos que será de gran axuda unha plantilla de seguimento semanal 
que os alumnos poden cubrir (a Facultade preparará un modelo).

• En canto á actividade docente na aula, potenciar a asistencia dos seus 
alumnos, especialmente aos seminarios e titorías. Para eso é importante 
incorporar a asistencia e aproveitamento á cualificación, por exemplo, me-
diante a realización de controis escritos ou orais nesas horas, actividades 
de discusión, valoración de hipóteses, tormenta de ideas e dúbidas, ... que 
permitan unha avaliación continuada e personalizada. Se fose imprescindi-
ble, podería utilizarse algunha hora da docencia teórica para os mesmos 
fins sempre que os contidos correspondentes sexan adquiridos polos alum-
nos mediante outra actividade (preparando o tema en grupo, por exemplo).

• Non suprimir os exames finais, aínda que a avaliación non debe limitarse 
a eles. Compre que os alumnos realicen traballos, exposicións, controis, 
exercicios resoltos, etc. que sexan computados de maneira significativa na 
cualificación final. Os alumnos que non realicen estas actividades ó longo 
do curso poderán ter ou non opcións a aprobar no exame final. Se non as 
teñen é preciso deixalo ben claro por escrito nas normas de avaliación. E se 
as teñen, deben coñecer que os compañeiros que participaron nas demais 
actividades parten cunha avantaxe engadida da que eles non se poden 
beneficiar.

• Asistir ás actividades programadas e ás reunións de coordinación e segui-
mento convocadas pola Facultade, a ACSUG ou a VOAP, nas que se compar-
tirán ideas e experiencias e se valorará o traballo realizado por profesores e 
alumnos.

• Redactar unha memoria final con conclusións da experiencia (mínimo de 
5 páxinas e máximo de 10) que se incluirá na memoria final para remitir 
á ACSUG e o VOAP.
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NOTAS.

1) A relación de materias e profesores que definitivamente participen na experiencia, 
será remitida á ACSUG e á VOAP acompañada da petición de recursos (bolseiros, equi-
pamento, ...) que consideremos imprescindible para o éxito da experiencia.

2) Segundo o espírito do PDA aprobado pola Facultade, para o curso 2005/06 tódalas 
materias troncais e obrigatorias do primeiro ciclo deberían dispoñer dun proxecto de 
adaptación ó EEES. En todo caso, no Primeiro Curso é imprescindible.

3) Á vista dos proxectos docentes aprobados, corresponde ós Departamentos encarga-
dos da docencia decidir a procedencia ou non de outorgar ó(s) profesor(es) participan-
tes un beneficio en horas de docencia, adicional ás horas presenciais. Neste senso, para 
os proxectos do vindeiro curso 2005/06, a Facultade deberá facer unha proposta global 
ó VOAP para a súa incorporación ó P.O.D. oficial.

EXPERIENCIAS PILOTO EEES – Curso 2004/05

PROFESOR DEPARTAMENTO MATERIA CURSO

LÓPEZ POUSO, Rodrigo Análise Matemática Cálculo Diferencial e Integral 1º

MASA VÁZQUEZ, Xosé Mª Xeometría e Topoloxía Topoloxía dos Espazos 
Euclidianos 1º

PÉREZ MÉNDEZ, José Análise Matemática Introdución á Análise Matemática 1º

MATO EIROA, Mª Pilar 
RODRIGUEZ IGLESIAS, Carmen Matemática Aplicada Análise Numérica Matricial 2º

TRINCHET SORIA, Rosa María  Análise Matemática
Series de Fourier e Introducción 

ás Ecuacións en Derivadas 
Parciais

3º

FERNÁNDEZ PÉREZ, Fco. Javier Análise Matemática Series de Fourier e Introdución ás 
Ecuacións en Derivadas Parciais

3º

VÁZQUEZ ABAL, Mª Elena Xeometría e Topoloxía Teoría Global de Superfices 3º

MUÑOZ SOLA, Rafael
RODRIGUEZ IGLESIAS, Carmen
SEOANE MARTÍNEZ, Mª Luisa

Matemática Aplicada Cálculo Numérico 4º

Liñas de actuación no curso 2005/06 (Comisión de Docencia 23/09/06).

 1. Actividades de apoio, información e formación do profesorado.

Continuarase coas actividades propostas pola Axencia de Calidade do Sistema Universi-
tario Galego e pola Vicerreitoría de Calidade e Planificación Estratéxica dentro do Progra-
ma de Formación e Innovación Docente, prestando especial atención ó Primeiro Curso, á 
docencia virtual e o uso de novas tecnoloxías e programas matemáticos.

A Facultade disporá dun bolseiro, financiado pola ACSUG, en labores de apoio ós profe-
sores participantes en necesidades informáticas, corrección de controles, elaboración 
de materiais, ... Neste punto darase preferencia ó profesorado de Primeiro Curso.
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2. Actividades dos profesores participantes.

O profesorado implicado nas experiencias piloto deberá programar a súa actividade do-
cente intentando, como mínimo, cumprir os seguintes obxectivos:

• Redactar un Proxecto da Experiencia (cun mínimo de 2 páxinas e un máxi-
mo de 4 ) que será sometido a aprobación da Comisión de Docencia.

• Redactar unha Guía Docente da súa materia o máis completa posible, 
tomando como base a guía que xa figura no POD. Ademais dos cursos es-
pecíficos para esta tarefa, a Facultade poderá adaptar algúns documentos 
de axuda, utilizados noutros centros ou universidades. Esta Guía pode ser 
un dos resultados da experiencia.

• Controlar o tempo de traballo invertido polos alumnos na súa materia ao 
longo do cuadrimestre. Esta información é fundamental de cara á unha pro-
gramación conxunta de cada curso académico. Os profesores deben pactar 
cos alumnos a recollida desta información de forma seria e veraz sobre o 
seu traballo diario (información que non será utilizada para a cualificación). 
Entendemos que será de gran axuda unha plantilla de seguimento semanal 
que os alumnos poden cubrir.

• En canto á actividade docente na aula, potenciar a asistencia dos seus 
alumnos, especialmente aos seminarios e titorías. Para eso é importante 
incorporar a asistencia e aproveitamento á cualificación, por exemplo, me-
diante a realización de controis escritos ou orais nesas horas, actividades 
de discusión, valoración de hipóteses, tormenta de ideas e dúbidas, ... que 
permitan unha avaliación continuada e personalizada. Se fose imprescindi-
ble, podería utilizarse algunha hora da docencia teórica para os mesmos 
fins sempre que os contidos correspondentes sexan adquiridos polos alum-
nos mediante outra actividade (preparando o tema en grupo, por exem-
plo).

• Non suprimir os exames finais, aínda que a avaliación non debe limitarse 
a eles. Compre que os alumnos realicen traballos, exposicións, controis, 
exercicios resoltos, etc. que sexan computados de maneira significativa na 
cualificación final. Os alumnos que non realicen estas actividades ó longo 
do curso poderán ter ou non opcións a aprobar no exame final. Se non as 
teñen é preciso deixalo ben claro por escrito nas normas de avaliación. E se 
as teñen, deben coñecer que os compañeiros que participaron nas demais 
actividades parten cunha avantaxe engadida da que eles non se poden 
beneficiar.

• Poñer o máximo empeño en cumplir as directrices do PDA 2005/06 apro-
badas pola Xunta de Facultade do 15 de decembro de 2004, en especial 
as que se refiren a avaliación, asistencia e titorías.

• Asistir ás actividades programadas e ás reunións de coordinación e se-
guimento convocadas pola Facultade, a ACSUG ou a VOAP, nas que se 
compartirán ideas e experiencias e se valorará o traballo realizado por pro-
fesores e alumnos. O decano ou persona na que delegue convocará, polo 
menos unha vez ó mes, unha reunión de tódolos profesores de cada curso 
do Primeiro Ciclo.
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• Redactar unha memoria final con conclusións da experiencia (mínimo de 
2 páxinas) que se incluirá na memoria final para remitir á ACSUG, á VCPE 
e á VOAP.

EXPERIENCIAS PILOTO EEES – Curso 2005/06

PROFESOR DEPARTAMENTO MATERIA CURSO

ALONSO TARRIO, Leovigildo
COSTOYA RAMOS, Cristina
GAGO COUSO, Felipe

Álxebra Álxebra Linear e Multilinear 1º

BURGUERA GONZÁLEZ, Margarita
FERRÍN GONZÁLEZ, José Luís Matemática Aplicada Introducción  ó Cálculo 

Numérico 1º

FENANDEZ DELGADO, Manuel Electrónica e 
Computación Informática 1º

LÓPEZ POUSO, Rodrigo Análise Matemática Cálculo Diferencial e Integral 1º

MASA VÁZQUEZ, Xosé Mª Xeometría e Topoloxía Topoloxía dos Espazos 
Euclidianos 1º

RODRÍGUEZ LÓPEZ, Rosana Análise Matemática Introducción á Análise 
Matemática 1º

OTERO ESPINAR, Mª Victoria Análise Matemática Cálculo Diferencial e Integral 1º

PÉREZ MÉNDEZ, José Análise Matemática Introducción á Análise 
Matemática 1º 

BURGUERA GONZÁLEZ, Margarita
MATO EIROA, Mª Pilar Matemática Aplicada Introducción a o calculo 

Numérico 1º

RODRÍGUEZ LÓPEZ, Gerardo Análise Matemática Diferenciación de Funcións 
de Varias Variables Reais 2º

COLADAS URÍA, Luís
FERNÁNDEZ SOTELO, Mª Ángeles

Estadística e 
Investigación 

Operativa

Introducción ao Cálculo de 
Probabilidades 2º

MATO EIROA, Pilar
RODRÍGUEZ IGLESIAS, Carmen Matemática Aplicada Análise Numérica Matricial 2º

COSTAL PEREIRA, Fernando Análise Matemática Introducción as Ecuacións 
Diferenciais 2º

FERNÁNDEZ PEREZ, Fco. Javier Análise Matemática Series de Fourier e 
Introducción ás EDP’s  3º 

FERRIN GONZÁLEZ, José Luís
RODRÍGUEZ IGLESIAS, Carmen Matemática Aplicada Métodos Numéricos 3º

HERVELLA TORRÓN, Luis Mª Xeometría e Topoloxía Curvas e Superficies 3º

PRADA SÁNCHEZ, José Manuel
Estatística e 
Investigación 

Operativa
Vectores Aleatorios 3º
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EXPERIENCIAS PILOTO EEES – Curso 2005/06

PROFESOR DEPARTAMENTO MATERIA CURSO

PRADA SÁNCHEZ, José Manuel
GONZÁLEZ MANTEIGA, Wenceslao

Estatística e 
Investigación 

Operativa
Inferencia Estatística 3º

DOCOBO DURÁNTEZ, José Angel
LING LING, Josefina Matemática Aplicada Fundamentos de Astonomía 5º

CABADA FERNÁNDEZ, Alberto  
Análise Matemática

Ecuacións  en Diferencias. 
Intr. a Dinámica Discreta 5º

QUINTELA ESTÉVEZ, Peregrina Matemática Aplicada Modelado de Problemas 
Industriais 5º

Unha vez aprobadas estas liñas de actuación, a ACSUG puxo a disposición da Facultade 
medios e persoal de axuda ao desenvolvemento das actividades. En concreto, cedeu a 
Facultade o seguinte material para uso nas actividades:

- 1 Ordenador Portátil Centrino 1,7 Mhz, 1GB.

- 1 Video Proxector

Obviamente, esta dotación é pura testemuña que de nada serviría se non fose pola 
infraestructura da que están dotadas as 4 Aulas de Informática cun total de 75 PC’s en 
acceso libre fora das horas de clase. Por outra banda, durante o curso 2005/06 com-
pletouse a dotación dun PC e dun canón de vídeo fixo en cada unha das 10 aulas de 
docencia da Facultade, acometida polas Accións de Mellora da Vicerreitoría de Calidade 
e Planificación Estratéxica. Aínda que non chegou a tempo, nesta liña tamén se dotou 
unha aula con mesas e cadeiras móbiles especialmente pensada para as titorías e tra-
ballos en grupo.

Asemade, durante o curso 2005/06, contamos cunha Bolseira de Colaboración, de apoio 
informático e loxístico aos profesores nas súas actividades de EEES, contratada con cargo 
a ACSUG seguindo o procedemento establecido. Foi seleccionada Dna. Beatriz Máquez 
Villamarín, estudiante da Facultade que estivo contratada dende o 1 de novembro de 
2005 ata o 31 de xullo de 2006 cunha xornada de 15 horas semanais.

As actividades desenvolvéronse sen incidencias debendo destacar a enorme dedicación 
e rigor do profesorado. A coordinación das mesmas (tema de gran importancia para o 
éxito das mesmas) tentouse acadar con varias reunións dos profesores de cada curso 
(incluídos os que non participaban na experiencia). Nas datas marcadas os profesores 
remitiron o Proxecto da Experiencia que foron aprobados pola Comisión de Docencia e 
remitidos a ACSUG e a VOAP. Do mesmo xeito se procedeu cos Informes de Conclusións 
sobre a Experiencia Piloto elaborados polos profesores de cada materia.

Ademais das actividades previstas nas liñas de actuación debemos destacar a parti-
cipación do profesorado en diferentes actividades de formación e innovación docente 
(elaboración de guías, ferramentas para docencia virtual, etc.).

Pola aceptación xeral entre o profesorado, merece especial mención a Xornada de Posta 
en Común das Experiencias Piloto EEES celebrada na Facultade de Matemáticas o día 15 
de xullo de 2005. Participaron na xornada tódolos profesores das experiencias piloto, na 
que describiron a súa experiencia e expuxeron as súas conclusións a tódolos profesores 
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que quixeron asistir. A Aula Magna da Facultade estivo moi concorrida e as discusións e 
intervencións sobre os temas de debate foron moi ben avaliadas por tódolos presentes.

No ANEXO II describimos as experiencias piloto materia a materia. Seguindo o esquema 
suxerido pola ACSUG, inserimos para cada materia os seguintes documentos elaborados 
polos profesores responsables:

a) Guía docente da materia, que figura na programación xeral do Centro. En 
moitos casos, esta guía coincide co proxecto da experiencia piloto da mate-
ria.

b) Proxecto da experiencia aprobado no seu día pola Comisión de Docencia do 
Centro.Omítese cando coincide coa Guía Docente.

c) Informe de conclusións da experiencia, tamén co visto bo da Comisión de 
Docencia.
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3. Desenvolvemento do proxecto: guias 
docentes, proxectos e memorias das 
experiencias materia a materia (Ver Anexo II)
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4. Avaliación global do proceso de expe-
riencias piloto

Como ferramenta fundamental de axuda na redacción de conclusións das Experiencias 
Piloto de Adaptación ao EEES (e das outras iniciativas académicas da Facultade) resulta 
imprescindible coñecer a evolución do rendemento académico dos alumnos tanto global-
mente como materia a materia, que nos permitan tirar algunhas conclusións que axuden 
na toma de decisións futuras.

Con este obxectivo incluímos, como parte importante da avaliación global e do informe da 
experiencia, un informe de rendemento referente ao Primeiro Ciclo dos cursos 2003/04, 
2004/05 e 2005/06 (ANEXO I). Nel faise un tratamento semellante para cada materia e 
cada ano académico: comparación absoluta e porcentual dos seguintes items:

• Número de alumnos que superaron a materia na primeira convocatoria fron-
te a número de alumnos matriculados

• Número de alumnos que superaron a materia na segunda convocatoria fron-
te aos que estaban pendentes de aprobala.

• Número de alumnos que superaron a materia (en calquera das convocato-
rias) fronte ao número total de matriculados.

Este mesmo esquema seguímolo para os datos globais por cursos, anos académicos e 
todo o primeiro ciclo.

Para o curso 2003/04 dispuxemos tamén dos datos de alumnos presentados a cada 
unha das convocatorias oficiais, polo que foi posible facer unha análise máis axustada 
incluíndo, ademais, os números e porcentaxes de aprobados sobre o número de presen-
tados en cada unha das avaliacións. Esto faise xa no primeiro apartado. No apartado 
segundo faise a mesma análise só referente a matriculados (1ª convocatoria) ou penden-
tes (2ª convocatoria) para o curso 2003/04 polo que a información é redundante coa do 
primeira sección, pero inclúese por uniformidade de presentación cos anos académicos 
2004/05 e 2005/06.

Non procede facer unha análise pormenorizada dos resultados materia a materia nin 
sequera curso a curso pero hai algunhas conclusións que non podemos pasar por alto 
nunha ocasión coma esta. As máis importantes parecen ser as seguintes:

a) Dos datos do curso 2003/04 confírmase que, independentemente do curso, 
a media porcentual de alumnos que se presentan á exame na primeira con-
vocatoria é do 60%. Deles o 50% consegue aprobar nesa ocasión (polo tan-
to un 30% sobre os matriculados). Na segunda convocatoria a porcentaxe 
de alumnos que deciden intentalo baixa drasticamente a metade, é dicir, un 
30% dos alumnos pendentes, dos que só conseguen aprobar un 14% (polo 
tanto un 5,2% dos alumnos pendentes) –porcentaxe que se reduce a meta-
de (7%) no primeiro curso. Así, no primeiro ciclo, a porcentaxe de aprobados 
ao final do curso sobre matriculados aquel ano foi do 39,6%, pero en primei-
ro quedouse no 31,2% e en segundo chegou ao 46,6%. Estes resultados en 
primeiro ano poden explicar as altas taxas de abandono rexistradas.

b) No curso 2004/05 obsérvase unha lixeira melloría dos niveis de rendemen-
to en tódolos cursos do primeiro ciclo, que se confirma no curso 2005/06. 
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Así a taxa de aprobados sobre matriculados no primeiro ciclo é sucesiva-
mente de 39,6% no curso 2003/04, 43,9% en 2004/05 e 50,5 % no cur-
so 2005/06. Esta melloría, prodúcese dunha maneira similar en todos os 
cursos pero resulta especialmente destacada no curso de primeiro no que 
a secuencia é 31,2%, 39,9% e 53,7%. A baixada da taxa de abandono e 
sen dúbida consecuencia deste nivel de éxito acadado. Como xa se ten ma-
nifestado, son variados os factores que interveñen nestes resultados finais 
(formación inicial dos alumnos, cursos de nivelación, cursos de repetidores, 
titorías programadas,...), pero, a mudanza nas pautas e hábitos de traballo 
en profesores e alumnos e os novos sistemas de avaliación que obrigatoria-
mente trouxeron as Experiencias Piloto de Adaptación ao EEES teñen moito 
que ver neste cambio de tendencia. Esta pode ser unha das conclusións 
máis importantes do proceso.

A continuación trátamos de resumir as principais valoracións, conclusións e comen-
tarios que se desprenden dos informes individuais enviados polos profesores de cada 
materia e as propias consideracións do equipo decanal.

• É de xustiza comezar destacando a vontade de participación e a motivación 
do profesorado para implicarse na experiencia. Participaron un total de 28 
profesores (22 con docencia en primeiro ciclo dun total de 49), que cubriron 
23 materias das que 16 son troncais e obrigatorias do primeiro ciclo (dun 
total de 22) e o resto optativas ou troncais do segundo ciclo.

• A realización destas experiencias coincide no tempo con outras iniciativas 
postas en marcha cos mesmos obxectivos: cursos de ferramentas necesa-
rias para a docencia virtual, elaboración de guías docentes adaptadas ao 
sistema ECTS, programa de titorías programadas na Facultade, ... o que 
contribuíu a crear no Centro un clima de de traballo académico virado cara 
a docencia nunca visto nos últimos anos.

• Este clima tradúcese nunha actitude positiva de cara a revisar moitos proce-
dementos e metodoloxías. De pronto, coma unha novidade que non debera 
selo, discútese sobre as bondades e perigos das clases maxistrais, revísan-
se as posibilidades de seminarios e boletíns de problemas, confróntase a 
avaliación dun só exame coa avaliación continuada que supón a realización 
de controis, a exposición de traballos, etc. O traballo do alumno é seguido 
polo profesor moito máis pormenorizadamente e esto incorpórase a avalia-
ción final do alumno.

• Faise un gran esforzo en incorporar novos materiais e metodoloxías á do-
cencia: boletíns de problemas, controis nas horas de clase que é necesario 
corrixir, titorías programadas sobre temas específicos, realización dalgún 
traballo con algún programa informático, titorías e controis virtuais, material 
didáctico accesible en rede, ... Un traballo docente que require unha dedi-
cación moi importante.

• O uso de novas metodoloxías de información e comunicación é habitual 
para docencia ou titoría virtual (o que require tamén moito tempo). O equi-
pamento no centro é adecuado. Bótase en falta un soporte técnico máis 
acorde coas necesidades.
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• Como consecuencia, as horas de dedicación dos alumnos e dos profesores 
aumenta. O traballo do profesor vai moito máis alá que o de explicar no 
encerado un teorema ou concepto: o contacto co alumno é fundamental. O 
alumno tamén necesita preparar mais materiais, estar máis o día na mate-
ria, expoñer, facer os controis inesperados,...

• A asistencia a clase é imprescindible para o desenvolvemento dos proxectos 
de metodoloxías adaptadas ao EEES. Polo tanto, é moi difícil de desenvol-
ver con grupos grandes. Ao principio os alumnos son reticentes a entrar 
nesas dinámicas: é moito máis cómodo copiar o que o profesor escribe no 
encerado. Este cambio de actitude e de enfoque redunda inmediatamente 
nun aumento da asistencia dos alumnos as clases (nalgúns casos é mesmo 
obrigatoria) e mellora ostensiblemente a interrelación profesor/alumno (que 
nalgúns casos era practicamente inexistente).

• Non obstante, o alumno parece ser mais esixente e a valoración media dos 
profesores nos últimos anos non experimentou ningunha melloría se non 
máis ben o contrario.

• Debido a diversidade de actividades as que se somete ao alumno, é impres-
cindible unha boa coordinación de tódolos profesores dun mesmo curso e 
unha programación moi detallada das actividades que cada un vai levar a 
cabo para evitar unha acumulación que as faga inviables para o alumno. 
Neste sentido, é moi importante definir con claridade cales son as habilida-
des e competencias que deben adquirir o alumno e distribuír as tarefas para 
potencialas entre as diferentes materias. Por exemplo, non ten moito sentido 
que en todas as materias do curso se esixa facer exposicións no encerado 
para potenciar a fala en público ou facer traballos en grupo para potenciar 
o traballo en equipo ou as dotes de líder. É suficiente que se aplique unha 
sola en cada materia.

• Todo este esforzo ten unha recompensa que recoñecen case a totalidade 
dos profesores participantes nas experiencias: o número de alumnos que 
participan nas actividades de avaliación aumentou considerablemente fron-
te aos que tradicionalmente se presentaban ao exame como única avalia-
ción. Por outra banda a toma en conta desa actividade para avaliar fixo in-
crementar notablemente os niveis de éxito. As táboas do Anexo I non deixan 
dúbidas sobre esta evidencia. É máis, segundo recoñece algúns profesores 
os alumnos parecen amosar niveis superiores de madurez na materia, aínda 
que o nivel de coñecementos teóricos tivo que ser rebaixado.

• En resumen, existe unha satisfacción moi xeneralizada e unha valoración 
positiva sobre as experiencias de adaptación ao EEES, malia o esforzo ex-
traordinario que require de profesores e alumnos, que ven recompensada a 
súa actividade cuns niveis superiores de éxito e madurez dos alumnos.

• Estes resultados medianamente optimistas deben animar aos profesores 
que non teñen participado a incorporar na súa docencia os aspectos máis 
positivos destas experiencias. O Espazo Europeo de Educación Superior é 
unha realidade á que non deben nin poden pecharse.
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Anexo I
INFORME DE RENDEMENTO ACADÉMICO
Cursos 2003/04, 2004/05 e 2005/06
PRIMEIRO CICLO
1. CURSO 2003/04 – RENDEMENTO CON DATOS DE PRESENTADOS POR  
CONVOCATORIAS

1º CURSO-2003/04 1ª CONVOCATORIA 2ª CONVOCATORIA  

M
at

ric
u-

la
do

s

Pr
es

-1
ª

Ap
to

s-1
ª

Pe
nd

en
te

s

Pr
es

-2
ª

Ap
to

s-
2ª

To
ta

l A
pt

os

ÁLXEBRA LINEAR E MULTILINEAR 81 62 24 57 16 6 30

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 116 47 16 100 28 6 22

INFORMÁTICA 90 54 30 60 8 2 32

INTRODUCCIÓN AO CÁLCULO 
NUMÉRICO 82 47 16 66 24 7 23

TOPOLOXÍA DOS ESPAZOS 
EUCLIDIANOS 81 47 30 51 11 6 36

INTRODUCCIÓN Á ANÁLISE 
MATEMÁTICA 92 64 27 65 16 6 33

XEOMETRÍA MÉTRICA 100 48 19 81 22 5 24

TOTAIS-1º 642 369 162 480 125 38 200

2º CURSO-2003/04 1ª CONVOCATORIA 2ª CONVOCATORIA  

M
at

ric
u-

la
do

s

Pr
es

-1
ª

Ap
to

s-1
ª

Pe
nd

en
te

s

Pr
es

-2
ª

Ap
to

s-
2ª

To
ta

l A
pt

os

ANÁLISE NUMÉRICA MATRICIAL 66 43 22 44 20 12 34

DIFERENCIACIÓN DE FUNCIÓNS DE 
V.V. REAIS 72 48 22 50 25 11 33

INTEGRACIÓN DE FUNCIÓNS DE 
V.V. REAIS 51 39 25 26 11 6 31

INTRODUCCIÓN ÁS ECUACIÓNS 
DIFERENC ORD 70 39 21 49 20 6 27

INTRODUCCIÓN AO CÁLCULO DE 
PROBABILIDADES 55 37 25 30 14 8 33

XEOMETRÍA AFÍN E PROXECTIVA 86 49 36 50 9 7 43



48 ]

ADAPTACIÓN DE MATERIAS AO CRÉDITO EUROPEO

Titulación de Matemáticas

TOPOLOXÍA 89 54 18 71 17 9 27

TOTAIS-2º 489 309 169 320 116 59 228

3º CURSO-2003/04 1ª CONVOCATORIA 2ª CONVOCATORIA  

M
at

ric
u-

la
do

s

Pr
es

-1
ª

Ap
to

s-1
ª

Pe
nd

en
te

s

Pr
es

-2
ª

Ap
to

s-
2ª

To
ta

l A
pt

os

CURVAS E SUPERFICIES 55 31 21 34 11 7 28

ELEMENTOS DE VARIABLE 
COMPLEXA 85 58 21 64 35 17 38

INFERENCIA ESTATÍSTICA 77 41 24 53 22 12 36

INTRODUCCIÓN Á ÁLXEBRA 144 73 27 117 30 9 36

MÉTODOS NUMÉRICOS 41 20 15 26 10 8 23

SERIES DE FOURIER E 
INTRODUCCIÓN ÁS E.D.P. 63 43 17 46 17 9 26

TEORÍA GLOBAL DE SUPERFICIES 51 33 24 27 7 3 27

VECTORES ALEATORIOS 46 33 23 23 5 5 28

TOTAIS-3º 562 332 172 390 137 70 242

CURSO-2003/04 1ª CONVOCATORIA 2ª CONVOCATORIA  

TOTAIS

M
at

ric
u-

la
do

s

Pr
es

-1
ª

Ap
to

s-1
ª

Pe
nd

en
te

s

Pr
es

-2
ª

Ap
to

s-
2ª

To
ta

l A
pt

os

1º CURSO 642 369 162 480 125 38 200

2º CURSO 489 309 169 320 116 59 228

3º CURSO 562 332 172 390 137 70 242

1º CURSO-2003/04 1ª CONVOCATORIA 2ª CONVOCATORIA  

 
1ª-
Pres/
Matr

1ª-
Aptos/
Matr

1ª-
Aptos/
Pre

2ª-
Pres/
Pend

2ª-
Aptos/
Pen

2ª-
Aptos/
Pre

Total 
Aptos/
Matr

ÁLXEBRA LINEAR E 
MULTILINEAR 76,5% 29,6% 38,7% 28,1% 10,5% 37,5% 37,0%

CÁLCULO DIFERENCIAL E 
INTEGRAL 40,5% 13,8% 34,0% 28,0% 6,0% 21,4% 19,0%

INFORMÁTICA 60,0% 33,3% 55,6% 13,3% 3,3% 25,0% 35,6%

INTRODUCCIÓN AO 
CÁLCULO NUMÉRICO 57,3% 19,5% 34,0% 36,4% 10,6% 29,2% 28,0%
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TOPOLOXÍA DOS ESPAZOS 
EUCLIDIANOS 58,0% 37,0% 63,8% 21,6% 11,8% 54,5% 44,4%

INTRODUCCIÓN Á ANÁLISE 
MATEMÁTICA 69,6% 29,3% 42,2% 24,6% 9,2% 37,5% 35,9%

XEOMETRÍA MÉTRICA 48,0% 19,0% 39,6% 27,2% 6,2% 22,7% 24,0%

TOTAIS-1º 57,5% 25,2% 43,9% 26,0% 7,9% 30,4% 31,2%

2º CURSO-2003/04 1ª CONVOCATORIA 2ª CONVOCATORIA  

 
1ª-
Pres/
Matr

1ª-
Aptos/
Matr

1ª-
Aptos/
Pre

2ª-
Pres/
Pend

2ª-
Aptos/
Pen

2ª-
Aptos/
Pre

Total 
Aptos/
Matr

ANÁLISE NUMÉRICA 
MATRICIAL 65,2% 33,3% 51,2% 45,5% 27,3% 60,0% 51,5%

DIFERENCIACIÓN DE 
FUNCIÓNS DE V.V. REAIS 66,7% 30,6% 45,8% 50,0% 22,0% 44,0% 45,8%

INTEGRACIÓN DE 
FUNCIÓNS DE V.V. REAIS 76,5% 49,0% 64,1% 42,3% 23,1% 54,5% 60,8%

INTRODUCCIÓN ÁS 
ECUACIÓNS DIFERENC ORD 55,7% 30,0% 53,8% 40,8% 12,2% 30,0% 38,6%

INTRODUCCIÓN 
AO CÁLCULO DE 
PROBABILIDADES

67,3% 45,5% 67,6% 46,7% 26,7% 57,1% 60,0%

XEOMETRÍA AFÍN E 
PROXECTIVA 57,0% 41,9% 73,5% 18,0% 14,0% 77,8% 50,0%

TOPOLOXÍA 60,7% 20,2% 33,3% 23,9% 12,7% 52,9% 30,3%

TOTAIS-2º 63,2% 34,6% 54,7% 36,3% 18,4% 50,9% 46,6%

3º CURSO-2003/04 1ª CONVOCATORIA 2ª CONVOCATORIA  

 
1ª-
Pres/
Matr

1ª-
Aptos/
Matr

1ª-
Aptos/
Pre

2ª-
Pres/
Pend

2ª-
Aptos/
Pen

2ª-
Aptos/
Pre

Total 
Aptos/
Matr

CURVAS E SUPERFICIES 56,4% 38,2% 67,7% 32,4% 20,6% 63,6% 50,9%

ELEMENTOS DE VARIABLE 
COMPLEXA 68,2% 24,7% 36,2% 54,7% 26,6% 48,6% 44,7%

INFERENCIA ESTATÍSTICA 53,2% 31,2% 58,5% 41,5% 22,6% 54,5% 46,8%

INTRODUCCIÓN Á 
ÁLXEBRA 50,7% 18,8% 37,0% 25,6% 7,7% 30,0% 25,0%

MÉTODOS NUMÉRICOS 48,8% 36,6% 75,0% 38,5% 30,8% 80,0% 56,1%

SERIES DE FOURIER E 
INTRODUCCIÓN ÁS E.D.P. 68,3% 27,0% 39,5% 37,0% 19,6% 52,9% 41,3%

TEORÍA GLOBAL DE 
SUPERFICIES 64,7% 47,1% 72,7% 25,9% 11,1% 42,9% 52,9%
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VECTORES ALEATORIOS 71,7% 50,0% 69,7% 21,7% 21,7% 100,0% 60,9%

TOTAIS-3º 59,1% 30,6% 51,8% 35,1% 17,9% 51,1% 43,1%

CURSO-2003/04 1ª CONVOCATORIA 2ª CONVOCATORIA  

TOTAIS
1ª-
Pres/
Matr

1ª-
Aptos/
Matr

1ª-
Aptos/
Pre

2ª-
Pres/
Pend

2ª-
Aptos/
Pen

2ª-
Aptos/
Pres

Total 
Aptos/
Matr

1º CURSO 57,5% 25,2% 43,9% 26,0% 7,9% 30,4% 31,2%

2º CURSO 63,2% 34,6% 54,7% 36,3% 18,4% 50,9% 46,6%

3º CURSO 59,1% 30,6% 51,8% 35,1% 17,9% 51,1% 43,1%
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2.- CURSO 2003/04 – DATOS DE RENDEMENTO SOBRE MATRICULADOS

1º CURSO-2003/04 Matriculados Aptos 
1ª Pendentes Aptos 

2ª
Total 
Aptos

ÁLXEBRA LINEAR E MULTILINEAR 81 24 57 6 30

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 116 16 100 6 22

INFORMÁTICA 90 30 60 2 32

INTRODUCCIÓN AO CÁLCULO 
NUMÉRICO 82 16 66 7 23

TOPOLOXÍA DOS ESPAZOS 
EUCLIDIANOS 81 30 51 6 36

INTRODUCCIÓN Á ANÁLISE 
MATEMÁTICA 92 27 65 6 33

XEOMETRÍA MÉTRICA 100 19 81 5 24

TOTAIS-1º 642 162 480 38 200

2º CURSO-2003/04 Matriculados Aptos 
1ª Pendentes Aptos 

2ª
Total 
Aptos

ANÁLISE NUMÉRICA MATRICIAL 66 22 44 12 34

DIFERENCIACIÓN DE FUNCIÓNS DE 
V.V. REAIS 72 22 50 11 33

INTEGRACIÓN DE FUNCIÓNS DE V.V. 
REAIS 51 25 26 6 31

INTRODUCCIÓN ÁS ECUACIÓNS 
DIFERENC ORD 70 21 49 6 27
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INTRODUCCIÓN AO CÁLCULO DE 
PROBABILIDADES 55 25 30 8 33

XEOMETRÍA AFÍN E PROXECTIVA 86 36 50 7 43

TOPOLOXÍA 89 18 71 9 27

TOTAIS-2º 489 169 320 59 228

3º CURSO-2003/04 Matriculados Aptos 
1ª Pendentes Aptos 

2ª
Total 
Aptos

CURVAS E SUPERFICIES 55 21 34 7 28

ELEMENTOS DE VARIABLE COMPLEXA 85 21 64 17 38

INFERENCIA ESTATÍSTICA 77 24 53 12 36

INTRODUCCIÓN Á ÁLXEBRA 144 27 117 9 36

MÉTODOS NUMÉRICOS 41 15 26 8 23

SERIES DE FOURIER E INTRODUCCIÓN 
ÁS E.D.P. 63 17 46 9 26

TEORÍA GLOBAL DE SUPERFICIES 51 24 27 3 27

VECTORES ALEATORIOS 46 23 23 5 28

TOTAIS-3º 562 172 390 70 242

TOTAIS-CURSO 2003/04 Matriculados Aptos 
1ª Pendentes Aptos 

2ª
Total 
Aptos

1º CURSO 642 162 480 38 200

2º CURSO 489 169 320 59 228

3º CURSO 562 172 390 70 242

TOTAL 1693 503 1190 167 670

1º CURSO - 2003/04 1ª-Aptos/
Matr

2ª-Aptos/
Pend

Total 
Aptos/Matr

ÁLXEBRA LINEAR E MULTILINEAR 29,6% 10,5% 37,0%

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 13,8% 6,0% 19,0%

INFORMÁTICA 33,3% 3,3% 35,6%

INTRODUCCIÓN AO CÁLCULO NUMÉRICO 19,5% 10,6% 28,0%

TOPOLOXÍA DOS ESPAZOS EUCLIDIANOS 37,0% 11,8% 44,4%

INTRODUCCIÓN Á ANÁLISE MATEMÁTICA 29,3% 9,2% 35,9%

XEOMETRÍA MÉTRICA 19,0% 6,2% 24,0%

TOTAIS-1º 25,2% 7,9% 31,2%
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2º CURSO - 2003/04 1ª-Aptos/
Matr

2ª-Aptos/
Pend

Total 
Aptos/Matr

ANÁLISE NUMÉRICA MATRICIAL 33,3% 27,3% 51,5%

DIFERENCIACIÓN DE FUNCIÓNS DE V.V. REAIS 30,6% 22,0% 45,8%

INTEGRACIÓN DE FUNCIÓNS DE V.V. REAIS 49,0% 23,1% 60,8%

INTRODUCCIÓN ÁS ECUACIÓNS DIFERENC ORD 30,0% 12,2% 38,6%

INTRODUCCIÓN AO CÁLCULO DE PROBABILIDADES 45,5% 26,7% 60,0%

XEOMETRÍA AFÍN E PROXECTIVA 41,9% 14,0% 50,0%

TOPOLOXÍA 20,2% 12,7% 30,3%

TOTAIS-2º 34,6% 18,4% 46,6%

2º CURSO - 2003/04 1ª-Aptos/
Matr

2ª-Aptos/
Pend

Total 
Aptos/Matr

CURVAS E SUPERFICIES 38,2% 20,6% 50,9%

ELEMENTOS DE VARIABLE COMPLEXA 24,7% 26,6% 44,7%

INFERENCIA ESTATÍSTICA 31,2% 22,6% 46,8%

INTRODUCCIÓN Á ÁLXEBRA 18,8% 7,7% 25,0%

MÉTODOS NUMÉRICOS 36,6% 30,8% 56,1%

SERIES DE FOURIER E INTRODUCCIÓN ÁS E.D.P. 27,0% 19,6% 41,3%

TEORÍA GLOBAL DE SUPERFICIES 47,1% 11,1% 52,9%

VECTORES ALEATORIOS 50,0% 21,7% 60,9%

TOTAIS-3º 30,6% 17,9% 43,1%

TOTAIS-CURSO 2003/04 1ª-Aptos/
Matr

2ª-Aptos/
Pend

Total 
Aptos/Matr

1º CURSO 25,2% 7,9% 31,2%

2º CURSO 34,6% 18,4% 46,6%

3º CURSO 30,6% 17,9% 43,1%

TOTAL 1º-2º-3º 29,7% 14,0% 39,6%
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3.- CURSO 2004/05 – DATOS DE RENDEMENTO SOBRE MATRICULADOS

1º CURSO-2004/05 Matriculados Aptos 
1ª Pendentes Aptos 

2ª
Total 
Aptos

ÁLXEBRA LINEAR E MULTILINEAR 83 20 63 13 33

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 112 30 82 8 38

INFORMÁTICA 90 39 51 2 41

INTRODUCCIÓN AO CÁLCULO NUMÉRICO 94 29 65 7 36

TOPOLOXÍA DOS ESPAZOS EUCLIDIANOS 79 22 57 6 28

INTRODUCCIÓN Á ANÁLISE MATEMÁTICA 89 33 56 11 44

XEOMETRÍA MÉTRICA 104 27 77 13 40

TOTAIS-1º 651 200 451 60 260

2º CURSO-2004/05 Matriculados Aptos 
1ª Pendentes Aptos 

2ª
Total 
Aptos

ANÁLISE NUMÉRICA MATRICIAL 61 23 38 5 28

DIFERENCIACIÓN DE FUNCIÓNS DE V.V. REAIS 54 14 40 9 23

INTEGRACIÓN DE FUNCIÓNS DE V.V. REAIS 50 17 33 10 27

INTRODUCCIÓN ÁS ECUACIÓNS 
DIFERENC ORD 60 18 42 6 24

INTRODUCCIÓN AO CÁLCULO DE 
PROBABILIDADES 48 24 24 6 30

XEOMETRÍA AFÍN E PROXECTIVA 75 28 47 5 33

TOPOLOXÍA 81 17 64 8 25

TOTAIS-2º 429 141 288 49 190

3º CURSO-2004/05 Matriculados Aptos 
1ª Pendentes Aptos 

2ª
Total 
Aptos

CURVAS E SUPERFICIES 54 14 40 9 23

ELEMENTOS DE VARIABLE COMPLEXA 78 29 49 14 43

INFERENCIA ESTATÍSTICA 68 19 49 13 32

INTRODUCCIÓN Á ÁLXEBRA 131 26 105 8 34

MÉTODOS NUMÉRICOS 45 23 22 6 29

SERIES DE FOURIER E INTRODUCCIÓN 
ÁS E.D.P. 64 35 29 4 39

TEORÍA GLOBAL DE SUPERFICIES 47 30 17 4 34

VECTORES ALEATORIOS 49 15 34 10 25

TOTAIS-3º 536 191 345 68 259
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TOTAIS-CURSO 2004/05 Matriculados Aptos 
1ª Pendentes Aptos 

2ª
Total 
Aptos

1º CURSO 651 200 451 60 260

2º CURSO 429 141 288 49 190

3º CURSO 536 191 345 68 259

TOTAL 1616 532 1084 177 709

1º CURSO - 2004/05 1ª-Aptos/
Matr

2ª-Aptos/
Pend

Total 
Aptos/Matr

ÁLXEBRA LINEAR E MULTILINEAR 24,1% 20,6% 39,8%

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 26,8% 9,8% 33,9%

INFORMÁTICA 43,3% 3,9% 45,6%

INTRODUCCIÓN AO CÁLCULO NUMÉRICO 30,9% 10,8% 38,3%

TOPOLOXÍA DOS ESPAZOS EUCLIDIANOS 27,8% 10,5% 35,4%

INTRODUCCIÓN Á ANÁLISE MATEMÁTICA 37,1% 19,6% 49,4%

XEOMETRÍA MÉTRICA 26,0% 16,9% 38,5%

TOTAIS-1º 30,7% 13,3% 39,9%

2º CURSO - 2004/05 1ª-Aptos/
Matr

2ª-Aptos/
Pend

Total 
Aptos/Matr

ANÁLISE NUMÉRICA MATRICIAL 37,7% 13,2% 45,9%

DIFERENCIACIÓN DE FUNCIÓNS DE V.V. REAIS 25,9% 22,5% 42,6%

INTEGRACIÓN DE FUNCIÓNS DE V.V. REAIS 34,0% 30,3% 54,0%

INTRODUCCIÓN ÁS ECUACIÓNS DIFERENC ORD 30,0% 14,3% 40,0%

INTRODUCCIÓN AO CÁLCULO DE PROBABILIDADES 50,0% 25,0% 62,5%

XEOMETRÍA AFÍN E PROXECTIVA 37,3% 10,6% 44,0%

TOPOLOXÍA 21,0% 12,5% 30,9%

TOTAIS-2º 32,9% 17,0% 44,3%

2º CURSO - 2004/05 1ª-Aptos/
Matr

2ª-Aptos/
Pend

Total 
Aptos/Matr

CURVAS E SUPERFICIES 25,9% 22,5% 42,6%

ELEMENTOS DE VARIABLE COMPLEXA 37,2% 28,6% 55,1%

INFERENCIA ESTATÍSTICA 27,9% 26,5% 47,1%

INTRODUCCIÓN Á ÁLXEBRA 19,8% 7,6% 26,0%

MÉTODOS NUMÉRICOS 51,1% 27,3% 64,4%

SERIES DE FOURIER E INTRODUCCIÓN ÁS E.D.P. 54,7% 13,8% 60,9%
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TEORÍA GLOBAL DE SUPERFICIES 63,8% 23,5% 72,3%

VECTORES ALEATORIOS 30,6% 29,4% 51,0%

TOTAIS-3º 35,6% 19,7% 48,3%

TOTAIS-CURSO 2004/05 1ª-Aptos/
Matr

2ª-Aptos/
Pend

Total 
Aptos/Matr

1º CURSO 30,7% 13,3% 39,9%

2º CURSO 32,9% 17,0% 44,3%

3º CURSO 35,6% 19,7% 48,3%

TOTAL 1º-2º-3º 32,9% 16,3% 43,9%
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4.- CURSO 2005/06 – DATOS DE RENDEMENTO SOBRE MATRICULADOS

1º CURSO-2005/06 Matriculados Aptos 
1ª Pendentes Aptos 

2ª
Total 
Aptos

ÁLXEBRA LINEAR E MULTILINEAR 83 41 42 5 46

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 102 36 66 8 44

INFORMÁTICA 81 47 34 7 54

INTRODUCCIÓN AO CÁLCULO 
NUMÉRICO 82 31 51 8 39

TOPOLOXÍA DOS ESPAZOS EUCLIDIANOS 81 34 47 5 39

INTRODUCCIÓN Á ANÁLISE MATEMÁTICA 77 33 44 13 46

XEOMETRÍA MÉTRICA 90 46 44 6 52

TOTAIS-1º 596 268 328 52 320

2º CURSO-2005/06 Matriculados Aptos 
1ª Pendentes Aptos 

2ª
Total 
Aptos

ANÁLISE NUMÉRICA MATRICIAL 62 27 35 12 39

DIFERENCIACIÓN DE FUNCIÓNS DE V.V. 
REAIS 69 21 48 11 32

INTEGRACIÓN DE FUNCIÓNS DE V.V. REAIS 49 20 29 7 27

INTRODUCCIÓN ÁS ECUACIÓNS 
DIFERENC ORD 65 15 50 6 21

INTRODUCCIÓN AO CÁLCULO DE 
PROBABILIDADES 55 31 24 4 35

XEOMETRÍA AFÍN E PROXECTIVA 75 28 47 10 38

TOPOLOXÍA 81 34 47 5 39

TOTAIS-2º 456 176 280 55 231

3º CURSO-2005/06 Matriculados Aptos 
1ª Pendentes Aptos 

2ª
Total 
Aptos

CURVAS E SUPERFICIES 60 21 39 7 28

ELEMENTOS DE VARIABLE COMPLEXA 59 10 49 14 24

INFERENCIA ESTATÍSTICA 52 23 29 3 26

INTRODUCCIÓN Á ÁLXEBRA 109 19 90 15 34

MÉTODOS NUMÉRICOS 44 21 23 4 25

SERIES DE FOURIER E INTRODUCCIÓN 
ÁS E.D.P. 51 20 31 9 29

TEORÍA GLOBAL DE SUPERFICIES 38 22 16 0 22

VECTORES ALEATORIOS 41 16 25 6 22

TOTAIS-3º 454 152 302 58 210
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TOTAIS-CURSO 2005/06 Matriculados Aptos 
1ª Pendentes Aptos 

2ª
Total 
Aptos

1º CURSO 596 268 328 52 320

2º CURSO 456 176 280 55 231

3º CURSO 454 152 302 58 210

TOTAL 1506 596 910 165 761

1º CURSO - 2005/06 1ª-Aptos/
Matr

2ª-Aptos/
Pend

Total Aptos/
Matr

ÁLXEBRA LINEAR E MULTILINEAR 49,4% 11,9% 55,4%

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 35,3% 12,1% 43,1%

INFORMÁTICA 58,0% 20,6% 66,7%

INTRODUCCIÓN AO CÁLCULO NUMÉRICO 37,8% 15,7% 47,6%

TOPOLOXÍA DOS ESPAZOS EUCLIDIANOS 42,0% 10,6% 48,1%

INTRODUCCIÓN Á ANÁLISE MATEMÁTICA 42,9% 29,5% 59,7%

XEOMETRÍA MÉTRICA 51,1% 13,6% 57,8%

TOTAIS-1º 45,0% 15,9% 53,7%

2º CURSO - 2005/06 1ª-Aptos/
Matr

2ª-Aptos/
Pend

Total Aptos/
Matr

ANÁLISE NUMÉRICA MATRICIAL 43,5% 34,3% 62,9%

DIFERENCIACIÓN DE FUNCIÓNS DE V.V. REAIS 30,4% 22,9% 46,4%

INTEGRACIÓN DE FUNCIÓNS DE V.V. REAIS 40,8% 24,1% 55,1%

INTRODUCCIÓN ÁS ECUACIÓNS DIFERENC ORD 23,1% 12,0% 32,3%

INTRODUCCIÓN AO CÁLCULO DE PROBABILIDADES 56,4% 16,7% 63,6%

XEOMETRÍA AFÍN E PROXECTIVA 37,3% 21,3% 50,7%

TOPOLOXÍA 42,0% 10,6% 48,1%

TOTAIS-2º 38,6% 19,6% 50,7%

2º CURSO - 2005/06 1ª-Aptos/
Matr

2ª-Aptos/
Pend

Total Aptos/
Matr

CURVAS E SUPERFICIES 35,0% 17,9% 46,7%

ELEMENTOS DE VARIABLE COMPLEXA 16,9% 28,6% 40,7%

INFERENCIA ESTATÍSTICA 44,2% 10,3% 50,0%

INTRODUCCIÓN Á ÁLXEBRA 17,4% 16,7% 31,2%

MÉTODOS NUMÉRICOS 47,7% 17,4% 56,8%

SERIES DE FOURIER E INTRODUCCIÓN ÁS E.D.P. 39,2% 29,0% 56,9%
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TEORÍA GLOBAL DE SUPERFICIES 57,9% 0,0% 57,9%

VECTORES ALEATORIOS 39,0% 24,0% 53,7%

TOTAIS-3º 33,5% 19,2% 46,3%

TOTAIS-CURSO 2005/06 1ª-Aptos/
Matr

2ª-Aptos/
Pend

Total Aptos/
Matr

1º CURSO 45,0% 15,9% 53,7%

2º CURSO 38,6% 19,6% 50,7%

3º CURSO 33,5% 19,2% 46,3%

TOTAL 1º-2º-3º 39,6% 18,1% 50,5%
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5.- DATOS GLOBAIS - COMPARATIVA

1º CURSO 1ª-Aptos/Matr 2ª-Aptos/Pend Total Aptos/Matr

2003/04 25,2% 7,9% 31,2%

2004/05 30,7% 13,3% 39,9%

2005/06 45,0% 15,9% 53,7%

2º CURSO 1ª-Aptos/Matr 2ª-Aptos/Pend Total Aptos/Matr

2003/04 34,6% 18,4% 46,6%

2004/05 32,9% 17,0% 44,3%

2005/06 38,6% 19,6% 50,7%

3º CURSO 1ª-Aptos/Matr 2ª-Aptos/Pend Total Aptos/Matr

2003/04 30,6% 17,9% 43,1%

2004/05 35,6% 19,7% 48,3%

2005/06 33,5% 19,2% 46,3%

1º+2º+3º 1ª-Aptos/Matr 2ª-Aptos/Pend Total Aptos/Matr

2003/04 29,7% 14,0% 39,6%

2004/05 32,9% 16,3% 43,9%

2005/06 39,6% 18,1% 50,5%
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Anexo II
DESCRIPCIÓN MATERIA A MATERIA DAS EXPERIENCIAS 
PILOTO DE ADAPTACIÓN AO EEES

EXPERIENCIAS PILOTO DE ADAPTACIÓN AO EEES CURSO 

2004/05
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Materia: Cálculo Diferencial e Integral

Código: 091102

Tipo de Materia: Troncal

Titulación: Licenciatura de Matemáticas

Curso: Primeiro

Profesor: Rodrigo López Pouso

GUIA DOCENTE
Obxectivos da materia

Introducir de xeito riguroso os conceptos e métodos do cálculo diferencial e integral para 
funcións dunha variable real, así como para as sucesións e series deste tipo de funcións. 
Os estudiantes, que xa están familiarizados coas técnicas habituais máis sinxelas do 
cálculo, ampliarán o espectro dos seus coñecementos en canto a ideas e procedementos 
neste eido, e deberán demostrar con precisión os resultados involucrados. Por outra 
parte, preténdese que os estudiantes amplíen a súa visión do cálculo como ferramenta 
indispensable para formalizar e resolver matemáticamente moitos problemas que se pre-
sentan noutros campos científicos e técnicos (bioloxía, economía, enxeñería, física, etc.). 
Finalmente tendo en conta o carácter propedéutico desta materia, o seu bo coñecemento 
proporcionará o nivel básico para afrontar con normalidade o estudo de materias de cur-
sos posteriores da titulación, non so tódalas relativas á análise matemática, senón tamén 
outras relacionadas coa estatística, a probabilidade, etc.

 Contidos mínimos

1. Diferenciación de funcións reais.

Derivada e diferencial dunha función real. Derivabilidade e continuidade. Álxebra de deri-
vadas. Regla da cadea. Derivabilidade de funcións inversas. Derivabilidade e derivabilida-
de lateral; aplicación ao estudo de extremos relativos. Teorema de Rolle. Teorema do valor 
medio. Aplicacións. Teorema do valor intermedio da función derivada. Teorema do valor 
medio xeneralizado. Regla de L’Hôpital. Derivadas de orde superior. Teorema de Taylor; 
aplicacións. Aplicación das derivadas de orde superior ao estudo de extremos relativos. 
Funcións convexas. Representación gráfica de funcións reais.

2. Integración de funcións reais.

Integral de Riemann dunha función acotada nun intervalo compacto. Condición de inte-
grabilidade de Riemann. Integrabilidade de funcións monótonas e de funcións continuas. 
A integral como un límite. Propiedades da integral. Teorema do valor medio. Teorema fun-
damental do cálculo. Integración por partes. Cambio de variable. Cálculo de primitivas. 
Aplicacións do cálculo integral. Integrales impropias de Riemann. Criterios de converxen-
cia. Relación con series numéricas. Integral de Riemann-Stieltjes. Propiedades. Reducción 
a unha integral de Riemann. Integración por partes. Cambio de variable. Analoxía entre 
as integrais propias ou impropias de Riemann e as de Riemann-Stieltjes, se o integrador 
é unha función monótona crecente.
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3. Sucesións e series de funcións reais.

Sucesións funcionais. Converxencias puntual e uniforme. Condición de Cauchy para a 
converxencia uniforme. Converxencia uniforme e continuidade, derivación ou integración. 
Series funcionais. Converxencias puntual, absoluta, e uniforme. Condición de Cauchy e 
criterio maiorante de Weierstrass para a converxencia uniforme. Converxencia uniforme 
e continuidade, derivación ou integración. Series de potencias. Radio de converxencia. 
Converxencia absoluta e uniforme. Continuidade, derivación, e integración. Teorema de 
unicidade. Series de Taylor. Funcións analíticas.

Bibliografía básica e complementaria

APOSTOL, T. M.: Análisis Matemático. Reverté.

BARTLE, R. G.: Introducción al Análisis Matemático. Limusa.

BARTLE, R. G. y SHERBERT, D. R.: Introducción al Análisis Matemático de una Variable, 
(2ª Ed.). Limusa Wiley.

CASASAYAS, J. - CASCANTE, M. C.: Problemas de Análisis Matemático de una variable 
real. Edunsa.

DEMIDOVICH, B.: Problemas y ejercicios de Análisis Matemático. Paraninfo.

FERNÁNDEZ VIÑA, J. A.: Lecciones de Análisis Matemático I. Tecnos.

FERNÁNDEZ VIÑA, J. A. - SÁNCHEZ MAÑES, E.: Ejercicios y complementos de Análisis 
Matemático I. Tecnos.

GARCÍA, A. (y otros).: Cálculo I. Teoría y problemas de Análisis Matemático en una 
variable. Clagsa.

LINÉS, E.: Principios de Análisis Matemático. Reverté.

RUDIN, W.: Principios de Análisis Matemático, (3ª Ed.). McGraw-Hill.

SIMMONS, G. F.: Cálculo y Geometría Analítica, (2ª Ed.). McGraw-Hill.

SPIVAK, M.: Calculus. Reverté.

Competencias/destrezas/habilidades

(a) Demostrar con rigor resultados teóricos da asignatura.

(b) Coñecer e interrelacionar conceptos, propiedades e técnicas que se estudan 
no desenvolvemento do programa.

(c) Formular matemáticamente e resolver mediante o cálculo problemas que se 
plantexan noutras materias, ciencias ou tamén algúns que xorden na vida 
cotidiana.
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Metodoloxía da ensinanza

O feito de que a asignatura Cálculo diferencial e integral con código 091102A se imparta 
no primeiro cuadrimestre só para alumnos que a teñan cursado previamente, lle confire 
un carácter singular. Por elo, tanto as clases teóricas como as prácticas, así como os se-
minarios, se destinarán fundamentalmente a insistir sobre aquelas partes da asignatura 
nas que os alumnos encontraran dificultades. Espérase poder contar coa súa participa-
ción activa para levar a cabo esta tarea.

Sistema de avaliación da aprendizaxe

Exame final teórico-práctico que terá lugar dacordo co calendario de exames que fixe o centro.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para superala

Horas presenciais semanais: teóricas 3; prácticas 1; seminarios 1. Horas non presenciais: 
dependerán, evidentemente, do proceso de aprendizaxe de cada alumno, máxime en 
primeiro curso por constituir un grupo moi diverso con niveis de preparación matemática 
ampliamente diferentes. Por esta razón, parece aconsellable adicar alomenos sete horas 
semanais.

Recomendacións para o estudo da materia

(a) Estudar diariamente utilizando material bibliográfico.

(b) Ler atenta e cuidadosamente a parte teórica ata asimilala.

(c) Dar resposta ás cuestións, exercicios e problemas correspondentes para 
fixar así as ideas e os métodos estudiados na parte teórica.

(d) Ter un bo coñecemento da asignatura Introdución á análise matemática.

PROXECTO
OBXECTIVOS:

• Potenciar a autoaprendizaxe e a comprensión da materia por parte dos es-
tudantes.

• Promover un nivel de participación nas clases e de interacción alumno/pro-
fesor que sexa superior ao de cursos pasados.

• Acadar un grao satisfactorio de familiaridade con algúns dos libros incluídos 
nas referencias bibliográficas do programa.

• Tomar conciencia, a través de exemplos concretos, da importancia da mate-
ria a tratar en si mesma e tamén en relación a outras materias do plano de 
estudos e incluso doutras ciencias.

• Acadar un mínimo coñecemento do manexo dalgún software (Mathematica, 
Matlab, Maple,...) en relación cos obxectivos e contidos do programa da 
materia. Faríase fincapé na utilización das ferramentas informáticas como 
axilizadoras, pero non sustitutivas, dos cálculos habituais con derivadas e in-
tegrais, e como instrumentos de visualización rápida de gráficas de funcións 
reais de variable real.
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PLAN DE ACTUACIÓN:

• Nas clases seminario plantexaranse cuestións e problemas para que os 
alumnos lles dean resposta en grupos de dous ou tres persoas. Aqueles 
que o desexen poderán entregarme as súas respostas ao final da clase. Os 
traballos entregados voluntariamente serán corrixidos por min e cualificados 
cunha nota entre 0 e 1,5 puntos. Ao final do cuadrimestre a media desas no-
tas será sumada directamente á nota do exame final, obviamente truncando 
o resultado da suma a 10 se fose preciso.

• Nas clases teóricas e prácticas de pizarra promoverei a participación dos 
alumnos entregando resumes fotocopiados dos contidos da clase que, ade-
máis, se proxectarán co canón de vídeo. Premeditadamente, eses resumes 
non conteñen toda a información que se pretende que os alumnos teñan 
que aprender (por exemplo, non figura neles case ningunha demostración). 
Trátase con elo de non perder a atención dos estudantes durante as explica-
cións. Por outra banda, nos esquemas intercálanse abundantes preguntas 
que servirán para propiciar o debate antes da súa completa resolución pola 
miña parte o por parte dos propios estudantes, se é o caso.

• Os alumnos disporán de boletíns de problemas como en anos anteriores. 
Trátase dun compendio de problemas interesantes extraidos da bibliografía 
ou plantexados por outros profesores do departamento cando impartiron 
esta mesma materia. Neses boletíns están incluídos moitos problemas de 
exames de anos anteriores cuxa resolución exporei nas clases co máximo 
detalle posible e en canto dispoña de tempo suficiente.

• Os alumnos tomarán contacto con programas informáticos en relación á re-
solución de problemas propios da materia (cálculo de derivadas, primitivas, 
integrais, representación gráfica de funcións, aproximación por Taylor, etc.)

• Unha vez ao mes empregarei algunha das miñas horas de titoría para reali-
zar unha “titoría activa”, na liña das que a Facultade de Matemáticas porá 
en práctica o vindeiro curso 2005/2006. Pretendo citar aos meus alumnos 
para ter unha xuntanza na que se repasarán os contidos impartidos ata ese 
momento e se resolverán as dúbidas que xurdan na reunión.

RECURSOS MATERIAIS:

• Un ordenador portátil e un canón de vídeo para levar habitualmente á aula, 
como apoio á docencia: exposición da materia, ilustración do manexo do 
software na aula, mostrar páxinas Web de interese para a materia, etc.

• Dotación de licencias dos programas mencionados con anterioridade para o 
uso do alumnado.

RECURSOS HUMANOS:

• Precisaría de axuda de expertos en informática para o deseño das prácticas 
de informática, tanto en relación co manexo do software como para a elec-
ción de actividades axeitadas.

• Axuda por parte de persoal contratado a tal fin para a corrección dos proble-
mas propostos como controis periódicos. É previsible que cada dúas semanas 
deba corrixir uns vinte exames con catro ou cinco exercicios breves cada un.
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MEMORIA
PLAN DE ACTUACIÓN:

• Nas clases teóricas e prácticas de entreguei resumes fotocopiados dos con-
tidos da clase que, ademáis, se proxectaron como transparencias. Premedi-
tadamente, eses resumes non conteñen toda a información que se pretende 
que os alumnos teñan que aprender (por exemplo, non figura neles case 
ningunha demostración). Trátase con elo de non perder a atención dos es-
tudantes durante as explicacións. Por outra banda, nos esquemas intercá-
lanse abundantes preguntas que serviron para propiciar o debate antes da 
súa completa resolución pola miña parte o por parte dos propios estudantes 
nalgún caso.

• Os alumnos dispuxeron de boletíns de problemas como en anos anteriores. 
Trátase dun compendio de problemas interesantes extraidos da bibliografía 
ou plantexados por outros profesores do departamento cando impartiron 
esta mesma materia.

• Realizouse unha xuntanza cos alumnos para levar a cabo unha “titoría acti-
va”, na liña das que a Facultade de Matemáticas porá en práctica o vindeiro 
curso 2005/2006. Nesa xuntanza solicitei aos estudantes que cubriran un 
inquérito sobre o grao de consecución de obxectivos e o tempo invertido na 
preparación da materia. Elo servíu para coñecer os pontos febles da conse-
cución de obxectivos e redundou nunha clase extra que impartín sobre un 
tema que resultou especialmente difícil para os alumnos. Este inquérito pre-
séntase como Anexo I a esta memoria, xunto cunha gráfica correspondente 
a resultados medios dos 14 estudantes que asistiron á xuntanza.

• Nas clases seminario plantexáronse cuestións e problemas para que os 
alumnos lles deran resposta en grupos de dous ou tres persoas. Aqueles 
que así o desexaron entregáronme as súas respostas. Os traballos entre-
gados voluntariamente foron corrixidos por min e cualificados cunha nota 
entre 0 e 1,5 puntos. Ao final do cuadrimestre a media desas notas foi 
sumada directamente á nota do exame final, obviamente truncando o resul-
tado da suma a 10 cando fora preciso. Estas cuestións que foron obxecto 
de avaliación recóllense, xunto con comentarios parciais, no Anexo II a esta 
memoria.

CONCLUSIÓNS:

• Os resultados do inquérito do Anexo I relativo a tempo de traballo invertido 
non parecen fiables: a media dos tempos semanais dedicados polos 14 
alumnos que cubriron o inquérito foi de 10 horas semanais (sen contar a 
asistencia ás clases). Deixo constancia, en todo caso, de que os alumnos 
tiveron a percepción de ter traballado máis nesta materia que noutras. Ta-
mén é salientable o feito de case tódolos 14 alumnos que participaron na 
titoría activa superaron a materia na convocatoria de xuño, polo que faltan 
datos de tempo adicado ao estudo dunha parte importante dos alumnos 
suspensos nesa convocatoria.

• Na convocatoria de xuño presentáronse 24 alumnos ao examen, dos que 14 
superaron a materia en dita convocatoria. En xeral, os alumnos que realmen-
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te invirtiron tempo en realizar os controis foron quen de superar o examen 
(que tamén se inclúe no Anexo II); de feito soamente dous alumnos supe-
raron a materia sen acadar unha cinco puntos no exame. A miña impresión 
neste caso é que a realización das probas intermedias mellorou a prepara-
ción dos estudantes.

• O tempo invertido polo profesor na corrección de controis, xunto coa realiza-
ción da titoría activa, supuxo unhas 40 horas de traballo. Non cabe dúbida 
de que a realización deste tipo de experiencias depende fundamentalmente 
do número de alumnos que se interesen en secundalas e con seguridade 
resultan inviables con grupos numerosos.

• Para mellorar a implantación desta metodoloxía docente precisaría de axu-
da de expertos en informática para o deseño das prácticas de informática, 
tanto en relación co manexo do software como para a elección de activida-
des axeitadas.

• Tamén precisaría dalgún tipo de axuda ou dispensa doutras obrigas docen-
tes para a corrección dos problemas propostos como controis periódicos.

ANEXO I

Inquérito sobre grao de consecución de obxectivos e tempo de traballo

Da una valoración de 0 a 5 sobre cada uno de los siguientes puntos y en relación 
con estas tres cuestiones: (a) grado de dominio que consideras que tienes hasta el 
momento sobre el punto correspondiente; (b) necesidad de recibir más clases sobre 
el punto correspondiente; (c) necesidad de realizar más trabajo personal sobre el 
punto correspondiente.

• Concepto de derivada de una función en un punto: 
(a) ........ (b) ........  (c) ........

• Interpretaciones del concepto anterior:

• Toda función derivable es continua:

• Enunciado y demostración rigurosos del resultado anterior:

• Existen funciones continuas que no son derivables:

• Cálculo de derivadas usando la regla de la cadena:

• Enunciado y demostración rigurosos de la regla de la cadena:

• Cálculo de derivadas usando el teorema de derivación de las funciones inversas:

• Estudio de la derivabilidad lateral de una función:

• Concepto de extremo relativo estricto:

• Conocimiento del comportamiento de las derivadas laterales en un punto de 
máximo relativo estricto:

• Condición suficiente sobre las derivadas laterales en un punto para que éste 
sea un extremo relativo estricto:
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• Enunciado y demostración rigurosos del resultado anterior:

• Enunciado y comprensión de los teoremas de Rolle y del valor medio:

• Demostración de los teoremas anteriores:

• Aplicaciones del teorema del valor medio:

• Determinación de los intervalos de monotonía de una función:

• Concepto de punto crítico:

• No todos los puntos críticos son extremos:

• No todos los extremos son puntos críticos:

• Determinación de máximos relativos y absolutos:

• Planteamiento y resolución de problemas físicos, geométricos o cotidianos 
mediante cálculo diferencial:

• Enunciado y comprensión del teorema de Darboux:

• Demostración del teorema anterior:

• Cálculo de límites indeterminados usando las reglas de L’Hôpital:

• Demostración de alguna de las reglas de L’Hôpital:

• Construcción de polinomios de Taylor:

• Enunciado y comprensión del teorema de Taylor:

• Demostración del teorema anterior:

• Aplicación del teorema de Taylor para aproximar valores de una función:

• Concepto de punto de inflexión:

• Concepto de función cóncava o convexa en un intervalo:

• Interpretación geométrica de los conceptos del punto anterior:

• Determinación de los intervalos de concavidad/convexidad de una función:

• Determinación de asíntotas y ramas parabólicas de la gráfica de una función:

• Representar funciones gráficamente:

HORAS DE TRABAJO

En término medio, y sin contar las horas de clase ¿cuántas horas dedicaste por semana 
a cada una de las siguientes tareas?

• Resolución de ejercicios para entregar al profesor:

• Resolución de ejercicios de los boletines:

• Estudio de la materia:
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Materia: Topoloxía dos Espazos Euclidianos

Código: 091105

Tipo de Materia: Troncal

Titulación: Licenciatura de Matemáticas

Curso: Primeiro

Profesor: Xosé Mª Masa Vázquez

GUÍA DOCENTE
Nota: A guía docente completa elaborada de acordo aos criterios do EEES pode con-
sultarse na seguinte páxina web: http://xtsunxet.usc.es/xmasa/topoloxia/transitorios/
Guia_Docente_TEE.pdf

Horario de titoría

D. Xosé María Masa Vázquez, Días Luns, martes, mércores e xoves, de 9:30a 11:00 no 
despacho 401 do departamento de .Xeometría e Topoloxía D. Agustín Bonome Dopico, 
Días Luns, martes, mércores e xoves, de 9:30a 11:00 no despacho 401. do departamen-
to de .Xeometría e Topoloxía

Obxectivos da materia

Trátase de estudar conceptos, métodos e propiedades métricos e, fundamentalmente, 
topolóxicos en Rp, partindo da súa estructura euclidiana. Os principais conceptos a es-
tudar son os de continuidade, compacidade e conexidade, facendo especial fincapé nas 
técnicas de converxencia de sucesións.

Contidos mínimos

1. Os espazos euclidianos 
1.1 Norma euclidiana e distancia 
1.2 Bolas e relacións métricas 
1.3 Conxuntos abertos e pechados 
1.4 Espazos e subespazos 
 
2. Converxencia 
2.1 Sucesións 
2.2 Converxencia e topoloxía 
2.3 Sucesións de Cauchy 
2.4 A completitude de R e de Rp . Teorema de Bolzano-Weirstrass. 
 
3. Continuidade 
3.1 Funcións continuas. Continuidade uniforme 
3.2 Continuidade secuencial. 
3.3 Restricción e extensión de funcións. Conxuntos densos. 
3.4 Homeomorfismos. Propiedades topolóxicas. 
 
4. Compacidade e conexidade 
4.1 A condición de Borel-Lebesgue. Teorema de Heine-Borel. 
4.2 A condición de Bolzano-Weierstrass e a compacidade secuencial. 
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4.3 Compacidade e continuidade. Continuidade uniforme. 
4.4 Conexidade. 
4.5 Conxuntos compactos e conexos.

Bibliografía básica e complementaria

Bartle, R.G., Introducción al Análisis Matemático 
Ed. Limusa, México, 1980 
Chinn, W.G. e Steenrod, N.E., Primeros conceptos de Topología 
Ed. Alambra, Madrid, 1975. 
Masa, X.M., Topoloxía Xeral. Introducción aos espacios euclidianos, métricos e topolóxicos. 
Univ. Santiago de Compostela, 1999. 
Sutherland, W.A., Introduction to metric and topological spaces. 
Clarendon Press, Oxford, 1975.

Sistema de avaliación da aprendizaxe

Haberá un dobre método de avaliación: a avaliación puntual, mediante unha proba final 
escrita, o exame, fixado no calendario da facultade; e a avaliación continuada, realizado 
ao longo do curso, baseada principalmente na participación de cada estudante na aula. 
A calificación da asignatura será a do exame incrementada, no seu caso, en base a unha 
avaliación continuada positiva.

O exame terá unha parte de teoría, que pode abarcar definición de conceptos, enunciado 
de resultados ou proba total ou parcial dos mesmos.

O resto consistirá na resolución de exercicios que serán análogos aos propostos ao longo 
do curso.

PROXECTO
As razón do proxecto. Desde hai tempo a Facultade é sensıbel aos baixos resultados aca-
dados na súa práctica docente. Medidos por índices de fracaso escolar (cualificacións, 
porcentaxes de suspensos, abandonos,), resultan alarmantes. Na observación directa 
que eu alcanzo, moi limitada, pero relativa a estudantes con expedientes moi bos, as 
competencias que adquiren ao longo da Licenciatura son, salvo contadas excepcións, 
deficientes.É un feito que a maioría dos e das estudantes que chegan á Facultade non 
posúen nen os coñecementos, nen as habilidades, hábitos, aptitudes, que require a asi-
milación dos programas que se imparten, cando menos no nivel de abstracción que se 
pretende e coa metodoloxía que se emprega. Esta percepción leva a unha reflexión, xa 
longa, sobre a propia práctica docente, e ao ensaio de diversas experiencias metodoló-
xicas. A istas razóns sumase o proceso de converxencia do ensino superior no marco da 
Unión Europea, co seu peculiar sistema de créditos, e algunhas consideracións metodoló-
xicas xenéricas que se recollen, entre as que compre salientar a énfase posta no traballo 
autónomo do estudante, a organización da ensinanza en base a competencias, máis 
que contidos, e o incremento da atención tutelar. O proxecto que se presenta pretende 
desenvolverse neste contexto.

Programa e competencias. O programa divídese en catro temas:

1. Espazos Euclidianos
2. Converxencia
3. Continuidade
4. Compacidade e Conexidade
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As principais competencias curriculares, asociadas os contidos ou descriptores da ma-
teria, serán:

• a converxencia de sucesións, vencellada á caracterización de propiedades 
topolóxicas;

• a continuidade das funcións máis comúns no ámbito dos espazos euclidianos;

• o desenvolvemento dunha teoría abstracta formal, concretada na compaci-
dade e conexidade nestes espazos.

A primeira competencia xa foi traballada en materias do primeiro cuatrimestre, xa fora o 
abordar o carácter arquimediano de R, ou ao introducir o concepto de límite. Pero son 
ideas que requiren un tempo de maduración. A segunda é máis instrumental, máis doada 
de adquirir, trátase de coñecer e manipular unha ampla gama de funcións. A terceira é 
a máis difícil, pero é a que da sentido propio á materia. E esixe a adquisición ou mellora 
en competencias non específicas, como poden ser a comprensión do discurso matemá-
tico abstracto, a forma de expresar conceptos (definicións), resultados (enunciados) ou 
demostracións (argumentacións).

A proposta dun método. O curso comeza propoñendo aos e ás estudantes un método 
de traballo, e discutindo. é un método que require a participación activa na aula e, pois, 
o traballo máis o menos ao día. Un método que precisa dun seguimento e tutela dos 
estudantes, que deberían entregar traballos, facer exposicións de exercicios, participar en 
discusións, acudir a s esións de titoría, etc.

Naturalmente, respéctase a quen nono acepte, pero todo o esforzo do profesor e o dese-
ño do traballo está orientado a favorecer esta dinámica. Ademais, incentívase mediante 
unha avaliación continuada que, na medida en que sexa positiva, incrementará a califi-
cación final, ate nun 25%.

Estructura do curso e recursos. No curso contémplanse sesións de pizarra, con contidos 
teóricos e prácticos (4,5 créditos), sesións de laboratorio, en grupos de uns 15 estudan-
tes (1,5 créditos), e sesións de titorías programadas, normalmente reducidas a pequenos 
equipos de traballo (1,5 créditos). Estímase que cada estudante debería adicar, por térr-
mino medio, outros 7,5 créditos ao estudo.

Como recursos de traballo, ademais do material bibliográfico disponíbel e das titorias 
ordinarias, ofrécese: boletíns de exercicios propostos para cada tema, guías de estudo 
para algúns conceptos máis difíciles ou importantes, e obradoiros, que son problemas 
de máis entidade que os exercicios habituais, propostos para discutir colectivamente en 
certas sesións de laboratorio Ofrécese tamén un Curso virtual que desenvolve os temas 
do programa e algúns preliminares. Contén un Manual on-line, unha ampla colección 
de exercicios, con indicacións para a súa resolucións, os exames propostos nos últimos 
anos, con respostas completas, titoría on-line, buzón de preguntas e respostas, taboleiro, 
etc Completase o curso con varios medios de (auto)avaliación. Prográmanse dous tests 
on-line, un para o tema 2, outro para o tema 3, haberá un test de avaliación na aula ao 
finalizar o tema 3 e, finalmente, o exame global da materia.

Traballo nos Seminarios. Cada estudante deberá entregar un exercicio resolto por cada 
tema, dos propostos nos Boletíns. E terá que partipar activamente nas sesións de labo-
ratorio ou seminario. Para facilitar esta participación, constitúense equipos de traballo, 
indicativamente, formados por tres estudantes.
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Nos Seminarios haberá, en principio, dous tipos de sesións:

• As sesións ordinarias, nas que un equipo expondrá a resolución de varios 
exercicios de entre os propostos nos boletíns. Os equipos e os exercicios son 
seleccionados os luns, as sesións de Seminario son os xoves. Aconséllase a 
cada equipo acudir a unha sesión de titoría previa ao Seminario, unha vez 
que teñan traballados os exercicios.

• Prográmanse tres sesións extraordinarias, adicadas á discusión activa dun 
tema de especial interese. Pártese dun texto, pode ter a forma dunha Guía 
de estudo ou ser un problema, do que os estudantes dispoñen con antela-
ción dabondo.

• Asegurado que cada equipo poida intervir polo menos en dúas sesións or-
dinarias, se o calendario o permite poderán programarse outras sesións 
distintas. De feito, a primeira, que por razóns obvias non pode seguir o 
formato de ningunha das anteriores, adícase a cuestións preliminares, fóra 
do programa.

Atención individualizada. O cuarto tema é o máis abstracto e difícil. Espérase que, no mo-
mento de comezalo, se teñan acadado satisfactoriamente os obxectivos iniciais, sempre 
referido ao grupo de estudantes disposto a seguir o método: boa comunicación entre pro-
fesor e estudantes, participación fluída, comprensión razoábel dos enunciados manexa-
dos, do tipo de demostracións utilizadas, do formalismo empregado e da súa escritura,... 
e asimilación media das competencias relativas a converxencia e continuidade.

Neste momento vaise aumentar o ritmo do traballo: as demostracións non se farán tan 
de vagar, reiteraranse menos argumentos coñecidos e reclamarase un maior esforzo de 
estudo. Haberá unha atención moi discriminada en base ao coñecemento que o profesor 
ten xa de cada estudante, en función do nivel adquirido, da súa disposición e a súa capa-
cidade, tendente a asegurar os coñecementos básicos e, asegún a posibilidade de cada 
quen, adquirir as máximas competencias.

MEMORIA
Obxectivos, dificultades, conclusións, recomendacións,...

Trátase dunha asignatura troncal do primeiro curso da Licenciatura de Matemáticas. Con-
sonte ao plano de estudos vixente, a materia ten 7,5 créditos, dos que 4,5 corresponden a 
docencia maxistral. Deles, 3 adícanse ao desenvolvemento teórico da materia, 1,5 á reso-
lución de exercicios e problemas. De ordinario, nunha mesma sesión adicarase un tempo 
á exposición ou ilustración de algunha cuestión teórica, e outro tempo á resolución de 
problemas ou exercicios. As veces, o modelo achegarase ao da lección maxistral, as veces 
procurarase a implicación de todo o alumnado na discusión das cuestións suscitadas.

Outros 1,5 créditos corresponden a sesións de laboratorio, traballo en grupos reducidos, 
onde cada estudante poderá participar activamente. Os restantes 1,5 créditos resérvanse 
para titorias programadas, sesións de traballo có profesor destinadas a, xa individualmen-
te, xa en pequenos equipos, discutir o progreso na aprendizaxe, dificultades, orientacións 
particulares, etc. Para as sesións ordinarias fórmanse equipos de, por término medio, 3 
alumnos, catro equipos por grupo. Cada sesión será conducida por un equipo designado 
previamente, ao que se lle propoñen diversos exercicios ou problemas que terá que pre-
parar, para despois expoñer e discutir cos seus compañeiros. Estes exercicios aparecen 
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nos Boletíns que se entregan para cada tema. Con anterioridade á sesión de laboratorio, 
o equipo acudirá a unha titoría programada, á que se concede grande valor. Nela pretén-
dese acadar unha boa comprensión das cuestións a expoñer, favorecendo que o traballo 
do día seguinte resulte áxil e eficaz para o conxunto. Normalmente cada equipo terá que 
actuar en dúas sesións de laboratorio.

Haberá outros tipos de sesións de laboratorio. Na primeira do curso, por exemplo, aínda 
non están constituídos os equipos nen hai practicamente materia explicada. Adícase 
a revisar algúns prerrequisitos, en base a un boletín de exercicios moi sinxelos, que se 
entrega o primeiro día de clase, xunto ao programa e indicacións xerais.

Restan, como moito, 6 sesións de laboratorio. Delas, 3 adícanse a obradoiro. Os obra-
doiros son sesións de laboratorio sobre cuestións de especial interese, diseñadas de 
xeito que participen a totalidade dos asistentes. Os dous primeiros (un no Tema 5, outro 
no Tema 7), buscan asentar o coñecimento de determinados conceptos, resultados ou 
técnicas sobre os que se leva un tempo traballando, e que son imprescind íbeis no que 
segue. O terceiro, ao final do curso, traballará as aplicacións de toda a teoría estudada, 
co ánimo de reafirmar o sentido da materia. Para preparar estes obradoiros entrégase 
material con exercicios cortos, pequenas cuestións, todo moi interrelacionado, de forma 
que todo o mundo poida intervir. Cada quen terá que preparar todo o material proposto.

Ademais dos boletíns de exercicios e do material para os obradoiros, haberá tamén guías 
de estudo. Algunhas guías de estudo utilizaranse nas restantes sesións dos laboratorios, 
e serán entregadas por escrito. Outras, estarán disponíbeis unicamente na web do curso 
virtual. En razón da súa funcionalidade, distínguense tres tipos de guías: unhas desenvol-
ven cuestións do programa que non serán abordadas nas clases ordinarias, farase delas 
soamente unha somera presentación. Corresponden aos apartados 3.2 e 8.3 do progra-
ma. Para estes contidos entregaranse sendas guías de estudo, que inclúen motivación, 
definicións, exemplos, algún resultado con indicación da súa demostración, exercicios, re-
ferencias bibliográficas, etc. E se adicarán sesións especiais do laboratorio, no que se tra-
tará unha parte dos seus contidos. Outras guías teñen carácter de reforzo, como a adica-
da ao concepto de punto de acumulación, e so están disponíbeis no curso virtual. Outras 
teñen carácter complementario, o que significa que abordan cuestións que non forman 
parte do programa, aínda que son moi próximas e poderían considerarse como exercicios 
complementarios, como a que analiza as propiedades das aplicacións continuas bixec-
tivas con dominio compacto. Tamén neste caso, so estarán disponíbeis no curso virtual. 
Ademais da asistencia a clase e a participación activa nas actividades reseñadas, cada 
estudante deberá acudir ás sesións de titorías programadas: nuns casos tratarase das 
titorias por equipos, previas as actuacións nos laboratorios. Noutros casos serán titorías 
individuais, a proposta do profesor, xa sexa para discutir sobre algún dos traballos en-
tregados polo estudante, xa sexa para falar da marcha dos estudos. Por último, de entre 
todos os exercicios propostos ao longo do curso, tanto nos boletíns entregados como no 
curso virtual, cada estudante deberá entregar 4 por escrito, tres correspondentes a cada 
un dos tres primeiros bloques temáticos, un correspondente a calquera dos dous últimos 
temas. No curso houbo 31 estudantes matriculados. Asistiron regularmente, ate o final, 
14 estudantes. Comezaron asistindo outros 2 de forma regular e outros 5 de forma espo-
rádica, abandoando antes de maio. Hai que indicar que a baixa asistencia inicial ten, ao 
meu xuicio, moito que ver co feito de ser unha materia do segundo cuadrimestre e se ter 
producido un elevado índice de fracaso no primeiro cuadrimestre.
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Sesións de Laboratorio e Titorías

Ben que en todo o proceso de docencia se busca unha actitude participativa do estu-
dante, é nas sesións de Laboratorio e de Titorías onde se pretende a participación máis 
activa. Para as sesións de Laboratoria, o alumnado divídese en dous grupos, polo que a 
asistencia oscilaba entre os catro e os oito estudantes. Houbo 14 sesións de Laboratorio 
por grupo. Ante o reducidp nu,ero de estudantes, para evitar o esgotamento do método 
ordinario, que agora describirei, puxeronse en práctica outros dous tipos de sesións alter-
nativas, os obradoiros e as adicadas a Guías de estudo.
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Materia: Introdución á Analise Matemática

Código: 091111

Tipo de Materia: Troncal

Titulación: Licenciatura de Matemáticas

Curso: Primeiro

Profesor: José Pérez Méndez

GUÍA DOCENTE
Obxectivos da materia

Introducir ó alumno, con apoio esencial de exemplos e práctica, na comprensión da pri-
meira estructura da análise matemática: a conxunción das operacións alxebraicas no cor-
po dos números reais coas dunha orde compatible e mailas propiedades de completitude.  
Referir, practicando coas distintas notacións, as operacións con números complexos.  
Introducir e consolidar con exemplos e exercicios as nocións de converxencia de suce-
sións e series numéricas. Propiciar o manexo con destreza polo estudiante dos conceptos 
básicos da topoloxía da recta real.

Culminar co estudio en detalle dos conceptos de límite e continuidade de funcións reais 
de variable real.

Contidos mínimos

1.- O CORPO DOS NÚMEROS REAIS. 
Introducción axiomática do corpo dos números reais: axioma do supremo. Carácter 
arquimediano. Números racionais e irracionais. 
 
2.- O CORPO DOS NÚMEROS COMPLEXOS. 
Construcción dos números complexos. Distintas formas de expresar un número com-
plexo. Operacións con números complexos. 
 
3.- SUCESIONS DE NÚMEROS REAIS. 
Sucesións converxentes. Límites de oscilación. Operacións con sucesións. Sucesións 
monótonas. Expresión decimal dun número real. 
 
4.- SERIES DE NÚMEROS REAIS. 
Series converxentes. Condición de Cauchy. Criterios de converxencia. Converxencia 
absoluta e condicional. 
 
5.- TOPOLOXÍA DA RECTA REAL. 
Conceptos topolóxicos relativos a puntos e conxuntos. Interior e adherencia dun 
conxunto. Conxuntos abertos e conxuntos pechados. Teorema de Bolzano-Weierstrass. 
Compacidade en R. 
 
6.- LÍMITES DE FUNCIÓNS REAIS. 
Límite dunha función nun punto. Propiedades. Límite secuencial. Operacións con límites. 
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7.-CONTINUIDADE E CONTINUIDADE UNIFORME DE FUNCIÓNS REAIS. 
Continuidade dunha función nun punto. Continuidade secuencial. Continuidade nun 
conxunto. Propiedades das funcións continuas. Continuidade uniforme. Continuidade 
nun compacto.

Bibliografía básica e complementaria

T. M. Apostol. Análisis Matemático. Reverté. 
 
T. M. Apostol. Calculus. Reverté. 
 
R. Bartle e D. Sherbert. Introducción al Análisis Matemático de una Variable. Limusa. 
 
J. Casasayas e M. C. Cascante. Problemas de Análisis Matemático. Edunsa. 
 
J. de Burgos. Cálculo infinitesimal de una variable. McGraw – Hill. 
 
J. A. Fernández Viña. Lecciones de Análisis Matemático I. Tecnos. 
 
J. A. Fernández Viña e E. Sánchez. Ejercicios y Complementos de Análisis Matemático I. 
Tecnos. 
 
E. Linés. Principios de Análisis Matemático. Reverté. 
 
W. Rudin. Principios de Análisis Matemático. McGraw-Hill. 
 
M. Spivak. Calculus. Reverté.

Competencias/destrezas/habilidades

- Coñecer os distintos sistemas de números e as súas propiedades, tanto 
alxebraicas coma de orde e completitude.

- Adquirir destreza na determinación da converxencia de sucesións e series 
numéricas.

- Manexar con fluidez os conceptos básicos e propiedades da topoloxía da 
recta real.

- Comprender os conceptos de límite, continuidade, e continuidade uniforme 
no ámbito de funcións reais de variable real.

Metodoloxía da ensinanza

A materia impártese en 5 horas semanais, distribuídas na proporción axeitada entre 
teoría, práctica e seminarios, procurando fomentar o interese do alumnado ante os con-
ceptos fundamentais da análise matemática nos seus aspectos teórico e práctico.

O alumnado disporá de referencias bibliográficas apropiadas e concretas para cada un 
dos temas, así como de “Boletíns de Problemas” cos que poderá poñer a proba en cada 
momento o nivel acadado na súa preparación da materia e as súas posibilidades de cara 
á superación do exame final.
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Sistema de avaliación da aprendizaxe

Exame final escrito, que permita comprobar o coñecemento adquirido en relación ós 
conceptos e resultados da materia, e a capacidade de aplicación dos mesmos a casos 
concretos.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para superala

Aínda sendo difícil de computar o tempo necesario, xa que depende do grao de formación 
de cada alumno, pódese considerar que para un alumno medio debería ser suficiente 
unha dedicación de hora e media por cada hora de clase impartida.

Recomendacións para o estudo da materia

Para o estudio desta materia son fundamentais as destrezas matemáticas correspon-
dentes ós programas do ensino secundario. O alumno deberá traballar con regularidade 
e rigor, así como acudir ás clases dun modo participativo, preguntando, tanto na clase 
como nas titorías, cantas dubidas poda ter en relación coa materia.

PROXECTO
OBXECTIVOS:

• Potenciar a autoaprendizaxe e a comprensión da materia por parte dos es-
tudantes.

• Promover un nivel de participación nas clases e de interacción alumno/pro-
fesor que sexa superior ao de cursos pasados.

• Acadar un grao satisfactorio de familiaridade con algúns dos libros incluídos 
nas referencias bibliográficas do programa.

• Tomar conciencia, a través de exemplos concretos, da importancia da mate-
ria a tratar en sí mesma e tamén en relación a outras materias do plano de 
estudos e incluso doutras ciencias.

• Acadar un mínimo coñecemento do manexo dalgún software (Mathematica, 
Matlab, Maple,...) en relación cos obxectivos e contidos do programa da 
materia. Faríase fincapé na utilización das ferramentas informáticas como 
axilizadoras, pero non sustitutivas, dos cálculos habituais con derivadas e in-
tegrais, e como instrumentos de visualización rápida de gráficas de funcións 
reais de variable real.

PLAN DE ACTUACIÓN:

• Nas clases seminario plantexaranse cuestións e problemas para que os 
alumnos lles dean resposta en grupos de dous ou tres alumnos. Aqueles 
que o desexen poderán entregar as súas respostas ao final da clase. Os 
traballos entregados voluntariamente serán corrixidos e cualificados cunha 
nota entre 0 e 1,25 puntos. Ao final do cuadrimestre a media desas notas 
sustituirá, en caso de melloralo, ó 12,5% da nota do exame final.

• Encargarase tamén a grupos de dous ou tres alumnos un traballo para des-
envolver fora das clases, mais con asistencia titorial, para entregar nun prazo 
de dúas semanas. Ditos traballos serán defendidos en clase polos alumnos 
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e poderán sumar ata 1,25 puntos que sustituirán, en caso de melloralo, a 
outro 12,5% da nota do exame final.

• Nas clases teóricas e prácticas de pizarra promoverei a participación dos 
alumnos entregando resumes fotocopiados dos contidos da clase que, ade-
máis, se proxectarán co canón de vídeo. Premeditadamente, eses resumes 
non conteñen toda a información que se pretende que os alumnos teñan 
que aprender (por exemplo, non figura neles case ningunha demostración). 
Trátase con elo de non perder a atención dos estudantes durante as explica-
cións. Por outra banda, nos esquemas intercálanse abundantes preguntas 
que servirán para propiciar o deb debate antes da súa completa resolución 
pola miña parte o por parte dos propios estudantes, se é o caso.

• Os alumnos disporán de boletíns de problemas como en anos anteriores. 
Trátase dun compendio de problemas interesantes extraidos da bibliografía 
ou plantexados por outros profesores do departamento cando impartiron 
esta mesma materia. Neses boletíns están incluídos moitos problemas de 
exames de anos anteriores cuxa resolución exporei nas clases co máximo 
detalle posible e en canto dispoña de tempo suficiente.

• Os alumnos tomarán contacto con programas informáticos en relación á re-
solución de problemas propios da materia (límites de sucesións, converxen-
cia e sumación de series, límites de funcións e representación gráfica,...)

• Unha vez ao mes empregarei algunha das miñas horas de titoría para reali-
zar unha “titoría activa”, na liña das que a Facultade de Matemáticas porá 
en práctica o vindeiro curso 2005/2006. Pretendo citar aos meus alumnos 
para ter unha xuntanza na que se repasarán os contidos impartidos ata ese 
momento e se resolverán as dúbidas que xurdan na reunión.

• Virtualización da materia no marco da USC Virtual.

RECURSOS MATERIAIS:

• Un ordenador portátil e un canón de vídeo para levar habitualmente á aula, 
como apoio á docencia: exposición da materia, ilustración do manexo do 
software na aula, mostrar páxinas Web de interese para a materia, etc.

• Dotación de licencias dos programas mencionados con anterioridade para o 
uso do alumnado.

RECURSOS HUMANOS:

• Precisaría de axuda de expertos en informática para o deseño das prácticas 
de informática, tanto en relación co manexo do software como para a elec-
ción de actividades axeitadas.

• Axuda para a virtualización da materia.

• Axuda por parte de persoal contratado a tal fin para a corrección dos proble-
mas propostos como controis periódicos. É previsible que cada dúas semanas 
deba corrixir uns vinte exames con catro ou cinco exercicios breves cada un.
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MEMORIA
1. PROGRAMACIÓN DO CURSO

Resumo de obxectivos:

• Potenciar a autoaprendizaxe e a comprensión da materia polos estudantes.

• Promover a participación nas clases e a interacción alumno/profesor e entre 
os propios estudantes.

• Acadar familiaridade coas referencias bibliográficas da materia.

• Tomar conciencia da importancia dos contidos da materia e da súa relación 
con outras do plano de estudos e incluso a incidencia noutras ciencias.

Esquema da metodoloxía

• As clases teóricas e prácticas de pizarra se complementaron con material 
impreso en relación ós contidos, para orientar e facilitar a atención dos 
estudantes durante as explicacións.

• Os alumnos dispuxeron de boletíns con exercicios e problemas significativos e 
graduados en dificultade como instrumento de aprendizaxe da materia. A reso-
lución se fixo nas clases co máximo detalle en función do tempo dispoñible.

• Establecéronse grupos entre os alumnos ós que se lles encargaron traballos 
para entregar escritos e expor nas clases, para o que a asistencia titorial foi 
esencial.

• Tentouse, mais sen acadalo por non dispor aínda dos medios suficientes, 
que os alumnos tomasen contacto con programas informáticos que resolvan 
cálculos relativos á materia (límites de sucesións, converxencia e sumación 
de series, límites de funcións e continuidade).

Procedemento para a calificación:

• Na calificación final valorouse:

  A = nota das actividades durante o curso
  N = nota do exame final

• A calificación foi o resultado do seguinte cálculo:

  F = 0,7 * N + máx { 0,3 * N ; A }

• De xeito que o 30% da nota final é o maior entre o acadado nas actividades 
ó longo do curso (ata 3 puntos sobre 10) e o 30% da nota do exame (sobre 
10 puntos). Dese modo non se penaliza ningún dos componentes na califi-
cación.
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2. RESULTADOS

Actividades desenvolvidas:

• Nas clases seminario plantexáronse cuestións e problemas para que os 
alumnos lles deran resposta, estimulando a comunicación entre eles men-
tres as resolvían.

• No inicio de curso establecéronse un total de 7 grupos de traballo formados 
cada un por dous alumnos, co propósito de facilitar as consultas en titoría. A 
cada un dos grupos asignóunselle o longo do curso un total de tres traballos 
para desenvolver fora das clases, con asistencia titorial. Cada traballo debía 
ser entregado nun prazo de dúas semanas. A calidade do traballo valorora-
se con o 15% da nota final. A defensa individual en clase destes traballos, 
desenvolvendo apartados e respondendo a cuestións relativas ós mesmos, 
podería acadar ata outro 15% da nota final.

• Calificación dos traballos (contido + exposición)

GRUPO MEMBROS CALIFICACIÓN

Contido+exposición Contido+exposición

1 Alumno_1.1 Alumno_1.2 NP NP

2 Alumno_2.1  Alumno_2.2 0,84+1  0,84+1

3 Alumno_3.1  Alumno_3.2 0,75+1  0,59+1,25

4 Alumno_4.1  Alumno_4.2 0,25+0,5 NP

5 Alumno_5.1 Alumno_5.2 1+1 1+1

6 Alumno_6.1  Alumno_6.2 0,84+1  0,84+1

7 Alumno_7.1  Alumno_7.2 0,84+0,5  0,84+1

• Resultados de calificación final

Matriculados Con participación nas 
actividades propostas

Presentados ó exame 
final

Con evaluación final 
positiva

15 11 13 10

3. RESUMO DE CONCLUSIÓNS

Dos obxectivos propostos considero que se acadaron resultados apreciables no referente 
ó estímulo da iniciativa persoal na aprendizaxe e da interacción entre os alumnos e co 
profesor. O manexo de bibliografía e a comprensión do alcance da materia deberán ir 
mellorando nos seguintes cursos.

En relación co método desenvolvido por este profesor en cursos anteriores no ensino 
desta materia pódense sinalar, en esquema, o seguinte:
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• Obtívose:

Mais participación dos estudantes nas cleses teóricas, prácticas é de laboratorio.
Maior motivación para o avance na aprendizaxe.
Mellora de resultados de evaluación final respecto dos obtidos en anos anteriores.
Mais interacción entre alumnos e mellor comunicación profesor/alumno.

• Observouse, por outra parte:

Diminución do tempo dedicado a profundizar nos contidos teóricos.
Incidencia no tempo adicado as outras materias do curso.
Dedicación supletoria do profesor pola adaptación a un novo enfoque do ensino.
Particularmente considero que esta experiencia, aínda que nunha etapa inicial e coas ne-
cesarias melloras que se terán que incorporar en cursos posteriores, será tanto mais posi-
tiva canto maior sexa a coordinación entre as diferentes materias que cursa o alumno.
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Materia: Análise Numérica Matricial

Código: 091201

Tipo de Materia: Troncal

Titulación: Licenciatura de Matemáticas

Curso: Segundo

Profesores: Mª Pilar Mato Eiroa e Carmen Rodríguez Iglesias

GUÍA DOCENTE
Obxectivos da materia

O estudio e a aplicación de métodos numéricos para a resolución de sistemas de ecua-
cións lineais e o cálculo de autovalores e autovectores dunha matriz. Asemade, nas prác-
ticas de laboratorio, implementaranse nun ordenador os algoritmos estudiados, mediante 
a elaboración dos correspondentes programas FORTRAN

Contidos mínimos

1. Normas en Rn e Cn. Matrices especiais. Normas matriciais e subordinadas. 
Valores e vectores propios. Reducción unitaria de matrices a forma trian-
gular: Factorización de Schur e aplicacións. Cociente de Rayleigh e norma 
espectral. Acotación do radio espectral por normas matriciais. Converxencia 
de sucesións e series de matrices. Invertibilidade dunha perturbación da 
identidade.

2. Necesidade do uso de métodos numéricos para a resolución dun S.E.L. 
Métodos directos e iterativos. Sistemas fácilmente resolubles: sistemas 
triangulares e diagonais. Sistemas triangulares e diagonais por bloques. 
Condicionamento dun sistema lineal.

3. Métodos iterativos para a resolución dun S.E.L. Método de Jacobi. Método 
de Gauss-Seidel. Condicións suficientes de converxencia. Método de relaxa-
ción. Teoremas de Ostrowski-Reich e Kahan. Métodos por bloques. Compa-
ración dos métodos clásicos para matrices tridiagonais.

4. Métodos directos para a resolución dun S.E.L. Eliminacións de Gauss e 
Gauss-Jordan. Estratexias de pivote parcial e total. Factorizacións A=LU, 
PA=LU, PAQ-1=LU. Existencia e unicidade da factorización LU. Existencia e 
unicidade da factorización A=BBt. Almacenamento dunha matriz simétrica: 
perfil cheo e perfil oco. Método de Householder. Factorización A=QR. Solu-
ción dun S.E.L. no sentido de mínimos cadrados.

5. Necesidade do uso de métodos numéricos para o cálculo de valores e vec-
tores propios. Condicionamento dun problema de valores propios: Teorema 
de Bauer-Fike. Acotación de autovalores: Teorema de Gerschgorin.

6. Métodos de transformación e factorización: Reducción dunha matriz simétri-
ca a forma tridiagonal. Método de Givens-Householder. Método QR.

7. Método da potencia iterada e variantes: Principo xeral do método da poten-
cia iterada. Análise do método para autovalores dominantes. Algoritmo de 
Rayleigh. Método da potencia iterada inversa.



104 ]

ADAPTACIÓN DE MATERIAS AO CRÉDITO EUROPEO

Titulación de Matemáticas

Bibliografía básica e complementaria

ATKINSON, K.E. [1978]: An introduction to numerical analysis. John Wiley and Sons. 
ATKINSON, L.V. - HARLEY, P.J. - HUDSON, J.L. [1989]: Numerical methods with FORTRAN 
77. A practical introduction. Addison-Wesley. 
AUBANELL, A. - BENSENY, A. - DELSHAMS, A. [1991]: Eines bàsiques de càlcul numèric. 
Manuals de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
CIARLET, P.G. [1999]: Introducción á análise numérica matricial e á optimización. Servi-
cio de Publicacións da USC. 
GASTINEL, N. [1975]: Análisis numérico lineal. Ed. Reverté. 
GOURLAY, A.R. - WATSON, G.A. [1973]: Computational methods for matrix eigenproble-
ms. John Wiley and Sons. 
HORN, R.A. - JOHNSON, C.R. [1991]: Matrix analysis. Cambrigde University Press. 
KINCAID, D. - CHENEY, W. [1994]: Análisis numérico. Addison-Wesley Iberoamericana. 
PARLETT, B.N. [1980]: The symmetric eigenvalue problem. Prentice-Hall. 
STOER, J. - BULIRSCH, R. [1993]: Introduction to numerical analysis. Springer-Verlag. 
YOUNG, D.M. - GREGORY, R.T. [1972]: A survey of numerical methods, vol. I-II. Addison-
Wesley.

Competencias/destrezas/habilidades

Trala superación do curso os estudiantes serán capaces de:

- Identificar distintos tipos de matrices e as súas propiedades.

- Manexar con soltura os conceptos de: norma, converxencia, … en espacios 
de matrices e vectores.

- Coñecer e programar métodos numéricos clásicos para a resolución dun 
S.E.L.

- Dado un S.E.L., analiza-lo en base ó seu condicionamento, ó seu tamaño, ó 
tipo de matriz do sistema, … e escolle-lo método máis axeitado para resolve-
lo numéricamente.

-  Coñecer algúns métodos numéricos para o cálculo de valores e vectores 
propios e programa-los máis sinxelos.

- Dado un problema de valores e/o vectores propios analiza-lo en base ó seu 
condicionamento, ó seu tamaño, ó tipo de matriz do sistema, … e escolle-lo 
método máis axeitado para resolve-lo numéricamente.

Metodoloxía da ensinanza

Tres horas de teoría e práctica e unha na aula de Informática por semana con boletíns 
de exercicios propostos para a súa resolución. Proporanse con asiduidade actividades 
encamiñadas a que os estudiantes practiquen e afiancen os coñecementos adquiridos 
da materia.

Sistema de avaliación da aprendizaxe

Exame final escrito teórico-práctico na data prevista aos efectos polo centro. A avaliación 
complementarase coa realización de traballos de programación en linguaxe FORTRAN 
relacionados co programa da materia.
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Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para superala

Horas presenciais semanais: teóricas + problemas 3; prácticas de ordenador 1.

Horas non presenciais: 6.5 semanais (unha e media por cada hora de clase e dúas 
por hora de laboratorio) + 30 para prepara-lo exame poderían bastar para que os estu-
diantes acaden o nivel de coñecementos e destrezas precisas para supera-la materia. 
Lóxicamente o número de horas non presenciais dependerá, en último caso, do estilo de 
aprendizaxe de cada alumno.

Total volume de traballo: (60 + 97.5 + 30) 187.5 horas

Recomendacións para o estudo da materia

- Estudo diario dos contidos tratados nas clases.

- Comparación e complementación dos apuntes de clase coa bibliografía re-
comendada.

- Resolución dos boletíns de problemas e búsqueda doutros na bibliografía.

- Programación dos algoritmos propostos, para o que se dispón das aulas de 
Informática da facultade.

- Utiliza-las horas de titoría dos profesores para resolver todo tipo de dúbidas

PROXECTO
1 Obxectivo

O obxectivo desta memoria é realizar unha proposta de adaptación ao espazo europeo de 
educación superior, no curso actual, da materia: ANÁLISE NUMÉRICA MATRICIAL.

2 Antecedentes

A Declaración de Bolonia, suscrita polos Ministros de Educación de 29 países europeos 
reunidos nesta cidade, os días 18 e 19 de xuño de 1999, marca o inicio oficial do pro-
ceso de converxencia hacia un espazo europeo de educación superior, no que participan 
tódolos estados membros da Unión Europea e outros países europeos de próxima adhe-
sión.

Un dos obxectivos da Declaración de Bolonia é que este proceso, que debe culminar no 
2010, se desenvolva de maneira armoniosa e consensuada e, neste sentido, distintas 
institucións e organismos implicados no ensino superior, viñeron mantendo unha serie de 
encontros e reunións en distintas cidades de Europa.

En marzo de 2001 tivo lugar en Salamanca a Convención de Instituciones Europeas de 
Enseñanza Superior, ao termo da que se realizou unha declaración dirixida aos ministros 
europeos de educación, reunidos en Praga en maio dese mesmo ano.

Na reunión de Praga, 32 países europeos ratificaron os obxectivos de Bolonia e acordaron 
manter un próximo encontro que tivo lugar en Berlín, os días 18 e 19 de setembro de 
2003 baixo o título \Realizando

o espazo europeo de educación superior”. Nesta conferencia adoptouse o acordo de 
admitir no proceso de Bolonia a sete novos membros (Albania, Andorra, Bosnia-Herzego-
vina, Santa Sede, Rusia, Serbia e Montenegro, e Macedonia).
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Un cuarto encontro de ministros responsables de educación superior de 40 países eu-
ropeos, dentro do proceso de Bolonia, terá lugar en Bergen os días 19 e 20 de maio de 
2005.

No noso país, entre as medidas encamiñadas á construcción deste espazo aprobáronse 
os seguintes decretos:

REAL DECRETO 1044/2003, de 1 de agosto, polo que se establece o procedemento para 
a expedición polas universidades do Suplemento Europeo ao Título (BOE num. 218 de 11 
de setembro de 2003).

REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de setembro, polo que se establece o sistema europeo 
de créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial 
e validez en todo o territorio nacional (BOE num. 224 de 18 de setembro de 2003).

REAL DECRETO 55/2005, de 21 de xaneiro, polo que se establece a estructura do ensino 
universitaria e se regulan os estudos universitarios oficiais de Grao (BOE num. 21 de 25 
de xaneiro de 2005).

REAL DECRETO 56/2005, de 21 de xaneiro, polo que se regulan os estudos universitarios 
oficiais de Posgrao (BOE num. 21 de 25 de xaneiro de 2005).

(Véase: http://eees.universia.es/introduccion.htm).

Por outra parte, na Introducción ao Plan de Calidade da USC (aprobado polo Consello de 
Goberno o 29 de setembro de 2004) dise que:

É urxente abordar sistemas de mellora da nosa oferta académica, incorporando novos 
estudos e adecuando os existentes ás novas circunstancias; desenvolver mecanismos de 
atención máis directa ao estudantado; incorporar a ética da sostibilidade a toda nosa 
actividade; introducir as novas tecnoloxías como factor de actualización e desenvolve-
mento da nosa función de productores e transmisores de coñecemento; abrir as nosas 
institucións ao contexto internacional, por unha banda participando na procura dun real 
\espazo universitario europeo», complemento esencial do proxecto político, social e eco-
nómico de integración do continente, e por outra colaborando activamente no afianza-
mento dun espazo universitario iberoamericano, obxectivos para os que a USC fará valer 
especificamente o seu carácter bilingÄue, galego-castelán, unha riqueza que sen dúbida 
é un valor engadido no camiño da súa proxección internacional.

(Véase: http://www.usc.es/»calidade/PlanCalidade galego.pdf).

Asemade, no Plan Estratéxico do Dpto. de Matemática Aplicada, propónse a realización 
dunha experiencia piloto de adaptación de dúas materias ao espazo europeo de educa-
ción superior.
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3 Características da materia

Licenciatura: Matemáticas.

Código: 091201.

Tipo de materia: Troncal.

Número de créditos: 4.5 créditos teóricos e 1.5 créditos de Laboratorio.

Cuadrimestre: Segundo.

Curso: Segundo.

4 Algunhas consideracións

A nosa proposta, centrada no proceso de ensino-aprendizaxe do que somos responsa-
bles, intenta avanzar na transparencia e a efectividade do mesmo.

En canto á transparencia, o novo modelo esixe que o alumno teña con suficiente ante-
lación unha información exhaustiva da universidade, da titulación e da materia na que 
desexe matricularse. Para isto é preciso elaborar “Guías Docentes» que deben conter dita 
información e que se deben facer públicas, preferentemente na web da institución. Parte 
da información é elaborada pola universidade e polo centro, pero unha parte fundamen-
tal debe ser realizada polos profesores que imparten a materia concreta (con revisión do 
departamento ao que pertencen e supervisión do centro). Pensamos que é o momento 
de elaborar-la guía correspondente á materia que nos ocupa.

Con respecto á efectividade, analicemos o traballo de aprendizaxe actual realizado por 
un alumno de segundo curso da Licenciatura (primeiro para a materia e logo para todo 
o curso).

No programa da materia do curso actual, xa se fai unha análise do tempo que os estu-
dantes deben dedicar para acada-lo nivel de coñecementos e destrezas precisas para 
superala:

Horas presenciais:

Teoría e problemas (3 horas/semana) 45 horas
Prácticas de ordenador (1 hora/semana) 15 horas
Total 60 horas

2 Horas non presenciais:

Teoría e problemas (4.5 horas/semana) 67.5 horas
Prácticas de ordenador (2 horas/semana) 30 horas
Preparación exame final 30 horas
Total 127.5 horas

Horas de evaluación: 6 horas (5h de exame e 1h de evaluación do traballo na aula de 
Informática).

Total volume de traballo: 193.5 horas (60h + 127.5h + 6h).



108 ]

ADAPTACIÓN DE MATERIAS AO CRÉDITO EUROPEO

Titulación de Matemáticas

Se se utiliza como valoración: 1 crédito ECTS = 27h de traballo do alumno, obtense:

Total volume de traballo: 7.17 créditos ECTS.

Por outra banda, a materia á que nos referimos está no segundo curso da Licenciatura 
(31.5 créditos teóricos e 21 créditos prácticos en total) e supoñendo un esforzo similar 
para o resto das materias, obteriamos:

Horas presenciais:

Horas de teoría 315 horas

Horas de prácticas 210 horas

Total 525 horas

Horas non presenciais:

Horas de teoría 472.5 horas

Horas de prácticas 420 horas

Preparación exame final (7 materias) 210 horas

Total 1102.5 horas

Horas de evaluación: 6h £ 7 (materias) = 42 horas.

Total volume de traballo: 1669.5 horas (525h + 1102.5h + 42h).

Se se utiliza como valoración: 1 crédito ECTS = 27h de traballo do alumno, obtense:

Total volume de traballo: 61.83 créditos ECTS.

É dicir, aproximadamente os 60 créditos ECTS calculados como traballo de aprendizaxe 
posible nun ano académico para un estudante medio a tempo completo.

A anterior análise condúcenos á conclusión de que coa carga actual o alumno ten o seu 
tempo ocupado e se se queren propoñer outras actividades, debe ser a costa das que 
se viñan realizando.

Sabemos que según o plan de estudos vixente, cada crédito (10h) pode supoñer ata un 
30% de docencia non presencial, que se podería dedicar a outras tarefas. No noso caso 
poderíamos contemplar ata 13.5h non presenciais, pero resulta que 45h - 13.5h = 31.5h, 
número que nos parece totalmente insuficiente para abordalo programa.

Non obstante, si cremos que, na liña do que viñamos facendo, podemos mellorar un 
pouco.

A nosa materia consta dunha parte de teoría e problemas e outra de Laboratorio de 
Informática que se dedica á programación en FORTRAN dos algoritmos estudados. Ata 
agora avaliábase ao alumno a partir do exame final (10 Puntos), a cuxa nota se lle podía 
engadír ata 1 punto, puntuación máxima das prácticas de Laboratorio, sempre que a nota 
de programación do exame superase un mínimo.
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5 Proposta

Con esta proposta preténdese promove-lo traballo diario do alumno e valorarlo adecua-
damente, o que implica o seu seguimento máis cercano, e está directamente relacionado 
coa \titoría personalizada» que se desexa impulsar dende a nosa Universidade.

Concrétase nas seguintes actuacións:

1. Elabora-la guía docente da materia.

2. Fomenta-la participación activa do alumno na materia:

(a) Con respecto á parte da teoría e problemas:

 Proporemos ao alumno, ao longo do cuadrimestre e de modo individual, 
a resolución de varios problemas que serán correxidos e evaluados.

(b) Con respecto á parte de Laboratorio de Informática:

 Completaremos o traballo de programación de algoritmos que viñan 
realizando, coa petición dun informe sobre un método en particular, 
que debe incluir unha parte teórica, e que será correxido e evaluado.

3. A cualificación final efectuarase como segue:

Teoría, Cuestións e Problemas Programación

Exame 5. (mínimo para aprobar:1.5) 2.5 (mínimo para aprobar:1)

Nota de Problemas 0.5

Nota de Laboratorio (*) 2

Total 5.5 4.5

(*) 3 faltas inxustificadas ao Laboratorio de Informática: Imposibilidade de suma-la nota 
de Laboratorio á nota final.

Tanto a Nota de Problemas como a de Laboratorio conservaranse ata a seguinte convo-
catoria.

4. A participación do alumno no proceso sinalado nos apartados 2. e 3., para 
o tempo de transición en que nos atopamos, será de carácter totalmente 
voluntario.

5. Durante este cuadrimestre porase en marcha un curso virtual que espera-
mos sirva de guía e apoio á docencia presencial e que constitúa unha nova 
vía de comunicación entre profesores e alumnos.

6. Por último, as profesoras implicadas temos asistido a diferentes charlas 
informativas e a cursos relacionados co tema, actividades que manteremos 
durante o cuadrimestre.
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MEMORIA
METODOLOXÍA IMPLANTADA

O primeiro día de clase informámoslles brevemente aos alumnos sobre toda esta “movi-
da” que se estaba a vivir cara á introdución no Espazo Europeo da Educación Superior, 
así coma o feito de que a Facultade de Matemáticas estaba a ser considerada por parte 
da ACSUG como unha das Facultades “piloto” na realización de experiencias docentes 
relativas a tal fin nas materias do primeiro ciclo. A continuación, explicámoslles como 
ibamos proceder na posta en marcha da materia así coma na maneira de avalialos, e 
que resumimos a continuación:

Métodos docentes clásicos

• Clases teóricas: 45 clases de 1 hora. Nelas desenvolveranse os contidos 
da materia e resolveranse diversos problemas relacionados con ditos conti-
dos.

• Clases de Laboratorio: 15 clases de 1 hora. Realizaranse necesariamente 
nunha aula de Informática e utilizaranse para que os alumnos aprendan a 
implementar nun ordenador os métodos numéricos desenvoltos nas clases 
teóricas. O profesor indicará unhas directrices xenéricas a seguir para que 
cada alumno ou grupo de alumnos poida realiza-lo seu traballo propio. Así 
mesmo, o profesor atenderá as cuestións presentadas polos alumnos e le-
vará un seguimento dos traballos de laboratorio realizados por estes.

Nota: Para a realización dos traballos de Laboratorio, cada alumno poderá traballar indi-
vidualmente ou formar un grupo de traballo con outro.

Métodos docentes a maiores con motivo do EEES

1. Curso virtual: Disporase dun curso virtual como apoio á docencia presencial 
que permitirá: aclarar contidos, obter materiais de apoio para a realización 
dos exercicios e das prácticas de laboratorio, conectarse a páxinas web de 
interese, e tamén sinalar datas de corrección de exercicios, prácticas, exa-
mes, etc.

2. Resolución escrita de exercicios: Ao longo do curso emitiranse tres boletíns 
de exercicios relativos á materia. Cada alumno ou grupo de dous, deberá 
entregar por escrito a resolución dos tres exercicios, un por boletín, sinala-
dos polo profesor. O profesor corrixirá cada exercicio e citará ao alumno ou 
grupo correspondente para indicarlle os fallos atopados, podendo requerir, 
se procede, unha nova redacción do mesmo. Asemade, en calquera mo-
mento dunha clase teórico/práctica, o profesor poderá solicitar a calquera 
alumno a explicación en pizarra para toda a clase dun dos exercicios que 
dito alumno tivese que ter realizado.

3. Realización dun informe escrito dunha práctica: Cada alumno ou grupo de 
dous, deberá realizar un informe escrito relativo a un dos problemas formu-
lados polo profesor nas clases de Laboratorio.

Nota: As accións 2 e 3 non só contribúen a que o alumno asente conceptos e leve a 
materia ao día, senón que permite que este mellore na súa expresión escrita.
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3. AVALIACIÓN

Presentámoslles aos alumnos as dúas maneiras posibles de seren avaliados:

1) Avaliación clásica:

• Exame: 9.
• Realización de tódolos exercicios propostos no Laboratorio: 1.

2) Avaliación con motivo do EEES:

Teoría, cuestións e 
problemas Programación

Exame 5. (mínimo para aprobar:1.5) 2.5 (mínimo para aprobar:1)

Nota de problemas 0.5

Nota de Laboratorio (*) 2

Total 5.5 4.5

(*) > 3 faltas inxustificadas a Laboratorio: imposibilidade de suma-la nota de Laboratorio 
á nota final.

Obsérvese que é preciso realizar tódalas tarefas contempladas para ter opción a obter a 
puntuación máxima total.

Indicámoslles que cada un deles ten que escoller xa a principio do cuadrimestre por que 
método prefire ser avaliado.

4. RESULTADOS

Dispomos dos seguintes datos:

• Matriculáronse na materia 60 alumnos.

• Entregáronnos ficha 47 alumnos.

• 34 alumnos decidiron participar na “experiencia Bolonia”. A porcentaxe de 
alumnos que realizaron as tarefas que lles foron encomendadas estabili-
zouse en torno ao 74%, é dicir 25 alumnos, e algúns deles fixéronno de ma-
neira moi brillante. A porcentaxe destes alumnos que aprobaron a materia, 
na convocatoria de xuño, foi do 53%, é dicir 18 alumnos. Parécenos que a 
porcentaxe non é moi alta, se ben non está mal comparada coas seguin-
tes:

 45% (curso 2000-01), 61% (curso 2001-02), 44% (curso 2002-03), 50% 
(curso 2003-04), e tamén nos parece que podería ter sido moito peor de 
non realiza-la experiencia.

• Se comparamos o grupo de participantes na experiencia co grupo total de 
alumnos da materia, observamos uns resultados moi satisfactorios: na po-
centaxe de presentados ao exame a diferencia é de 9 puntos, e na pocen-
taxe de aprobados sobre o total a diferencia é de 15 puntos.
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5. CONCLUSIÓNS

• Cremos no seguimento continuado. De feito, nós xa o levamos realizando 
desde fai tempo nas clases de Laboratorio.

• É preciso que o alumno asista a clase asiduamente para poder realizar o seu 
seguemento.

• Os novos métodos docentes son bos para unha mellor formación do alum-
no.

• Co novo método de avaliación, superan a materia alumnos que non o farían 
co método clásico.

• O curso virtual serve de moita axuda porque permite aclarar contidos, así 
coma deixarlles avisos e contactar comodamente con eles.

6. INCONVENIENTES

• Moitísimo traballo para os profesores, a pesar de escoller a nova avaliación 
unicamente o 72% dos alumnos que entregaron ficha.

• Falta de tempo para poder realizar presentacións orais correspondentes aos 
traballos realizados, e polo tanto exercitarse na exposición destes.

• Moi difícil continuar coa experiencia dada a reducción de grupos.

7. CONSIDERACIÓNS

• A nivel de Facultade, deben quedar claras as destrezas que o alumno debe 
adquirir en cada curso.

• Hai que procura-la coordinación dos profesores dun curso a nivel, por exem-
plo, de realización de actividades.

• No novo plano de estudos débese contemplar asignar créditos a cursos tipo 
procesadores de texto, manexo de novas tecnoloxías, etc.

• É imposible facer nada sen a implicación seria por parte do Reitorado: reco-
ñecemento do traballo realizado, becas para persoal de axuda, axudas para 
a adquisición de material informático e libros, etc.
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Materia: Series de Fourier e Introdución ás Ecuacións en Derivada Parciais.

Código: 091313

Tipo de Materia: Troncal

Titulación: Licenciatura de Matemáticas

Curso: Tercero

Profesor: Rosa Mª Trinchet Soria

GUÍA DOCENTE
Obxectivos da materia

Introducir ó alumno no estudio e resolución práctica das ecuacións en derivadas parciais 
que regulan, nun marco elemental, procesos físicos reais tais como vibracións, transmi-
sión de calor e distribución de potencial. Como ferramenta necesaria para este estudio 
preséntanse previamente os conceptos e resultados elementais dos espacios de Hilbert, 
con especial incidencia nos exemplos e aplicacións. Singularízanse con particular énfase 
os conceptos e práctica con series de Fourier respecto do sistema trigonométrico no es-
pacio das funcións de cuadrado sumable nun intervalo acotado.

Contidos mínimos

1.- ESPACIOS DE HILBERT: Espacios dotados de producto interior. Bases ortonormais. 
Espacios de Hilbert. Teorema de Riesz-Fisher.

2.- SERIES DE FOURIER: O espacio das funcións de cuadrado integrable. Sistema trigo-
nométrico. Converxencia de series de Fourier: puntual, uniforme, en media.

3.- ECUACIÓN DE ONDAS: Problema da corda vibrante. Solución de D’Alembert. Separa-
ción de variables.

4.- ECUACIÓN DO CALOR: Problema da transmisión do calor nunha barra. Método de 
separación de variables. Principio do máximo.

5.- ECUACIÓN DO POTENCIAL: Ecuación de Laplace en dúas variables. Principio do 
máximo. Problemas de Dirichlet e Neumann.

Bibliografía básica e complementaria

L. ABELLANAS E A. GALINDO. “Espacios de Hilbert”. Eudema (1991).

L.C. ANDREWS. “Elementary Partial Differential Equations with Boundary Value Proble-
ms”. Academic Press (1986).

W. BOYCE E R. DIPRIMA. “Ecuaciones Diferenciales y Problemas con Valores en la Fron-
tera”. Limusa (1996).

A. CAÑADA VILLAR. “Series de Fourier y Aplicaciones. Un tratado elemental con notas 
históricas y ejercicios resueltos”. Pirámide (2002).

R. CHURCHILL. “Series de Fourier y Problemas de Contorno”. McGraw-Hill (1966).
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A. KOLMOGOROV E S. FOMIN. “Elementos de la Teoría de Funciones y del Análisis Fun-
cional”. Mir (1978).

I. PERAL. “Primer Curso de Ecuaciones en Derivadas Parciales”. Addison-Wesley/U. 
Autónoma Madrid (1995).

G. F. SIMMONS. “Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones y Notas Históricas”. 
McGraw – Hill (1993).

Competencias/destrezas/habilidades

Comprender, asimilar e saber expresar con rigor, os conceptos e técnicas que se des-
envolven no programa. De un xeito especial deberá ser quen de aplicar os resultados 
relativos ós espacios de Hilbert, con especial incidencia no caso do espacio de funcións 
de cuadrado integrable e determinar distintos tipos de converxencia das series de Fourier 
en exemplos e aplicacións. Resolución práctica das ecuacións en derivadas parciais que 
regulan, nun marco elemental, procesos tais como vibracións, transmisión de calor e dis-
tribución de potencial e particularizalos a exemplos concretos con significado físico.

Metodoloxía da ensinanza

A materia impártese en 3 horas semanais, distribuídas na proporción axeita-
da entre teoría,prácticaeseminarios, procurando fomentar o interese do alumna-
do ante os conceptos obxeto da materia nos seus aspectos teórico e práctico. 
O alumnado disporá de referencias bibliográficas apropiadas e concretas para cada un 
dos temas, así como de “Boletíns de Problemas” cos que poderá poñer a proba en cada 
momento o nivel acadado na súa preparación da materia e as súas posibilidades de cara 
á superación do exame final.

Sistema de avaliación da aprendizaxe

Exame final escrito, que permita comprobar o coñecemento adquirido en relación ós 
conceptos e resultados da materia, e a capacidade de aplicación dos mesmos a casos 
concretos.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para superala

Aínda sendo difícil de computar o tempo necesario, xa que depende do grao de formación 
de cada alumno, pódese considerar que para un alumno medio debería ser suficiente 
unha dedicación de hora e media por cada hora de clase impartida.

Recomendacións para o estudo da materia

O alumno deberá manexar con soltura os temas estudiados nas materias “Introducción 
á Análise Matemática”, “Cálculo Diferencial e Integral” e “Diferenciación de Funcións de 
Varias Variables Reais” e “ Introducción ás Ecuaciós Diferenciais Ordinarias”. Partindo 
desta situación, deberá traballar con regularidade e rigor, así como acudir ás clases dun 
modo participativo, preguntando, tanto na clase como nas titorías, cantas dúbidas lle 
poidan xurdir en relación coa materia.
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PROXECTO
OBXECTIVOS

Ademáis das destrezas e coñecementos específicos, relativos ós contidos do programa 
da materia, que teñen aparecido publicados pola Facultade con anterioridade á elabo-
ración deste proxecto, o curso desenvolverase de xeito que os alumnos poderán, entre 
outras cousas:

• Coñecer a orixe histórica dos principais problemas, resultados e técnicas 
que se tratarán no curso, así como a influencia dos mesmos no posterior 
desenvolvemento das Matemáticas e, especialmente, da Análise.

• Descubrir gradualmente, por si mesmos, as dificultades inherentes ós pro-
blemas en estudo, así como as “necesidades teóricas” que o seu tratamen-
to riguroso conleva. Ó mesmo tempo, terán oportunidade de formular e/ou 
conxecturar algúns conceptos e resultados, antes de que éstes acaden “o seu 
lugar” no desenvolvemento do programa, potenciando a súa creatividade, in-
tuición e espíritu crítico diante dos problemas a tratar e as tácticas a seguir.

• Realizar algunhas tarefas de “búsqueda” (bibliográfica, na web ... )

• Planificar (e realizar) o seu traballo na materia (tanto individual como colec-
tivo) ó longo do cuadrimestre.

• Levar un seguemento da súa aprendizaxe.

PLAN DE ACTUACIÓN

(As actuacións sinaladas con (*) supedítanse á concesión das axudas sinaladas con (*) 
nos correspondentes apartados de recursos)

• A consecución dos obxectivos, comeza por facer unha pequena “reorganiza-
ción” dos contidos da materia: tras unha breve presentación de corte histó-
rico, elaborada en torno ós contidos do programa, nunha primeira fase, os 
alumnos tomarán contacto con algún dos problemas da física matemática 
(que modelarán en diversas situacións e manexarán en casos concretos) ó 
tempo que terán un bó coñecemento, “a nivel formal”, dos principais méto-
dos de resolución que se abordan no programa. Ó final desta fase, o alumno 
terá conciencia da necesidade de introducir certas ferramentas e de levar 
a cabo un tratamento “máis riguroso” dos problemas. Na segunda fase, e 
sen perder de vista os logros xa acadados, levarase a cabo este tratamento 
riguroso.

• Elaboraranse materiais didácticos (en galego) de diverso tipo (esquemas 
e/ou resumes para transparencias; notas sobre os contidos máis teóricos 
do programa, intercalando neles problemas, cuestións, de diferente nature-
za, que darán lugar a algunhas das tarefas a realizar polo alumnado. Estas 
notas (que non pretenden substituir o uso dos libros de texto) serán en-
tregadas nas clases ós alumnos asistentes e, en calquera caso, estarán á 
disposición de tódolos alumnos. Na medida das posibilidades, procurarase 
que conteñan todo aquelo que pode ser máis apropiado para “unha lectura 
con calma fora das aulas” (demostracións excesivamente longas, ...) deixan-
do neses casos para as clases outras cuestións de non menos interese 
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(discusión das tácticas empregadas nesas demostracións, información, se 
cadra de carácter práctico, que se pode extraer delas, ...). Asemade, inclui-
ranse probas non totalmente desenvolvidas, a modo de “exercicios guiados” 
e, intencionadamente, algunha que outra “proba incorrecta”, debidamente 
sinalada, co obxecto de fomentar tanto “unha lectura activa” como “unha 
lectura crítica” por parte dos alumnos.

• Na medida que o permitan as disponibilidades horarias da materia, rea-
lizaranse frecuentes controis “por sorpresa” sobre cuestións previamente 
propostas, problemas xa tratados, lecturas axeitadas de certas demostra-
cións,... Os alumnos poderán discutir entre eles as respostas, así como facer 
uso das súas notas (de feito, serán as veces os contidos destas notas o 
principal obxecto das cuestións propostas). Ó final da sesión, cada alumno 
poderá entregar por escrito, voluntaria e individualmente, as súas respostas, 
sabendo de antemán que as respostas incorrectas NON terán unha valora-
ción negativa; simplemente, hanlle servir ó alumno para calibrar o estado 
dos seus coñecementos nese momento (e á profesora, para detectar aque-
les puntos onde os alumnos podan atopar máis dificultades). Pola contra, 
tódalas actividades correctamente realizadas teranse en conta na avaliación 
final, que pretendemos sexa “continua” (sen que isto exclúa a realización dun 
exame final nos termos xa publicados na guía da Facultade para este curso).

• Os alumnos (e sempre de xeito voluntario) poderán organizarse en grupos 
de traballo para a realización de certas actividades (que, nos mesmos ter-
mos expresados no apartado anterior, teranse en conta na avaliación final) 
como por exemplo:

•  Preparar tarefas “do día a día”, que porán en común, principalmente (mais 
non necesariamente) nos seminarios, sendo a profesora quen decida, sen 
previo aviso, cales dos membros do grupo haberán de actuar en cada mo-
mento. Preténdese con isto, por unha parte, que tódolos membros dun 
grupo teñan unha participación real en tódalas actividades a realizar polo 
seu grupo, é dicir, que a participación dun alumno nun grupo non sexa 
meramente “nominal” e, por outra, que os alumnos tomen conciencia da 
necesidade e conveniencia de asistir ás clases.

• Realizar algún traballo a máis longo plazo (por exemplo, algún traballo que 
dea “continuidade” ás “fases” indicadas no apartado de obxectivos, ... ) etc.

• Asistir conxuntamente a algunhas sesións de titorias que procuraremos 
realizar nun aula. Nestas sesións, proporanse e comentaranse algúns dos 
traballos a realizar no curso; ó mesmo tempo, os alumnos asistentes pode-
rán aproveitalas para expoñer e resolver as dúbidas xurdidas na elabora-
ción doutros traballos xa en preparación ou, máis xeralmente, no estudo da 
materia. Por outra parte, estas sesións aproveitaranse tamén para que os 
alumnos teñan unha idea dos seus progresos en relación cos traballos xa 
entregados, controis realizados, etc.

• (*) Sería desexable poder realizar algunha sesión nas aulas de informática, 
ben no horario dos seminarios, ou ben, de xeito voluntario, nalgunha das ho-
ras de titoría (que podería, daquela, contemplarse como unha titoría activa). 
Creo que sería bó que os alumnos tiveran, polo menos, a oportunidade de 
“visualizar” algúns dos contidos do curso e/ou manexar minimamente algún 
programa informático sinxelo en relación con eles.
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• Normalización ling¬ística dos materiais elaborados.

RECURSOS MATERIAIS:

• Mellora do meu equipamento informático (ampliación de memoria; unha 
pequena impresora/fotocopiadora/escáner).

• Un ordenador portatil, para uso persoal.

• Dotación de licencias de programas informáticos actualizados (para PC e 
McIntosh, de se-lo caso) para o uso do profesorado e nas aulas de informá-
tica: Adobe GoLive (para unha posible virtualización da materia no marco 
da USC virtual), Mathematica ...., algún paquete específico (para o estudo 
da “converxencia de series de Fourier”, ecuacións en derivadas parciais, 
etc.) suxerido polos expertos aludidos no apartado de recursos humanos, 
entendendo que podería ser de interese, tamén, para o seu uso noutras 
materias.

• Corrector ortográfico para galego que permita correxir os arquivos converti-
dos a PDF.

• Dotación (por parte da Facultade) dalgún local co equipamento e mobiliario 
axeitados para a realización das actividades que requiran un traballo en 
grupos.

RECURSOS HUMANOS:

• (*) Axuda permanente, por parte de persoal experto contratado a tal fin, 
para o deseño e realización das prácticas de informática, tanto en relación 
coa elección e manexo do software axeitado como para a elección das acti-
vidades e a súa realización nas aulas.

• Axuda por parte de persoal contratado a tal fin, tanto para a corrección 
dalgúns dos traballos propostos como para a elaboración (mecanográfica) 
dalgúns materiais docentes.

MEMORIA
OBXECTIVOS E PLANS DE ACTUACIÓN

Os obxectivos e plans de actuación propostos para a realización da experiencia (que 
aparecen detallados no proxecto presentado no pasado mes de marzo) encamiñábanse, 
fundamentalmente, a:

1. Situar a materia, tanto no contexto histórico coma en relación con outras 
materias da Licenciatura.

2. Potenciar a autoaprendizaxe e favorecer a avaliación continuada, mediante 
un seguemento, o máis individualizado posible, dos alumnos.

3. Favorecer o uso das novas tecnoloxías (mediante a proposta dalgún traballo 
que implicase buscas na web e o fomento do uso do ordenador como unha 
ferramenta máis de traballo) Algunha das actuacións proxectadas nesta 
liña, supeditábase á concesión de certas axudas, tanto materiais coma hu-
manas, que, lamentablemente, non chegaron a tempo.
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SOBRE O DESENVOLVEMENTO DA EXPERIENCIA

Debido ó carácter atípico da experiencia (atopámonos con ela co cuadrimestre xa en 
marcha e as programacións de tódalas materias estaban xa publicadas, bastante tempo 
atrás, na guía da Facultade correspondente a ese curso) unha das miñas primeiras ac-
tuacións tivo que ser, necesariamente, convocar unha reunión “de urxencia” cos alumnos, 
para lles informar cumpridamente da experiencia que se tentaba desenvolver.

• En relación cos puntos 1. e 2. resultoume de grande axuda facer unha pe-
quena “reorganización” dos contidos da materia, tomando a historia coma 
un fío conductor, tanto para motivar os contidos do curso, coma para que 
os alumnos tiveran, dende o principio, unha visión global da materia e dos 
coñecementos xa adquiridos noutras que poderían necesitar ó longo do cua-
drimestre. Incluso puidéronse deixar certas “cuestións abertas” nas que, se 
cadra, terán oportunidade de afondar no segundo ciclo da licenciatura.

Asemade, isto propicióu que, xa nos primeiros días do curso, puidérase 
propor un traballo “a longo prazo”, a realizar en grupos durante todo o cua-
drimestre, que lles dába ós alumnos, entre outras cousas, a oportunidade 
de anticiparse a algúns dos contidos do curso que no desenvolvemento do 
programa ocupaban un lugar máis adiantado. A realización do traballo (vo-
luntaria, coma a das outras actividades propostas no curso), levaba engadi-
do o compromiso, por parte dos alumnos, de expor na clase, no momento 
oportuno, calquera das partes do traballo que se lles solicitara. Este traballo 
estivo acompañado, ó longo do cuadrimestre, de numerosas propostas de 
traballos individuais, de diversa natureza e extensión e varios “controis sen 
previo aviso” nas horas dos seminarios.

Tamén elaborei abundantes materiais didácticos (en galego) das carac-
terísticas mencionadas no proxecto, que íanse entregando nas clases ós 
alumnos asistentes e, en calquera caso, estiveron á disposición de tódolos 
alumnos.

• En relación co punto 3., ademais de propor algún traballo que levara enga-
dida a percura de información na web, diseñei especificamente unha subco-
lección de problemas que implicaban, entre outras cousas, a elaboración, 
por parte dos alumnos, de gráficas de funcións, tanto de unha coma de 
dúas variables. Os obxectivos máis importantes destes problemas non se 
fixaban tanto na elaboración en sí das gráficas senón, máis ben, en que coa 
axuda desta elaboración, convenientemente guiada, o alumno fora quen de 
observar pautas comúns de comportamento en diferentes situacións ou di-
ferencias en situacións “semellantes” e, incluso “predecir” algún resultado, 
contrastar resultados teóricos co observado nas gráficas, etc.

A carencia de habilidades dos alumnos na representación gráfica co orde-
nador, sumada á falta de axudas para a realización de actividades informá-
ticas, orixinou que estas prácticas específicas tivéranse que “reconvertir”: 
moitas destas gráficas foron, finalmente, elaboradas por min e, sobre elas, 
formuláballes cuestións ós alumnos, facíalles observacións.... Compréndese 
fácilmente que a efectividade que poideran ter as prácticas orixinais rebaixá-
base considerablemente coa reconversión.
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• En liñas xerais, creo que as actuacións propostas no proxecto leváronse a 
cabo satisfactoriamente, superando, en moitas ocasións, as miñas expec-
tativas máis optimistas. Tamén considero moi satisfactoria a participación 
do alumnado nas diversas actividades propostas e creo que o seu traballo 
quedou xustamente reflexado nas cualificacións. De feito, aqueles alumnos 
que máis e mellor traballaron ó longo do cuadrimestre foron logo os que 
mellores resultados acadaron no exame. Dos 28 alumnos adscritos ó Gru-
po B, soamente 16 entregaron ficha, estando entre eles os regularmente 
asistentes ás clases. Tal número de alumnos posibilitou que a cantidade 
de actividades propostas fora moi grande, así como levar un seguimento 
bastante individualizado dos alumnos.

CONCLUSIÓNS E REFLEXIÓNS

• Son partidaria da avaliación continuada e de que os alumnos podan realizar 
un traballo guiado e continuado ó longo do curso. Tanto nesta experien-
cia coma noutras que veño realizando dende hai tempo, pola miña conta, 
observo que, en xeral, os alumnos acollen ben a realización de traballos. 
Incluso alumnos non asistentes as clases aparecen as veces a entregar al-
gúns dos traballos propostos. Por outra parte, observo que os traballos que 
requiren unha exposición nas aulas incrementan notablemente a asistencia 
ás clases.

• Na miña opinión, a actual tendencia á reducción do número de grupos por 
materia perxudica notablemente aquelas prácticas docentes que se afastan 
da típica “lección maxistral”. Asemade, dificulta moitísimo o seguemento 
individualizado dos alumnos e a avaliación continuada.

• Experiencias intensivas coma ista supoñen un importante incremento do 
traballo do profesorado, que debérase ver xustamente reflexado na súa de-
dicación.

• É moi difícil levar a cabo un traballo destas características sen dispor dos 
medios, humanos e materiais, axeitados (suficiente persoal de apoio es-
pecializado e con sede na Facultade; equipos informáticos actualizados e 
ben dotados...) Creo que é importante unha implicación seria de “tódalas 
partes”, non só do profesorado, cuxa boa vontade, esforzo e entusiasmo 
quedaron ben reflexados nas xornadas de posta en común das experien-
cias.

• Sería importante contemplar a posibilidade de que, no futuro, os alumnos 
adquiran canto antes “certas habilidades informáticas”. Creo que un cur-
so de nivelación (ou un curso “cero”) ofrece moitísimas posibilidades para 
isto.
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Materia: Series de Fourier e Introdución ás Ecuacións en Derivadas Parciais

Código: 091313

Tipo de Materia: Troncal

Titulación: Licenciatura en Matemáticas

Curso: Terceiro

Profesor: Fco. Javier Fernández Pérez

Guía Docente
Obxectivos da materia

Introducir ó alumno no estudio e resolución práctica das ecuacións en derivadas parciais 
que regulan, nun marco elemental, procesos físicos reais tais como vibracións, transmi-
sión de calor e distribución de potencial. Como ferramenta necesaria para este estudio 
preséntanse previamente os conceptos e resultados elementais dos espacios de Hilbert, 
con especial incidencia nos exemplos e aplicacións. Singularízanse con particular énfase 
os conceptos e práctica con series de Fourier respecto do sistema trigonométrico no es-
pacio das funcións de cuadrado sumable nun intervalo acotado.

Contidos mínimos

1.- ESPACIOS DE HILBERT: Espacios dotados de producto interior. Bases rtonormais.
Espacios de Hilbert. Teorema deRiesz-Fisher.

2.- SERIES DE FOURIER: O espacio das funcións de cuadrado integrable. Sistema trigo-
nométrico. Converxencia de series de Fourier: puntual, uniforme, en media.

3.- ECUACIÓN DE ONDAS: Problema da corda vibrante. Solución de D’Alembert. Separa-
ción de svariables.

4.- ECUACIÓN DO CALOR: Problema da transmisión do calor nunha barra. Método de 
separación de variables. Principio do máximo.

5.- ECUACIÓN DO POTENCIAL: Ecuación de Laplace en dúas variables. Principio do 
máximo. Problemas de Dirichlet e Neumann.

Bibliografía básica e complementaria

L. ABELLANAS E A. GALINDO. “Espacios de Hilbert”. Eudema (1991).

L.C. ANDREWS. “Elementary Partial Differential Equations with Boundary Value Proble-
ms”. Academic Press (1986).

W. BOYCE E R. DIPRIMA. “Ecuaciones Diferenciales y Problemas con Valores en la Fron-
tera”. Limusa (1996).

A. CAÑADA VILLAR. “Series de Fourier y Aplicaciones. Un tratado elemental con notas 
históricas y ejercicios resueltos”. Pirámide (2002).

R. CHURCHILL. “Series de Fourier y Problemas de Contorno”. McGraw-Hill (1966).
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A. KOLMOGOROV E S. FOMIN. “Elementos de la Teoría de Funciones y del Análisis Fun-
cional”. Mir (1978).

I. PERAL. “Primer Curso de Ecuaciones en Derivadas Parciales”. Addison-Wesley/U. 
Autónoma Madrid (1995).

G. F. SIMMONS. “Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones y Notas Históricas”. 
McGraw – Hill (1993).

Competencias/destrezas/habilidades

Comprender, asimilar e saber expresar con rigor, os conceptos e técnicas que se des-
envolven no programa. De un xeito especial deberá ser quen de aplicar os resultados 
relativos ós espacios de Hilbert, con especial incidencia no caso do espacio de funcións 
de cuadrado integrable e determinar distintos tipos de converxencia das series de Fourier 
en exemplos e aplicacións. Resolución práctica das ecuacións en derivadas parciais que 
regulan, nun marco elemental, procesos tais como vibracións, transmisión de calor e dis-
tribución de potencial e particularizalos a exemplos concretos con significado físico.

Metodoloxía da ensinanza

A materia impártese en 3 horas semanais, distribuídas na proporción axeitada entre teo-
ría práctica e seminarios, procurando fomentar o interese do alumnado ante os conceptos 
obxeto da materia nos seus aspectos teórico e práctico.

O alumnado disporá de referencias bibliográficas apropiadas e concretas para cada un 
dos temas, así como de “Boletíns de Problemas” cos que poderá poñer a proba en cada 
momento o nivel acadado na súa preparación da materia e as súas posibilidades de cara 
á superación do exame final.

Sistema de avaliación da aprendizaxe

Exame final escrito, que permita comprobar o coñecemento adquirido en relación ós 
conceptos e resultados da materia, e a capacidade de aplicación dos mesmos a casos 
concretos.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para superala

Aínda sendo difícil de computar o tempo necesario, xa que depende do grao de formación 
de cada alumno, pódese considerar que para un alumno medio debería ser suficiente 
unha dedicación de hora e media por cada hora de clase impartida.

Recomendacións para o estudo da materia

O alumno deberá manexar con soltura os temas estudiados nas materias “Introducción 
á Análise Matemática”, “Cálculo Diferencial e Integral” e “Diferenciación de Funcións de 
Varias Variables Reais” e “ Introducción ás Ecuaciós Diferenciais Ordinarias”. Partindo 
desta situación, deberá traballar con regularidade e rigor, así como acudir ás clases dun 
modo participativo, preguntando, tanto na clase como nas titorías, cantas dúbidas lle 
poidan xurdir en relación coa materia.
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PROXECTO
INFORME DA EXPERIENCIA REALIZADA

1. PROGRAMACIÓN DO CURSO

Obxectivos:

• Elevar o nivel de comprensión exercitando a autoaprendizaxe da materia por 
parte dos alumnos.

• Suscitar a participación nas clases e a interacción alumno/profesor de xeito 
que sexa superior ao dos cursos pasados.

• Acadar un mayor grao de familiaridade con algúns dos libros incluídos nas 
referencias bibliográficas do programa da materia.

• Facer comprender, a través de exemplos concretos, a importancia da mate-
ria a tratar en si mesma e tamén en relación a outras materias do plano de 
estudos e a súa incidencia noutras ciencias.

• Acadar un mínimo coñecemento do manexo dalgún software (Mathematica, 
Matlab, Maple, ...) en relación cos obxectivos e contidos do programa da 
materia. Faríase fincapé na utilización das ferramentas informáticas como 
axilizadoras, pero non sustitutivas, dos cálculos para obter solucións, tanto 
exactas como aproximadas de ecuacións diferenciais ordinarias, espacio de 
fases, órbitas etc..

Metodoloxía:

• Nas clases seminario plantexaranse cuestións e problemas para que os 
alumnos lles dean resposta, en grupos de dous ou tres persoas. Aqueles 
que o desexen poderán entregar as súas respostas ao final da clase. Os 
traballos entregados voluntariamente serán corrixidos e cualificados cunha 
nota. Ao remate do cuadrimestre haberá o exámen final da materia. Para 
obter a cualificación aplicaráse o seguinte algoritmo:

Cualificación final ={0.7 × NE} + máx {0.3× NE, NT}, sendo NE nota obtida 
no exámen e NT a nota obtida nos traballos.

• Nas clases teóricas e prácticas de pizarra promoverase a participación dos 
alumnos entregando resumes fotocopiados dos contidos da clase que, ade-
máis, se proxectarán co canón de vídeo. Premeditadamente, eses resumes 
non conteñen toda a información que se pretende que os alumnos teñan 
que aprender (por exemplo, non figura neles case ningunha demostra-
ción). Trátase con elo de non perder a atención dos estudiantes durante 
as explicacións. Por outra banda, nos esquemas intercálanse abundantes 
preguntas que servirán para propiciar o debate antes da súa completa re-
solución por parte do profesor ou mesmo por parte dos propios estudiantes, 
se é o caso.

• Os alumnos disporán de boletíns de problemas como en anos anteriores. 
Trátase dun compendio de problemas interesantes extraidos da bibliografía 
ou plantexados por outros profesores do Departamento cando impartiron 
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esta mesma materia. Neses boletíns están incluídos moitos problemas de 
exames de anos anteriores cuxa resolución exporase nas clases co máximo 
detalle posible e en canto dispoña de tempo suficiente.

• Os alumnos tomarán contacto con programas informáticos en relación á re-
solución de problemas propios da materia (resolución de ecuacións diferen-
ciais ordinarias, aplicación das ecuacións diferenciais a distintos problemas 
da Física, Bioloxía, Medicina, Socioloxía, Química, etc.)

• Unha vez ao mes empregarase algunha das horas de titoría para realizar 
unha “titoría activa”, na liña das que a Facultade de Matemáticas porá en 
práctica no curso 2005/2006. Sería convinte tamén citar aos alumnos para 
ter unha xuntanza na que se repasaran os contidos impartidos ata ese mo-
mento e se resolveran as dúbidas que xurdan na reunión.

• Virtualización da materia no marco da USC Virtual.

2. RESULTADOS

Actividades desenvolvidas:

 Nas clases de seminario plantexáronse problemas e cuestións para que os 
alumnos lles deran resposta, estimulando a comunicación entre eles.

 O comenzo do curso establecéronse os grupos de traballo, formados cada 
un deles por dou alumnos, co propósito de compartir o traballo e facilitar 
as consultas nas titorías. Asignáronselle traballos dunha relación que todos 
os alumnos previamente coñecían, para desenvolver fora das clases, pero 
con axuda titorial a cada un de eles, asimesmo púsoselles un prazo no que 
debería ser entregado. A calidade do traballo valorouse o 15% da nota final. 
A exposixción e defensa en clase destes traballos, desenvolvendo os apar-
tados e respondendo ás cuestións relativas ós mesmos, podería acadar o 
15% da nota final.

 Tamén se les fixo, hacia o medio do curso realizaron un examen dos dous 
primeiros temas da materia (o programa ten cinco temas) que foi calificado; 
este examen poideron repetilo ó final do curso, ainda que se houbese apro-
bado..

Resultados da calificación final

Matriculados no grupo 37

Presentados ó examen final 31

Con participación nas actividades propostas 24

Fixeron e aprobaron 18

Non fixeron traballo e aprobaron  3

Repetiron ó examen 19

Melloraron a nota ó repetir lo examen 15
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As notas foron as seguintes:

 Suspensos: 10

 Aprobados:12

 Notables: 6

 Sobresalientes: 1

 Matrículas de Honra: 2

Conclusións

Obtívose:

 Maior participación dos estudiantes nas clases teóricas e prácticas.

 Mais interacción entre os alumnos e mellor comunicación alumno/profesor.

 Mayor motivación para a aprendizaxe.

 Unha mellora dos resultados da evaluación final respecto dos obtidos en 
cursos anteriores.

Póidose constatar:

 Unha disminución do tempo adicado a explicar os contidos teóricos.

 Un mayor tempo de dedicación do profesor.
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Materia: Teoría Global de Superficies

Código: 091314

Tipo de materia: Troncal

Titulación: Licenciatura en Matemáticas

Curso: Primero

Profesor: Mª Elena Vázquez Abal

GUÍA DOCENTE:
Obxectivos da materia

Estudio de campos de vectores. Estudio dos conceptos de integral de superficie, de trans-
porte paralelo e de xeodésica. Estudio de propiedades e teoremas de xeometría dife-
rencial global de superficies, incluindo orientabilidade, o teorema de Gauss-Bonnet e o 
teorema da rixidez da esfera.

Contidos mínimos

1. Campos de vectores.
Campos de vectores nun aberto do espacio euclidiano. Gradiente, diverxencia e rota-
cional. Campos de vectores ó longo dunha curva. Integrais de liña. Campos de vectores 
tanxentes a unha superficie regular. 

2. Orientabilidade.
Campos de vectores normais a unha superficie.. Atlas orientados. Caracterización da 
orientabilidade das superficies regulares mediante campos normais.

3. Integración en Superficies.
Integración en superficies. Teoremas de Green, Stokes e Gauss.

4. Superficies compactas en R3. A rixidez da esfera. 
Lema de Hilbert. Teorema de Liebmann. Rixidez da esfera.

5. Transporte paralelo e xeodésicas.
Derivada covariante ó longo dunha curva sobre unha superficie. Campos de vectores 
paralelos. Transporte paralelo dun vector tanxente ó longo dunha curva. Xeodésicas. Cur-
vatura xeodésica. Fórmula de Liouville.

6. Teorema de Gauss Bonnet. 
Triangulacións e característica de Euler-Poincaré. Fórmula local de Gauss-Bonnet. Teore-
ma global de Gauss-Bonnet. Aplicacións.

7. A aplicación exponencial.
Aplicación exponencial. Coordenadas normais e coordenadas polares xeodésicas. Lema 
de Gauss. Carácter minimizante local das xeodésicas. Estructura métrica dunha superficie 
regular. Teorema de Hopf-Rinow. 

8. Complementos.
Superficies abstractas. Superficies regulares (ou embebidas) nun espacio euclidiano. Es-
bozo da xeometría riemanniana sobre unha superficie abstracta. Superficies completas.
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Bibliografía básica e complementaria

APOSTOL, T.M. Calculus, vol. 2. Blaisdell Pub. Company, 1967. (versión castelán, Edit.
Reverté, 1973).

DO CARMO, M.P.(*) Differential Geometry of curves and surfaces. Prentice Hall. En-
glewood Cliffs, 1976. (versión castelán, Alianza Editorial, 1990).

FEDENKO, A. Problemas de geometría diferencial. Mir. Moscú 1981.

GRAY, A. Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces with Mathematica. CRC 
Press, 1998.

GÖETZ, A. Differential Geometry, Ad. Wesley, 1970.

KLINGENBERG, W. A Course in Differential Geometry. Springer-Verlag, GTM 51, 1978. 
(versión en castelán, Edit. Alhambra, 1973).

LEHMAN, D. E SACRÉ, C. Géométrie et Topologie des Surfaces . Presses Universitaires 
de France, Paris, 1982.

LIPSCHUTZ, L.M. Geometría diferencial. Mac Graw Hill, Serie Schaum. México 1971.

MARSDEN, J.E. E TROMBA, A.J. Vector Calculus. Freeman & Co, 1976. (versión castelán, 
Fondo Educ. Int.,1981).

MONTIEL, S. E ROS, A. Curvas y superficies . Proyecto Sur de Ediciones, Granada, 1997

O’NEILL, B. Elementary Differential Geometry. Second Edition Academic Press, 1997. 
(versión castelán, Limusa-Wiley, 1972).

VENTURA ARAÚJO, P. G Diferencial. IMPA, Rio de Janeiro, 1998. 

O libro mais utilizado no curso aparece marcado cun (*) na Biliografía.

Competencias/destrezas/habilidades

1 Uso dos conceptos de gradiente, diverxencia e rotacional.

2 Orientación de curvas e superficies.

3 Resolver integrais de liña e de superficie. Uso dos teoremas de Green, Stokes 
e Gauss-Ostrodadski.

4 Cálculo do transporte paralelo en curvas sinxelas.

5 Coñecer as xeodésicas de superficies elementais.

6 Coñecemento dos principais métodos de obtención de curvatura xeodésica.

7 Uso do teorema de Gauss-Bonnet para o cálculo de integrais sobre rexións 
dunha superficie.

Metodoloxía da ensinanza

A distribución semanal da materia será aproximadamente a seguinte: 3 horas de clase de 
teoría, 1 hora de clase de problemas e 1 hora de seminarios. Nas clases de problemas 
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traballarase sobre os exercicios propostos ós alumnos e sobre dúbidas aparecidas nas 
clases teóricas.

Sistema de avaliación da aprendizaxe

Haberá un dobre método de avaliación: a avaliación puntual, mediante unha proba final 
escrita, o exame, fixado no calendario da Facultade; e a avaliación continuada, realizada 
ó longo do curso, baseada principalmente na participación de cada estudiante na aula.  
A cualificación da asignatura será a do exame incrementada, no seu caso e ate un 30%, 
en base a unha avaliación continuada positiva.

O exame terá unha parte de teoría (ente un 25 e un 40% do total da proba), que pode 
abarcar definición de conceptos, enunciado de resultados ou proba total ou parcial dos 
mesmos. O resto consistirá na resolución de exercicios, que serán análogos ós propostos 
ó longo do curso.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para superala

Horas presenciais:

45 horas teóricas
15 horas de problemas
15 horas de seminarios

Horas non presenciais: 

80 horas relacionadas coa docencia presencial (6 á semana, 4 horas de teoría, 
1 de problemas e 1 de seminarios)

20 horas para preparar traballos
20 horas de preparación do exame final

Horas de avaliación: 5 horas exame final

Total volume de traballo: 200 horas

Observacións

Aconséllase ter cursadas previamente as seguintes materias: 

Álxebra Linear e multilinear, 
Topoloxía, 
Diferenciación de funcións de varias variables reais,
Integración de funcións de varias variables reais,
Introducción ás ecuacións diferenciais ordinarias e
Curvas e superficies.

PROXECTO
 OBXECTIVOS:

• Potenciar a autoaprendizaxe e a comprensión da materia por parte dos es-
tudantes.

• Promover un alto nivel de participación nas clases e de interacción estudan-
te/profesora.
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• Acadar un grao satisfactorio de familiaridade con algúns dos libros incluídos 
nas referencias bibliográficas do programa.

• Tomar conciencia, a través de exemplos concretos, da importancia da mate-
ria a tratar en si mesma e tamén en relación a outras materias do plano de 
estudos e incluso doutras ciencias.

• Acadar un mínimo de participación no curso virtual de autoevaluación.

PLAN DE ACTUACIÓN:

• Nas clases seminario plantexaranse cuestións e problemas para que os 
alumnos lles dean resposta na propia clase ou en clases posteriores. Fa-
ránse grupos de 3 ou 4 persoas, e platearánse traballos a estes grupos que 
terán que ser expostos e evauados na aula, tanto por mín como polos outros 
compañeiros. Estos traballos valoraránse pola súa exposición e polo seu 
contido matemático. Tódolos alumnos farán 2 traballos individuais ó longo 
do curso, onde entregarán resoltos problemas similares ós do examen final. 
Ao remate do cuadrimestre a media desas notas será sumada directamente 
á nota do exame final, obviamente truncando o resultado da suma a 10 se 
fose preciso.

• Nas clases teóricas e prácticas de pizarra promoverei a participación dos 
alumnos facilitando resumes dos contidos da clase que, ademáis, aparece-
rán no curso virtual. Premeditadamente, eses resumes non conteñen toda 
a información que se pretende que os alumnos teñan que aprender (por 
exemplo, non figura neles case ningunha demostración). Trátase con elo de 
non perder a atención dos estudantes durante as explicacións. Por outra 
banda, nos esquemas intercálanse abundantes preguntas que servirán para 
propiciar o debate antes da súa completa resolución pola miña parte o por 
parte dos propios estudantes, se é o caso.

• Os alumnos disporán de boletíns de problemas como en anos anteriores. 
Trátase dun compendio de problemas interesantes extraidos da bibliografía 
ou plantexados por outros profesores do departamento cando impartiron 
esta mesma materia. Neses boletíns están incluídos moitos problemas de 
exames de anos anteriores cuxa resolución exporei nas clases co máximo 
detalle posible e en canto dispoña de tempo suficiente.

• Nas aulas de informática do centro os alumnos tomarán contacto con progra-
mas informáticos en relación á resolución de problemas propios da materia.

• Unha vez ao mes empregarei algunha das miñas horas de titoría para reali-
zar unha “titoría activa”, na liña das que a Facultade de Matemáticas porá 
en práctica o vindeiro curso 2005/2006. Pretendo citar aos meus alumnos 
para ter unha xuntanza na que se repasarán os contidos impartidos ata ese 
momento e se resolverán as dúbidas que xordan na reunión.

RECURSOS:

• Precisaría de axuda para o deseño das prácticas nas aulas de informática, 
tanto en relación co manexo do software como para a elección de activida-
des axeitadas.
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• Axuda para a corrección dos problemas propostos.

• Dotación de licencias do programa Mathematica para as aulas de informáti-
ca da Facultade de Matemáticas. Este é o software que me resulta máis fa-
miliar e co que traballo habitualmente, pero a Facultade carece de licencias 
para os estudantes.

MEMORIA
Cualificación de 1-10 sobre a consecución dos OXECTIVOS plantexados:

• Potenciar a autoaprendizaxe e a comprensión da materia por parte dos es-
tudantes.

• Promover un alto nivel de participación nas clases e de interacción estudan-
te/profesora.

• Acadar un grao satisfactorio de familiaridade con algúns dos libros incluídos 
nas referencias bibliográficas do programa.

• Tomar conciencia, a través de exemplos concretos, da importancia da mate-
ria a tratar en si mesma e tamén en relación a outras materias do plano de 
estudos e incluso doutras ciencias.

• Acadar un mínimo de participación no curso virtual de autoavaluación.

PLAN DE ACTUACIÓN:

• Documento anexo

Insisto na necesidade dos RECURSOS solicitados no proxecto:

• Precisaría de axuda para o deseño das prácticas nas aulas de informática, 
tanto en relación co manexo do software como para a elección de activida-
des axeitadas.

• Axuda para a corrección dos problemas propostos.

• Dotación de licencias do programa Mathematica para as aulas de informáti-
ca da Facultade de Matemáticas. Este é o software que me resulta máis fa-
miliar e co que traballo habitualmente, pero a Facultade carece de licencias 
para os estudantes.
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Materia: Cálculo Numérico

Código: 091403

Tipo de materia: Troncal

Titulación: Licenciatura en Matemáticas

Curso: Cuarto

Profesores: Rafael Muñoz Sola, Carmen Rodríguez Iglesias e María Luisa Seoane Martínez

GUÍA DOCENTE
Obxectivos da materia

• describir os métodos de cuadratura e os esquemas de discretización de edo 
máis importantes.

• asimilar os conceptos básicos relativos ás fórmulas de cuadratura: orde de 
exactitude, optimalidade, converxencia.

• asimilar os conceptos fundamentais da análise numérica para edo: discretiza-
ción, consistencia, orde, estabilidade, converxencia e estabilidade numérica.

• coñecer e utilizar adecuadamente un marco teórico xeral de análise das 
propiedades dos esquemas de resolución numérica de edo.

• implementar e validar algún dos métodos estudiados.

• ser capaz de aplicar con solvencia os métodos estudiados a problemas con-
cretos.

Contidos mínimos

1) Fórmulas de cuadratura de tipo interpolatorio polinómico.

1.a) Construcción e análise do erro das fórmulas de newton-cotes e das 
fórmulas de gauss.

1.b) regras compostas.

1.c) converxencia.

2) Esquema de diferencias finitas para unha edo de segunda orde lineal con 
condicións dirichlet: descripción e análise.

3) Resolución numérica de problemas de valor inicial.

3.a) métodos básicos: euler explícito, euler implícito, regra do trapecio, 
regra do punto medio.

3.b) descripción das familias máis importantes: métodos runge-kutta, 
métodos lineais multipaso e métodos predictor-corrector.

3.c) teoría xeral dos métodos de discretización.
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3.c.i) conceptos básicos: consistencia, orde, estabilidade, converxencia e 
estabilidade numérica.

3.c.ii) caracterización da consistencia e a estabilidade. Estudio da orde.

3.d) problemas ríxidos.

Bibliografía básica e complementaria

BÁSICA:

1) ASCHER, URI M.; PETZOLD, LINDA R. (1998) Computer Methods for Ordinary Differen-
tial Equations and Differential-Algebraic Equations. SIAM, Philadelphia, PA.

2) CIARLET, PHILIPPE G. (1982) Introduction à l’analyse numérique matricielle et à 
l’optimisation. Masson, Paris.

3) HAIRER, ERNST; N•RSETT, SYVERT PAUL; WANNER, GERHARD (1987) Solving Ordina-
ry Differential Equations I. Nonstiff Problems. Springer, Berlin.

4) HENRICI, PETER (1962) Discrete Variable Methods in Ordinary Differential Equations. 
Wiley, New York, NY.

5) ISAACSON, EUGENE; KELLER, HERBERT BISHOP (1994, reimpresión correxida) Analysis 
of Numerical Methods. Dover Publications, New York, NY. [Edición orixinal: 1966 en Wiley]

6) LAMBERT, JOHN DENHOLM (1991) Numerical Methods for Ordinary Differential Syste-
ms. Wiley, Chichester.

7) STOER, JOSEF; BULIRSCH, ROLAND (1993, segunda ed.) Introduction to Numerical 
Analysis. Springer, New York, NY. [Primeira edición: 1980]

COMPLEMENTARIA:

1) BUTCHER, JOHN CHARLES (2003) Numerical Methods for Ordinary Differential Equa-
tions. Wiley, Chichester.

2) CROUZEIX, MICHEL; MIGNOT, ALAIN L. (1989, segunda edición) Analyse Numérique 
des Équations Differentielles. Masson, Paris. [Primeira edición: 1984]

3) DAVIS, PHILIP J.; RABINOWITZ, PHILIP (1975) Methods of Numerical Integration. 
Academic Press, New York, NY.

4) DEKKER, KEES; VERWER, JAN G. (1984) Stability of Runge-Kutta Methods for Stiff 
Nonlinear Differential Equations. Elsevier Science Publishers B. V., Amsterdam.

5) ENGELS, HERMANN (1980) Numerical Quadrature and Cubature. Academic Press, 
London.

6) HAIRER, ERNST; WANNER, GERHARD (1991) Solving Ordinary Differential Equations 
II. Stiff and Differential-Algebraic Problems. Springer, Berlin.

7) KINCAID, DAVID RONALD; CHENEY, ELLIOT WARD (1991) Numerical Analysis. Brooks/
Cole, Pacific Grove, CA.

8) KROMMER, ARNOLD R.; UEBERHUBER, CHRISTOPH W. (1994) Numerical Integration 
on Advanced Computer Systems. Springer, Berlin.
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9) LAMBERT, JOHN DENHOLM (1973) Computational Methods in Ordinary Differential 
Equations. Wiley, London.

10) QUARTERONI, ALFIO; SACCO, RICCARDO; SALERI, FAUSTO (2000) Numerical Mathe-
matics. Springer, New York, NY.

11) UEBERHUBER, CHRISTOPH W. (1997) Numerical Computation 1/2. Methods, Soft-
ware, and Analysis. Springer, Berlin.

Competencias/destrezas/habilidades

• Coñecer as fórmulas de cuadratura de tipo interpolatorio polinómico.

• Construir algunhas fórmulas de cuadratura, aplicalas a problemas concretos 
e acotar o erro cometido.

• Coñecer as dúas grandes familias de métodos de resolución numérica de 
edo (Runge-Kutta e lineais multipaso), así como os métodos predictor-co-
rrector.

• Estudiar consistencia, orde, estabilidade, converxencia e estabilidade nume-
rica de algúns esquemas de discretización de edo.

• Coñecer algún método de discretización para problemas de segunda orde 
con condicións dirichlet.

• Coñecer os conceptos básicos asociados á análise dos métodos numéricos 
estudiados.

• Implementar os métodos e evaluar críticamente os resultados obtidos.

Metodoloxía da ensinanza

• planificación coordinada dos contidos de cada clase.

• explicación en pizarra (lección maxistral).

• entrega de boletíns de problemas.

• curso virtual.

• programación no ordenador de algúns métodos.

Sistema de avaliación da aprendizaxe

Exame escrito valorado sobre 10 puntos

Sobre a nota obtida no exame, o alumno poderá sumar un máximo de 1 punto pola rea-
lización de traballos prácticos de programación

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para superala

Horas presenciais: teoricas: 60; de problemas: 20; de prácticas de ordenador: 15

Horas non presenciais: 150 (90 h de teoría, 30 de problemas, 30 h de prácticas de 
ordenador)
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Horas de evaluación: 5

Volumen total de traballo: 250 horas

Recomendacións para o estudo da materia

Comprender o que se estudia. Para comprobalo, o alumno debería ser capaz de realizar 
por sí mesmo os exercicios propostos na clase e nos boletíns de problemas.

Facer uso do horario de tutorias

Recurrir á bibliografía

PROXECTO
Obxectivo do proxecto.

Introducir ao alumno a unha metodoloxía de aprendizaxe autónoma, de maneira que a 
adquisición de coñecementos e o desenvolvemento de capacidades necesarias para a 
superación da materia sexan o resultado da propia reflexión e do descubrimento per-
soal. 

Actuacións previstas.

Contémplanse unha actuación con carácter xeral, é dicir, referida a toda a materia, e 
outra de carácter específico.

A actuación xeral consistirá en que o alumno deberá realizar algúns exercicios, non pun-
tuables de cara á avaliación final, que lle serán devoltos corrixidos. Preténdese con esta 
medida fomentar a redacción e expresión escrita en Matemáticas por parte do alumno, 
proporcionarlle un criterio de referencia válido en canto ao seu rendemento académico e 
que o profesor obteña información sobre a marcha dos alumnos, de maneira que poida 
introducir melloras na práctica docente.

Por outra banda, elixiuse realizar unha experiencia específica de substitución de docencia 
presencial. Debido ao proceso de cambio no Plan de Estudos que terá lugar os próximos 
meses, decidiuse que dita experiencia abarque só algúns aspectos pertencentes a tres 
temas que previsiblemente se manterán, polo menos en parte, na nova titulación. Estes 
aspectos, cos seus obxectivos e competencias detallados, son:

1. Fórmulas de cuadratura compostas. Converxencia.

• Obxectivos:

1. Describir as regras de cuadratura composta derivadas das fórmulas de 
Newton-Côtes.

2. Obter a correspondente expresión de erro.

3. Percibir a relación entre a mellora en aproximación da integral e o au-
mento do número de subintervalos.

4. Relacionar a cuadratura composta co concepto de integral de Rie-
mann.

5. Presentar unha introdución á cuadratura adaptativa.
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• Competencias:

1. Construír fórmulas de cuadratura compostas a partir dunha fórmula de 
cuadratura básica dada.

2. Aplicar unha fórmula de cuadratura composta cun paso dado a un pro-
blema concreto e acoutar o erro.

2. Introdución aos métodos Runge-Kutta: derivación a partir das fórmulas de cua-
dratura, descrición e propiedades de orde, cero-estabilidade e estabilidade numé-
rica. Programación.

• Obxectivos:

1. Obter métodos dun paso de tipo Runge-Kutta a partir da cuadratura 
numérica.

2. Coñecer os resultados de orde para os métodos explícitos e os deriva-
dos das fórmulas de Gauss.

3. Ser capaz de utilizar con solvencia os métodos para integrar numerica-
mente sistemas de ecuacións diferenciais.

4. Implementar e validar algúns dos métodos estudados.

• Competencias:

1. Ser capaz de formular un método Runge-Kutta, en calquera das dúas 
formas usuais, a partir da súa táboa de Butcher.

2. Comprender as implicacións do carácter explícito ou implícito do méto-
do en relación coa implementación e a estabilidade numérica.

3. Estabilidade dos esquemas de resolución numérica de problemas de valor ini-
cial. Teorema de Dahlquist.

• Obxectivos:

1. Comprender o concepto de estabilidade dun esquema numérico de 
integración de ecuacións diferenciais ordinarias, e a súa relación coa 
converxencia.

2. Coñecer a caracterización dos métodos multipaso estables (teorema de 
Dahlquist).

• Competencias:

1. Ser capaz de analizar a estabilidade dos métodos lineais multipaso.

2. Asimilar os contraexemplos en ecuacións diferenciais lineais do teore-
ma de Dahlquist.
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Metodoloxía.

Na acción de carácter xeral realizarase unha proposta de exercicios seleccionados que o 
alumno deberá entregar e serán corrixidos de xeito detallado, sinalando as deficiencias 
detectadas e indicando o modo de corrixilas.

Polo que se refire á acción de carácter específico, para cada un dos tópicos porase a 
disposición do alumno na páxina web da materia un Plan de Estudo que constará de:

• Motivación (primeiros problemas que poñan en evidencia a necesidade de 
introducir novos conceptos, dificultades non resoltas ata o momento que se 
espera abordar...)

• Definición dos conceptos e enunciado dos resultados teóricos que o alumno 
deberá coñecer.

• Problemas propostos que ilustren os contidos esenciais do tema, incidan 
sobre as destrezas que o alumno deba adquirir ou demostren os resultados 
de teoría.

• Práctica de computador no seu caso.
• Bibliografía detallada.
• Proba de autoavaliación.

O alumno disporá dun tempo limitado (entre catro e oito días) para realizar o traballo. 
Suprimirase a lección maxistral e, no horario de clase, o alumno realizará parte do traba-
llo baixo a supervisión do profesor. Ademais, poderá utilizar o horario de titorías para a 
consulta de dúbidas e para obter unha orientación máis personalizada.

As prácticas de computador poderán realizarse en grupos de non máis de dous alumnos. 
Nelas non só se pretende a implantación e validación en computador do método, senón 
que se proporán ensaios numéricos que permitan ilustrar as súas vantaxes ou deficien-
cias. Incidirase especialmente na capacidade de avaliar críticamente os resultados obti-
dos, aspecto esencial na análise dos métodos numéricos.

Avaliación.

Dacordo coa programación docente da materia, o alumno realizará un exame final dos 
contidos de toda a materia. As prácticas de computador serán cualificadas, de xeito pro-
porcional ao resto de traballo práctico da materia.

MEMORIA 
Actuacións realizadas. 

1. Substitución de docencia presencial: preparáronse guías pormenorizadas de traballo, 
que se incluíron na páxina web da materia, para os temas “Regras de cuadratura compos-
ta” e “Introdución aos métodos Runge-Kutta”.

2. Dúas sesións de exercicios propostos que os alumnos resolveron individualmente e 
fóronlles devoltos corrixidos.

3. Como xa se estaba facendo en cursos anteriores, avaliación das prácticas de La-
boratorio (1,5 créditos) que podían realizarse en grupos de dous e que contribuíron á 
cualificación final.
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Valoración da experiencia.

• Polo que se refire á substitución de docencia presencial sinalaremos que a pre-
sentación dos contidos e das tarefas do alumnos baixo o formato dun Plan de Traballo 
presenta vantaxes formativas moi importantes: 

- a contextualización dos contidos en relación con outras materias da titula-
ción e con problemas xurdidos doutras ciencias ou na vida real,

- a reflexión persoal e a análise crítica como métodos de traballo,

- o desenvolvemento de hábitos de procura, selección e procesado de infor-
mación e, 

- a necesaria posta en práctica de modos de aprendizaxe non imitativos.

Estas vantaxes non sempre se alcanzan, e en calquera caso non na mesma medida, cun 
procedemento máis tradicional de ensino baseado na lección maxistral. 

Con todo, debemos sinalar que nalgúns aspectos non é posible conseguir un rendemento 
análogo. En particular a metodoloxía leva implícita unha redución de contidos, e non 
parece conveniente aplicala á totalidade do programa, xa que en temas de elevada com-
plexidade conceptual podería ocupar moito tempo do alumno medio sen garantías dunha 
correcta comprensión. 

Tampouco se realizou unha substitución plena das horas presenciais, senón que os alum-
nos traballaron na aula baixo a supervisión do profesor. Isto foi fundamental para a ex-
periencia porque o procedemento resultaba moi novo para os estudantes. Aínda noutras 
condicións, parece imprescindible realizar sesións de traballo con profesor, para que este 
poida corrixir algúns vicios e defiencias que o alumno non poida advertir en por si.

Outros aspectos que hai que ter en conta na aplicación desta metodoloxía é a necesidade 
de contar con varios exemplares dos libros de referencia do curso nas bibliotecas e a 
axuda que supón os recursos de docencia virtual dispoñibles na USC.

A valoración en conxunto é positiva, porque aínda que o nivel de información sexa menor 
compénsase longamente co grao de formación.

• En relación cos exercicios individuais corrixidos (que non correspondían exclusi-
vamente aos contidos do apartado anterior) conseguiuse desenvolver a capacidade do 
alumno para a redacción de textos matemáticos. Ademais, detectáronse algúns fallos na 
aprendizaxe que foron convenientemente sinalados e corrixidos.

• Co seguimento e corrección do traballo de alumnos nas prácticas de laboratorio 
logrouse non só que programasen e validasen os métodos no computador, senón que 
mediante ensaios numéricos convenientemente elixidos percibisen as súas vantaxes ou 
deficiencias e desenvolvesen a capacidade de avaliar críticamente os resultados obtidos, 
aspecto esencial na análise dos métodos numéricos.

• Finalmente, posto que a experiencia aplicouse a un único grupo dos dous exis-
tentes na materia, púidose realizar unha comparación entre os resultados académicos de 
ambos os grupos detectándose que non presentaban diferenzas apreciables.
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Materia: Alxebra Linear e Multilinear

Código: 091101

Tipo de materia: Troncal

Titulación: Licenciatura en Matemáticas

Curso: Primeiro

Profesores: Leovigildo Alonso Tarrío, Cristina Costoya Ramos e Felipe Gago Couso

GUÍA DOCENTE
Obxectivos da materia

A Álxebra Linear é unha parte fundamental das ferramentas matemáticas necesarias para 
o estudo moderno en moitas áreas, como as ciencias do comportamento, da natureza, 
físicas ous sociais, en economía, en enxeñería ou informática e por descontado nas 
matemáticas puras e aplicadas. Os propósitos deste curso son desenvolver os conceptos 
fundamentais da álxebra linear ó tempo que ilustramos a aplicabilidade dos mesmos 
mediante un conxunto selecto de aplicacións. Máis en concreto, poderiamos dicir que os 
obxectivos son:

I) Familiarizarse coa linguaxe matemática e os métodos de demostración

II) Adquirir unhas primeiras nocións da teoría de conxuntos, operacións, aplica-
cións, relacións e cardinais.

III) Dominio das propiedades das matrices e da súa aplicación para formula-
ción e resolución de sistemas de ecuacións lineares.

IV) Familiarizarse co uso das matrices en diversas ramas do saber.

V) Unha primeira aproximación ás estructuras alxébricas: os espazos vectoriais 
e as aplicacións lineares como xeneralización dos vectores de R3 e as ma-
trices, respectivamente.

VI) Comprensión dos conceptos de dependencia e independencia linear: re-
interpretación dos conceptos de sistema compatible, rango dunha matriz, 
matriz invertible, etc.

VII) Comprensión da necesidade de reducir matrices a formas predeterminadas 
e práctica dos algoritmos.

VIII) Explota-lo paralelismo sistema homoxéneo –subespazo, sistema arbitrario–
variedade linear: Introdución á xeometría afín.

Contidos

0.- Básicos da Teoría de Conxuntos, cardinalidade e divisibilidade. (Teoría: 12 
horas. Práctica: 8 horas)

 Introdución á teoría de conxuntos: operacións. Relacións e aplicacións. Car-
dinalidade. Conxuntos infinitos. Operacións. Grupos, aneis, corpos. Divisibi-
lidade.
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1.- Resolución de ecuacións lineares. Operacións con matrices. (Teoría: 4 ho-
ras. Práctica: 3 horas)

 Resolución de sistemas de ecuacións lineares; o método de Gauss. Rango 
dunha matriz. Estrutura das solucións dun sistema. Aplicacións lineares de 
Rn en Rm e operacións con matrices. Inversa dunha aplicación e inversa 
dunha matriz.

2.- Determinantes e as súas aplicacións. (Teoría: 5 horas. Práctica: 3 horas)

 Determinantes de orde 2 e 3. Definición xeral de determinante: Propiedades 
Determinante dun produto de matrices. Cálculo de determinantes de orde n. 
Inversa dunha matriz, regra de Cramer. Rango dunha matriz. Resolución de 
sistemas compatibles indeterminados. Determinantes e permutacións.

3.- Espazos vectoriais. (Teoría: 9 horas. Práctica: 6 horas)

 Definición de espazo vectorial: Exemplos. Base e dimensión dun espazo 
vectorial. Cambio de base. Subespazos vectoriais. Intersección e suma de 
subespazos vectoriais.

4.- Aplicacións entre espazos vectoriais. (Teoría: 9 horas. Práctica: 6 horas)

Definición de aplicación linear. Exemplos. Matriz dunha aplicación linear. Opera-
cións con aplicacións lineares. Cambio de base para aplicacións lineares. 
Aplicacións lineares inxectivas e sobrexectivas. Rango e núcleo. O espazo 
dual dun espazo vectorial.

5.- O espazo afín. (Teoría: 6 horas. Práctica: 4 horas)

 Definición de espazo afín. Variedades lineares. Sistemas de referencia. Co-
ordenadas. Afinidades. Ecuacións dunha afinidade.

Bibliografía básica e complementaria

HERNÁNDEZ, E., Álgebra y Geometría, Ed. Addison-Wesley, UAM

CASTELLET, M. I LLERENA, I., Álgebra Lineal y Geometría. Ed. Reverté, UAB

DE BURGOS, J., Álgebra Lineal y Geometría Cartesiana, Ed. McGraw Hill

DE LA VILLA, A., Problemas de Álgebra con esquemas teóricos, Ed. GLACSA, I.C.A.I.

FERNÁNDEZ, V., Teoría Básica de Conxuntos, Ed. Anaya.

Competencias

Manexa-la linguaxe matemática con rigor e precisión en demostracións sinxelas sobre 
conxuntos e aplicacións. Saber usa-lo método de Gauss para analizar e resolver siste-
mas de ecuacións, determina-lo rango de matrices e, no seu caso invertilas. Manexo da 
linguaxe de espazos vectoriais e aplicacións lineares: matriz asociada a unha aplicación 
linear, imaxe e núcleo, fórmula da dimensión. Cálculo de matrices dalgunhas aplicacións 
lineares: xiros no plano e no espazo, simetrías sobre espazos vectoriais. Manexar con pre-
cisión o concepto de base: dependencia das coordenadas da base. Sistema de referencia 
afín e coordenadas afíns.
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Metodoloxía da ensinanza

A distribución semanal da materia será a seguinte: 3 horas de clase de teoría, 1 hora de 
clase de problemas e 1 hora de seminarios. Ademais, está previsto 1 hora de actividades 
discentes non presenciais, que se aproveitará para programar actividades no Curso Vir-
tual, tales como realización de proxectos en grupos, ferramentas de auto avaliación, mini-
cursos co imprescindible que deben coñecer para segui-la materia, exames en liña, etc.

Sistema de avaliación da aprendizaxe

No curso virtual programarase un exame por cada capítulo e, cada alumno, en grupos de 
tres, terá que realizar e presentar un proxecto no que se exemplifica un uso da álxebra 
linear dentro ou fóra das matemáticas; a puntuación conxunta destas actividades repre-
sentará o 20% da nota total. Ó longo do curso realizarase unha proba escrita e requeri-
rase do alumnado a entrega de exercicios escritos e a partricipación activa nas titorías e 
seminarios; a puntuación conxunta destas actividades representará o 20% da nota final. 
O 60 % restante sairá do exame final. Este exame será escrito e conterá preguntas de 
teoría, cuestións teórico-prácticas e exercicios.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para superala

Horas presenciais:

40 horas teóricas
15 horas de problemas
15 horas de seminarios
5 de titorías en grupo

Horas non presenciais:

105 horas relacionadas coa docencia presencial,
 (7 á semana, 4 horas de teoría, 1.5 de problemas, 1 de seminarios 0.5 de 

titorías)
20 horas para preparar traballos
30 horas de preparación do exame final

Horas de avaliación:

5 horas exames curso virtual
1 hora exame parcial
4 horas exame final

Total volume de traballo: 240 horas

Recomendacións para o estudo da materia

Asistencia continuada ás clases. Traballar individual ou colectivamente todas e cada unha 
das cuestións indicadas nas clases. Aproveita-las titorías tan pronto como xurdan dificul-
tades. Aproveita-lo curso virtual: minicursos interactivos cos materiais imprescindibles 
para segui-la materia, as ferramentas de autoavaliación, exames virtuais comentados, 
exames doutras convocatorias con solucións, ferramentas en liña para autocomprobación 
de destrezas operacionais sinxelas e execución de cálculos complicados.
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PROXECTO
OBXECTIVOS:

• Potencia-la autoaprendizaxe e a comprensión da materia por parte do alum-
nado.

• Promover un elevado nivel de participación nas clases e de interacción estu-
dante/equipo docente.

• Tomar conciencia, a través de proxectos concretos a traballar en grupo, da 
importancia da materia a tratar en si mesma, en relación con outras mate-
rias do plano de estudos e do vasto campo de aplicación dos conceptos 
estudados nesta materia.

• Acadar a máxima participación posible no curso virtual de autoavaliación.

PLAN DE ACTUACIÓN:

• Nas clases teóricas e prácticas de pizarra promoverase a participación do 
alumnado habida conta de que se escolleu un libro de texto e de que no 
curso virtual se facilitan detalles sobre os obxectivos a acadar, requisitos e 
resultados importantes para cada tema.

• Elaboraranse boletíns de problemas como en anos anteriores. Trátase dun 
compendio de problemas interesantes extraídos da bibliografía ou propos-
tos por outros profesores do departamento cando impartiron esta mesma 
materia. Neses boletíns están incluídos moitos problemas de exames de 
anos anteriores cuxa resolución se exporá nas clases co máximo detalle 
posible e en canto se dispoña de tempo abondo.

• Contarase cun curso virtual no que o alumnado disporá de material comple-
mentario así como dunha batería de problemas que lle servirá de autoava-
liación; tamén farán exames de cada capítulo e traballarán en grupo sobre 
proxectos.

• Na liña proposta pola Facultade de Matemáticas para as tutorías programa-
das, pretendemos citar ós alumnos para facermos seguemento da proceso 
de adquisición dos contidos traballados nas clases, así como resolve-las 
dúbidas que poidan ter.

• Cunha periodicidade a discutir e coordinar co resto do profesorado do cur-
so, solicitarase a entrega de exercicios resoltos e faranse exames sobre os 
mesmos.

• Nos seminarios, ademais de efectuar presentacións dos proxectos do curso 
virtual, organizaremos sesións de resolución de ejercicios asistidas polo pro-
fesorado e/ou monitores se contamos con eles.

RECURSOS NECESARIOS:

• Dado que contamos con abundante material en soporte informático, incluí-
das aplicacións para apoio da docencia dentro dun curso virtual no entorno 
WebCT, consideramos de utilidade a existencia de medios nas aulas para 
poder utilizalas.
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• Sería desexable a posibilidade de contar con alguén que editase os boletíns 
de problemas e axudase a elaborar novo material para o curso virtual.

• Os monitores de clases prácticas axudarán na corrección de ejercicios así 
como no labor titorial.

PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA PARA A IMPLEMENTACIÓN DO PROXECTO:

Metodoloxía da ensinanza

• Presencial:

¬ A distribución semanal da materia será a seguinte: 3 horas de clase de 
teoría, 1 hora de clase de problemas e 1 hora de seminarios e espacio 
para tutorías programadas.

 • Non presencial:

¬ Ademais, está previsto 1 hora de actividades discentes non presen-
ciais, que se aproveitará para programar actividades no Curso Virtual, 
tales como realización de proxectos en grupos, ferramentas de autoava-
liación, minicursos co imprescindible que deben coñecer para seguir a 
materia, exames en liña, etc.

Sistema de avaliación da aprendizaxe

• No curso virtual programarase un exame por cada capítulo e, cada alumno, 
en grupos de tres, terá que realizar e presentar un proxecto no que se exem-
plifica un uso da álxebra linear dentro ou fóra das matemáticas; a puntua-
ción conxunta destas actividades representará o 20% da nota total.

• Ao longo do curso, segundo un calendario coordinado co profesorado das 
demais materias do curso, realizarase unha proba escrita e requirirase do 
alumnado a entrega de exercicios escritos e a participación activa nas tuto-
rías e seminarios; a puntuación conxunta destas actividades representará o 
20% da nota final.

• 60 % restante sairá do exame final. Este exame será escrito e conterá pre-
guntas de teoría, cuestións teórico-prácticas e exercicios.

Tempo de estudos e de traballo persoal previsto que debe adicar un estudante para 
superar esta materia

• Horas presenciais:

¬ 40 horas teóricas

¬ 15 horas de problemas

¬ 15 horas de seminarios

¬ 5 de titorías en grupo

• Horas non presenciais:

¬ 105 horas relacionadas coa docencia presencial (7 á semana: 4 horas 
de teoría, 1.5 de problemas, 1 de seminarios e 0.5 de titorías)
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¬ 10 horas para preparar traballos e curso virtual

¬ 10 horas resolucións de boletíns de exercicios

¬ 30 horas de preparación do exame final

• Horas de avaliación:

¬ 4.5 horas exames curso virtual

¬ 1 hora exame parcial

¬ 0.5 horas presentación do proxecto

¬ 4 horas exame final

• Total volume de traballo: 240 horas

Recomendacións para o estudo da materia

• Asistencia continuada ás clases.

• Traballar individual ou colectivamente todas e cada unha das cuestións indi-
cadas nas clases.

• Aproveitar as titorías tan pronto como xurdan dificultades.

• Aproveitar o curso virtual:

¬ minicursos interactivos cos materiais imprescindibles para seguir a 
materia,

¬ ferramentas de autoavaliación, exames virtuais comentados

¬ exames doutras convocatorias con solucións

¬ ferramentas en liña para a autocomprobación de destrezas operacio-
nais sinxelas e execución de cálculos complicados.

MEMORIA
Introducción:

O presente informe está baseado en tres pilares: a percepción do propio equipo docente, 
unha análise das cualificacións obtidas polo alumnado e a súa comparación co mesmo 
cuadrimestre do curso 2004-05, e finalmente os datos obtidos dunha enquisa de satis-
facción pasada no curso virtual da materia.

Unha primeira consideración é que o reparto de tarefas entre os diferentes membros do 
equipo docente non parece que resultase o máis axeitado para servir de verdadeiro test 
á experiencia diseñada. Mentres un dos profesores se encargou do capítulo 0 cos preli-
minares da linguaxe matemática e da teoría de conxuntos para continuar despois como 
responsable das titorías programadas, dos seminarios e do curso virtual, os outros dous 
repartíronse o resto do temario.

Isto propiciou que o alumnado se sentise por veces desorientado nos sucesivos relevos e 
non acabasen por acomodarse ó estilo de leva-las cousas adiante. O efecto positivo para 
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nós é que os diferentes intentos de reconducir a situación fixéronnos conscientes dos 
puntos débiles e dos fortes de cada un dos estilos.

Como refrexaremos na análise das cualificacións, non se deduce que o rendemento sofri-
se variacións ó longo do curso, anque as baixas notas do exame final fainos pensar que 
podemos mellorar moito en varias direccións.

Cumprimento dos obxectivos :

Os obxectivos que nucleaban a experiencia eran os dous seguintes:

• Potencia-la autoaprendizaxe e a comprensión da materia por parte do alum-
nado.

• Promover un elevado nivel de participación nas clases e de interacción estu-
dante/equipo docente.

O propio programa da materia, cun capítulo 0 de carácter introductorio á linguaxe e razoa-
mentos matemáticos, usando como pretexto a teoría elemental de conxuntos e relacións, 
obriga a ensaiar diferentes aproximacións á clase para tratar de identificar coñecementos 
comúns sobre os que edificar. Mentres isto se leva a cabo, o risco de descolgar tanto ó 
alumnado en mellores condicións como a aquela parte que está menos preparada son 
elevados.

Por todo iso consideramos primordial, e así o fixemos, nesta primeira parte do curso 
adicármonos a dárlle-las bases e a crear patróns de traballo para que poidesen progresar 
autónomamente na mateira, cada quen ó seu ritmo. Foron esenciais as titorías programa-
das, os seminarios e as ferramentas de comunicación do curso virtual para fomenta-la 
comunicación entre eles en connosco, anque a nosos xuízo non acadamos os niveis 
desexados.

Unha primeira entrega dun boletín de problemas que foi profusamente comentado indivi-
dual e colectivamente (anque a súa nota non se tivo en conta para a cualificación) foi a 
primeira advertencia sobre nivel da clase. Orientados no curso virtual cara os minicursos 
de reforzo e autoavaliación pareceu abondar para recuperar un bo nivel no segundo bole-
tín, e reforza-la confianza na súa capacidade para complementa-la formación.

Desafortunadamente, o ritmo de progreso colectivo foi lixeiramente máis lento que en 
cursos anteriores e fíxose necesario reconsiderar algúns aspectos do programa, ante a 
impaciencia por chegar a capítulos considerados de maior interese pola nosa parte, an-
que non tanto polo alumnado, o que tivo tamén o seu refrexo no exame final: o tempo 
adicado a cada capítulo non chega como indicador do seu interese.

O terceiro obxectivo máis específico da materia era conseguir

• Tomar conciencia, a través de proxectos concretos a traballar en grupo, da 
importancia da materia a tratar en si mesma, en relación con outras mate-
rias do plano de estudos e do vasto campo de aplicación dos conceptos 
estudados nesta materia.

Foi ben aceptado en xeral o plan de traballo proposto de estudio de proxectos en grupos 
e a súa posterior presentación por escrito e por oral fronte á clase, e os resultados foros 
satisfactorios. Haberá que mellorar no futuro a asignación/elección de proxectos para 
que a súa realización estea máis proxima ós capítulos relevantes da materia.
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O obxectivo que figuraba en 4º lugar era o de

• Promover un elevado nivel de participación nas clases e de interacción estu-
dante/equipo docente.

Conseguimos un bo nivel de asistencia ás clases e ós seminarios (só de 6 persoas non 
puidemos recoller datos de participación). En canto ó curso virtal, rexistrouse un elevado 
nivel de conexións así como de páxinas visitadas. Só 8 persoas non realizaron ningún 
exame on line, o que nos deixa satisfeitos. Con todo, non vemos refrexado nas aulas o 
nivel de comunicación que posúen fóra, por exemplo nas titorías programadas ou nas 
numerosas visitas en grupos ó despacho.

Análise dos resultados da avaliación

O esquema proposto e levado a cabo foi o seguinte:

• curso virtual (20% da nota total)

¬ un exame individual on line ó remate de cada capítulo

¬ realización e presentación dun proxecto no que se exemplifica un uso da 
álxebra linear dentro ou fóra das matemáticas.

• traballo continuado (20 % da nota total)

¬ segundo un calendario coordinado co profesorado das demais materias do 
curso realizáronse

- unha proba escrita (non liberatoria de materia)
- realización e entrega de 3 boletíns de exerccios, con proba presencial 

de 15 minutos sobre un exercicio do boletín o día da entrega.

¬ control da participación activa nas titorías e seminarios, mediante exercicios 
traballados in situ, rexistro de asistencia e preguntas.

• exame final (60 % restante da nota)

¬ proba escrita con preguntas de teoría, cuestións teórico-prácticas, proble-
mas e exercicios.

Na táboa 1 recollemos os datos de participación en cada un dos apartados, así como as 
notas máxima e media sobre o total de nota asignada. Suliñar que estas notas medias 
son sobre a participación e que por non ser ésta común para todas elas, a nota media 
final non se obtén aplicándolle as porcentaxes establecidas a estas medias parciais.
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presentados puntuación Nota máxima Nota media

Traballo do curso 71 2 1,69 0.8

Exame parcial 62 10 8,80 4.0

Boletín #2 57 10 9,67 6.8

Boletín #3 48 10 10,00 7.1

Participación 71 5 5,00 3.0

Curso Virtual 69 2 2,00 1.5

Exame Final 61 6 4,49 2.7

(táboa 1)
Destacar a caída de participación no boletín #3 , entregado o 16 de xaneiro.

Como se pode apreciar, as notas medias nas diferentes actividades, excepto o exame 
final, son particularmente elevadas, sendo varios os factores que contribúen a expricar 
este fenómeno.

Por unha parte, o contido teórico dos boletíns é baixo, e unha das carencias do alumnado 
é o deficiente dominio da linguaxe en xeral, e da matemática en particular, o que merma 
as súas posibilidades de acadar boas cualificacións ante probas nas que o razoamento 
estea moi presente.

Por outra parte, nos exames on line non temos control sobre a autoría dos mesmos, e non 
é infrecuente que se xunten varias persoas para facelos en común. Precisamente esta é 
unha das razón apuntadas por quenes non queren que o curso virtual teña µeais peso, 
como veremos nos datos das enquisas.

Algo similar debe acontecer cos boletíns entregados, xa que se observou unha certa baixa 
nas notas acadadas nos exerccios resoltos en presencial.

Finalmente, o alumnado acaba de entrar na universidade, e os seus hábitos de estudo 
están centrados en demasía na repetición de exercicios de aplicación inmediata de unhas 
técnica específicamente adquiridas para ese fin.

Nas aulas e mesmo no curso virtual, onde temos á súa disposición unha breve intro-
dución á resolución de problemas en xeral, enfatízase a diferencia entre exercicios e 
problemas, sendo estes os máis traballados ó longo do curso, anque o alumnadao tende 
a confundilos con teoría.

A xulgar polos datos das enquisas que veremos máis adiante, e especialmente polos 
resultados do exame final, parece que o cambio non pode ser tan brusco e que será 
preciso darlle algo máis de peso a estas tarefas máis rutinarias ó tempo que se intenta 
mudárlle-los hábitos.

A nivel global de resultados, na táboa 2 que segue podemos ver os datos da avaliación 
final na que destacariamos, para comezar, o bo nivel de participación e despois o escaso 
número de suspensos.
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Curso: 2005/06
Títulación: 091V01 LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS - 2000
Materia: 091101 Álxebra Linear e Multilinear
Convocatoria: Primeiro Cuadrimestre
Data: 30/05/2006

Estátistica Pn cualificacións

Cualificación Alumn@s Porcentaxe

Non Presentado 16 20,779 %

Suspenso 25 32,468 %

Aprobado 20 25,974 %

Notable 10 12,987 %

Sobresaliente 6 7,792 % 

Estátistica Pn materia superada ou non superada

Materia Alumn@s Porcentaxe

Superada 36 46,753 %

Non Superada 25 32,468 %

Non Presentad@ 16 20,779 %

((táboa 2)
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Na táboa 3 presentamos a comparativa co curso anterior, que parece apuntar que mello-
ran os resultados pola parte baixa, se ben parece que manter a regularidade para acadar 
as matrículas se fai máis complicado.

Comparativa coa convocatoria 1er cuadrimestres 2004/2005

(táboa 3)

As súas opinións

Presentamos a continuación o resumo dos datos recollidos nunha enquisa sobre algúns 
aspectos concretos do curso. Sinalar que os datos foron recollidos despois de realizado o 
exame final, sendo a primeira cuestión a valoración da súa dificultade.

Os datos máis chamativos son os referidos ós exercisios nas clases xa comentados, que 
contrastan coa división de opinións sobre máis teoría.

As actividades do curso virtual e o propio curso parecen interesantes, se ben non parece 
haber unanimidade en aumenta-lo seu peso na valoración global da materia, como suce-
de coas probas presenciais. A tendencia a pedir máis boletíns si parece máis definida, e 
xa a comentamos anteriormente.
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Xa para rematar, resulta interesante comparar o tempo que dicen adicarlle á materia coas 
previsións na guía de estudio que recollemos aquí de novo:

• Horas non presenciais:

¬ 105 horas relacionadas coa docencia presencial (7 á semana: 4 horas 
de teoría, 1.5 de problemas, 1 de seminarios e 0.5 de titorías)

¬ 10 horas para preparar traballos e curso virtual

¬ 10 horas resolucións de boletíns de exercicios

¬ 30 horas de preparación do exame final.





6. Anexo II: Descripción materia a materia das experiencias piloto

[ 159

Avaliación da experiencia piloto de adaptación de materias ao crédito europeo na Facultade de 
Matematicas (2004-05, 2005-06)

Materia: Cálculo Diferencial e Integral

Código: 091102

Tipo de materia: Troncal

Titulación: Licenciatura en Matemáticas

Curso: Primeiro. Primeiro Cuadrimestre

Profesor: Rodrigo López Pouso

GUIA DOCENTE
Obxectivos da materia

Introducir de xeito rigoroso os conceptos e métodos do cálculo diferencial e integral para 
funcións dunha variable real, así como para as sucesións e series deste tipo de funcións. 
Os estudantes, que xa están familiarizados coas técnicas habituais máis sinxelas do cál-
culo, ampliarán o espectro dos seus coñecementos en canto a ideas e procedementos 
neste eido, e deberán demostrar con precisión os resultados involucrados. Por outra 
parte, preténdese que os estudantes amplíen a súa visión do cálculo como ferramenta 
indispensable para formalizar e resolver matematicamente moitos problemas que se pre-
sentan noutros campos científicos e técnicos (bioloxía, economía, enxeñaría, física, etc.). 
Finalmente, tendo en conta o carácter propedéutico desta materia, o seu bo coñecemen-
to proporcionará o nivel básico para afrontar con normalidade o estudo de materias de 
cursos posteriores da titulación.

Contidos

1. Diferenciación de funcións reais

Derivada e diferencial dunha función real. Derivabilidade e continuidade. Álxebra de deri-
vadas. Regra da cadea. Derivabilidade de funcións inversas. Derivabilidade e derivabilida-
de lateral; aplicación ao estudo de extremos relativos. Teorema de Rolle. Teorema do valor 
medio. Aplicacións. Teorema do valor intermedio da función derivada. Teorema do valor 
medio xeneralizado. Regla de L’Hôpital. Derivadas de orde superior. Teorema de Taylor; 
aplicacións. Aplicación das derivadas de orde superior ao estudo de extremos relativos. 
Funcións convexas. Representación gráfica de funcións reais

2. Integración de funcións reais

Integral de Riemann dunha función limitada nun intervalo compacto. Condición de inte-
grabilidade de Riemann. Integrabilidade de funcións monótonas e de funcións continuas. 
A integral como un límite. Propiedades da integral. Teorema do valor medio. Teorema fun-
damental do cálculo. Integración por partes. Cambio de variable. Cálculo de primitivas. 
Aplicacións do cálculo integral. Integrais impropias de Riemann. Criterios de converxen-
cia. Relación con series numéricas. Integral de Riemann-Stieltjes

3. Sucesións e series de funcións reais

Sucesións funcionais. Converxencias puntual e uniforme. Condición de Cauchy para a 
converxencia uniforme. Converxencia uniforme e continuidade, derivación ou integración. 
Series funcionais. Converxencias puntual, absoluta, e uniforme. Condición de Cauchy e 
criterio maiorante de Weierstrass para a converxencia uniforme. Converxencia uniforme 
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e continuidade, derivación ou integración. Series de potencias. Radio de converxencia. 
Converxencia absoluta e uniforme. Continuidade, derivación e integración. Teorema de 
unicidade. Series de Taylor. Funcións analíticas

Bibliografía básica e complementaria

APOSTOL, T. M., Análisis Matemático, Reverté.

BARTLE, R. G., Introducción al Análisis Matemático, Limusa.

BARTLE, R. G. e SHERBERT, D. R., Introducción al Análisis Matemático de una Variable 
(2ª Ed.), Limusa Wiley.

CASASAYAS, J. e CASCANTE, M. C., Problemas de Análisis Matemático de una variable 
real, Edunsa.

DEMIDOVICH, B., Problemas y ejercicios de Análisis Matemático, Paraninfo.

FERNÁNDEZ VIÑA, J. A., Lecciones de Análisis Matemático I, Tecnos.

FERNÁNDEZ VIÑA, J. A. e SÁNCHEZ MAÑES, E., Ejercicios y complementos de Análisis 
Matemático I, Tecnos.

GARCÍA, A. (e outros), Cálculo I. Teoría y problemas de Análisis Matemático en una 
variable, Clagsa.

LINÉS, E., Principios de Análisis Matemático, Reverté.

RUDIN, W., Principios de Análisis Matemático (3ª Ed.), McGraw-Hill.

SIMMONS, G. F., Cálculo y Geometría Analítica (2ª Ed.), McGraw-Hill.

SPIVAK, M., Calculus, Reverté.

Competencias

(a) Demostrar con rigor resultados teóricos da materia.

(b) Coñecer e relacionar conceptos, propiedades e técnicas que se estudan no 
desenvolvemento do programa.

(c) Formular matematicamente e resolver mediante o cálculo problemas que se 
presentan noutras materias, ciencias ou tamén algúns que xorden na vida 
cotiá.

Metodoloxía da ensinanza

A metodoloxía docente está planificada no marco do proceso de converxencia cara ao Es-
pazo Europeo de Educación Superior (EEES) e o European Credit Transfer System (ECTS), 
e dentro das experiencias piloto que a Facultade de Matemáticas está a promover nesta 
liña. Polo tanto, porase máis énfase en dotar os estudantes de ferramentas para a cons-
trución da súa propia aprendizaxe que na simple acumulación de contidos.

A docencia estruturarase en clases teóricas, prácticas e seminarios. Nas primeiras pre-
séntanse e desenvólvense os contidos esenciais da disciplina. As clases prácticas dedí-
canse á resolución de problemas (tanto teóricos como do ámbito das aplicacións) e nelas 
procúrase unha activa participación do estudante. Nos seminarios, ao estar programados 
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en grupos reducidos, poderán ter cabida diversos enfoques nos que se traten concep-
tos e cuestións da materia (construción de exemplos, resolución de problemas sinxelos, 
exposicións por parte dos alumnos, etc.) e procurarase sempre que a participación do 
estudante sexa máxima.

Os alumnos asistentes á clase disporán de esquemas fotocopiados dos contidos que se 
desenvolverán nelas, acompañados de boletíns de exercicios.

Proporanse con asiduidade actividades encamiñadas a que os estudantes practiquen e 
afiancen os coñecementos adquiridos da materia, así como proxectos que eles deben 
preparar e expoñer nalgunhas clases.

Sistema de avaliación da aprendizaxe

Entendendo que a cualificación final debe ser o resultado dun traballo diario, valorarase 
a participación dos alumnos nas diversas actividades (voluntarias) que se proporán ao 
longo do curso, de xeito que un alumno habitualmente asistente e participativo podería 
chegar a acadar unha porcentaxe da súa cualificación final por medio da súa actividade 
diaria nas aulas.

En calquera caso, realizarase un exame final escrito que permita ao alumno mostrar o 
grao de coñecemento adquirido, no que se refire á comprensión dos conceptos e técnicas 
propias da materia, á madurez no seu manexo e á capacidade de relacionar os diversos 
aspectos involucrados nos distintos temas de estudo.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para superala

Horas presenciais semanais: teóricas, 3; prácticas, 1; seminarios, 1.

Horas non presenciais: dependerán, evidentemente, do proceso de aprendizaxe de cada 
alumno, máxime en primeiro curso por constituír un grupo moi diverso con niveis de pre-
paración matemática amplamente diferentes. Resulta aconsellable dedicar, polo menos. 
sete horas semanais.

Recomendacións para o estudo da materia

(a) Estudar diariamente, coa utilización de material bibliográfico.
(b) Ler atenta e coidadosamente a parte teórica ata asimilala.
(c) Dar resposta ás cuestións, exercicios e problemas correspondentes para 

fixar así as ideas e os métodos estudados na parte teórica.
(d) Ter un bo coñecemento da materia Introdución á análise matemática.

PROXECTO
OBXECTIVOS:

• Potenciar a autoaprendizaxe e a comprensión da materia por parte dos es-
tudantes.

• Promover un nivel de participación nas clases e de interacción alumno/pro-
fesor que sexa superior ao de cursos pasados.

• Acadar un grao satisfactorio de familiaridade con algúns dos libros incluídos 
nas referencias bibliográficas do programa.

• Tomar conciencia, a través de exemplos concretos, da importancia da mate-
ria a tratar en si mesma e tamén en relación a outras materias do plano de 
estudos e incluso doutras ciencias.
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PLAN DE ACTUACIÓN:

• Nas clases seminario plantexaranse cuestións e problemas para que os 
alumnos lles dean resposta en grupos de dous ou tres persoas. Aqueles 
que o desexen poderán entregarme as súas respostas ao final da clase. Os 
traballos entregados voluntariamente serán corrixidos por min e cualificados 
cunha nota entre 0 e 1,5 puntos. Ao final do cuadrimestre a media desas no-
tas será sumada directamente á nota do exame final, obviamente truncando 
o resultado da suma a 10 se fose preciso.

• Nas clases teóricas e prácticas de pizarra promoverei a participación dos 
alumnos entregando resumes fotocopiados dos contidos da clase que, ade-
máis, se proxectarán co canón de vídeo. Premeditadamente, eses resumes 
non conteñen toda a información que se pretende que os alumnos teñan 
que aprender (por exemplo, non figura neles case ningunha demostración). 
Trátase con elo de non perder a atención dos estudantes durante as explica-
cións. Por outra banda, nos esquemas intercálanse abundantes preguntas 
que servirán para propiciar o debate antes da súa completa resolución pola 
miña parte o por parte dos propios estudantes, se é o caso.

• Os alumnos disporán de boletíns de problemas como en anos anteriores. 
Trátase dun compendio de problemas interesantes extraidos da bibliografía 
ou plantexados por outros profesores do departamento cando impartiron 
esta mesma materia. Neses boletíns están incluídos moitos problemas de 
exames de anos anteriores cuxa resolución exporei nas clases co máximo 
detalle posible e en canto dispoña de tempo suficiente.

• Nas “titorías activas”, postas en marcha pola Facultade de Matemáticas, 
pretendo citar aos meus alumnos para ter unha xuntanza na que se repasa-
rán os contidos impartidos ata ese momento e se resolverán as dúbidas que 
xurdan na reunión.

RECURSOS MATERIAIS:

• Un ordenador portátil e un canón de vídeo para levar habitualmente á aula, 
como apoio á docencia: exposición da materia, ilustración do manexo do 
software na aula, mostrar páxinas web de interese para a materia, etc.

RECURSOS HUMANOS:

• Persoal familiarizado con certo tipo de software para o deseño de prácticas 
de informática.

• Axuda por parte de persoal contratado a tal fin para a corrección dos proble-
mas propostos como controis periódicos. É previsible que cada dúas semanas 
deba corrixir uns vinte exames con catro ou cinco exercicios breves cada un.

MEMORIA
PLAN DE ACTUACIÓN:

• Nas clases teóricas e prácticas de entreguei resumes fotocopiados dos con-
tidos da clase que, ademáis, se proxectaron como transparencias. Premedi-
tadamente, eses resumes non conteñen toda a información que se pretende 



6. Anexo II: Descripción materia a materia das experiencias piloto

[ 163

Avaliación da experiencia piloto de adaptación de materias ao crédito europeo na Facultade de 
Matematicas (2004-05, 2005-06)

que os alumnos teñan que aprender (por exemplo, non figura neles case 
ningunha demostración); trátase con elo de non perder a atención dos es-
tudantes durante as explicacións. Por outra banda, nos esquemas intercá-
lanse abundantes preguntas que serviron para propiciar o debate antes da 
súa completa resolución pola miña parte o por parte dos propios estudantes 
nalgún caso.

• Os alumnos dispuxeron de boletíns de problemas como en anos anteriores. 
Trátase dun compendio de problemas interesantes extraidos da bibliografía 
ou plantexados por outros profesores do departamento cando impartiron 
esta mesma materia.

• As titorías activas foron empregadas para falar dalgunhas partes teóricas 
da materias que os estudantes prepararon pola súa conta, botando man da 
bibliografía recomendada. As actividades realizadas nesas titorías activas 
foron de carácter voluntario e a súa avaliación foi outro dos elementos para 
configurar as cualificacións finais, na liña descrita no seguinte punto.

• Nas clases de seminario plantexáronse cuestións e problemas para que os 
alumnos lles deran resposta en grupos de dous ou tres persoas. Aqueles 
que así o desexaron entregáronme as súas respostas. Os traballos entrega-
dos voluntariamente foron corrixidos por min e cualificados cunha nota entre 
0 e 1,5 puntos. Ao final do cuadrimestre a media desas notas foi sumada 
directamente á nota do exame final, obviamente truncando o resultado da 
suma a 10 cando fora preciso.

CONCLUSIÓNS:

• Na convocatoria de febreiro presentáronse 13 alumnos ao exame, dos que 
7 superaron a materia en dita convocatoria. Unha alumna obtivo a cualifi-
cación de notable e os outros 6 alumnos que superaron a materia obtiveron 
a cualificación de aprobado. En xeral, os alumnos que realmente invirtiron 
tempo en realizar os controis foron quen de superar directamente o exame e 
de feito soamente unha alumna superou a materia sen acadar cinco puntos 
no exame. A miña impresión é que a realización das probas intermedias 
mellorou a preparación dos estudantes.

• O tempo invertido polo profesor na corrección de controis, xunto coa realiza-
ción da titoría activa, supuxo unhas 40 horas de traballo. Non cabe dúbida 
de que a realización deste tipo de experiencias depende fundamentalmente 
do número de alumnos que se interesen en secundalas e con seguridade 
resultan inviables con grupos numerosos.

• Para mellorar a implantación desta metodoloxía docente precisaría de axu-
da de expertos en informática para o deseño das prácticas de informática, 
tanto en relación co manexo do software como para a elección de activida-
des axeitadas.

• Tamén precisaría dalgún tipo de axuda ou dispensa doutras obrigas docen-
tes para a corrección dos problemas propostos como controis periódicos.
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Materia: Cálculo Diferencial e Integral

Código: 091102

Tipo de materia: Troncal

Titulación: Licenciatura en Matemáticas

Curso: Primeiro. Segundo Cuadrimestre

Profesora: Victoria Otero Espinar

GUIA DOCENTE
Obxectivos da materia

Introducir de xeito rigoroso os conceptos e métodos do cálculo diferencial e integral para 
funcións dunha variable real, así como para as sucesións e series deste tipo de funcións. 
Os estudantes, que xa están familiarizados coas técnicas habituais máis sinxelas do cál-
culo, ampliarán o espectro dos seus coñecementos en canto a ideas e procedementos 
neste eido, e deberán demostrar con precisión os resultados involucrados. Por outra 
parte, preténdese que os estudantes amplíen a súa visión do cálculo como ferramenta 
indispensable para formalizar e resolver matematicamente moitos problemas que se pre-
sentan noutros campos científicos e técnicos (bioloxía, economía, enxeñaría, física, etc.). 
Finalmente, tendo en conta o carácter propedéutico desta materia, o seu bo coñecemen-
to proporcionará o nivel básico para afrontar con normalidade o estudo de materias de 
cursos posteriores da titulación.

Contidos

1. Diferenciación de funcións reais

Derivada e diferencial dunha función real. Derivabilidade e continuidade. Álxebra de deri-
vadas. Regra da cadea. Derivabilidade de funcións inversas. Derivabilidade e derivabilida-
de lateral; aplicación ao estudo de extremos relativos. Teorema de Rolle. Teorema do valor 
medio. Aplicacións. Teorema do valor intermedio da función derivada. Teorema do valor 
medio xeneralizado. Regla de L’Hôpital. Derivadas de orde superior. Teorema de Taylor; 
aplicacións. Aplicación das derivadas de orde superior ao estudo de extremos relativos. 
Funcións convexas. Representación gráfica de funcións reais

2. Integración de funcións reais

Integral de Riemann dunha función limitada nun intervalo compacto. Condición de inte-
grabilidade de Riemann. Integrabilidade de funcións monótonas e de funcións continuas. 
A integral como un límite. Propiedades da integral. Teorema do valor medio. Teorema fun-
damental do cálculo. Integración por partes. Cambio de variable. Cálculo de primitivas. 
Aplicacións do cálculo integral. Integrais impropias de Riemann. Criterios de converxen-
cia. Relación con series numéricas. Integral de Riemann-Stieltjes

3. Sucesións e series de funcións reais

Sucesións funcionais. Converxencias puntual e uniforme. Condición de Cauchy para a 
converxencia uniforme. Converxencia uniforme e continuidade, derivación ou integración. 
Series funcionais. Converxencias puntual, absoluta, e uniforme. Condición de Cauchy e 
criterio maiorante de Weierstrass para a converxencia uniforme. Converxencia uniforme 
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e continuidade, derivación ou integración. Series de potencias. Radio de converxencia. 
Converxencia absoluta e uniforme. Continuidade, derivación e integración. Teorema de 
unicidade. Series de Taylor. Funcións analíticas

Bibliografía básica e complementaria

APOSTOL, T. M., Análisis Matemático, Reverté.
BARTLE, R. G., Introducción al Análisis Matemático, Limusa.
BARTLE, R. G. e SHERBERT, D. R., Introducción al Análisis Matemático de una Variable 
(2ª Ed.), Limusa Wiley.
CASASAYAS, J. e CASCANTE, M. C., Problemas de Análisis Matemático de una variable 
real, Edunsa.
DEMIDOVICH, B., Problemas y ejercicios de Análisis Matemático, Paraninfo.
FERNÁNDEZ VIÑA, J. A., Lecciones de Análisis Matemático I, Tecnos.
FERNÁNDEZ VIÑA, J. A. e SÁNCHEZ MAÑES, E., Ejercicios y complementos de Análisis 
Matemático I, Tecnos.
GARCÍA, A. (e outros), Cálculo I. Teoría y problemas de Análisis Matemático en una va-
riable, Clagsa.
LINÉS, E., Principios de Análisis Matemático, Reverté.
RUDIN, W., Principios de Análisis Matemático (3ª Ed.), McGraw-Hill.
SIMMONS, G. F., Cálculo y Geometría Analítica (2ª Ed.), McGraw-Hill.
SPIVAK, M., Calculus, Reverté.

Competencias

(a) Demostrar con rigor resultados teóricos da materia.

(b) Coñecer e relacionar conceptos, propiedades e técnicas que se estudan no 
desenvolvemento do programa.

(c) Formular matematicamente e resolver mediante o cálculo problemas que se 
presentan noutras materias, ciencias ou tamén algúns que xorden na vida 
cotiá.

Metodoloxía da ensinanza

A docencia estruturarase en clases teóricas, prácticas e seminarios. Nas primeiras pre-
séntanse e desenvólvense os contidos esenciais da disciplina. Porase máis énfase en 
dotar os estudantes de ferramentas para a construción da súa propia aprendizaxe que 
na simple acumulación de contidos. As clases prácticas dedícanse á resolución de pro-
blemas (tanto teóricos como do ámbito das aplicacións) e nelas procurarase unha activa 
participación do estudante. Nos seminarios, ao estar programados en grupos reducidos, 
poderán ter cabida diversos enfoques nos que se traten conceptos e cuestións da materia 
(construción de exemplos, resolución de problemas sinxelos, exposicións por parte dos 
alumnos, lecturas matemáticas adecuadas, etc…), procurando sempre que a participa-
ción do estudante sexa máxima.

Proporanse con asiduidade* actividades encamiñadas a que os estudantes practiquen e 
afiancen os coñecementos adquiridos da materia, así como proxectos, individuais ou en 
grupo, que eles deben preparar e expoñer nalgunhas clases.

Estas accións veranse potenciadas por sesións de titorías deseñadas especialmente para 
estimular a súa actividade fóra da clase. Estas titorías tamén servirán para que o alumno 
interesado poida examinar en cada momento o seu proceso de aprendizaxe.
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Os alumnos asistentes á clase disporán de extensas notas fotocopiadas dos contidos que 
se desenvolverán nas clases, acompañados de boletíns de exercicios.

(*) O tipo de actividades, a súa extensión e frecuencia dependerán, obviamente, do 
número de alumnos matriculados e asistentes á clase.

Sistema de avaliación da aprendizaxe

Se se entende que a cualificación final debe ser o resultado dun traballo diario, valorara-
se a participación dos alumnos nas diversas actividades (voluntarias) que se proporán ao 
longo do curso, de xeito que un alumno habitualmente asistente e participativo podería 
chegar a acadar unha porcentaxe da súa cualificación final por medio da súa actividade 
diaria nas aulas.

En calquera caso, realizarase un exame final escrito que permita ao alumno mostrar o 
grao de coñecemento adquirido, no que se refire á comprensión dos conceptos e técnicas 
propias da materia, á madurez no seu manexo e á capacidade de relacionar os diversos 
aspectos involucrados nos distintos temas de estudo.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para superala

Horas presenciais semanais: teóricas: 3; prácticas: 1; seminarios: 1.

Horas non presenciais: dependerán, evidentemente, do proceso de aprendizaxe de cada 
alumno, máxime en primeiro curso por constituír un grupo moi diverso con niveis de pre-
paración matemática amplamente diferentes. Non obstante, parece aconsellable dedicar, 
polo menos, sete horas semanais.

Recomendacións para o estudo da materia

(a) Estudar diariamente, coa utilización de material bibliográfico.

(b) Ler atenta e coidadosamente a parte teórica ata asimilala.

(c) Dar resposta ás cuestións, exercicios e problemas correspondentes para 
fixar así as ideas e os métodos estudados na parte teórica.

(d) Ter un bo coñecemento da materia Introdución á análise matemática.

PROXECTO
OBXECTIVOS

• Proporcionar ao alumno os fundamentos teóricos e prácticos básicos da 
materia, dar, ademais, os elementos destacados da súa aplicación noutras 
disciplinas e algunha nota histórica dos seus compoñentes principais.

• Potenciar a autoaprendizaxe e a comprensión da materia de xeito autónomo.

• Potenciar no alumno a intuición gráfica, a visualización de conceptos por 
medio de exemplos, a modelización matemática de problemas aplicados, 
etc…

• Favorecer o manexo de referencias bibliográficas e o uso de novas tecno-
loxías.
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• Promover a participación nas clases e a interacción alumno/profesora e 
entre os propios estudantes.

PLAN DE ACTUACIÓN

• Nas clases teóricas presentaranse e desenvolveranse os contidos esenciais 
da disciplina, poñendo máis énfase en dotar ós estudantes de ferramentas 
para a construcción da sua propia aprendizaxe que na simple acumulación 
de contidos.

• As clases prácticas dedicaranse á resolución de problemas (tanto teóricos 
como do ámbito das aplicacións) procurando unha activa participación do 
estudante.

• As clases teóricas e prácticas de pizarra complementaranse con extensas 
notas fotocopiadas dos contidos que se desenvolverán nas clases, acompa-
ñados de boletíns de exercicios e problemas.

• Nas clases de seminario, ó estar programadas en grupos reducidos, po-
derán ter cabida diversos enfoques nos que se traten conceptos e cues-
tións da materia e que axuden a asentar os conceptos esenciais da materia 
(construcción de exemplos, resolución de problemas sinxelos, exposicións 
por parte dos alumnos de traballos previamente propostos, discusión de 
aspectos fundamentais da materia, lecturas matemáticas adecuadas, etc.)

• No comezo do curso estableceránse grupos de traballo, máis ou menos nu-
merosos en función do número de alumnos involucrados na experiencia, os 
que se lles asignarán traballos que entregarán por escrito e exporán na aula. 
Estes traballos, que serán sempre de carácter voluntario, irán acompañados 
de diversas propostas de traballos individuais. Todos eles serán correxidos 
e comentados póla profesora con cada grupo ou, no seu caso, con cada 
alumno.

• As titorías activas estarán especialmente diseñadas para que, unha vez fei-
to o seguimento e o control do traballo e da aprendizaxe de cada un dos 
alumnos, a profesora estimule a súa actividade fóra da clase e os oriente 
no seu progreso, a fin de que o alumno interesado poda examinar en cada 
momento o seu proceso de aprendizaxe.

• Nas aulas de informática do centro os alumnos tomarán contacto con pro-
gramas informáticos que teñan relación con aspectos relativos á materia.

• A actividade do alumno nas clases, e en todas as actividades programadas 
no curso terá influencia positiva na cualificación final, podendo acadar o 
alumno unha porcentaxe da súa calificación final a través do seu traballo 
diario. A sua valoración será acorde coa continuidade, actitude e aproveita-
mento que demostre o alumno. En calquera caso, realizarase un exame final 
escrito que permita ó alumno mostra-lo grado de coñecemento adquirido, 
no que se refire á comprensión dos conceptos e técnicas propias da mate-
ria, a madurez no seu manexo e a capacidade de interrelaciona-los diversos 
aspectos involucrados nos distintos temas de estudio.
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MEMORIA
OBXECTIVOS

• Proporcionar ao alumno os fundamentos teóricos e prácticos básicos da 
materia, dar, ademais, os elementos destacados da súa aplicación noutras 
disciplinas e algunha nota histórica dos seus compoñentes principais.

• Potenciar a autoaprendizaxe e a comprensión da materia de xeito autóno-
mo.

• Potenciar no alumno a intuición gráfica, a visualización de conceptos por 
medio de exemplos, a modelización matemática de problemas aplicados, 
etc…

• Favorecer o manexo de referencias bibliográficas e o uso de novas tecno-
loxías.

• Promover a participación nas clases e a interacción alumno/profesora e 
entre os propios estudantes.

PLAN DE ACTUACIÓN

• Nas clases teóricas presentáronse e desenvolvéronse os contidos esenciais 
da disciplina. Entregáronse ós alumnos asistentes as clases manuais dos 
contidos teóricos que, en calquera caso, estiveron a disposición de tódolos 
alumnos.

• As clases prácticas dedicaronse á resolución de problemas (tanto teóricos 
como do ámbito das aplicacións) acadando unha activa participación do 
estudante. Os alumnos dispuxeron de boletíns de exercicios e problemas.

• Nas clases de seminario, ó estar programadas en grupos reducidos, tuveron 
cabida diversos enfoques nos que se trataron conceptos e cuestións da 
materia e que axudaron a asentar os conceptos esenciais (construcción de 
exemplos e contraexemplos, resolución de problemas sinxelos, exposicións 
por parte dos alumnos de traballos previamente propostos, discusión de 
aspectos fundamentais da materia, lecturas matemáticas adecuadas, etc.)

• No comezo do curso establecerónse grupos de traballo de 3 ou 4 alumnos 
ós que se lles asignaron traballos que entregaron por escrito e expuxeron na 
aula. Tódolos alumnos apuntados na experiencia expuxeron na aula unha 
parte dos traballos asignados o grupo. Estes traballos, que foron sempre 
de carácter voluntario, estiveron acompañados de numerosas propostas de 
traballos individuais e de varios controis sen previo aviso nas horas de semi-
nario. Todos eles foron correxidos e comentados con cada grupo ou, no seu 
caso, con cada alumno, isto permitiu detectar deficiencias no aprendizaxe 
que foron señaladas e correxidas.

• Nas titorías activas, as que foron chamados tódolos alumnos participantes 
na experiencia, foron especialmente diseñadas para, unha vez feito o segui-
mento e o control do traballo e da aprendizaxe de cada un dos alumnos, 
estimular a actividade do estudante fóra da clase e para que o estudante 
pudera examinar en cada momento o seu proceso de aprendizaxe.
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• A idea inicial de ir as aulas de informática do centro para que os alumnos 
tomarán contacto con programas informáticos que tiveran relación con as-
pectos relativos á materia “reconvertiuse” na utilización do canon de video 
dentro da propia aula coa proxección de certas traballos realizados en Ma-
ple, o que dende logo foi moito menos efectivo para a consecución dos 
propósitos orixinales.

CONCLUSIÓNS E REFLEXIÓNS

1. Son partidaria da avaliación continuada e de que os alumnos podan realizar 
un traballo guiado e continuado ó longo do curso. Tanto nesta experiencia 
coma nuotras que veño realizando dende hai tempo, polo miña conta, ob-
servo que en xeral os alumnos acollen ben a realización de traballos. Incluso 
alumnos non asistentes as clases aparecen as veces a entregar algún dos 
traballos propostos. Por outra parte, observo que os traballos que requiren 
unha exposición nas aulas incrementan a asistencia ás clases.

2. É inviable a realización dunha experiencia deste tipo en grupos nos que 
estan matriculados 86 alumnos, como neste caso. A pasar da boa vonta-
de, esforzo e entusiasmo do profesorado e dunha gran parte do alumnado 
foi imposible acadar de forma satisfactoria tódolos obxectivos marcados 
inicialmente. Noutros anhos en que fixen experiencias similares en grupos 
menos numerosos os resultados e consecución de obxectivos foron moito 
mais satisfactorios.

3. Experiencias coma esta supoñen un importante incremento do traballo do 
profesorado que deberase ver xustamente reflexado na súa dedicación.

4. É necesaria unha valoración común do nivel de madurez e coñecemen-
tos cos que chegan os estudantes á Facultade e delimitar colectivamente 
obxectivos, competencias e nivel de abstracción do primeiro curso da Licen-
ciatura.

5. É necesaria unha coordinación dos profesores dun curso a nivel, por exem-
plo, de realización de actividades.

ALGÚNS DATOS:

Número de alumnos

• matriculados no curso: 86

• apuntados á experiencia: 61

• que participaron regularmente ata mediado o cuadrimestre: 50

• que participaron regularmente ata o final do cuadrimestre e entregaron as 
actividades propostas: 30

• presentados a exame: 69

• aprobados: 29
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Materia: Informática

Código: 091103

Tipo de materia: Troncal

Titulación: Licenciatura en Matemáticas

Curso: Primeiro

Profesores: Manuel Fernández Delgado

GUIA DOCENTE
Obxectivos da materia

1) Introducir ó alumno na estrutura e funcionamento dos computadores.

2) Aprende-los conceptos fundamentais de algorítmica e metodoloxía da pro-
gramación.

3) Aprender a programar en FORTRAN 90, linguaxe de programación de esten-
sa implantación no eido do cálculo científico en Matemáticas.

4) Introduci-la programación en MATLAB para mostrar outra ferramenta de cál-
culo de mais alto nivel.

5) Familiarizarse coas estruturas de datos dinámicas básicas.

Contidos

PARTE I

1. Metodoloxía da programación. (Teoría: 10 horas)

Conceptos de algoritmo e de programa. Metodoloxía: análise de requirimentos, deseño 
do algoritmo, codificación, depuración, proba e mantemento. Representación: diagramas 
de fluxo e pseudocódigo. Programación estruturada e modular.

2. Estrutura e funcionamento do ordenador. (Teoría: 6 horas)

Hardware: Modelo Von Neumann. Unidades de control e aritmético-lóxica. Memoria RAM. 
Dispositivos periféricos: impresoras, discos duros. Software: sistemas operativos, lin-
guaxes de programación, compiladores e intérpretes. Redes de ordenadores: redes de 
área local, internet.

3. Introducción á programación con Matlab. (Teoría: 8 horas)

Escalares, vectores e matrices. Variables e formatos. Operacións aritméticas. Funcións 
incorporadas. Operacións con polinomios. Resolución de sistemas de ecuacións liñais. 
Representación gráfica de curvas e superficies. Programación en Matlab: programas e 
funcións, estruturas de control, E/S por arquivos, manexo de cadeas de caracteres. Cál-
culo simbólico: integrais definidas e indefinidas, series infinitas, derivadas e límites de 
funcións.
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4. Representación interna da información. (Teoría: 4 horas).

Sistemas de numeración: código binario posicional, representacións en complementos. 
Códigos de E/S. Representación de enteiros en punto fixo. Representacións de números 
reais en punto flotante.

PARTE II: FORTRAN 90

5. Introducción a Fortran 90. (Teoría: 7 horas).

Estrutura básica dun programa. Tipos de datos elementais. Vectores e matrices. Puntei-
ros. Reserva dinámica de memoria. Tipos derivados. Expresións aritméticas.

6. Control de fluxo. (Teoría: 4 horas)

Operadores relacionais e lóxicos. Sentencias de selección. Sentencias de iteración: defi-
nidas e indefinidas.

7. Subprogramas. (Teoría: 6 horas)

Funcións externas. Subrutinas. Paso de arrais a subprogramas. Recursividade.

8. Entrada e Saída. (Teoría: 3 horas)

Acceso secuencial a arquivos. Formatos de E/S.

9. Manexo de librerías de funcións e uso básico dos makefiles. (Teoría: 1 hora)

PARTE III: ESTRUTURAS DE DATOS

10. Listas. (Teoría: 5 horas)

Clasificación das estruturas de datos dinámicas. Operacións básicas sobre listas enlaza-
das. Implementación en Fortran 90. Listas dobremente enlazadas. Listas circulares.

11. Pilas e colas. (Teoría: 4 horas.)

Construcción. Operacións básicas. Implementación en Fortran 90.

12. Outras estruturas de datos. (Teoría: 2 horas)

Árbores. Grafos.

Bibliografía básica e complementaria

Bibliografía Básica:

Fortran:

Curso básico de Fortran 90 / Sebastián Ventura Soto, José Luis Cruz Soto, Cristóbal 
Romero Morales, Universidad de Córdoba, 2000. [3C60-84] (Biblioteca Física)

Metodoloxía da programación:

L. JOYANES. Problemas de metodología de la programación. Mc Graw-Hill, 1990. [68-
331] (Biblioteca Matemáticas)
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Matlab:

P. QUINTELA. Introducción a MATLAB y sus aplicaciones.Servicio de Publicacións da 
USC, 1997.

Estruturas de datos:

O. CAIRÓ, S. GUARDATI. Estructuras de datos. McGraw-Hill, 1993. [1203-143-A, 1203-
143-B, 1023-143-C]

Estrutura e funcionamento dos ordenadores:

P. NORTON. Introducción a la Computación. 3ª edición. McGraw-Hill, 2001.

Bibliografía complementaria:

Fortran 90/95 for scientists and engineers / Stephen J. Chapman. McGraw-Hill, 2004. 
[1203-204] (Biblioteca Matemáticas)

FORTRAN 95/2003 explained / Michael Metcalf, John Reid, Malcolm Cohen, Oxford Uni-
versity Press, 2004. [1203-205][68-559]

Programming in Fortran 90 : a first course for engineers and scientists / I. M. Smith. Wiley, 
2001. [1203-203]

Programmer’s guide to Fortran 90 / Walter S. Brainerd, Charles H. Goldberg, Jeanne C. 
Adams. Springer, 1996. [68-407-B], [1203-130-A], [1203-130-B], [1203-130-c]

METCALF M., REID J. FORTRAN 90 / 95 explained. Second Edition. Oxford University 
Press. [C60-338]

BORSE, G.J. Programación en FORTRAN 77 con aplicaciones de cálculo numérico en 
ciencias e ingeniería. Anaya Multimedia.

V. ALONSO SECADES. Estructuras de datos: implementación clásica y orientada a obje-
tos. Univ. Pontificia de Salamanca, 2000. [3-C60-83 (Física)]

J.M. ZAMARREÑO, M. TERESA ÁLVAREZ, L. FELIPE ACEBES, M.A. GARCÍA Y FERNANDO J. 
TADEO. Fundamentos de Informática y Programación Científica. Resolución en C y Mat-
lab.

A. PRIETO, A. LLORIS, J.C. TORRES. Introducción a la Informática. 3ª edición. Mc Graw-Hill, 
2001.

C. ALVAREZ, M. HERNÁNDEZ, C. LIZ, X.H. ROMÁN. IR-INDO. Metodoloxía da programación. 
1994. [GA-15004/13 (B. Xeral)]

KOFFMAN-FRIEDMAN. Fortran. [C60-177 (Física)]

SOBEL M.G.. Guía práctica del sistema operativo UNIX. [68-296]

Competencias

Dominio de conceptos básicos sobre a estrutura e funcionamento dos ordenadores.

Capacidade para a realización de programas de tamaño pequeño-medio orientados á 
realización de cálculos matemáticos:
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* Nunha linguaxe de programación de nivel medio (Fortran 90).

* Nunha linguaxe de programación de nivel alto (Matlab).

Coñecementos de metodoloxía da programación e algorítmia básica.

Utilización de subprogramas como elemento básico para a realización de programas de 
tamaño mediano.

Manexo das estruturas de datos elementais: vectores, matrices, rexistros, listas, pilas e colas. 
Coñecemento da forma na que se almacena internamente a información nos ordenadores. 
Dominio de Matlab como ferramenta de cálculo, visualización de datos e cálculo simbólico.

Metodoloxía da ensinanza

As clases teóricas impartiranse na pizarra, co apoio de recursos audiovisuais e a realiza-
ción de exercicios explicativos dos conceptos introducidos. As clases prácticas realizaran-
se nos ordenadores da Aula de Informática da Facultade de Matemáticas, nun entorno 
operativo Linux. Estas prácticas consistirán na posta en práctica dos contidos teóricos 
sobre Fortran 90, algorítmica, metodoloxía da programación e estruturas de datos. Tamén 
se realizarán sesións de manexo de Matlab, tanto como ferramenta de visualización e 
manexo de datos como de programación.

Sistema de avaliación da aprendizaxe

A avaliación consistirá en dous exames escritos:

Un exame teórico, con cuestións sobre os contidos impartidos nas clases teóricas da materia. 
Un exame práctico (tamén escrito) consistente en exercicios de programación en Fortran 
90 e Matlab.

A nota final será a media aritmética dos dous exames, sempre que se obtivese en ámbo-
los dous unha puntuación superior a 3 puntos.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para superala

Aproximadamente: 4 horas de traballo semanal para a asimilación dos conceptos teóricos.

3 horas de traballo semanal para a realización de prácticas de programación, en Fortran 
90 e, en menor medida, Matlab.

Recomendacións para o estudo da materia

1) Asistencia ás clases teóricas e prácticas.

2) Realización de traballo práctico adicional de programación no ordenador, 
ben na Aula de Informática da Facultade de Matemáticas, ben no ordenador 
doméstico, se é o caso.

3) Seguimento semanal da materia para adquiri-la destreza práctica necesaria.

4 Realización dos exercicios propostos e exames de anos anteriores recopila-
dos na páxina web da disciplina
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Observacións

Empregarase o servizo de Universidade Virtual da USC: http://e-aula.usc.es

Páxina web da materia: http://www-gsi.dec.usc.es/~delgado/informatica.html

PROXECTO
Neste proxecto de Experiencia Piloto tento recolle-las liñas de actuación aprobadas pola 
Comisión de Docencia da Facultade de Matemáticas, con data 23 de Setembro de 2005. 
A aplicación das devanditas recomendacións na materia Informática, de 1º curso, se 
realizará a través das seguintes iniciativas:

1. Potencia-la asistencia dos alumnos ás clases presenciais, especialmente 
ás clases prácticas de laboratorio. Con este obxectivo, 2 puntos na cuali-
ficación final corresponderán á asistencia e adecuado aproveitamento das 
mesmas. Con este fin, durante as clases prácticas avaliarei a realización 
por parte dos alumnos de exercicios propostos. Esta avaliación basearase 
só nos exercicios feitos polos alumnos durante as clases prácticas, e non 
en traballos a realizar fóra de clase, co fin de evitar posíbeis fraudes (copia 
de exercicios entre alumnos, realización de exercicios en academias, etc.). 
A puntuación asignada na nota final ao aproveitamento das clases prácti-
cas (2 puntos) é lixeiramente inferior á proposta nas recomendacións da 
Comisión de Docencia para o 1o ciclo do curso 2005-2006, que é dun 25 
%-30% da nota final. A razón é que o aproveitamento das clases prácticas, 
en boa lóxica, só debería contribuir á nota de prácticas. Na materia de In-
formática, as partes teórica e práctica teñen igual peso na avaliación final, 
a pesar contar con 6 créditos teóricos e 3 prácticos. Se o 25% na nota final 
se asigna en función do aproveitamento das clases prácticas, a avaliación 
efectiva, mediante controis ou exame final, da parte práctica só conta un 
25% da nota final, nivel que na miña opinión é excesivamente reducido.

2. Outra iniciativa para incentiva-la asistencia ás clases de laboratorio consiste 
en proporcionar aos alumnos que asistan ás devanditas clases unha posibi-
lidade de aproba-la parte práctica da materia sen ter que concurrir ao exame 
final. Con este obxectivo, realizarei tres controis durante as horas de clase 
práctica. Cada control consistirá nun exercicio de complexidade similar aos 
realizados durante as clases prácticas normais, e terá a mesma duración 
(2 horas). Os controis programaranse sen avisar, de modo que os alumnos 
non necesitarán realizar un esforzo adicional para aprobalos. Trátase deste 
modo de non altera-lo normal desenrrolo das demais materias de 1º curso. 
O meu obxectivo é realizar estos controis de modo que os alumnos que 
asisten e aproveitan adecuadamante as clases prácticas podan superalos 
sen un esforzo adicional previo ao control. Por outra banda, o carácter non 
programado dos controis constituirá unha razón para asistir as clases prácti-
cas. Para supera-la parte práctica da asignatura mediante esta modalidade, 
o alumno deberá obter unha nota superior a 2 puntos en cada control. Deste 
modo, resulta necesaria a realización dos tres controis para supera-la parte 
práctica. A nota de prácticas será a media aritmética das notas obtidas nos 
tres controis. A nota final da materia será a nota media de teoría e prácticas. 
Se un alumno non asiste ás clases prácticas, ou non se presenta aos con-
trois, ou non obtén unha nota media de prácticas suficiente para aproba-a 
asignatura, poderá acudir ao exame de prácticas do final do cuadrimestre. 
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Tamén poderá acudir a este exame se quere subi-la nota de prácticas, aínda 
que ésta sexa suficiente para aprobar. Polo tanto, a realización dos controis 
prácticos ten un carácter totalmente voluntario.

3. Continuando coa iniciativa desenvolta no curso 2004-2005, neste curso 
2005-2006 realizarase un exame parcial da parte teórica da asignatura, du-
rante o mes de Novembro. A data do exame será coñecida con antelación, 
e coordinada coas demais materias de 1º, que tamén realizarán os seus 
exames parciais. No caso de Informática, só realizarei un exame parcial de 
teoría. Non haberá exame parcial de prácticas, porque os alumnos xa terán 
a posibilidade de supera-la parte práctica mediante controis. Neste senso, 
a realización dun exame parcial de prácticas só serviría para sobrecargalos 
cun número excesivo de probas de avaliación.

4. As labores de titorías serán reforzadas coa participación no programa de 
titorías activas desenrrolado na Facultade de Matemáticas. Este programa 
achega aos alumnos a posibilidade de resolución de dúbidas e preparación 
das materias mediante a realización das titorías nas aulas da propria Facul-
tade.

5. Co fin de coordina-la docencia das distintas materias de 1º curso, realizare-
mos reunións periódicas entre os profesores destas materias, cunha perio-
dicidade máxima dun mes. Adicionalmente, crearase a figura dun profesor 
coordinador de curso que supervise as interaccións entre as devanditas 
materias. Esta coordinación terá especial importancia de cara ao establece-
mento das datas de entrega de traballos prácticos por parte dos alumnos, e 
das datas de realización dos exames parciais nas distintas materias.

MEMORIA
O presente informe recolle o resultado das experiencias realizadas na asignatura “Infor-
mática” durante o curso 2005/2006. As iniciativas levadas a cabo, descritas no proxecto 
de experiencia son as seguintes:

1. Potencia-la asistencia dos alumnos ás clases presenciais, especialmente ás 
clases prácticas de laboratorio.

 O resultado desta iniciativa foi altamente positivo, por canto que aumentou 
apreciábelmente, respecto a anos anteriores, o número de alumnos que 
asistiron sostidamente ás clases prácticas, e que seguiron o seu desen-
volvemento ao longo do cuadrimestre. Nestas clases prácticas realicei un 
seguemento do traballo desenrrolado por cada alumno, tomando notas dos 
seus avances e do nivel acadado por cada un. Esta avaliación continua do 
seu progreso nas clases prácticas contaba, como se indica no proxecto de 
experiencia, ata 2 puntos na nota final, e este feito motivou aos alumnos 
para asistir ás clases prácticas. Ademáis, con esta avaliación “sobre o te-
rreo”, tiven ocasión de comproba-los coñecementos reais acadados polos 
alumnos, evitando problemas de copia de exercicios que se presentan can-
do se lles require a entrega de traballos prácticos.
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2. Realización de controis nas clases prácticas.

 Realicei tres controis prácticos durante o cuadrimestre, como estaba previs-
to no proxecto de experiencia, que proporcionaron aos alumnos unha forma 
alternativa de supera-la parte práctica. Os controis se realizaron durante 
as clases prácticas, cunha duración de 2 horas, e se realizaron sen aviso 
previo. Deste modo constituiron outro estímulo, cecáis o máis importan-
te, para a asistencia ás clases prácticas. O elevado número de alumnos 
que superaron a parte práctica mediante estos controis demostra o éxito 
da iniciativa. Ademáis, este feito contribúe a eleva-la taxa de aprobados 
da asignatura, que este ano acadou o 59% dos matriculados, dado que a 
parte práctica é tradicionalmente a máis difícil de superar para a maioría 
dos alumnos. Concretamente, de 57 alumnos que asistiron sostidamente ás 
clases prácticas, 43 deles (un 75%) superaron a parte práctica mediante a 
modalidade de controis. As participacións por controis foron de 57, 46 e 57 
alumnos respectivamente, notándose unha reducción no segundo control, e 
unha recuperación na asistencia ao terceiro control. Sen dúbida, o feito de 
ter aprobado gradualmente os controis de prácticas contribuiu, en moitos 
alumnos, a non renunciar a aproba-la asignatura en febreiro, por canto que 
xa tiñan unha parte da mesma aprobada, neste caso un ou varios controis 
de prácticas. Para aqueles alumnos que realizaron os controis de prácticas, 
a nota final de prácticas foi a media da nota acadada nestos controis, esixín-
dose a realización de alomenos dous dos tres controis para poderse calcular 
esta media. Aínda así, a práctica totalidade dos alumnos que superaron a 
parte práctica nos controis realizaron os tres controis.

3. Realización do exame parcial de teoría.

 A proba parcial de teoría, realizada en novembro de 2005, contribuiu tamén 
a facilita-lo aprobado a moitos alumnos, que aprobaron este parcial e poi-
deron elimina-la súa carga teórica para o exame final de teoría de febreiro. 
Concretamente, presentáronse 54 alumnos ao exame parcial, dos cais apro-
baron 37 (un 60%), e deles 32 (un 59%) acadaron o aprobado final. Polo 
tanto, pódese afirmar que a realización do primeiro parcial axudou a moitos 
alumnos a superar gradualmente a asignatura, xa que de 38 alumnos que 
acadaron o aprobado final, 32 se presentaron e superaron o primeiro parcial 
de teoría. A nota final de teoría foi a media entre os dous parciais. A nota 
final da asignatura foi a media das notas de teoría e prácticas, esixíndose 
un mínimo de 3 puntos en cada unha delas.

4. Titorías activas.

 A realización das sesións de titorías na propria Facultade de Matemáticas re-
sultou relativamente positiva, xa que na maioría das sesións houbo alumnos 
que acudiron ás mesmas, en contra do que ven sendo habitual nas titorías. 
Neste senso, o achegamento das titorías aos alumnos sen dúbida trouxo un 
meirande aproveitamento das mesmas. Pola outra banda, hai que destacar 
que as dúas horas de titorías activas foron empregadas en varias ocasións 
para recuperar clases que non se poideron impartir no seu horario regular, 
debido usualmente á existencia de pontes nos que os alumnos non acudiron 
ás clases.
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5. Coordinación da docencia entre as materias de primeiro.

 A coordinación da docencia entre las materias do primeiro curso resultou 
tamén moi positiva, por cando non se produxeron colisións nas datas de 
realización de exames nin de entrega de exercicios por parte dos alumnos. 
Neste senso, non se detectou en Informática a diminución na asistencia a 
clase que en ocasións se produce cando hai exames noutras asignaturas. 
Pola outra banda, a realización de controis prácticos se programou de modo 
que os alumnos non os tivesen que preparar especialmente, co obxectivo de 
non entorpecer o normal transcurso das demáis materias de primeiro.
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Materia: Introducción ó Cálculo Numérico

Código: 091104

Tipo de materia: Troncal

Titulación: Licenciatura en Matemáticas

Curso: Primeiro

Profesores: José Luis Ferrín González e Margarita Burguera González

GUIA DOCENTE
Obxectivos da materia

1. O alumno coñecerá que é a Análise Numérica, algúns dos seus problemas típicos e 
algúns exemplos físicos que os motivan.

2. O alumno manexará diversos métodos para a resolución de ecuacións numéricas nun-
ha variable real.

3. O alumno coñecerá diversas fórmulas de interpolación polinómica e as súas aplica-
cións, particularmente, a súa aplicación no eido da integración numérica por medio das 
fórmulas de cuadratura de tipo interpolatorio-polinómico

4. O alumno coñecerá as fontes dos distintos tipos de erro no cálculo numérico e os 
problemas concernientes á representación de números no ordenador en aritmética de 
punto flotante.

Contidos

1. Que é o Cálculo numérico. Problemas típicos e exemplos físicos que os motivan.

2. Resolución de ecuacións numéricas dunha variable real. Métodos iterativos. Conver-
xencia local e global.

Algoritmo de dicotomía: descrición, converxencia e estimación do erro.

Descrición e converxencia dos algoritmos da secante e da regula falsi.

O problema do punto fixo. Algoritmo de iteración funcional de tipo punto fixo:

 descrición, converxencia e estimación do erro.

Orden de converxencia dun algoritmo. Aceleración da converxencia: procedemento de 
aceleración de Aitken e algoritmo de Steffensen.

Algoritmo de Newton-Raphson: descrición e converxencia. Variantes.

3. Interpolación polinómica de Lagrange. Fórmulas de Lagrange e Newton. Fórmula do 
erro de Cauchy-Peano.

Interpolación polinómica con nodos equidistantes: diferencias finitas. Fórmulas de 
Newton-Gregory e Gauss.

Introducción á interpolación polinómica a trozos.
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Introducción á integración numérica: fórmulas de cuadratura de tipo interpolatorio-polinó-
mico. Reglas do trapecio e Simpson (simples e compostas). Fórmulas do erro.

4. Erros no cálculo numérico. Fontes do erro. Erro de redondeo. Exemplos. Represen-
tación de números no ordenador. Overflow-Underflow. Análise do erro en aritmética de 
punto flotante. Propagación de erros.

Bibliografía básica e complementaria

VIAÑO, J.M. Lecciones de métodos numéricos. 1.- Introducción general y análisis de erro-
res. Tórculo edicions. 1995.

VIAÑO, J.M. Lecciones de métodos numéricos. 2.- Métodos de resolución de ecuaciones 
numéricas no lineales. Tórculo edicions. 1997.

VIAÑO, J.M.- BURGUERA, M. Lecciones de métodos numéricos. 3.- Interpolación. Tórculo 
edicions. 2000.

HENRICI, P. Elementos de análisis numérico. Trillas. 1972.

KINKAID, D. – CHENEY, W. Análisis numérico. Addison-Wesley Iberoamericana. 1991.

ATKINSON, K.E. An introduction to numerical analaysis. John Wiley. 1989.

ATKINSON, L.V. – HARLEY, P.J. – HUDSON, J.D. Numerical methods with FORTRAN 77. A 
practical introduction. Addison Wesley. 1989.

CHAPRA, S.C. – CANALE, R.P. Métodos numéricos para ingenieros con aplicaciones en 
computadoras personales. McGraw Hill. 1987.

DAVIS, P.J. Interpolation and approximation. Blaisdell. 1975.

GERALD, C.F. – WHEATLEY, P.O. Applied numerical analysis. Addison Wesley. 1989.

ISAACSON, E. – KELLER, H.B. Analysis of numerical methods. John Wiley. 1994.

MORRIS, J. Ll. Computational methods in elementary numerical analysis. John Wiley. 
1983.

YOUNG, D.M. – GREGORY, R.T. A survey of numerical mathematics. Addison Wesley. 
1973.

Competencias

Cálculo de raíces reais dunha ecuación numérica.

Interpolación polinómica de Lagrange.

Integración numérica.

Estudio do erro en cálculo numérico.

Programación en Fortran dos diferentes métodos.

Metodoloxía da ensinanza

Lección maxistral, xunto coa implementación dos métodos numéricos en Fortran.
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Sistema de avaliación da aprendizaxe

Exame escrito (6 puntos), exame de prácticas (1 punto) e traballo persoal (3 puntos). 
O exame práctico consiste na execución sobre ordenador dos programas FORTRAN co-
rrespondentes ós algoritmos desenvolvidos nas clases teóricas. A asistencia a clases 
prácticas así como a realización deste exame é condición indispensable para superar a 
asignatura. O traballo persoal consiste na realización dalgún problemas propostos.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para superala

Horas presenciais: 75 horas (30 de teoría, 45 de prácticas aprox.)
Horas non presenciais: Aproximadamente unha hora e media de estudio e traballo per-
soal por cada hora de clase (112,5 horas)
Horas de evaluación: 2,5 horas.

Total volume traballo: 190 horas.

Recomendacións para o estudo da materia

Desenvolver un estudo continuado da materia, combinando o traballo teórico co práctico.

Observacións

As notas do exame de prácticas e do traballo persoal obtidas na convocatoria de xuño, 
consérvanse para a convocatoria de setembro.

PROXECTO
OBXECTIVOS DA MATERIA

• Coñecer métodos numéricos para resolver ecuacións non lineares.
• Realizar unha introdución á teoría de interpolación e estudar métodos numé-

ricos para resolver problemas de interpolación polinómica de Lagrange, así 
como de integración numérica.

• Coñecer os problemas de erros que aparecen na Análise Numérica.
• Realizar a implementación en ordenador dos métodos estudados e aplicalos 

na resolución de problemas concretos.

LABORATORIOS

É absolutamente imprescindible que o alumno practique na implementación dos algo-
ritmos estudados, xa que o fin último deles é ser aplicados. É por iso que nas horas de 
laboratorio desenvolveremos traballos prácticos de programación con FORTRAN relativos 
aos algoritmos que se estudan ao longo do curso.

MATERIAL DOCENTE

• A bibliografía recomendada, que o alumno pode atopar comodamente na 
propia biblioteca da Facultade.

• Un PC: como máquina de cálculo, que o alumno terá á súa disposición nas 
diversas aulas de Informática da propia Facultade.

• Software: Cada alumno dispón, dende o primeiro curso da Titulación, dunha 
“conta” que lle permite conectarse a Internet e utilizar todo o software que 
a propia Universidade de Santiago lle pón á súa disposición. Nesta materia 
usaremos fundamentalmente a linguaxe de programación FORTRAN.
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INDICACIÓNS METODOLÓXICAS

Algunhas recomendacións para o estudo da materia

• É esencial coñece-los contidos das materias “Informática” e “Introdución á 
Análise Matemática”.

• Asistir ás clases, tanto teóricas como de laboratorio. Isto facilitará a interre-
lación co profesor e permitirá, por parte deste, facerlle un mellor seguemen-
to ao alumno.

• Manter un estudo diario mínimo que permita leva-la materia “ao día”.
• Participar activamente nas clases.

Métodos docentes

• Clases teóricas: consistirán en 45 clases de 1 hora de duración cada unha. 
Nelas desenvolveranse os contidos da materia e os alumnos poderán pre-
senta-las dúbidas correspondentes que estimen oportunas. Asemade, o pro-
fesor requirirá a participación dos alumnos.

• Clases de Laboratorio: consistirán en 15 horas de clases de 1 hora de du-
ración cada unha. Realizaranse necesariamente nunha aula de informática 
e utilizaranse para que os alumnos aprendan a implementar nun ordenador 
os métodos numéricos desenvoltos nas clases teóricas. O profesor indicará 
unhas directrices xenéricas a seguir para que cada alumno poida realiza-lo 
seu traballo propio. Así mesmo, o profesor atenderá as cuestións presen-
tadas polos alumnos e levará un seguimento dos traballos de laboratorio 
realizados por estes.

• Titorías activas: os venres de 10 a 12 horas na aula 9. Nelas os alumnos 
poderán formular calquera dúbida relacionada cos contidos da materia.

• Traballos non presenciales: consistirán na preparación e resolución dalgún 
exercicio teórico-práctico de maneira individual ou en grupo.

INDICACIÓNS SOBRE A AVALIACIÓN

Tarefas que serán avaliadas

• Traballos de Laboratorio: traballos cuxo obxectivo fundamental é a imple-
mentación nun ordenador dalgúns dos métodos numéricos estudados. A 
programación correspondente será realizada en FORTRAN. Esta tarefa plani-
ficarase da seguinte forma:
- Formaranse grupos de un ou dous alumnos.
- A asistencia ás prácticas de laboratorio é obrigatoria.
- Ao longo do cuadrimestre proporcionaráselle a cada grupo diferentes 

prácticas a realizar.
- Cada práctica constará de diversos exercicios a resolver.
- Nunha práctica haberá que entregar un “informe” escrito. No informe 

constará: o problema a resolver, a descrición do método empregado 
para a súa resolución, os exemplos test empregados para validar dito 
programa e os resultados numéricos obtidos. Por último, como parte 
principal do informe, incorporarase como anexo calquera información 
adicional relativa ao método empregado, que poderá ser extraída da 
clase, de calquera libro ou de páxinas web.

• Traballo persoal: O alumno presentará oralmente algún tema da materia e 
fará algún dos exercicios propostos.
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• Exame: Nel pediranse contidos fundamentais que o alumno deberá ter aca-
dados co estudo da materia.

Puntuacións asignadas

Tarefas Puntuación máxima

Exame 6

Traballos laboratorio 1

Traballo persoal 3

Total 10

Indicacións de cara á recuperación

A nota dos traballos de Laboratorio obtida na convocatoria de xuño dun curso, conserva-
rase para as convocatorias de setembro e de fin de carreira do mesmo curso.

MEMORIA
1. METODOLOXÍA IMPLANTADA

O primeiro día de clase informámoslles aos alumnos de que a Facultade de Matemáticas 
estaba a ser considerada por parte da ACSUG como unha das Facultades “piloto” na rea-
lización de experiencias docentes relativas á introdución no Espazo Europeo de Educación 
Superior (EEES), e que a materia de “Introducción ó Cálculo Numérico” estaba inserida 
en ditas experiencias. A forma de proceder aparecía no programa da materia que estaba 
na guía da facultade.

2. RESULTADOS

Dispomos dos seguintes datos:

• Matriculáronse 15 alumnos.
• Empezaron a traballar na materia 11 alumnos.
• Presentáronse ao exame 10.

A continuación mostramos as gráficas correspondentes os resultados obtidos (que lles 
chamamos “EEES”) así como as gráficas correspondentes aos resultados que obteriamos 
se procedesemos coa maneira antiga de avaliar (na que só se tiñan en conta exame e 
prácticas, os cales sumaban 9 e 1 punto respectivamente).

3. CONCLUSIÓNS

• Cremos no seguimento continuado. De feito, nós xa o levamos realizando den-
de fai tempo nas clases de Laboratorio, aínda que con menor intensidade.

• É preciso que o alumno asista e participe na clase asiduamente para poder 
realizar o seu seguemento.

• Co novo método de avaliación, superan a materia alumnos que non o farían 
co método clásico (vese claramente nas gráficas mostradas).
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4. INCONVENIENTES

• Moitísimo traballo para os profesores.

• Falta de tempo para poder realizar presentacións orais por parte dos alumnos.

5. CONSIDERACIÓNS

• A nivel de Facultade, deben quedar claras as destrezas que o alumno debe 
adquirir en cada curso.

• Hai que procura-la coordinación de actividades por parte dos profesores dun 
mesmo curso.

• No novo plano de estudos débese contemplar asignar créditos a cursos tipo 
procesadores de texto, manexo de novas tecnoloxías, etc.
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Materia: Topoloxía dos Espazos Euclidianos.

Código: 091105

Tipo de materia: Troncal.

Titulación: Licenciatura en Matemáticas.

Curso: Primeiro

Profesores: Xose Masa Vázquez

GUÍA DOCENTE
Nota: A guía docente completa elaborada de acordo aos criterios do EEES pode consul-
tarse na seguinte páxina web:

http://xtsunxet.usc.es/xmasa/topoloxia/transitorios/Guia_Docente_TEE.pdf

Obxectivos da materia

Trátase de estudar conceptos, métodos e propiedades métricos e, fundamentalmente, 
topolóxicos en Rp, partindo da súa estrutura euclidiana. Os principais conceptos a estu-
dar son os de continuidade, compacidade e conexidade, facendo especial fincapé nas 
técnicas de converxencia de sucesións.

Contidos

1. Os espazos euclidianos
1.1 Norma euclidiana e distancia
1.2 Bolas e relacións métricas
1.3 Conxuntos abertos e pechados
1.4 Espazos e subespazos

2. Convergencia
2.1 Sucesións
2.2 Converxencia e topoloxía
2.3 Sucesións de Cauchy
2.4 A completitude de R e de Rp. Teorema de Bolzano-Weirstrass.

3. Continuidade
3.1 Funcións continuas. Continuidade uniforme
3.2 Continuidade secuencial.
3.3 Restricción e extensión de funcións. Conxuntos densos.
3.4 Homeomorfismos. Propiedades topolóxicas.

4. Compacidade e conexidade
4.1 A condición de Borel-Lebesgue. Teorema de Heine-Borel.
4.2 A condición de Bolzano-Weierstrass e a compacidade secuencial.
4.3 Compacidade e continuidade. Continuidade uniforme.
4.4 Conexidade.
4.5 Conxuntos compactos e conexos.
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Bibliografía básica e complementaria

Bartle, R.G., Introducción al Análisis Matemático Ed. Limusa, México, 1980

Chinn, W.G. e Steenrod, N.E., Primeros conceptos de Topología Ed. Alambra, Madrid, 
1975.

Masa, X.M., Topoloxía Xeral. Introducción aos espacios euclidianos, métricos e topolóxi-
cos. Univ. Santiago de Compostela, 1999.

Sutherland, W.A., Introduction to metric and topological spaces.

Clarendon Press, Oxford, 1975.

Metodoloxía da ensinanza

Dúas horas de teoría e dúas horas de problemas e seminarios á semana. 
Nas clases de problemas e seminarios resolveranse os exercicios propostos nas horas de 
teoría e as dúbidas que poidan xurdir.

Sistema de avaliación da aprendizaxe

Haberá un dobre método de avaliación: a avaliación puntual, mediante unha proba final 
escrita, o exame, fixado no calendario da facultade; e a avaliación continuada, realizada 
ao longo do curso, baseada principalmente na participación de cada estudante na aula. 
A calificación da asignatura será a do exame incrementada, no seu caso, en base a unha 
avaliación continuada positiva.

O exame terá unha parte de teoría, que pode abarcar definición de conceptos, enunciado 
de resultados ou proba total ou parcial dos mesmos. O resto consistirá na resolución de 
exercicios que serán análogos aos propostos ao longo do curso.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para superala

ECTs 7,5 créditos 25 187,5
Actividades Traballo Factor Traballo Total na aula autónomo
Teoría+Problemas 44 1,5 66 110
Laboratorio 14 2 28 42
Avaliación escrita 1 3,5 3,5 4,5
Traballos 12 12
Titoría 2 0,5 1 3
Exame 4 3 12 16
Total 187,5

Observacións

Existe un curso virtual de apoio no servidor do Departamento. O acceso é libre:
http://xtsunxet.usc.es/topoloxia/

PROXECTO
Este proxecto inscríbese no marco da experiencia piloto que se está a desenvolver na 
Facultade de Matemáticas tendente á implantación do Sistema Europeo de ransferencia 
de Créditos (ECTS, nas súas siglas en inglés), e atendendo aos criterios docentes  reco-
mendados no proceso de converxencia cara o Espazo Europeo de Educación Superior 
(EEES).
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Na mesma materia desenvolveuse, o ano pasado, unha experiencia neste sentido, que 
concluyó a elaboración dunha Guía Docente e dun Informe. Tanto estes documentos 
como, en menor medida, o Proxecto presentado hai un ano, son validos para describir 
xenericamente o proxecto a realizar neste cuadrimestre.

Programa, obxectivos, competencias, metodos de traballo e de avaliacion,. . . non teñen 
mudado no esencial.

Si que ten, o grupo correspondente a este cuadrimestre, unhas características moi espe-
cíficas que obrigan a algúns axustes: trátase, dunha parte, dun curso destinado a estu-
dantes que xa cursaron a materia con anterioridade. Ademais, o grupo é moi reducido.

O feito de que xa teñan cursado a materia, normalmente no cuadrimestre anterior, des-
aconsella reproducir o mesmo modelo de curso. O alumnado deste curso de repetición 
ten, polo xeral, un grande interese no seu seguimento e, tamén, as dificultades que com-
pre supoñer de quen non foi capaz de superalo no ano anterior. Ademais de que poidera 
resultar tedioso, a dinámica empregada non resultou, no seu caso, eficaz. A carencias de 
formación súmanse, usualmente, malos métodos de estudo.

O feito de que o número de estudantes sexa moi baixo, permite un seguimento puntual do 
proceso de aprendizaxe de aqueles e aquelas estudantes que asistan a clase.

Imos limitarnos aqui a comentar os cambeos ou axustes que consideramos necesarios, 
aínda que sexan máis ben tentativos, indicativos do ánimo co que abordamos esta expe-
riencia nestas novas circunstancias.

Pretendese acentuar o caracter dialogado das clases, reducindo o tempo adicado á 
exposición tradicional polo profesor. Nun caso, por exemplo, pediráselle ao alumnado 
que defina un concepto, un concepto que xa estudaron o ano anterior, que sen dúbida 
coñecen. E se discurirán as definicións propostas, con exemplos e contraexemplos, ate 
concluír coa boa definición, normalmente moi depurada tras anos de uso, moi sofisticada 
e eficaz. Os conceptos de sucesión e compacidade, por exemplo, préstanse moi ben a 
este tratamento. Noutro caso, en vez de comezar enunciando un teorema, examinaranse 
diversos exemplos, intentando extrair deles unha propiedade, que finalmente se enun-
ciará e demostrará. Por exemplo, discutir condicións no dominio dunha función continua 
para que a súa imaxe sexa limitada. Naturalmente, algunhas cuestións do programa non 
poderán ser tratadas con detalle na aula, ofrecéndolle guías de estudo, e reservándolles 
un tempo de discusión nas sesións dos Seminarios.

Tamen se fai necesario axustar o deseño das sesions de Laboratorio. A dinámica de res-
ponsabilizar, para cada sesión, a un pequeno grupo da resolución e exposición dos exerci-
cios, levaría a que a totalidade de estudantes tivera que preparalo cada semán. Mantendo 
algunha sesión deste tipo, outras serán máis parecidas a titorías activas, nas que, en base 
a guións axeitados, se buscará a solución de exercicios colectivamente na aula.

MEMORIA
No curso matricularonse 15 estudantes, dos que 6 asistiron as clases, aínda que non 
foi habitual que acudiran máis de catro a unha mesma sesión. En máis dunha ocasión, 
ningún dos asistentes estivera na sesión anterior. A participación foi moi escasa. Salvo 
dúas persoas -que foron as que aprobaron, non se evidenciaba ningún traballo de estudo, 
a pesares de que practicamente cada estudante saía ao encerado unha vez por semán. 
A proba de avaliación intermedia so a realizou unha estudante.
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Para que acudiran a unha titoría programada non so houbo que insistir moito, senon que 
foi preciso buscar unha hora apropiada, diferente da asignada nos horarios.

Presentáronse ao exame sete estudantes (5 asistentes habituais). Aprobaron dous, que 
certamente melloraron o seu nivel de coñecementos e comprensión a respeito do ano 
anterior, e que obtiveron calificacións de 5 e 6. O nivel dos exames foi moi baixo.

En contra do previsto, o feito de teren cursado a materia en anos anteriores non facili-
tou unha dinámica máis participativa, nen rachar a linearidade do programa, ou obviar 
algunhs demostracións, deixando máis tempo á discusión de conceptos, técnicas, difi-
cultades.

A experiencia desanima ao mantemento desta opción especial de matrícula nesta 
asignatura.
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Materia: Introducción á análise matemática

Código: 191111

Tipo de materia: Obrigatoria

Titulación: Licenciatura en Matemáticas

Curso: Primeiro. Primeiro cuadrimestre

Profesor: Rosana Rodríguez López

GUIA DOCENTE
Obxectivos da materia

Introducir o alumno, con apoio esencial de exemplos e práctica, na comprensión da pri-
meira estrutura da análise matemática: a conxunción das operacións alxébricas no corpo 
dos números reais coas dunha orde compatible e mais as propiedades de completitude.  
Referir, practicando coas distintas notacións, as operacións con números complexos.  
Introducir e consolidar, con exemplos e exercicios, as nocións de converxencia de suce-
sións e series numéricas. Propiciar o manexo con destreza polo estudante dos conceptos 
básicos da topoloxía da recta real.

Culminar co estudo polo miúdo dos conceptos de limite e continuidade de funcións reais 
de variable real.

Contidos

1.- O CORPO DOS NÚMEROS REAIS
Introdución axiomática do corpo dos números reais: axioma do supremo. Carácter arqui-
mediano. Números racionais e irracionais

2.- O CORPO DOS NÚMEROS COMPLEXOS
Construción dos números complexos. Distintas formas de expresar un número complexo. 
Operacións con números complexos

3.- SUCESIÓNS DE NÚMEROS REAIS
Sucesións converxentes. Límites de oscilación. Operacións con sucesións. Sucesións mo-
nótonas. Expresión decimal dun número real

4.- SERIES DE NÚMEROS REAIS
Series converxentes. Condición de Cauchy. Criterios de converxencia. Converxencia abso-
luta e condicional

5.- TOPOLOXÍA DA RECTA REAL
Conceptos topolóxicos relativos a puntos e conxuntos. Interior e adherencia dun conxunto. 
Conxuntos abertos e conxuntos pechados. Teorema de Bolzano-Weierstrass. Compacida-
de en R

6.- LÍMITES DE FUNCIÓNS REAIS
Límite dunha función nun punto. Propiedades. Límite secuencial. Operacións con límites

7.- CONTINUIDADE E CONTINUIDADE UNIFORME DE FUNCIÓNS REAIS
Continuidade dunha función nun punto. Continuidade secuencial. Continuidade nun 
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conxunto. Propiedades das funcións continuas. Continuidade uniforme. Continuidade 
nun compacto

Bibliografía básica e complementaria

T. M. Apostol, Análisis Matemático, Reverté.

T. M. Apostol, Calculus, Reverté.

R. Bartle e D. Sherbert. Introducción al Análisis Matemático de una Variable, Limusa.

J. Casasayas e M. C. Cascante, Problemas de Análisis Matemático, Edunsa.

J. de Burgos, Cálculo infinitesimal de una variable, McGraw-Hill.

J. A. Fernández Viña, Lecciones de Análisis Matemático I, Tecnos.

J. A. Fernández Viña e E. Sánchez, Ejercicios y Complementos de Análisis Matemático I, 
Tecnos.

E. Linés, Principios de Análisis Matemático, Reverté.

W. Rudin, Principios de Análisis Matemático, McGraw-Hill.

M. Spivak, Calculus, Reverté.

Competencias

- Coñecer os distintos sistemas de números e as súas propiedades, tanto 
alxébricas coma de orde e completitude.

- Adquirir destreza na determinación da converxencia de sucesións e series 
numéricas.

- Manexar con fluidez os conceptos básicos e propiedades da topoloxía da 
recta real.

- Comprender os conceptos de límite, continuidade e continuidade uniforme 
no ámbito de funcións reais de variable real.

Metodoloxía da ensinanza

A materia impártese durante 5 horas semanais, distribuídas na proporción axeitada entre 
teoría, práctica e seminarios, ademais do horario de titorías e titorías activas segundo a 
adscrición da materia no marco de integración ao (EEES) Espazo Europeo de Educación 
Superior. Procurarase fomentar o interese do alumnado ante os conceptos fundamentais 
da análise matemática nos seus aspectos teórico e práctico.

O alumnado disporá de referencias bibliográficas apropiadas e concretas para cada un 
dos temas, así como de “Boletíns de Problemas” cos que poderá poñer a proba en cada 
momento o nivel acadado na súa preparación da materia e as súas posibilidades de cara 
á obtención dunha avaliación final positiva.

A metodoloxía docente está planificada no marco do proceso de converxencia cara o 
European Credit Transfer System (ECTS) e dentro das experiencias piloto que a Facultade 
de Matemáticas está a promover nesta liña. Polo tanto, porase máis énfase en dotar os 
estudantes de ferramentas para a construción da súa propia aprendizaxe que na simple 
acumulación de contidos.
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A docencia estruturarase en clases teóricas, prácticas e seminarios. Nas primeiras, pre-
séntanse e desenvólvense os contidos esenciais da disciplina. As clases prácticas de-
dícanse á resolución de problemas (tanto teóricos como do ámbito das aplicacións) e 
procúrase unha activa participación do estudante. Nos seminarios, ao estar programados 
en grupos reducidos, poderán ter cabida diversos enfoques nos que se traten concep-
tos e cuestións da materia (construción de exemplos, resolución de problemas sinxelos, 
exposicións por parte dos alumnos, etc.), procurando, sempre, que a participación do 
estudante sexa máxima.

Proporanse con asiduidade actividades encamiñadas a que os estudantes practiquen e 
afiancen os coñecementos adquiridos da materia, así como proxectos que eles deben 
preparar e expoñer nalgunhas clases.

Sistema de avaliación da aprendizaxe

A actividade do alumno nas clases, especialmente nas dedicadas a seminario, terá 
incidencia na cualificación final. A valoración será acorde coa continuidade, esforzo e 
aproveitamento na aprendizaxe que demostre o alumno, dentro dunha orientación da 
avaliación do rendemento no marco dos ECTS.

Proponse, así mesmo, presentar aos alumnos, individualmente ou en grupos reducidos, 
propostas de traballo ben concretadas nas que figurará tamén a valoración coa que 
contribuirán á cualificación final. Estes traballos poderán consistir tanto en exercicios que 
signifiquen avance na aprendizaxe do alumno por combinar diversos contidos teóricos e 
pola atención que supoña a súa solución, como tamén en propostas de desenvolvemento 
de demostracións de contidos teóricos e formulando cuestións ao respecto, apoiadas en 
todo caso coa referencia bibliográfica oportuna. A realización destes traballos estimulara-
se coa acción titorial individualizada ou dirixida a cada grupo de traballo.

Será preceptivo un exame final escrito que permita comprobar o coñecemento adquirido 
en relación aos conceptos e resultados da materia, así como a capacidade de aplicación 
dos mesmos a casos concretos. Tanto a estrutura como a medida da dificultade que 
suscite o exame, serán de consideración esencial para o profesor.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para superala

O proceso de converxencia cara a un Espazo Europeo de Educación Superior e a utili-
zación dos ECTS como unidade de valoración da actividade académica supoñen unha 
mudanza no punto de vista da docencia e fan que a aprendizaxe constitúa o eixo central 
do proceso de transmisión de coñecementos. Por tanto, un aspecto crucial é o traballo 
persoal do alumno fóra da aula, unha vez que este dispón de ferramentas axeitadas para 
que a aprendizaxe se produza en condicións óptimas. As citadas ferramentas serán pro-
porcionadas polo profesor durante a docencia presencial e, ademais de recoller todos os 
contidos esixibles para a superación da materia, facilitarán a aprendizaxe autónoma.

A necesidade dun estudo profundo da materia faise especialmente visible nunha materia 
de primeiro curso, que engloba contidos básicos e imprescindibles para estudar outras 
materias posteriores no plan de estudos e para acadar, por tanto, unha aprendizaxe 
continua e coordenada.

Aínda sendo difícil de computar o tempo necesario para lograr unha aprendizaxe axeitada 
dos contidos da materia e a consecuente superación desta, xa que depende do grao 
de formación de cada alumno, pódese considerar que para un alumno medio debe-
ría ser suficiente unha dedicación de hora e media por cada hora de clase impartida. 



192 ]

ADAPTACIÓN DE MATERIAS AO CRÉDITO EUROPEO

Titulación de Matemáticas

Ademais, a exposición de traballos ou exercicios nas horas presenciais require, por parte 
dos alumnos, unha preparación previa de duración variable, en función da dificultade 
e da calidade da aprendizaxe levada a cabo polo alumno. De modo obvio, canto máis 
significativa sexa esta aprendizaxe, menor será o tempo necesario para a realización das 
actividades propostas e mellor será o rendemento global do alumno.

Por suposto, o esforzo do estudante debe ir encamiñado a un coñecemento profundo 
da materia que garanta a adquisición das competencias básicas, a capacidade de re-
lacionar os diferentes contidos e de aplicalos á resolución de problemas. Xa que logo, 
poñerase especial énfase naqueles aspectos máis relevantes ou complicados, os cales 
lles serán indicados polo profesor, que actuará como apoio e orientador tanto nas horas 
presenciais coma nas titorías e favorecerá, na medida do posible, o pensamento crítico 
do alumnado.

Recomendacións para o estudo da materia

Para o estudo desta materia son fundamentais as destrezas matemáticas corresponden-
tes aos programas do ensino secundario.

O alumno deberá traballar con regularidade e rigor, así como acudir ás clases dun modo 
participativo e preguntar, tanto na clase como nas titorías, cantas dúbidas poida ter en 
relación coa materia.

PROXECTO
1. Resumo de obxectivos

• Potenciar a autoaprendizaxe e a comprensión da materia polos estudantes.

• Promover a participación nas clases e a interacción alumno/profesor e entre 
os propios estudantes.

• Conseguir que o alumno manexe as referencias bibliográficas da materia.

• Propiciar que os estudantes asimilen a importancia dos contidos da mate-
ria, a súa relación con outras do plano de estudos e incluso a incidencia 
noutras ciencias.

2. Esquema da metodoloxía

• As clases teóricas e prácticas de pizarra complementaranse con material 
impreso en relación ós contidos, para orientar e facilitar a atención dos 
estudantes durante as explicacións.

• Os alumnos disporán de boletíns con exercicios e problemas significativos 
e graduados en dificultade como instrumento de aprendizaxe da materia. A 
resolución se fará nas clases co máximo detalle en función do tempo dispo-
ñible.

• Tentarase que os alumnos tomen contacto con programas informáticos que 
resolvan cálculos relativos á materia (límites de sucesións, converxencia e 
sumación de series, límites de funcións e continuidade).

• Establecerase un Curso Virtual para a materia como recurso engadido para 
a formación do alumnado.
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• Potenciarase a participación nas titorías e nas titorías activas como un mé-
todo enriquecedor de preparación da materia e un foro de discusión e inter-
cambio de ideas.

3. Actividades complementarias

• Nas clases seminario plantexaranse cuestións e problemas para que os 
alumnos lles dean resposta, estimulando a comunicación entre eles mentres 
as resolven.

• No inicio de curso, en función do número de alumnos, poderán establecerse 
grupos de traballo, a cada un dos cales se lle asignarían ó longo do curso 
traballos para desenvolver fóra das clases, con asistencia titorial. Os traba-
llos se entregarán por escrito e se exporán en clase respondendo a cuestións 
relativas ós mesmos.

• Poderán realizarse controis periódicos para obter información máis detallada 
sobre o traballo realizado polos alumnos e o seu progreso na aprendizaxe.

• O realizar un exame parcial como control suplementario considérase efectivo 
cando o número de alumnos o faga indicado e a súa planificación permita 
non interferir no desenvolvemento das restantes materias do curso.

4. Atribución de carga ECTS.

O proceso de converxencia cara a un Espacio Europeo de Educación Superior e a utiliza-
ción dos ECTS como unidade de valoración da actividade académica supoñen unha mu-
danza no punto de vista da docencia, facendo que a aprendizaxe constitúa o eixo central 
do proceso de transmisión de coñecementos. Por tanto, un aspecto crucial é o traballo 
persoal do alumno fóra da aula, que estimula a aprendizaxe autónoma.

A necesidade dun estudio ben fundado faise esencial nunha materia de primeiro curso, 
que engloba contidos básicos e imprescindibles para estudiar outras materias posteriores 
no plano de estudos e para acadar, por tanto, unha aprendizaxe continua e coordenada.

Aínda sendo difícil de computar o tempo necesario para lograr unha aprendizaxe axeitada 
dos contidos da materia, pois depende do grao de formación de cada alumno, pódese 
considerar que para un alumno medio debería ser suficiente unha dedicación de hora e 
media por cada hora de clase impartida.

Ademais, a realización de traballos fora da aula e de exercicios nas horas presenciais re-
quírelle ó alumno unha preparación previa de duración variable en función da aprendizaxe 
que vaia acadando. Canto máis se progrese na aprendizaxe, tanto menor será o tempo 
necesario para a realización das actividades complementarias.

Por suposto, o esforzo do estudante debe ir encamiñado a un coñecemento de calidade 
que garanta a adquisición das competencias básicas, a capacidade de relacionar os 
diferentes contidos e de aplicalos á resolución de problemas, facendo especial énfase 
naqueles aspectos mais relevantes ou complicados, os cales lles serán indicados polo 
profesor, quen actuará como apoio e orientador tanto nas horas presenciais coma nas 
titorías e favorecerá na medida do posible o pensamento crítico do alumnado.
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A seguinte táboa propón a distribución media de traballo en cada actividade.

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIAIS FACTOR HORAS TRABALLO 

AUTÓNOMO TOTAL

CLASES MAXISTRAIS 
TEÓRICAS 45 1.5 67.5 112.5

CLASES MAXISTRAIS 
PRÁCTICAS 15 1.5 22.5 37.5

SEMINARIOS 15 1.5 22.5 37.5

TRABALLOS 0 20 20

TITORÍAS 3 0 0 3

PREPARACIÓN DE EXAME 9.5 9.5

EXAME 5 0 0 5

TOTAL 225 horas

5. Proceso de avaliación

A actividade do alumno nas clases, especialmente nas adicadas a seminario, terá inci-
dencia na cualificación final, sendo a valoración acorde coa continuidade, esforzo e apro-
veitamento na aprendizaxe que demostre o alumno. Para este fin considérase esencial a 
acción titorial.

Ademáis das actividades comentadas anteriormente para o seguimento da aprendizaxe 
dos alumnos, será preceptivo un exame final escrito que permita comprobar o coñece-
mento adquirido en relación ós conceptos e resultados da materia, así como a capaci-
dade de aplicación dos mesmos a casos concretos. Tanto a estrutura como a medida da 
dificultade do exame, serán de consideración esencial para o profesor.

A seguinte táboa configura o esquema da avaliación.

Aspecto Criterios Instrumento Cualificación

Conceptos da 
materia

• Dominio dos coñecementos teóricos e 
prácticos da materia.

• Exame de contidos 
teóricos e prácticos. N

Realización 
de traballos, 
controis e 
participación 
nas clases

• Entrega dos problemas ben resoltos.
• En cada traballo analizarase a estructura, 
calidade, orixinalidade, a presentación e a 
claridade de exposición de ideas.
• Participación activa na clase.
• Participación no traballo en grupos.
• Avaliación positiva nos controis.

• Traballos 
individuais e en 
grupo.
• Controis 
periódicos.
• Observación e 
notas do profesor.

A

A cualificación final será calculada dacordo coa fórmula 0.75*N+ Max(0.25*N,A), onde 
A se normaliza para que non supere os 2.5 puntos.
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MEMORIA
COMENTARIOS ACERCA DA METODOLOXÍA EMPREGADA

A docencia estructurouse en clases teóricas, prácticas e seminarios. Nas primeiras pre-
sentáronse e desenvolvéronse os contidos esenciais da disciplina. As clases prácticas 
adicáronse á resolución detallada de problemas (tanto teóricos como do ámbito das 
aplicacións) procurando unha activa participación do estudante. Nos seminarios, ao es-
tar programados en grupos reducidos, tratáronse tamén conceptos e cuestións da mate-
ria con distintos enfoques (construción de exemplos, resolución de problemas sinxelos, 
plantexamento de cuestións e problemas), procurando sempre que a participación do 
estudante fose máxima, e estimulando a comunicación entre os alumnos na busca da 
solución dos problemas plantexados.

Os alumnos asistentes á clase dispuxeron de boletíns de exercicios cos cales podían com-
probar o seu nivel de aprendizaxe e ir avanzando no seu propio coñecemento. A metodo-
loxía docente estivo enfocada en dotar aos estudantes de ferramentas para a construción 
da súa propia aprendizaxe e non somentes na simple acumulación de contidos, insistindo 
sempre naqueles aspectos máis relevantes ou complicados e suliñando a esixencia dun 
estudo ben fundado da materia por englobar contidos básicos e imprescindibles para o 
estudo doutras materias posteriores e para acadar unha aprendizaxe continua e coorde-
nada. As actividades propostas estiveron encamiñadas a que os estudantes practicaran e 
afianzaran os coñecementos adquiridos da materia, favorecendo o pensamento crítico.

A asistencia do alumnado a clase foi fomentada insistentemente pola miña parte, sobre 
todo ós seminarios e ás titorías. Nas titorías activas, tratouse de levar a cabo actividades 
complementarias que tivesen como obxectivo a reflexión sobre os contidos da materia 
para lograr un coñecemento máis profundo. Deste xeito, constituiron un método enri-
quecedor da aprendizaxe e un foro de discusión e intercambio de ideas. A interacción 
entre alumnos e alumno-profesor durante as titorías permitiu ter un coñecemento máis 
personalizado acerca do grao de maduración dos alumnos en relación á materia. Ade-
máis, para a realización das actividades e preparación da proba, os alumnos dispuxeron 
de atención titorial, e mesmo se planificaron, dentro das titorías activas, sesións de dis-
cusión para que os alumnos debatiran entre eles sobre as posibilidades de resolución 
dalgúns dos exercicios que eran máis complicados.

Ademáis das titorías activas, e titorías ordinarias (no despacho do profesor), os alumnos 
dispuxeron da ferramenta informática que proporciona o Campus Virtual da USC onde po-
dían atopar, boletíns de exercicios, exames de convocatorias anteriores, etc, ademáis do 
material que xa se lles proporcionaba na clase e que incluía notas sobre certos apartados 
do temario que serviron como orientación e para facilitar a atención, ou mesmo solucións 
a algúns problemas de exames de convocatorias anteriores. O Curso Virtual da materia 
“Introdución á Análise Matemática” serviu tamén para proporcionar unha ferramenta de 
comunicación entre alumnos e tamén co profesor.

En relación ás titorías activas, a participación do alumnado foi moi satisfactoria, contando 
coa presencia duns 20 alumnos na maioría das sesións. Nelas, algúns estudantes intere-
sábanse, por exemplo, por demostracións de resultados que lles resultaban especialmen-
te difíciles, exercicios que non conseguían resolver relativos a temas anteriores ou, nalgúns 
casos, plantexaban outros problemas que atopaban enunciados nas referencias bibliográ-
ficas que se lles proporcionaron e que consideraron de interese. O número de asistentes 
ás titorías activas descendía cando a data coincidía coa realización dalgunha proba co-
rrespondente a outra materia, pero únicamente un día non houbo ningún asistente.
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Dende un primeiro momento, os alumnos son coñecedores do método de avaliación que 
se vai empregar e que o traballo traballo persoal terá unha influencia positiva na cualifi-
cación. Deste xeito, ó longo do curso, propúxoselle ós alumnos a realización dun control 
de tipo teórico-práctico, ademáis de dúas entregas de exercicios, que se correspondían 
con partes esenciais da materia. Estos traballos consistiron en exercicios que implicaban 
un avance na aprendizaxe do alumno por combinar diversos contidos teóricos e pola 
atención que supoñía a sua solución, e tamén en propostas de desenvolvemento de 
demostracións de contidos teóricos, plantexando cuestións ó respecto, apoiadas en todo 
caso polas referencias bibliográficas oportunas e a atención titorial.

As datas de entrega destas actividades, así como a do control, foron planificadas con 
antelación e de xeito coordinado cos restantes profesores do mesmo curso, co fin de que 
a avaliación realizada polo profesor dunha materia interferise o mínimo posible no des-
envolvento do resto de materias. No momento de cada entrega de exercicios, os alumnos 
debían resolver algunha das actividades plantexadas para a entrega, mecanismo que 
serviu para efectuar un control adicional sobre o traballo real de cada alumno.

Os estudantes dispoñían da información relativa á valoración coa que contribuiría a ava-
liación positiva das actividades á cualificación final. A realización destes traballos estimu-
louse coa acción titorial individualizada e en grupos.

O exame final escrito tamén permitiu comprobar o coñecemento adquirido en relación ós 
conceptos e resultados da materia, así como a capacidade de aplicación dos mesmos a 
casos concretos.

RESULTADOS DA AVALIACIÓN

A primeira proba (control teórico-práctico) realizouse o día 16 de novembro de 2005, e a 
ela asistiron 55 alumnos. A primeira entrega de exercicios tivo lugar o 12 de Decembro 
de 2005, cunha asistencia de 44 alumnos. A segunda entrega de exercicios realizouse 
o 23 de xaneiro de 2006, e asistiron un total de 41 estudantes. Un total de 62 alumnos 
realizou algunha das actividades propostas e 35 alumnos realizáronas todas. En canto ó 
exame final, dun total de 73 matriculados na materia, presentáronse 51 alumnos. Destes 
51 estudantes, superaron a materia un total de 31 alumnos. En 10 casos, as actividades 
realizadas durante o curso foron decisivas para a superación da materia, nas que se 
valorou a continuidade, o esforzo e aproveitamento na aprendizaxe demostrado polo 
alumno.

A selección das actividades que se plantexaron ó alumnado, así como a corrección des-
tas, supuxo unha adicación adicional importante, debido ó número de alumnos, de modo 
engadido ó tempo empregado para a preparación das clases.
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Materia: Introducción á análise matemática

Código: 191111

Tipo de materia: Obrigatoria

Titulación: Licenciatura en Matemáticas

Curso: Primeiro. Segundo cuadrimestre

Profesor: José Pérez Méndez

GUIA DOCENTE
Obxectivos da materia

Introducir o alumno, con apoio esencial de exemplos e práctica, na comprensión da pri-
meira estrutura da análise matemática: a conxunción das operacións alxébricas no corpo 
dos números reais coas dunha orde compatible e mais as propiedades de completitude. 

Referir, practicando coas distintas notacións, as operacións con números complexos. 

Introducir e consolidar, con exemplos e exercicios, as nocións de converxencia de suce-
sións e series numéricas. Propiciar o manexo con destreza polo estudante dos conceptos 
básicos da topoloxía da recta real.

Culminar co estudo polo miúdo dos conceptos de limite e continuidade de funcións reais 
de variable real.

Contidos

1.- O CORPO DOS NÚMEROS REAIS
Introdución axiomática do corpo dos números reais: axioma do supremo. Carácter arqui-
mediano. Números racionais e irracionais

2.- O CORPO DOS NÚMEROS COMPLEXOS
Construción dos números complexos. Distintas formas de expresar un número complexo. 
Operacións con números complexos

3.- SUCESIÓNS DE NÚMEROS REAIS
Sucesións converxentes. Límites de oscilación. Operacións con sucesións. Sucesións mo-
nótonas. Expresión decimal dun número real

4.- SERIES DE NÚMEROS REAIS
Series converxentes. Condición de Cauchy. Criterios de converxencia. Converxencia abso-
luta e condicional

5.- TOPOLOXÍA DA RECTA REAL
Conceptos topolóxicos relativos a puntos e conxuntos. Interior e adherencia dun conxunto. 
Conxuntos abertos e conxuntos pechados. Teorema de Bolzano-Weierstrass. Compacida-
de en R

6.- LÍMITES DE FUNCIÓNS REAIS
Límite dunha función nun punto. Propiedades. Límite secuencial. Operacións con límites
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7.- CONTINUIDADE E CONTINUIDADE UNIFORME DE FUNCIÓNS REAIS
Continuidade dunha función nun punto. Continuidade secuencial. Continuidade nun 
conxunto. Propiedades das funcións continuas. Continuidade uniforme. Continuidade 
nun compacto

Bibliografía básica e complementaria

T. M. Apostol, Análisis Matemático, Reverté.

T. M. Apostol, Calculus, Reverté.

R. Bartle e D. Sherbert. Introducción al Análisis Matemático de una Variable, Limusa.

J. Casasayas e M. C. Cascante, Problemas de Análisis Matemático, Edunsa.

J. de Burgos, Cálculo infinitesimal de una variable, McGraw-Hill.

J. A. Fernández Viña, Lecciones de Análisis Matemático I, Tecnos.

J. A. Fernández Viña e E. Sánchez, Ejercicios y Complementos de Análisis Matemático I, 
Tecnos.

E. Linés, Principios de Análisis Matemático, Reverté.

W. Rudin, Principios de Análisis Matemático, McGraw-Hill.

M. Spivak, Calculus, Reverté.

Competencias

- Coñecer os distintos sistemas de números e as súas propiedades, tanto 
alxébricas coma de orde e completitude.

- Adquirir destreza na determinación da converxencia de sucesións e series 
numéricas.

- Manexar con fluidez os conceptos básicos e propiedades da topoloxía da 
recta real.

-  Comprender os conceptos de límite, continuidade e continuidade uniforme 
no ámbito de funcións reais de variable real.

Metodoloxía da ensinanza

A materia impártese durante 5 horas semanais, distribuídas na proporción axeitada entre 
teoría, práctica e seminarios, ademais do horario de titorías e titorías activas segundo a 
adscrición da materia no marco de integración ao (EEES) Espazo Europeo de Educación 
Superior. Procurarase fomentar o interese do alumnado ante os conceptos fundamentais 
da análise matemática nos seus aspectos teórico e práctico.

O alumnado disporá de referencias bibliográficas apropiadas e concretas para cada un 
dos temas, así como de “Boletíns de Problemas” cos que poderá poñer a proba en cada 
momento o nivel acadado na súa preparación da materia e as súas posibilidades de cara 
á obtención dunha avaliación final positiva.

A metodoloxía docente está planificada no marco do proceso de converxencia cara o 
European Credit Transfer System (ECTS) e dentro das experiencias piloto que a Facultade 
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de Matemáticas está a promover nesta liña. Polo tanto, porase máis énfase en dotar os 
estudantes de ferramentas para a construción da súa propia aprendizaxe que na simple 
acumulación de contidos.

A docencia estruturarase en clases teóricas, prácticas e seminarios. Nas primeiras, pre-
séntanse e desenvólvense os contidos esenciais da disciplina. As clases prácticas de-
dícanse á resolución de problemas (tanto teóricos como do ámbito das aplicacións) e 
procúrase unha activa participación do estudante. Nos seminarios, ao estar programados 
en grupos reducidos, poderán ter cabida diversos enfoques nos que se traten concep-
tos e cuestións da materia (construción de exemplos, resolución de problemas sinxelos, 
exposicións por parte dos alumnos, etc.), procurando, sempre, que a participación do 
estudante sexa máxima.

Proporanse con asiduidade actividades encamiñadas a que os estudantes practiquen e 
afiancen os coñecementos adquiridos da materia, así como proxectos que eles deben 
preparar e expoñer nalgunhas clases.

Sistema de avaliación da aprendizaxe

A actividade do alumno nas clases, especialmente nas dedicadas a seminario, terá 
incidencia na cualificación final. A valoración será acorde coa continuidade, esforzo e 
aproveitamento na aprendizaxe que demostre o alumno, dentro dunha orientación da 
avaliación do rendemento no marco dos ECTS.

Proponse, así mesmo, presentar aos alumnos, individualmente ou en grupos reducidos, 
propostas de traballo ben concretadas nas que figurará tamén a valoración coa que 
contribuirán á cualificación final. Estes traballos poderán consistir tanto en exercicios que 
signifiquen avance na aprendizaxe do alumno por combinar diversos contidos teóricos e 
pola atención que supoña a súa solución, como tamén en propostas de desenvolvemento 
de demostracións de contidos teóricos e formulando cuestións ao respecto, apoiadas en 
todo caso coa referencia bibliográfica oportuna. A realización destes traballos estimulara-
se coa acción titorial individualizada ou dirixida a cada grupo de traballo.

Será preceptivo un exame final escrito que permita comprobar o coñecemento adquirido 
en relación aos conceptos e resultados da materia, así como a capacidade de aplicación 
dos mesmos a casos concretos. Tanto a estrutura como a medida da dificultade que 
suscite o exame, serán de consideración esencial para o profesor.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para superala

O proceso de converxencia cara a un Espazo Europeo de Educación Superior e a utili-
zación dos ECTS como unidade de valoración da actividade académica supoñen unha 
mudanza no punto de vista da docencia e fan que a aprendizaxe constitúa o eixo central 
do proceso de transmisión de coñecementos. Por tanto, un aspecto crucial é o traballo 
persoal do alumno fóra da aula, unha vez que este dispón de ferramentas axeitadas para 
que a aprendizaxe se produza en condicións óptimas. As citadas ferramentas serán pro-
porcionadas polo profesor durante a docencia presencial e, ademais de recoller todos os 
contidos esixibles para a superación da materia, facilitarán a aprendizaxe autónoma.

A necesidade dun estudo profundo da materia faise especialmente visible nunha materia 
de primeiro curso, que engloba contidos básicos e imprescindibles para estudar outras 
materias posteriores no plan de estudos e para acadar, por tanto, unha aprendizaxe 
continua e coordenada.



200 ]

ADAPTACIÓN DE MATERIAS AO CRÉDITO EUROPEO

Titulación de Matemáticas

Aínda sendo difícil de computar o tempo necesario para lograr unha aprendizaxe axeitada 
dos contidos da materia e a consecuente superación desta, xa que depende do grao 
de formación de cada alumno, pódese considerar que para un alumno medio debe-
ría ser suficiente unha dedicación de hora e media por cada hora de clase impartida. 
Ademais, a exposición de traballos ou exercicios nas horas presenciais require, por parte 
dos alumnos, unha preparación previa de duración variable, en función da dificultade 
e da calidade da aprendizaxe levada a cabo polo alumno. De modo obvio, canto máis 
significativa sexa esta aprendizaxe, menor será o tempo necesario para a realización das 
actividades propostas e mellor será o rendemento global do alumno.

Por suposto, o esforzo do estudante debe ir encamiñado a un coñecemento profundo 
da materia que garanta a adquisición das competencias básicas, a capacidade de re-
lacionar os diferentes contidos e de aplicalos á resolución de problemas. Xa que logo, 
poñerase especial énfase naqueles aspectos máis relevantes ou complicados, os cales 
lles serán indicados polo profesor, que actuará como apoio e orientador tanto nas horas 
presenciais coma nas titorías e favorecerá, na medida do posible, o pensamento crítico 
do alumnado.

Recomendacións para o estudo da materia

Para o estudo desta materia son fundamentais as destrezas matemáticas corresponden-
tes aos programas do ensino secundario.

O alumno deberá traballar con regularidade e rigor, así como acudir ás clases dun modo 
participativo e preguntar, tanto na clase como nas titorías, cantas dúbidas poida ter en 
relación coa materia.

PROXECTO
1. Resumo de obxectivos

• Potenciar a autoaprendizaxe e a comprensión da materia polos estudantes.

• Promover a participación nas clases e a interacción alumno/profesor e entre 
os propios estudantes.

• Conseguir que o alumno manexe as referencias bibliográficas da materia.

• Propiciar que os estudantes asimilen a importancia dos contidos da mate-
ria, a súa relación con outras do plano de estudos e incluso a incidencia 
noutras ciencias.

2. Esquema da metodoloxía

• As clases teóricas e prácticas de pizarra complementaranse con material 
impreso en relación ós contidos, para orientar e facilitar a atención dos 
estudantes durante as explicacións.

• Os alumnos disporán de boletíns con exercicios e problemas significativos e 
graduados en dificultade como instrumento de aprendizaxe da materia. A reso-
lución se fará nas clases co máximo detalle en función do tempo dispoñible.

• Tentarase que os alumnos tomen contacto con programas informáticos que 
resolvan cálculos relativos á materia (límites de sucesións, converxencia e 
suma de series, límites de funcións e continuidade).



6. Anexo II: Descripción materia a materia das experiencias piloto

[ 201

Avaliación da experiencia piloto de adaptación de materias ao crédito europeo na Facultade de 
Matematicas (2004-05, 2005-06)

• Establecerase un Curso Virtual para a materia como recurso engadido para 
a formación do alumnado.

3. Actividades complementarias

• Nas clases seminario se proporán cuestións e problemas para que os alum-
nos lles dean resposta, estimulando a comunicación entre eles mentres as 
resolven.

• No inicio de curso, en función do número de alumnos, se establecerán gru-
pos de traballo, co propósito de potenciar as consultas en titoría. A cada un 
dos grupos asignaránselle ó longo do curso traballos para desenvolver fora 
das clases, con asistencia en titoría. Os traballos se entregarán por escrito e 
se exporán en clase respondendo a cuestións relativas ós mesmos.

• O realizar un exame parcial como control suplementario considérase efectivo 
cando o número de alumnos o faga indicado.

4. Atribución de carga ECTS.

O proceso de converxencia cara a un Espacio Europeo de Educación Superior e a utiliza-
ción dos ECTS como unidade de valoración da actividade académica supoñen unha mu-
danza no punto de vista da docencia, facendo que a aprendizaxe constitúa o eixo central 
do proceso de transmisión de coñecementos. Por tanto, un aspecto crucial é o traballo 
persoal do alumno fóra da aula, que estimula a aprendizaxe autónoma.

A necesidade dun estudio ben fundado faise esencial nunha materia de primeiro curso, 
que engloba contidos básicos e imprescindibles para estudar outras materias posteriores 
no plano de estudos e para acadar, por tanto, unha aprendizaxe continua e coordenada.

Aínda sendo difícil de computar o tempo necesario para lograr unha aprendizaxe axeitada 
dos contidos da materia, pois depende do grao de formación de cada alumno, pódese 
considerar que para un alumno medio debería ser suficiente unha dedicación de hora e 
media por cada hora de clase impartida.

Ademais, a realización de traballos fora da aula e de exercicios nas horas presenciais re-
quírelle ó alumno unha preparación previa de duración variable en función da aprendizaxe 
que vaia acadando. Canto máis se progrese na aprendizaxe, tanto menor será o tempo 
necesario para a realización das actividades complementarias.

Por suposto, o esforzo do estudante debe ir encamiñado a un coñecemento de calidade 
que garanta a adquisición das competencias básicas, a capacidade de relacionar os 
diferentes contidos e de aplicalos á resolución de problemas, facendo especial énfase 
naqueles aspectos mais relevantes ou complicados, os cales lles serán indicados polo 
profesor, quen actuará como apoio e orientador tanto nas horas presenciais coma nas 
titorías e favorecerá na medida do posible o pensamento crítico do alumnado.



202 ]

ADAPTACIÓN DE MATERIAS AO CRÉDITO EUROPEO

Titulación de Matemáticas

A seguinte táboa propón a distribución media de traballo en cada actividade.

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIAIS FACTOR HORAS TRABALLO 

AUTÓNOMO TOTAL

CLASES TEÓRICAS 45 1.5 67.5 112.5

CLASES PRÁCTICAS 15 1.5 22.5 37.5

SEMINARIOS 15 1.5 22.5 37.5

TRABALLOS 0 20 20

TITORÍAS 3 0 0 3

PREPARACIÓN DE EXAMEN 9.5 9.5

EXAMEN 5 0 0 5

TOTAL 225 horas

5. Procedemento para a avaliación

A actividade do alumno nas clases, especialmente nas dedicadas a seminario, terá inci-
dencia na cualificación final, sendo a valoración acorde coa continuidade, esforzo e apro-
veitamento na aprendizaxe que demostre o alumno. Para este fin considéranse esencias 
as titorías para orientar estimular no progreso.

Será preceptivo un exame final escrito que permita comprobar o coñecemento adquirido 
en relación ós conceptos e resultados da materia, así como a capacidade de aplicación 
dos mesmos a casos concretos. Tanto a estrutura como a medida da dificultade do exa-
me, serán de consideración esencial para o profesor.

Para os obxectivos

• Na cualificación final valorarase:

 A = nota das actividades durante o curso

 N = nota do exame final

• A cualificación será o resultado do seguinte cálculo:

 F = 0,7 * N + máx { 0,3 * N ; A }

• De xeito que o 30% da nota final é o maior entre o acadado nas actividades 
ó longo do curso (ata 3 puntos sobre 10) e o 30% da nota do exame (sobre 
10 puntos). Dese modo non se penaliza ningún dos compoñentes na cuali-
ficación.

• De considerarse adecuado un exame parcial o peso das actividades durante 
o curso pasaría a ser dun 15%.

• Aspectos, criterios e instrumentos de avaliación:
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Aspecto Criterios   Instrumento

Conceptos da 
materia Coñecementos teóricos e prácticos da materia. Exames de contidos teóricos e 

prácticos  

Realización de 
traballos
e Participación 
nas clases

En cada traballo, individual ou en grupo, 
valórase a corrección dos resultados, a 
presentación e a claridade de exposición.

Participación activa na clase.

Traballos individuais e en grupo.

Observacións e notas do profesor.

MEMORIA
1. PROGRAMACIÓN DO CURSO

Resumo de obxectivos:

• Potenciar a autoaprendizaxe e a comprensión da materia polos estudantes.

• Promover a participación nas clases e a interacción alumno/profesor e entre 
os propios estudantes.

• Acadar familiaridade coas referencias bibliográficas da materia.

• Tomar conciencia da importancia dos contidos da materia e da súa relación 
con outras do plano de estudos e incluso a incidencia noutras ciencias.

Esquema da metodoloxía

• As clases teóricas e prácticas de pizarra se complementaron con material 
impreso en relación ós contidos, para orientar e facilitar a atención dos 
estudantes durante as explicacións.

• Os alumnos dispuxeron de boletíns con exercicios e problemas significativos e 
graduados en dificultade como instrumento de aprendizaxe da materia. A reso-
lución se fixo nas clases co máximo detalle en función do tempo dispoñible.

• Establecéronse grupos entre os alumnos ós que se lles encargaron traballos 
para entregar escritos e expor nas clases, para o que a asistencia titorial foi 
esencial.

• Tentouse, mais sen acadalo por non dispor aínda dos medios suficientes, 
que os alumnos tomasen contacto con programas informáticos que resolvan 
cálculos relativos á materia (límites de sucesións, converxencia e sumación 
de series, límites de funcións e continuidade).

Procedemento para a calificación:

• Na calificación final valorouse:

  A = nota das actividades durante o curso

  N = nota do exame final

• A calificación foi o resultado do seguinte cálculo:

  F = 0,7 * N + máx { 0,3 * N ; A }
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• De xeito que o 30% da nota final é o maior entre o acadado nas actividades 
ó longo do curso (ata 3 puntos sobre 10) e o 30% da nota do exame (sobre 
10 puntos). Dese modo non se penaliza ningún dos componentes na califi-
cación.

2. RESULTADOS

Actividades desenvolvidas:

• Nas clases seminario plantexáronse cuestións e problemas para que os 
alumnos lles deran resposta, estimulando a comunicación entre eles men-
tres as resolvían.

• No inicio de curso establecéronse grupos de traballo para facilitar as con-
sultas en titoría. A cada grupo asignáronselle o longo do curso tres traballos 
para desenvolver fora das clases, con asistencia titorial. Cada traballo debía 
ser entregado nun prazo de dúas semanas. A calidade do traballo valorora-
se con o 15% da nota final. A defensa individual en clase destes traballos, 
desenvolvendo apartados e respondendo a cuestións relativas ós mesmos, 
podería acadar ata outro 15% da nota final.

6. RESUMO DE CONCLUSIÓNS

Dos obxectivos propostos considero que se acadaron resultados apreciables no referente 
ó estímulo da iniciativa persoal na aprendizaxe e da interacción entre os alumnos e co 
profesor. O manexo de bibliografía e a comprensión do alcance da materia deberán ir 
mellorando nos seguintes cursos.

En relación co método desenvolvido por este profesor en cursos anteriores no ensino 
desta materia pódense sinalar, en esquema, o seguinte:

Mais participación dos estudantes nas cleses teóricas, prácticas é de laboratorio.

Maior motivación para o avance na aprendizaxe.

Mellora de resultados de evaluación final respecto dos obtidos en anos anteriores.

Mais interacción entre alumnos e mellor comunicación profesor/alumno.

Por outra parte, dederían considerarse os aspectos:

Diminución do tempo dedicado a profundizar nos contidos teóricos.

Incidencia no tempo adicado as outras materias do curso.

Dedicación supletoria do profesor pola adaptación a un novo enfoque do ensino.

Necesidade de maior ccordinación entre tódalas as materias do curso.
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Materia: Análise Numérica Matricial.

Código: 091201.

Tipo de materia: Troncal.

Titulación: Licenciatura en Matemáticas.

Curso: Segundo.

Profesores: Pilar Mato Eiroa e Carmen Rodríguez Iglesias

GUÍA DOCENTE
Obxectivos da materia

O estudo e a aplicación de métodos numéricos para a resolución de sistemas de ecua-
cións lineais e o cálculo de autovalores e autovectores dunha matriz. Ademais, nas prác-
ticas de laboratorio, implementaranse nun ordenador os algoritmos estudados, mediante 
a elaboración dos correspondentes programas FORTRAN.

Contidos

1. Normas en Rn e Cn. Matrices especiais. Normas matriciais e subordinadas. Valores e 
vectores propios. Redución unitaria de matrices a forma triangular: Factorización de Schur 
e aplicacións. Cociente de Rayleigh e norma espectral. Acotación do radio espectral por 
normas matriciais. Converxencia de sucesións e series de matrices. Invertibilidade dunha 
perturbación da identidade.

2. Necesidade do uso de métodos numéricos para a resolución dun S.E.L. Métodos di-
rectos e iterativos. Sistemas facilmente resolubles: sistemas triangulares e diagonais. 
Sistemas triangulares e diagonais por bloques. Condicionamento dun sistema lineal.

3. Métodos iterativos para S.E.L.: descrición e converxencia. Métodos iterativos obtidos 
a partir dunha descomposición da matriz do sistema. Métodos de Jacobi e Gauss-Seidel. 
Condicións suficientes de converxencia. Método de w-relaxación. Teoremas de Ostrowski-
Reich e Kahan. Métodos clásicos por bloques. Comparación dos métodos clásicos para 
matrices tridiagonais, por puntos ou por bloques.

4. Métodos directos para S.E.L.: xeneralidades. Eliminacións de Gauss e Gauss-Jordan. 
Estratexias de pivote parcial e total. Existencia e unicidade da factorización A=LU. Factori-
zacións PA=LU e PAQ=LU. Existencia e unicidade da factorización A=BB*. Almacenamen-
to dunha matriz simétrica: perfil cheo e perfil oco. Método de Householder. Factorización 
A=QR.

5. Necesidade do uso de métodos numéricos para o cálculo de valores e vectores pro-
pios. Condicionamento dun problema de valores propios: Teorema de Bauer-Fike. Acota-
ción de autovalores: Teorema de Gerschgorin.

6. Método de Jacobi para matrices simétricas.

7. Método da potencia iterada e variantes: principio xeral do método da potencia iterada. 
Análise do método para autovalores dominantes. Algoritmo de Rayleigh. Método da po-
tencia iterada inversa.



206 ]

ADAPTACIÓN DE MATERIAS AO CRÉDITO EUROPEO

Titulación de Matemáticas

Bibliografía básica e complementaria

ATKINSON, K.E. - HAN, W. [2004]: Elementary numerical analysis. John Wiley and Sons.

ATKINSON, L.V. - HARLEY, P.J. - HUDSON, J.L. [1989]: Numerical methods with FORTRAN 
77. A practical introduction. Addison-Wesley.

AUBANELL, A. - BENSENY, A. - DELSHAMS, A. [1991]: Eines bàsiques de càlcul numèric. 
Manuals de la Universitat Autònoma de Barcelona.

CIARLET, P.G. [1999]: Introducción á análise numérica matricial e á optimización. Servicio 
de Publicacións da USC.

GOURLAY, A.R. - WATSON, G.A. [1973]: Computational methods for matrix eigenproblems. 
John Wiley and Sons.

HORN, R.A. - JOHNSON, C.R. [1991]: Matrix analysis. Cambrigde University Press.

KINCAID, D. - CHENEY, W. [1994]: Análisis numérico. Addison-Wesley Iberoamericana.

PARLETT, B.N. [1980]: The symmetric eigenvalue problem. Prentice-Hall.

STOER, J. - BULIRSCH, R. [1993]: Introduction to numerical analysis. Springer-Verlag.

YOUNG, D.M. - GREGORY, R.T. [1972]: A survey of numerical methods, vol. I-II. Addison-
Wesley.

Competencias

Con respecto ás competencias específicas, centrarémonos nas seguintes:

-  Identificación de distintos tipos de matrices e as súas propiedades.

- Coñecemento e programación dos métodos numéricos clásicos para a reso-
lución dun S.E.L.

- Coñecemento dalgúns métodos numéricos para o cálculo de valores e vec-
tores propios e programa-los máis sinxelos.

Pretendemos desenvolver ademais, as competencias transversais:

- Resolución de problemas relacionados coa materia.

- Comunicación escrita na lingua nativa.

Metodoloxía da ensinanza

Tres horas de teoría e práctica e unha na aula de Informática por semana.

Os alumnos asistentes a clase disporán de material relacionado cos contidos que se des-
envolverán nas clases, xunto con boletíns de exercicios propostos para a súa resolución. 
Proporanse con asiduidade actividades encamiñadas a que os estudantes practiquen e 
afiancen os coñecementos adquiridos na materia.

Os estudantes disporán dun curso virtual, complemento da docencia presencial e que 
constitúa unha nova vía de comunicación cos profesores.
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Sistema de avaliación da aprendizaxe

A evualuación farase en base á realización das actividades:

• Examen final escrito teórico-práctico na data prevista polo centro,

• Problemas e traballos de programación en linguaxe FORTRAN, según se indica:

Exame: (Teoría, cuestións e problemas) 5. (mínimo para aprobar: 1.5) (Programación)

2.5 (mínimo para aprobar: 1)

Nota de Problemas: 0.5

Nota de Laboratorio(*): 2

(*) > 3 faltas inxustificadas no Laboratorio de Informática: imposibilidade de suma-la 
nota de Laboratorio á nota final. Tanto a nota de Problemas como a de Laboratorio con-
servaranse ata a seguinte convocatoria.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para 
superala

Estimamos a seguinte dedicación:
Teoría e problemas: (Horas presenciais) 45 horas (Horas non presenciais) 67.5 horas
Prácticas de ordenador : (Horas presenciais) 15 horas (Horas non presenciais) 30 horas
Exame final: (Horas presenciais) 5+1 horas (Horas non presenciais) 30 horas
Total: (Horas non presenciais) 66 horas (Horas non presenciais) 127.5 horas
Créditos ECTS: (/ 27) 7.2

Recomendacións para o estudo da materia

Estudo diario dos contidos tratados nas clases, complementados no curso virtual da materia. 
Comparación e complementación dos apuntamentos de clase coa bibliografía recomendada. 
Resolución dos boletíns de problemas e búsqueda doutros na bibliografía. 
Programación dos algoritmos propostos, para o que se dispón das aulas de Informática 
da Facultade.

Utiliza-las horas de titoría dos profesores para resolver todo tipo de dúbidas.

PROXECTO
OBXECTIVOS DA MATERIA

• O estudo e a aplicación de métodos numéricos para a resolución de siste-
mas de ecuacións lineais.

• O estudo e a aplicación de métodos numéricos para o cálculo de autovalo-
res e autovectores dunha matriz.

• A implementación nun ordenador dos algoritmos estudados, mediante a 
elaboración dos correspondentes programas FORTRAN.
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METODOLOXÍA

Este é o segundo curso no que reflexionamos sobre a adaptación ao Espacio Europeo de 
Educación Superior, e o feito de que a Facultade de Matemáticas estea a ser considerada 
por parte da ACSUG como unha das Facultades “piloto” na realización de experiencias 
docentes relativas á introdución nel, fai que poñamos en marcha algunhas actividades 
que xunto coas que xa viñamos realizando resumimos a continuación:

• Clases teóricas: 45 clases de 1 hora. Nelas desenvolveranse os contidos da 
materia e resolveranse diversos problemas relacionados con ditos contidos.

• Clases de Laboratorio: 15 clases de 1 hora. Realizaranse necesariamente 
nunha aula de Informática e utilizaranse para que os alumnos aprendan a 
implementar nun ordenador os métodos numéricos desenvoltos nas clases 
teóricas. O profesor indicará unhas directrices xenéricas a seguir para que 
cada alumno ou grupo de dous, poida realiza-lo seu traballo propio. Así mes-
mo, o profesor atenderá as cuestións presentadas polos alumnos e levará 
un seguimento dos traballos de laboratorio realizados por estes.

• Titorías activas: Os martes, de 16 a 18 horas, na aula de Informática 1. Ne-
las os alumnos poderán formular calquera dúbida relacionada cos contidos 
da materia.

• Curso virtual: Disporase dun curso virtual como apoio á docencia presen-
cial que permitirá: aclarar contidos, obter materiais de apoio para a realiza-
ción dos exercicios e das prácticas de laboratorio, conectarse a páxinas web 
de interese, e tamén sinalar datas de corrección de exercicios, prácticas, 
exames, etc.

• Resolución escrita de exercicios: Ao longo do curso emitiranse tres boletíns 
de exercicios relativos á materia. Cada alumno ou grupo de dous, deberá 
entregar por escrito a resolución dos tres exercicios, un por boletín, sinala-
dos polo profesor. O profesor corrixirá cada exercicio e citará ao alumno ou 
grupo correspondente para indicarlle os fallos atopados, podendo requerir, 
se procede, unha nova redacción do mesmo. Asemade, en calquera mo-
mento dunha clase teórico/práctica, o profesor poderá solicitar a calquera 
alumno a explicación en pizarra para toda a clase dun dos exercicios que 
dito alumno tivese que ter realizado.

• Realización dun informe escrito dunha práctica: Cada alumno ou grupo 
de dous, deberá realizar un informe escrito relativo a un dos problemas 
formulados polo profesor nas clases de Laboratorio.

Nota: As dúas últimas accións non só contribúen a que o alumno asente conceptos e leve 
a materia ao día, senón que permite que este mellore na súa expresión escrita.
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AVALIACIÓN

Os alumnos serán avaliados según a seguinte táboa:

Teoría, cuestións e problemas Programación

Exame 5. (mínimo para aprobar:1.5) 2.5 (mínimo para aprobar:1)

Nota de problemas 0.5

Nota de Laboratorio (*) 1+1

Total 5.5 4.5

(*) > 3 faltas inxustificadas a Laboratorio: imposibilidade de suma-la nota de Laboratorio 
á nota final.

Obsérvese que é preciso realizar tódalas tarefas contempladas para ter opción a obter a 
puntuación máxima total.

MEMORIA
1. OBXECTIVOS DA MATERIA E METODOLOXÍA

Os descritores da materia Análise Numérica Matricial son: Resolución de sistemas de 
ecuacións lineais: métodos directos e iterativos. Cálculo de autovalores e autovectores.

En función de ditos descritores, estructuramos o contido da materia nos temas detallados 
no programa, que se abordaron en:

• Clases teóricas: 45 clases de 1 hora de duración, nas que se desenvolve-
ron os contidos da materia.

• Clases de Laboratorio: 15 clases obrigatorias de 1 hora de duración, nunha 
aula de Informática da Facultade, nas que os alumnos implementaron, en 
linguaxe FORTRAN, os algoritmos estudados.

• Curso virtual: os alumnos dispuxeron dun curso virtual como apoio á do-
cencia presencial para: aclarar contidos, obter material de apoio para a rea-
lización dos exercicios e das prácticas de laboratorio, conectarse a páxinas 
web de interese, e tamén fixar datas de corrección de exercicios, prácticas, 
exames, etc.

• Titorías activas: tiveron lugar os martes de 16 a 18 horas, na aula de Infor-
mática 1 da Facultade. Nestas horas, as profesoras estiveron na aula a dis-
posición dos seus alumnos, quen lles formularon dúbidas relacionadas cos 
contidos da materia. Aínda que ao principio a asistencia limitouse a dous 
ou tres alumnos, ao longo do cuadrimestre mellorou considerablemente a 
participación, e pensamos polo tanto que deben manterse.

Asemade, propuxemos aos alumnos as seguintes actividades:

• Resolución escrita de exercicios: de modo individual ou nun grupo de dous, 
os alumnos resolveron e entregaron á profesora 3 exercicios corresponden-
tes aos distintos bloques da materia, que foron correxidos e evaluados.



210 ]

ADAPTACIÓN DE MATERIAS AO CRÉDITO EUROPEO

Titulación de Matemáticas

• Informe escrito sobre un traballo de programación: de modo individual ou 
nun grupo de dous, os alumnos realizaron un informe escrito sobre un traba-
llo de programación, que foi correxido e evaluado cos seguintes resultados:

A anterior táboa mostra unha boa participación nas tarefas encomendadas, que ademais 
parécennos moi adecuadas para que o alumno traballe continuadamente ao longo do cua-
drimestre, logre acada-los obxectivos propostos e, finalmente, poida supera-la materia.

2. AVALIACIÓN

A evualuación final fíxose, en base á realización das tarefas mencionadas anteriormente, 
según a táboa seguinte:

Teoría, cuestións e problemas Programación

Exame 5. (mínimo para aprobar: 1.5) 2.5 (mínimo para aprobar: 1)

Nota de Problemas 0.5

Nota de Laboratorio 1+1

Total 5.5 4.5

Obtivéronse os seguintes resultados:

Estatística por cualificacións

Cualificación Alumnos Porcentaxe

Non Presentado 15 24,590 %

Suspenso 19 31,148 %

Aprobado 19 31,148 %

Notable 7 11,475 %

Sobresaliente 1 1,639 %
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Estatística por materia superada ou non superada

Materia Alumnos Porcentaxe

Superada 27 44,262 %

Non Superada 19 31,148 %

Non Presentado 15 24,590 %

Gustaríanos deixar constancia de que unicamente 15 alumnos, dos 27 aprobados, cum-
priron o requisito de obter polo menos 1 sobre 2.5 na parte de Programación do Exame. 
Os 12 alumnos restantes conseguiron superara-la materia debido a que ao longo do 
cuadrimestre remataron adecuadamente os traballos de programación que se lles enco-
mendaron.

Comparándoos cos resultados obtidos na convocatoria do segundo cuadrimestre do cur-
so anterior:

Táboa comparativa coa convocatoria do 2º Cuadrimestre 2004/05

Cualificación 2C 2005/2006 2C 2004/2005 Porcentaxe 
05/06

Porcentaxe 
04/05

Non Presentado 15 20 24,590 % 33,333 %

Suspenso 19 17 31,148 % 28,333 %

Aprobado 19 14 31,148 % 23,333 %

Notable 7 6 11,475 % 10,000 %

Matrícula de Honra 0 3 0,000 % 5,000 %

Sobresaliente 1 0 1,639 % 0,000 %

Obsérvase que a porcentaxe de non presentados diminuiu case 10 puntos e a porcentaxe de alumnos que superaron a 
materia aumentou en case 6 puntos.

3. CONCLUSIÓNS
• Cremos no seguimento continuado, de feito levámo-lo realizando dende fai 

tempo nas clases de Laboratorio e, en particular, no curso pasado (2004-
05) levamos a cabo unha experiencia similar á deste.

• É convinte que o alumno asista a clase asiduamente para poder realizar 
mellor o seu seguemento.

• Co novo método de traballo, pensamos que se lles axuda moito aos alum-
nos e que superan a materia máis facilmente.

4. INCONVENIENTES

• Moitísimo traballo para o profesor. O paso de dous grupos a un grupo, no 
presente curso académico, fixo, por exemplo, que a corrección de exercicios 
e o mantemento do curso virtual recaíse nunha sóa persoa.
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• Falta de tempo para poder realizar presentacións orais correspondentes aos 
traballos realizados, e polo tanto exercitarse na exposición destes.

5. CONSIDERACIÓNS

• A nivel de Facultade, deben quedar claras as destrezas que o alumno debe 
adquirir en cada curso.

• Hai que procura-la coordinación dos profesores dun curso co fin de que as ac-
tividades propostas nas distintas materias non perturben a súa boa marcha.

• No novo plano de estudos débese contemplar asignar créditos a cursos tipo 
procesadores de texto, manexo de novas tecnoloxías, etc.

• É imposible facer nada sen a implicación seria por parte do Reitorado: reco-
ñecemento do traballo realizado, becas para persoal de axuda, axudas para 
a adquisición de material informático e libros, etc.
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Materia: Diferenciación de Funcións de Varias Variables Reais.

Código: 091202.

Tipo de materia: Troncal.

Titulación: Licenciatura en Matemáticas.

Curso: Segundo.

Profesor: Gerardo Rodríguez López

GUIA DOCENTE
Obxectivos da materia

Preténdese conseguir, mediante as clases teóricas, prácticas e de seminario, un coñece-
mento profundo e rigoroso das materias que integran o programa, con especial énfase 
na determinación de extremos absolutos e relativos, así como nos teoremas da función 
implícita e da inversa e das súas consecuencias.

Contidos

1. Conceptos previos
Espazos normados. Produto escalar. Continuidade en espazos normados. Aplicacións 
lineais e multilineais continuas. Normas equivalentes. Representación matricial de apli-
cacións lineais

2. Aplicacións diferenciables
A derivada no cálculo elemental. O concepto de diferencial. Regras de diferenciación. 
Derivada segundo un vector. Derivadas parciais. Diferenciación en espazos produto. Ex-
presión da diferencial. Matriz xacobiana. Aplicacións elementais do cálculo diferencial

3. O teorema dos incrementos finitos
Funcións reais. Caso xeral. Aplicación ao estudo de condicións de diferenciabilidade. 
Funcións continuamente diferenciables

4. Diferenciación de orde superior. Fórmula de Taylor
Derivadas e diferenciais de orde superior. Permutación da orde de derivación. Estudo da 
diferencial segunda. Matriz hessiana. Funcións de clase m. Fórmula de Taylor

5. Extremos relativos
Condicións necesarias e suficientes para a existencia de extremo

6. O Teorema da función implícita

7. O Teorema da función inversa

8. Aplicacións dos teoremas da función implícita e da inversa
Extremos condicionados. Cambios de variable. Problemas xeométricos

Bibliografía básica e complementaria

1.- APOSTOL, T. M., Análisis Matemático, Ed. Reverté, 1991.

2.- BARTLE, R. G., Introducción al análisis Matemático, 1ª ed., Limusa, 1991.
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3.- BOMBAL, F., RODRÍGUEZ, L. e VERA, G., Problemas de Análisis Matemático 2º. Cálculo 
diferencial, Ed. AC, 1991.

4.- CARTAN, H., Cálculo diferencial, Ed. Omega.

5.- CASTILLO , F. del, Análisis Matemático II, Ed. Alambra.

6.- FERNÁNDEZ VIÑA, J. A., Análisis Matemático II: Topologia y Cálculo diferencial, 2ª ed., 
Tecnos, 1993

7.- FERNÁNDEZ VIÑA, J. A. e SÁNCHEZ MAÑES, E., Ejercicios y complementos

de análisis Matemático II, 2ª ed., Tecnos, 1993

8.- LANG, S., Introducción al análisis matemático, Addison-Wesley Iber., 1990.

9.- MARSDEN, J. e TROMBA, A., Vector cálculus, 3ª de. W. H. Freeman and Comp.

10.- RODRÍGUEZ, G., Diferenciación de funciones de varias variables reales, Manuais

Universitarios, nº 4, Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 2003.

Competencias

- Dominio dos aspectos teóricos básicos da materia.

- Capacidade e soltura de cálculo para funcións de varias variables reais.

- Familiaridade coa resolución de sinxelos problemas xeométricos, físicos e 
da vida real que poidan ser resoltos mediante os conceptos e técnicas aquí 
estudadas.

Metodoloxía da ensinanza

Enfócase a docencia mediante clases teóricas, prácticas e seminarios. Nas primeiras, 
preséntanse e desenvólvense os contidos esenciais da disciplina. As clases prácticas 
dedícanse á resolución de problemas (tanto teóricos como do ámbito das aplicacións) 
e nelas procúrase unha activa participación do estudante. Nos seminarios, ao estar pro-
gramados en grupos reducidos, poderán ter cabida diversos enfoques nos que se traten 
conceptos e cuestións da materia (construción de exemplos, resolución de problemas 
sinxelos, exposicións por parte dos alumnos, etc.) e procurarase sempre que a participa-
ción do estudante sexa máxima.

Sistema de avaliación da aprendizaxe

Exame final escrito, teórico-práctico. Valorarase, así mesmo, a participación do estudian-
te nas actividades propostas ó longo do curso.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para superala

Enténdese que unha hora e media de estudo e traballo persoal por cada hora teórico-
práctica impartida deberá ser suficiente para superar a disciplina. Non obstante, é este 
un dato completamente subxectivo que pode ser alterado en función de diversas circuns-
tancias que concorran no alumno.
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Recomendacións para o estudo da materia

- Aconséllase manexar con soltura os conceptos elementais básicos de: In-
trodución á Análise Matemática, Cálculo diferencial e integral, Topoloxía dos 
espazos euclidianos e Álxebra lineal e multilineal.

- Asemade, e fundamental participar activamente no proceso de aprendizaxe 
da materia: asistencia ás clases, participación nas clases de problemas e 
seminarios, utilización de horas de titorías, etc.

PROXECTO
1. Resumo de obxectivos

No plano dos contidos preténdese:

• Proporcinarlle ó alumno os fundamentos teóricos así como as imprescindi-
bles destrezas do cálculo diferencial no ámbito das funcións reais de varias 
variables reais.

• Que o estudante conte co instrumental matemático e capacidade para a 
resolución de problemas matemáticos, físicos etc..., do nivel da licenciatura, 
resolubles mediante técnicas que utilicen ó cálculo diferencial.

 Sendo este un curso básico, enténdese que tan importante coma os aspec-
tos descritos (nos que prima a información) serán os aspectos formativos 
do curso. Así, deberá entenderse a docencia da asignatura como unha das 
oportunidades para conseguir que o alumno

• Participe fluidamente en tódalas actividades do curso e se consiga unha des-
exable interacción alumno/profesor así como entre os propios estudantes.

• Potencie a súa capacidade de autoaprendizaxe e a compresión da materia 
dun xeito autónomo. Neste senso é importante conseguir que o alumno 
manexe habitualmente e con desenvoltura as referencias bibliográficas da 
materia.

• Asimile a importancia dos conceptos fundamentais, con capacidade para 
distinguir cales son os esenciais, a sua relación con outros do propio Plano 
de Estudios da Facultade así como a incidencia deles no desenvolvemento 
doutras ciencias.

2. Esquema da metodoloxía

• As clases teóricas e prácticas de pizarra (que dentro do posible terán lugar 
en sesións separadas e procurando manter a proporción que para as mes-
mas sinala o plano de estudos) complementaranse con material impreso 
en relación ós contidos, para orientar e facilitar a atención dos estudantes 
durante as explicacións.

• Os alumnos disporán de boletíns con exercicios e problemas, graduados 
en dificultade, como instrumento de aprendizaxe da materia. A resolución 
faráse nas clases co máximo detalle en función do tempo dispoñible.
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• Tentarase que os alumnos tomen contacto con programas informáticos que 
resolvan cálculos relativos á materia (cálculo de derivadas parciais, polino-
mio de Taylor, representación de funcións de varias variables, etc...).

• Establecerase un Curso Virtual para a materia na modalidade de Apoio á 
docencia e Titoría da mesma.

3. Actividades complementarias

• Nas clases de seminario proporanse cuestións e problemas para que os 
alumnos lles dean resposta, estimulando a comunicación entre eles mentres 
as resolvan.

• No inicio de curso, en función do número de alumnos, estableceránse gru-
pos de traballo. A cada un deles, asignaránselle ó longo do curso traballos 
para desenvolver fora das clases, que entregarán por escrito, e darán lugar 
a exposicións por parte dos alumnos.

• Ocasionalmente poderá realizarse algún exame parcial pero sempre coa 
cautela de que non repercuta negativamente na docencia desta ou doutras 
materias.

4. Atribución de carga ECTS.

O proceso de converxencia cara a un Espacio Europeo de Educación Superior e a utili-
zación dos ECTS como unidade de valoración da actividade académica, supoñen unha 
mudanza no punto de vista da docencia, facendo que a aprendizaxe baseada nunha 
activa participación do alumno constitúa o eixe central do proceso de transmisión de 
coñecementos. Neste contexto, a súa contribución persoal fora da aula é crucial pero 
como é lóxico debe ser planificada e coordinada co resto das materias para que a carga 
de traballo total a soportar por cada alumno sexa razonable.

Esta necesidade dun estudio ben fundado faise esencial nunha materia dun dos primeiros 
cursos, que ademáis de englobar contidos básicos e imprescindibles para estudar outras 
materias posteriores debe contribuir a conseguir unha formación integral do estudiante.

A seguinte táboa contén unha proposta das horas de traballo que debe requerir cada 
actividade para o alumno. Non obstante, sendo este curso experimental, non se pode 
considerar tal dato como definitivo e será a evolución do curso e as informacións facilita-
das polos propios estudantes os que aconsellen manter ou variar este dato para cursos 
posteriores.

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIAIS FACTOR HORAS TRABALLO 

AUTÓNOMO TOTAL

CLASES TEORICAS 45 0,75  33,75 78,75

CLASES PRÁCTICAS 30 1 30 60

SEMINARIOS 15 0 0 15

TRABALLOS 0 0 10 10

TITORÍAS 3 0 3 3

PREPARACIÓN DE EXAMEN 15 15

EXAMEN 5 0 5 5

TOTAL 186,75 horas
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5. Procedemento para a avaliación

A actividade do alumno nas clases, nos seminarios, e en todo tipo de actividades comple-
mentarias programadas terá incidencia na cualificación final, sendo a valoración acorde 
coa continuidade, actitude e aproveitamento na aprendizaxe que demostre o alumno. 
Para este fin considéranse esencias as titorías para orientar e estimular ó alumno no seu 
progreso.

Será preceptivo un exame final escrito que permita comprobar o coñecemento adquirido 
en relación ós conceptos e resultados da materia, así como a capacidade de aplicación 
dos mesmos a casos concretos. Tanto a estrutura como a medida da dificultade do exa-
me, serán de consideración esencial para o profesor.

Na cualificación final teranse en conta:

A = nota das actividades durante o curso (cualificadas sobre 10)

N = nota do exame final (cualificado sobre 10)

sendo a cualificación final, C, o resultado do cálculo:

C= 0,7 * N + máx {0,3 * N ; 0,3* A }

Deste xeito conxúganse a recomendación da Comisión de Docencia de que a influencia 
da “asistencia e participación satisfactoria” sexa en torno a un 25% ou un 30% da nota 
final coa non supresión nin penalización do exame final.

De considerarse adecuado un exame parcial, este será sempre voluntario e a incidencia 
do mesmo na cualificación final determinarase oportunamente. Será sempre de xeito tal 
que esta non penalice a ningún dos aspectos considerados no método de cualificación 
anteriormente descrito.

Os aspectos, criterios e instrumentos de avaliación son :

Aspecto Criterios Instrumento

Conceptos da 
materia

Coñecementos teóricos e prácticos da 
materia.

Exames de contidos teóricos e 
prácticos

Realización 
de traballos e  
Participación nas 
clases

En cada traballo, individual ou en grupo, 
valórase a corrección dos resultados, a 
presentación e a claridade de exposición.

Participación activa na clase.

Traballos individuais e en grupo.

Observacións e notas do profesor.
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MEMORIA
1 Resumo de obxectivos que foran propostos no proxecto presentado.

No plano dos contidos preténdeuse:

• Proporcinarlle ó alumno os fundamentos teóricos así como as imprescindi-
bles destrezas do cálculo diferencial no ámbito das funcións reais de varias 
variables reais.

• Que o estudante conte co instrumental matemático e capacidade para a 
resolución de problemas matemáticos, físicos etc..., do nivel da licenciatura, 
resolubles mediante técnicas que utilicen ó cálculo diferencial.

Sendo este un curso básico, enténdese que tan importante coma os aspectos descritos 
(nos que prima a información) serán os aspectos formativos do curso. Así, deberá en-
tenderse a docencia da asignatura como unha das oportunidades para conseguir que o 
alumno:

• Participe fluidamente en tódalas actividades do curso e se consiga unha des-
exable interacción alumno/profesor así como entre os propios estudantes.

• Potencie a súa capacidade de autoaprendizaxe e a compresión da materia 
dun xeito autónomo. Neste senso é importante conseguir que o alumno 
manexe habitualmente e con desenvoltura as referencias bibliográficas da 
materia.

• Asimile a importancia dos conceptos fundamentais, con capacidade para 
distinguir cales son os esenciais, a sua relación con outros do propio Plano 
de Estudios da Facultade así como a incidencia deles no desenvolvemento 
doutras ciencias.

2 Esquema da metodoloxía seguida no presente curso.

• As clases teóricas e prácticas de pizarra desenvolvéronse nas horas progra-
madas ó respecto pola Facultade. En xeral procurouse que unhas e outras 
tivesen lugar en sesións separadas; non obstante, a evolución da materia 
aconsellou non preestablacer días concretos da semana para cada unha 
delas.

• Ó longo do curso foiselles entregando ós alumnos, gradualmente, distinto 
material encamiñado complementar as actividades das clases de todo tipo. 
En concreto púxoselles á súa disposición:

• Unha breve guia docente de cada tema na que se fan constar : epígrafes 
relativos ós contidos, esquema do desenvolvemento do mesmo, resultados 
máis relevantes así como unha breve bibliografía básica e consellos e adver-
tencias pertinentes se ese era.

• Unha colección de boletíns (en total 8) con exercicios e problemas dos 
diferentes temas. Algúns dos exercicios alí propostos, (os máis representati-
vos) foron resoltos nas clases prácticas de pizarra ou foron utilizados como 
material de traballo nos seminarios da materia.

• Unha colección de exames de convocatorias anteriores (de 1998 a 2004) 
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que ademáis de orientar ó estudante sobre o grao de dificultade dos mes-
mos é material que foi utilizado coa mesma finalidade que os boletíns de 
problemas.

• Organizáronse clases na aula de informática encamiñadas a motivar e intro-
ducir ó estudante na utilización dun programa de cálculo simbólico. Cada 
alumno asistiu a tres sesións nas que foi introducido na utilización do MA-
PLE cara á resolución de diversas cuestións en relación coa materia (cálculo 
de derivadas parciais e de matrices jacobianas, cálculo de planos tanxentes, 
representacións graficas en 3-d, etc.. )

• Estableceuse un Curso Virtual para a materia na modalidade de Apoio á 
docencia e titoría. Nel foi depositado todo o material descrito anteriormente, 
permitiu establecer unha canle de comunicación cos estudantes e foi utili-
zado por eles para a entrega daquelas actividades que foran propostas para 
ser realizadas na aula de informática.

• As clases de seminario foron utilizadas para que os estudantes abordasen 
problemas e cuestións previamente plantexados, coa colaboración activa 
tanto de compañeiros do grupo coma do profesor. Controluose a asistencia 
a estas clases pasando lista. Para organiza-lo traballo neles constituironse 
grupos de dous alumnos do que resultaron 8 grupos no seminario número 
1, 7 grupos no seminario número 2 e 10 grupos no seminario 3. A participa-
ción no tipo de actidades derivadas da constitución de tales grupos foi com-
pletamente voluntaria (os estudantes sempre tiveron dereito ó exame final) 
participando en total 50 alumnos. Ademáis do material entregado xa citado 
entregáronselle tres boletíns de actividades, consistente cada un deles na 
relación de exercicios, todos distintos, que se lle asigna a cada grupo. Nas 
tres ocasións os grupos entregaron resolto e seu correspondente exercicio 
cuyas notas contribuiron a configurar a cualificación das actividades.

•  As titorias activas tiveron escasa incidencia no desenvolvemento do cur-
so xa que a asistencia ás mesmas foi mínima. Evitouse levar acabo nelas 
ningún tipo de planificación estructurada ao obxecto de non interferir nas 
titorías activas doutras materias coincidentes en hora e, pola mesma razón, 
tampouco foi controlada a asistencia ás mesmas.

• A utilización das titorías ordinarias por parte dos estudantes foi tamén  
mínima.

3. Procedemento para a avaliación resultados:

Interviron no computo da cualificación final:

• A= nota das actividades. É o resultado da cualificación das actividades rea-
lizadas ó longo do curso, valorando a actividade presentada por cada grupo 
así como a asistencia ás clases de seminario de cada un dos alumnos; 
obtívose a nota A do seguinte xeito: Calificados de 0 a 10 o conxunto dos 
exercicios entregados polo grupo multiplícanse por un factor f que depen-
de do número de faltas do alumno os seminarios. O factor utilizado nesta 
ocasión foi: número de faltas menor ou igual a 2 facto f=1; 3 faltas f=0,8; 4 
faltas f=0,7; 5 faltas f=0,4; 6 faltas f=0,3; 7 faltas f=0,2; 8 faltas f=0.

• N = nota do exame final (cualificado sobre 10).
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• A cualificación final C obtívose como resultado da fórmula:

 C= 0,7 * N + máx { 0,3 * N ; 0,3* A }

 Deste xeito conxúgáronse as a recomendacións da Comisión de Docencia de 
que a  influencia da “asistencia e participación satisfactoria” sexa en torno 
a un 25% ou un 30% da nota final coa non supresión nin penalización do 
exame final.

ESTATÍSTICA DA MATERIA:

Alumnos matriculados 67

Alumnos presentados:53

Cualificación Alumn@s Porcentaxe

Non Presentado 14 20,896 %

Suspenso 32 47,761 %

Aprobado 18 26,866 %

Notable 2 2,985 %

Sobresaliente 1 1,493 %

ESTATÍSTICA PARA MATERIA SUPERADA OU NON SUPERADA

Materia Alumn@s Porcentaxe

Superada 21 31,343 %

Non superada 32 47,761 %

Non presentad@ 14 20,896 %

As anteriores estatísticas complementanse cos seguintes datos:

a). So 8 alumnos obtiveron no exame final cualificación maior ou igual a 5. As 
notas destes oito alumnos foron:

9-7-6, 5-5, 85-5, 75-5-5-5.

b). Entre os alumnos que non participaron na evaluación das actividades so 
dous superaron a materia.

c). A inferior das notas do exame final entre os alumnos aprobados foi de 3,5.

4. Conclusións:

Tra-la experiencia realizada obtéñense as seguintes conclusións:

Detectouse unha maior interacción e unha mellor comunicación alumno profesor.

Unha maior participación dos estudiantes nas clases.

A valoración das actividades supuxo unha mellora da evaluación definitiva en relación cos 
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resultados do exame final (xa que 13 alumnos superaron a materia debido á considera-
ción da nota das actividades ó obter no exame final nota inferior a 5).

Sen embargo non existe constancia de que a experiencia realizada repercutise claramen-
te na formacion do alumno nin na comprensión da materia, como poñen de manifesto os 
resultados do exame final.

Detéctase a conveniencia da busqueda de metodoloxias que permitan evaluar o traballo 
en grupo pero tamén o traballo personal.

Chámase a atención sobre a conveniencia dunha estreita coordinación entre os profe-
sores da materia á hora de planificar actividades de control, dada a negativa incidencia 
destas na adicación dos alumnos ó resto das materias.
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Materia: Introducción as Ecuacións Diferenciais Ordinarias

Código: 091204.

Tipo de materia: Troncal.

Titulación: Licenciatura en Matemáticas.

Curso: Segundo.

Profesor: Fernando Costal Pereira

GUIA DOCENTE
Obxectivos da materia

Introducir o alumno no campo das ecuacións diferenciais ordinarias ao tempo que se pon 
de manifesto a importancia da súa aplicación ao estudo de problemas da vida real e se 
fai fincapé nos resultados de existencia de solución, métodos elementais de integración 
e, dun xeito especial, no estudo, tanto desde o punto de vista teórico como práctico, dos 
sistemas lineais.

Contidos

1. Motivacións e xeneralidades. Concepto de solución. Problema de Cauchy

2. Existencia e unicidade de solucións

3. Prolongación de solucións. Solucións maximais

4. Métodos elementais de integración das ecuacións de primeira orde

5. Dependencia da solución respecto das condicións iniciais e da ecuación

6. Sistemas de ecuacións lineais. Propiedades das solucións. Matriz fundamental

7. Sistemas de ecuacións lineais con coeficientes constantes

8. Sistemas autónomos. Espazo de fases para sistemas lineais autónomos no plano

9. Ecuación lineal de orde superior. Ecuacións de coeficientes constantes

10. Aplicacións das ecuacións diferenciais

Bibliografía básica e complementaria

W.E. BOYCE e R. C. DI PRIMA, Ecuaciones Diferenciales y Problemas con Valores de Fron-
tera, Limusa, 1996.

M. BRAUN, Ecuaciones Diferenciales y sus Aplicaciones, Grupo Editorial Iberoamérica, 
1990

E. A. CODDINGTON e N. LEVINSON, Theory of Ordinary Differential Equations, McGraw-Hill, 
1955.

C. FERNÁNDEZ PÉREZ, Ecuaciones Diferenciales, vol.1, 1992.

C. FERNÁNDEZ PÉREZ e J. M. VEGA MONTANER, Ecuaciones Diferenciales, vol. 2, 1996.
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M. M. GUTERMAN e Z. H. NITECKI, Differential Equations. A first Course, Saunders College 
Publishing, 1992.

R. K. NAGLE e E. B. SAFF, Fundamentos de Ecuaciones Diferenciales, Addison Wesley 
Iberoaméricana, 1992.

S. NOVO, R. OBAYA e J. ROJO, Ecuaciones y Sistemas Diferenciales, McGraw-Hill, 1995.

G. F. SIMMONS, Ecuaciones Diferenciales, McGraw-Hill, 1993.

SOTOMAYOR, Liçoes de Equaçoes Diferenciais Ordinarias, I.M.P.A., 1979.

D. ZILL, Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones, Grupo Editorial Iberoamérica, 1988.

Competencias

Comprender, asimilar e saber expresar con rigor, os conceptos e técnicas que se desen-
volven no programa. Dun xeito especial, deberá ser quen de aplicar os resultados rela-
tivos á existencia e unicidade de solución dunha ecuación diferencial ordinaria, resolver 
algunhas ecuacións diferenciais mediante a aplicación dalgúns dos métodos elementais 
e resolver sistemas lineais e ecuacións de orde superior, ambas as dúas con coeficientes 
constantes. Ademais, deberá saber analizar, desde o punto de vista cualitativo, un sis-
tema diferencial lineal autónomo no plano e aplicar as técnicas estudadas a problemas 
elementais da Física, Química, Bioloxía, Socioloxía, etc.

Metodoloxía da ensinanza

A materia, de 7,5 créditos (4,5 T + 3 P), impártese coa axeitada proporción entre teoría e 
práctica e procúrase fomentar o interese e a participación do alumnado ante a teoría das 
ecuacións diferenciais e as súas aplicacións a distintos problemas concretos. O alumna-
do disporá de referencias bibliográficas apropiadas e concretas para cada un dos temas, 
así como de “Boletíns de Problemas” cos que poderá poñer a proba en cada momento o 
nivel acadado na súa preparación da materia e as súas posibilidades de cara á supera-
ción do exame final.

Sistema de avaliación da aprendizaxe

Exame final escrito que permita comprobar o coñecemento adquirido en relación aos 
conceptos e resultados da materia e a capacidade de aplicación dos mesmos a casos 
concretos, tanto de carácter teórico como aplicado.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para superala

Aínda que é difícil de computar o tempo necesario, xa que depende do grao de formación 
e das habilidades de cada alumno, pódese considerar que para un alumno medio debe-
ría ser suficiente unha dedicación de hora e media por cada hora de clase impartida.

Recomendacións para o estudo da materia

O alumno deberá manexar con soltura os temas estudados nas materias “Introdución á 
Análise Matemática”, “Cálculo Diferencial e Integral” e “Diferenciación de Funcións de Va-
rias Variables Reais”. Partindo desta situación, deberá traballar con regularidade e rigor, 
así como acudir ás clases dun modo participativo e preguntar, tanto na clase como nas 
titorías, cantas dúbidas lle poidan xurdir en relación coa materia.
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PROXECTO
OBXECTIVOS:

• Estimular a autoaprendizaxe, comprensión e consolidación de coñecemen-
tos adquiridos por parte dos estudantes.

• Potenciar o nivel de participación nas clases e a interacción alumno/profesor.

• Promover a familiarización con algúns dos libros incluídos nas referencias 
bibliográficas do programa.

• Concienciar os estudantes, a través de numerosos exemplos, da importan-
cia da materia dentro do campo das matemáticas, así como do seu enorme 
interés pola sua aplicación ó estudio de problemas de muitas outras áreas 
do saber.

• Acadar un mínimo coñecemento do manexo dalgún software en relación cos 
obxectivos e contidos do programa da materia. Faríase fincapé na utilización 
das ferramentas informáticas como axilizadoras, pero non sustitutivas, dos 
cálculos para obter solucións, tanto exactas como aproximadas de ecua-
cións diferenciais ordinarias, e como instrumentos de visualización rápida 
de solucións , órbitas etc...

PLAN DE ACTUACIÓN:

• Nas clases seminario plantexaranse cuestións e problemas para ser discu-
tidos e resoltos conxuntamente entre os alumnos e o profesor. En ocasións, 
as cuestións e problemas serán plantexados para que os alumnos lles dean 
resposta sin contar coa axuda do profesor. En este caso, aqueles que o 
desexen poderán entregar as súas respostas ao final da clase. Os traballos 
entregados voluntariamente serán corrixidos e cualificados. Encargarase ta-
mén un traballo para facer en grupo e desenvolver fora das clases, mais con 
asistencia titorial, para entregar nun prazo que se fixará oportunamente. 
Ditos traballos serán defendidos en clase polos autores do mesmo, e serán 
cualificados.

• A nota final (NF) obterase a partires da nota do exame final (NEF) e da 
obtida durante o curso (NC) seguindo o algoritmo indicado a continuación: 
NF=0.7 NEF + máx {0.3 NC, 0.3 NEF}

• Nas clases teóricas e prácticas de pizarra promoverase a participación dos 
alumnos animandoos non solo a facer as preguntas que consideren opor-
tunas sobre a materia senón tamén plantexandolles abundantes cuestións 
que servirán para propiciar o debate durante a exposición da teoría e a 
resolución de problemas.

• Os alumnos disporán de boletíns de problemas, nos que se incluen exerci-
cios que se consideran de interés para a mellor comprensión e aprendizaxe 
da materia, contribuindo dese xeito a mellora da formación do alumno. Ta-
mén están incluídos moitos problemas de exames de anos anteriores. Aque-
les problemas nos que teñan dúbidas serán resoltos con detalle na clase.
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• Os alumnos tomarán contacto con programas informáticos en relación á 
resolución de problemas propios da materia (obtención de solucións, tanto 
exactas como aproximadas, de ecuacións diferenciais ordinarias, visualiza-
ción de solucións, diagramas de fases...).

• Nas “titorías activas” se resolverán as dúbidas que plantexen os alumnos así 
como as que xurdan na reunión.

RECURSOS MATERIAIS:

• Un ordenador portátil e un canón de vídeo para levar habitualmente á aula, 
como apoio á docencia: exposición da materia, ilustración do manexo do 
software na aula, mostrar páxinas Web de interese para a materia, etc.

• Dotación de licencias dos programas mencionados con anterioridade para o 
uso do alumnado.

RECURSOS HUMANOS:

• Precisaría de axuda de expertos en informática para o deseño das prácticas 
de informática, tanto en relación co manexo do software como para a elec-
ción de actividades axeitadas.

• Axuda para a virtualización da materia.

• Axuda por parte de persoal contratado a tal fin para a corrección dos proble-
mas propostos como controis periódicos. É previsible que cada dúas semanas 
deba corrixir uns vinte exames con catro ou cinco exercicios breves cada un.

MEMORIA
1. PROGRAMACIÓN DO CURSO

Resumo de obxectivos:

• Estimular a autoaprendizaxe, comprensión e consolidación de coñecemen-
tos adquiridos por parte dos estudiantes. Potenciar o nivel de participación 
nas clases e a interacción alumno/profesor.

• Promover a familiarización con libros, en especial algúns dos incluídos nas 
referencias bibliográficas do programa.

• Concienciar os estudiantes, a través de numerosos exemplos, da importan-
cia da materia dentro do campo das matemáticas, así como do seu enorme 
interés pola sua aplicación ó estudio de problemas de moitas outras áreas 
do saber.

• Acadar un mínimo coñecemento do manexo dalgún “software” en relación 
cos obxectivos e contidos do programa da materia, facendo fincapé na uti-
lización das ferramentas informáticas como axilizadoras, pero non sustitu-
tivas, dos cálculos para obter solucións, tanto exactas como aproximadas, 
de ecuacións diferenciais ordinarias e como instrumentos de visualización 
rápida de solucións , órbitas etc...
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Esquema da metodoloxía utilizada

• Nas clases teóricas e prácticas de pizarra, ademais da exposición por parte 
do profesor da materia do programa, tratouse de promover a participación 
dos alumnos animandoos non soamente a facer as preguntas que conside-
rasen oportunas sobre a materia exposta polo profesor, senón tamén plan-
texándolles numerosas cuestións que serviron, e xusto decir que unhas ve-
ces con mais éxito que outras, para propiciar o debate sobor das mesmas.

• Nas clases seminario fomentouse a participación dos alumnos nas discu-
sións sobre cuestions relacionadas cá materia, plantexadas unhas veces 
polos propios alumnos e outras polo profesor. O grado de participación aquí 
foi mais alto que nas clases teóricas e prácticas, quizais contribuiu a esto o 
feito de ser os grupos menos numerosos.

• En distintas ocasións ao longo do curso, proporcionáronselle os alumnos 
boletíns de problemas, nos que se incluiron exercicios que se consideran de 
interés para a mellor comprensión e aprendizaxe da materia, contribuindo 
dese xeito a mellora da formación do alumno. Unha parte dos exercicios 
incluidos, foron propostos en exames de cursos pasados, o que lle da ó 
alumno unha idea do tipo de exame que se vai encontrar.

• Facendo uso das ferramentas informáticas, mostrouse a maneira de poder 
obter solucións, tanto exactas como aproximadas, de ecuacións e sistemas 
de ecuacións diferenciais ordinarias, utilizando o programa matemático de 
cálculo simbólico Maple. Fíxose fincapé en que si ben a utilización destas 
ferramentas resultan de gran utilidade como axilizadoras, non poden ser 
sustitutivas dos cálculos, pois estamos a falar de futuros matemáticos.

• Propuxéronse en clase traballos para facer en grupo e desenvolver fora das 
clases, mais con asistencia titorial. A participación era voluntaria para os 
alumnos. Os traballos presentados foron correxidos e cualificados.

• En duas ocasións, plantexáronse na clase cuestións para que os alumnos in-
dividualmente lles deran resposta sin contar cá axuda do profesor. A entrega 
das súas respostas ao final da clase era voluntaria. Os traballos entregados 
foron correxidos e cualificados .

Procedemento para a cualificación :

4. A principio do cuatrimestre informouse ós alumnos de que:

• As actividades realizadas ao longo do cuatrimestre, entrega de traballos 
plantexados, das cuestións que se plantexasen en clase para ser entregadas 
ao final da mesma e a participación de forma activa durante as clases e 
seminarios, sería valorada e proporcionaría unha nota.

• Que a cualificación final obteríase a partir da nota a que se fai referencia no 
apartado anterior e a do examen final de acordo co seguinte algoritmo:

“A nota final (NF) obterase a partires da nota do exame final (NEF) e da obtida polas ac-
tividades realizadas durante o curso (NC) seguindo o algoritmo indicado a continuación:
NF=0.7 NEF + máx {0.3 NC, 0.3 NEF}”
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Deste xeito o 30% da nota final será o maior entre o acadado nas actividades ó longo do 
curso (ata 3 puntos sobre 10) e o 30% da nota do exame (sobre 10 puntos). Dese modo 
non se penaliza ningún dos compoñentes na cualificación .

2. RESULTADOS

Actividades desenvolvidas:

• Na realización dos traballos propostos para facer en grupo e desenvolver 
fora das clases, mais con asistencia titorial, participaron un total de 9 alum-
nos distribuidos en 4 grupos de 2 alumnos e 1 formado por un alumno. As 
cualificacións obtidas foron (sobre 10) de 7 para dous dos grupos, 8, 9 e 10 
para cada un dos tres restantes.

• Das cuestións plantexadas na clase para que os alumnos individualmente 
lles deran resposta sin contar cá axuda do profesor, participaron un total 
de 21 alumnos (algún soamente en unha das ocasións). A pesar de que as 
cuestións plantexadas eran sobre aspectos fundamentais dentro da mate-
ria, as cualificacións foron en conxunto moi baixas.

Resultados de cualificación final

1. A nivel global os resultados de avaliación final foron semellantes os obtidos 
en anos anteriores.

2. A nivel particular, 9 alumnos, con respecto da nota do examen final, viron 
mellorada a sua cualificación a nivel cuantitativo (puntuación) ainda que 
non cualitativo. De estos alumnos, 8 forman parte dos que participaron 
voluntariamente na realización e presentación dalgún dos traballos propos-
tos.

Resumo esquemático de conclusións

Obtívose:

Algo mais de participación dos estudiantes nas clases teóricas, prácticas é seminarios 
cá outros anos.

Algo mais de interacción dos alumnos entre sí especialmente nos seminarios.

Maior manexo da bibliografía por parte dos alumnos que presentaron traballos.

Observouse, doutra banda:

Disminución do tempo dedicado polos estudiantes a profundizar nos contidos teóricos.

Desconexión cá materia por parte dos alumnos nalgúns períodos por teren que presentar 
traballos doutra materia de forma obrigada.

Un maior tempo de dedicación por parte do profesor.
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Materia: Introducción ó Cálculo de Probabilidades.

Código: 091205.

Tipo de materia: Troncal.

Titulación: Licenciatura en Matemáticas.

Curso: Segundo.

Profesores: Angeles Fernández Sotelo e Luis Coladas Uría

GUIA DOCENTE
Obxectivos da materia

Introducir os conceptos básicos do cálculo de probabilidades como modelo para o es-
tudo dos fenómenos aleatorios. Familiarizar ao alumnado cos resultados fundamentais 
do cálculo de probabilidades, estudando con detalle os modelos de variables aleatorias 
unidimensionais.

Contidos

1. Introdución ao cálculo de probabilidades.
Modelos matemáticos. Evolución histórica do cálculo de probabilidades. Revisión prácti-
ca dos conceptos de combinatoria.

2. Espazo de probabilidade.
Situacións determinísticas e aleatorias. Experimentos aleatorios. Espazo mostral. Suce-
sos. Probabilidade. Propiedades.

3. Probabilidade condicionada.
Introdución. Teorema do Produto. Teorema das Probabilidades Totais. Teorema de Bayes. 
Dependencia e independencia de Sucesos.

4. Variable aleatoria unidimensional.
Concepto de variable aleatoria. Espazo de Probabilidade Inducido. Función de Distribu-
ción. Tipos de variables aleatorias. Variables discretas. Variables continuas. Función de 
densidade. Descomposición dunha función de distribución. Transformacións dunha varia-
ble aleatoria.

5. Características das distribucións unidimensionais.
Esperanza matemática. Momentos. Propiedades. Desigualdades relativas a momentos. 
Outras medidas de centralización, dispersión e forma.

6. Funcións xeratrices e funcións características.
Funcións xeratrices de probabilidade e de momentos. Funcións características: Propieda-
des. Fórmula de Inversión. Relación entre características e momentos.

7. Principais distribucións discretas.
Probas de Bernoulli. Distribución Binomial. Distribución de Poisson. Distribución Hiper-
xeométrica. Distribucións de tempos de espera: Xeométrica, binomial negativa. Relacións 
entre as distintas distribucións.

8. Principais distribucións continuas.
Distribución Uniforme. Distribución Normal. Relación coa Binomial e Poisson. Outras dis-
tribucións continuas: Exponencial, Gamma, Beta, .... Outras relacións de interese.
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Bibliografía básica e complementaria

Libros xerais

BARTOSZYNSKI, R.; NIEWIADOMSKA-BUGAJ, M. “Probability and Statistical Inference”. 
Wiley. 1996.

DEGROOT, M.H. “Probabilidades y Estadística”. Addison-Wesley. 1988.

DUDEWICZ, E.J.; MISHRA, S.N. “Modern Mathematical Statistics”. Wiley. 1988.

QUESADA, V.; GARCÍA, A. “Lecciones de Cálculo de Probabilidades”. Ediciones Díaz de 
Santos, S.A..1988.

ROHATGI, V.K. “An Introduction to Probability Theory and Mathematical Statistics”. Wiley. 
1976.

Libros de problemas

CALOT, G. “Exercices de Calcul des Probabilités”. Dunod. 1976.

CUADRAS, C.M. “Problemas de Probabilidades y Estadística. Vol. 1: Probabilidades”. Edi-
ciones Universitarias de Barcelona. 1999 (Hai varias edicións anteriores).

DACUNHA-CASTELLE, D.; DUFLO, M. “Exercices de Probabilités et Statistique”. Masson. 
1982.

LEBOEUF, C. et al. “Exercices corrigés de probabilités”. Ellipses. 1984.

MONTERO, J.; PARDO, L.; MORALES, D.; QUESADA, V. “Ejercicios y problemas de Cálculo 
de Probabilidades”. Ediciones Díaz de Santos. 1988.

RAHMAN, N.A. “Theoretical Exercices in Probability and Statistics”. Griffin. 1983.

RIOS, S. “Ejercicios de Estadística”. Paraninfo. 1989.

WENTZEL, E.S.; OWTSCHAROW, L.A. “Problemas de Cálculo de Probabilidades”. Paraninfo. 
1978.

Competencias

A partir dos conceptos estudados e os coñecementos adquiridos o alumno pode facer o 
estudo de calquera fenómeno aleatorio: construción do espazo de probabilidades aso-
ciado, definición de variables aleatorias sobre o espazo construído e cálculo das súas 
características de centralización, dispersión e forma. Coñece tamén os principais mo-
delos de variables aleatorias, discretos e continuos, así como as relacións entre eles. 
Como consecuencia, o alumno debe ser capaz de modelizar situacións da vida real en 
terminoloxía probabilística, resolvendo os problemas que se presentan en relación cos 
conceptos estudados.



6. Anexo II: Descripción materia a materia das experiencias piloto

[ 231

Avaliación da experiencia piloto de adaptación de materias ao crédito europeo na Facultade de 
Matematicas (2004-05, 2005-06)

Metodoloxía da ensinanza

Clases teóricas. Resolución de boletíns de exercicios, fomentando a participación do 
alumnado. Proposta de exercicios para a súa resolución individualizada.

Sistema de avaliación da aprendizaxe

Exame escrito incluíndo preguntas de teoría ou cuestións teórico-prácticas e problemas. 
O exame valorarase de 0 a 10 puntos. Contemplase a realización de traballos, optativos, 
que serán tidos en conta na cualificación final.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para superala

O tempo de traballo necesario para superar a materia depende moito dos coñecementos 
previos e a destreza do alumno. Normalmente, unha hora diaria de estudo e traballo 
persoal que complemente a asistencia a clase, debería resultar suficiente.

Recomendacións para o estudo da materia

Para superar con éxito a materia, e necesaria a asistencia ás clases teóricas e prácticas, 
e a resolución e revisión dos problemas que se propoñan.

Coa utilización da bibliografía recomendada é posible completar ou ampliar calquera 
tema.

Observacións

Aconsellase cursar previamente: Cálculo diferencial e integral

PROXECTO
As titorías terán lugar no departamento de Estatística e Investigación Operativa (Faculta-
de de Matemáticas), ao que pertencen ambos profesores. Ademais contarase con tito-
rías activas, os martes de 16 a 18 horas na aula de informática 2.

1. OBXECTIVOS DA MATERIA

Os obxectivos xenéricos son: Introducir os conceptos básicos do cálculo de probabilida-
des como modelo para o estudo dos fenómenos aleatorios. Familiarizar ao alumnado 
cos resultados fundamentais do cálculo de probabilidades, estudando con detalle os 
modelos de variables aleatorias unidimensionais.

Ao finalizar o curso os alumnos deben ter adquirido os coñecementos e habilidades 
necesarias para:

• Saber construír o espazo mostral asociado a un experimento aleatorio e defi-
nir unha probabilidade así como calcular numericamente as probabilidades 
de distintos sucesos.

• Ter en conta a información dada pola ocorrencia dun suceso para definir a 
probabilidade condicionada e aplicar as regras do produto, probabilidades to-
tais e Bayes. Coñecer o concepto de sucesos independentes e dependentes.

• Coñecer os distintos tipos de variables aleatorias: Discretas, continuas e 
mixtas.
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• Identificar, distinguir e calcular as distintas medidas de centralización, dis-
persión e forma asociadas a unha distribución

• Manexar funciones xeratrices e características como ferramentas útiles no 
cálculo de probabilidades.

• Distinguir e aplicar os distintos modelos de distribucións discretas e conti-
nuas vistos así como establecer relacións entre elas.

2. PRERREQUISITOS

Esenciais:

Os alumnos que se dispoñen a estudar esta materia deberían ter coñecementos básicos de:

• Diferenciación de funcións reais.

• Integración de funcións reais.

• Series de números reais.

• Combinatoria.

Recomendables:

• Técnicas de resolución de problemas.

3. MATERIAL DOCENTE

• Un programa detallado que cubre os obxectivos da materia.

• A bibliografía recomendada no programa, que o alumno pode atopar sen 
dificultade.

• Os apuntes de clase.

• Os boletíns de problemas que entregarán os profesores e serán resoltos na 
clase ou nos seminarios.

• Material complementario dispoñible no Campus Virtual da USC.

4. NDICACIÓNS METODOLÓXICAS

• A materia consta de seis créditos, distribuídos en sesenta horas de clase, 
das cales aproximadamente 45 son teórico-prácticas e 15 corresponden a 
seminarios. As clases teñen unha duración de 60 minutos e desenvólvense 
na aula asignada. A explicación de cada tema do programa por parte do pro-
fesor irá precedida dunha presentación do mesmo e dos seus obxectivos.

• As clases teóricas desenvólvense intercalando problemas e exemplos entre 
as explicacións teóricas cando se estime oportuno.

• Os seminarios terán un carácter eminentemente práctico, utilizándose ta-
mén para avaliar o aproveitamento do alumnado.

• Nas titorías e titorías activas tratarase de resolver as dúbidas suscitadas 
polos alumnos sobre as clases teórico-prácticas ou sobre os problemas que 
deben resolver.
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• Os alumnos contarán co apoio do campus virtual da USC, a través da 
páxina do curso, para dispoñer de acceso ao programa, bibliografía e aos 
distintos boletíns de exercicios así como a apuntes dalgúns temas e infor-
mación sobre actividades complementarias voluntarias e a ferramentas de 
comunicación.

5. INDICACIÓNS SOBRE A AVALIACIÓN DA MATERIA

• Haberá un exame final teórico-práctico consistente na interpretación dunha 
serie de cuestións ou o desenvolvemento de preguntas de teoría e a resolu-
ción de problemas. A este exame daráselle un peso do 75% na nota final da 
materia.

• A asistencia, participación e aproveitamento de clases, titorías e seminarios 
suporá o 25% da nota final. A súa avaliación realizarase de acordo coas 
liñas de actuación aprobadas pola comisión de docencia do 23-09-2005.

• Dado o caracter experimental do presente curso, no caso de que a cuali-
ficación obtida polo anterior procedemento sexa inferior á cualificación 
do exame final (de 0 a 10), prevalecerá esta última.

Aspectos e criterios a ter en conta

Aspecto Criterios Instrumento Peso

Conceptos da materia Dominio dos coñecementos teóricos 
e prácticos da materia Exame escrito teórico-práctico 75%

Asistencia, traballo e 
participación

-Asistencia a titorías e seminarios
-Participación activa na clase
-Coñecementos demostrados
-Claridade das explicacións
-Esforzo realizado

-Anotacións do profesor.
-Controis realizados nos 
seminarios

25%

De acordo co anterior a nota final y virá expresada pola fórmula y = máx{x, 0’75x + 0’25 
s}, onde x e a cualificación do exame final (de 0 a 10) e s a obtida por asistencia, traballo 
e participación. O procedemento de obtención de s (de 0 a 10) será o acordado entre os 
profesores e os alumnos.

Recomendacións de cara á avaliación

Os principais problemas detectados en cursos anteriores céntranse fundamentalmente en:

Problema detectado Solución proposta

Falta de asistencia a clase e non levar ao día a 
materia, o que provoca un escaso dominio da 
mesma

Asistencia a clase e traballar a materia que se vai 
explicando, realizando os exercicios formulados en 
cada tema

Reducir as explicacións a meros cálculos. Se o 
alumno non xustifica o proceso seguido non pode 
valorarse axeitadamente o dominio da materia

Acompañar os resultados das explicacións 
pertinentes
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No momento de realizar o exame recomendamos

¬ Ler atentamente todas as preguntas.

¬ Contestar con claridade, empregando unha linguaxe precisa.

¬ Interpretar a lóxica dos resultados dos problemas e cuestións propostos.

¬ Repasar detidamente as respostas.

Recomendacións de cara á recuperación

É importante que o alumno que non supere a materia na convocatoria de xuño veña a 
revisar o exame suspenso para comprobar cales foron os seus erros e tratar de corrixi-
los. Normalmente todos os exames teñen a mesma estrutura e os exercicios de exames 
anteriores aparecen nos boletíns traballados ao longo do curso de aí a importancia de 
coñecer os propios fallos e repasar os conceptos.

6. CONTROL DO TEMPO DE TRABALLO DO ALUMNADO

Co obxecto de mellorar a programación do curso cara ao futuro, recollerase información 
sobre o tempo dedicado polo alumnado á preparación da materia, detallado segundo as 
distintas actividades (estudo da teoría, resolución de problemas, seminarios, traballo en 
grupo, titorías e preparación de exames). Esta información non será utilizada para a 
cualificación.

MEMORIA
Introdución

As liñas de actuación para as “Experiencias piloto sobre converxencia ao espazo europeo 
de educación superior”, aprobadas pola Comisión de Docencia da Facultade de Mate-
máticas do día 23 de outubro de 2005, prevén que os profesores participantes deben 
presentar unha memoria final coas conclusións da experiencia. Por outra parte, a ACSUG 
solicita ás titulacións participantes na experimentación do EEES unha avaliación final 
que, entre outros contidos, debe incluír a descrición da experiencia en cada unha das 
materias adaptadas. Por iso, trataremos de presentar unha memoria que siga o esquema 
establecido pola ACSUG.

a) Descrición da situación da materia no plan de estudos, obxectivos e carga docen-
te; evolución previa da materia (número de alumnos, indicadores de rendemento acadé-
mico...)

a.1. Datos descritivos da materia

 Nome: INTRODUCIÓN AO CÁLCULO DE PROBABILIDADES

 Código: 091205

 Tipo de materia: Troncal

 Curso: 2º de Matemáticas (1º ciclo)

 Número de créditos: 3 créditos teóricos + 3 créditos prácticos

 Cuadrimestre: Segundo
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Profesores Idioma Horario titoría

Mª Angeles Fernández Sotelo (Coordinadora) Castelán Martes de 18 a 20 e 
xoves de 13 a 14 e de 16’30 a 19’30 h.

Luís Coladas Uría Castelán Luns e xoves de 16 a 19 h

 Titorías: No Departamento de Estatística e Investigación Operativa (Faculta-
de de Matemáticas), ao que pertencen ambos profesores.

 Titorías activas, os martes de 16 a 18 horas na aula de informática 2.

a.2. Obxectivos da materia

 Os obxectivos xenéricos son: Introducir os conceptos básicos do cálculo de 
probabilidades como modelo para o estudo dos fenómenos aleatorios. Fa-
miliarizar ao alumnado cos resultados fundamentais do cálculo de probabili-
dades, estudando con detalle os modelos de variables aleatorias unidimen-
sionais.

 Ao finalizar o curso os alumnos deben ter adquirido os coñecementos e 
habilidades necesarias para:

• Saber construír o espazo mostral asociado a un experimento aleatorio e 
definir unha probabilidade así como calcular numericamente as proba-
bilidades de distintos sucesos.

• Ter en conta a información dada pola ocorrencia dun suceso para definir 
a probabilidade condicionada e aplicar as regras do produto, probabili-
dades totais e Bayes. Coñecer o concepto de sucesos independentes e 
dependentes.

• Coñecer os distintos tipos de variables aleatorias: Discretas, continuas 
e mixtas, así como as súas transformacións.

• Identificar, distinguir e calcular as distintas medidas de centralización, 
dispersión e forma asociadas a unha distribución

• Manexar funcións xeratrices e características como ferramentas útiles 
no cálculo de probabilidades.

• Distinguir e aplicar os distintos modelos de distribucións discretas e 
continuas vistos así como establecer relacións entre elas.

a.3. Evolución previa da materia

 Os datos de numero de alumnos e rendemento académico dos tres cursos 
anteriores veñen resumidos na táboa seguinte, na que se indican para cada 
curso o numero de alumnos, a porcentaxe sobre matriculados e a porcen-
taxe sobre presentados das distintas cualificacións na convocatoria de xuño 
pois é a mais axeitada para comparala mais adiante cos datos dispoñibles 
do presente curso.
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05 
Cualif

05% 
Total

05% 
Pres

04 
Cualif

04% 
Total

04% 
Pres

03 
Cualif

03% 
Total

03% 
Pres

NP 12 25 18 32,73 15 35,71

Sup 12 25 33,33 12 21,82 32,43 8 19,05 29,63

Aprob 12 25 33,33 11 20 29,73 8 19,05 29,63

Notable 6 12,5 16,67 11 20 29,73 8 19,05 29,63

Sobres 4 8,33 11,11 1 1,82 2,7 1 2,38 3,7

MH 2 4,17 5,56 2 3,64 5,41 2 4,76 7,41

Matriculados 48 55 42

Presentados 36 75 37 67,27 27 64,29

Superan 24 50 66,67 25 45,45 67,57 19 45,24 70,37

b) Deseño da adaptación: novas metodoloxías docentes (obxectivos e deseño)

Ao comezo do cuadrimestre, o primeiro día de clase informouse aos alumnos da posta en 
marcha da experiencia sobre implantación do EEES e de que a materia “Introdución ao 
Calculo de Probabilidades” formaba parte da dita experiencia. A información sobre esta 
cuestión e toda a relativa ao desenvolvemento do curso estaba na documentación entre-
gada aos alumnos e foi incluída tamén entre o material dispoñible na USC Virtual.

Metodoloxía

• A materia consta de seis créditos, distribuídos en sesenta horas de clase, 
das cales aproximadamente 45 son teórico-prácticas e 15 corresponden a 
seminarios. As clases teñen unha duración de 60 minutos e desenvólvense 
na aula asignada. A explicación de cada tema do programa por parte do pro-
fesor vai precedida dunha presentación do mesmo e dos seus obxectivos.

• As clases teóricas desenvolvéronse intercalando problemas e exemplos en-
tre as explicacións teóricas cando se estimou oportuno.

• Os seminarios tiveron un carácter eminentemente práctico, utilizándose ta-
mén para avaliar o aproveitamento do alumnado. Fomentouse a asistencia 
e participación nos mesmos.

• Nas titorías e titorías activas trataríase de resolver as dúbidas suscitadas 
polos alumnos sobre as clases teórico-prácticas ou sobre os problemas a 
resolver. A realidade demostrou que participación do alumnado nestas 
actividades foi mínima.

• Os alumnos contaron co apoio do campus virtual da USC, a través da 
páxina do curso, para dispoñer de acceso ao programa, bibliografía e aos 
distintos boletíns de exercicios así como a apuntes dalgúns temas e informa-
ción sobre actividades complementarias voluntarias e a ferramentas de co-
municación. E importante resaltar que a maioría dos alumnos accedeu aos 
materiais se ben o uso das ferramentas de comunicación (”foros” e correo) 
foi moi escaso, debido sen dúbida as facilidades para unha comunicación 
mais directa.
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Material entregado

• Un programa detallado que cubre os obxectivos da materia.

• A bibliografía recomendada no programa, que o alumno pode atopar sen 
dificultade.

• Os alumnos dispuxeron de cinco boletíns de problemas, que se foron entre-
gando ao longo do curso e tamén estaban dispoñibles no curso virtual para 
os que, por distintas razóns, non asistían a clase. Os boletíns eran correlati-
vos coa materia e contiñan tamén os exercicios de exame de convocatorias 
anteriores (dende 1994 á actualidade), o que permite aos alumnos coñecer 
o grao de dificultade dos mesmos. Tamén se entregou un “boletín de repa-
so” para entregar resolto, con caracter voluntario, e incluíuse outro no curso 
virtual.

• Material complementario dispoñible no Campus Virtual da USC.

c) Adaptación ao ECTS: cuantificación do traballo do alumno; criterios; aplicación

Dentro da experiencia piloto sobre implantación do EEES, e dado este caracter experi-
mental e voluntario no presente curso 2005-2006,  a asistencia, traballo e participación 
foi cuantificada cun peso do 25% como se explica no apartado d) seguinte. Non se levou 
a cabo ningunha redución no número de horas lectivas.

d) Métodos de avaliación

• Realizouse un exame final teórico-práctico que incluía unha pregunta de 
teoría e a resolución de tres problemas. A este exame déuselle un peso do 
75% na nota final da materia.

• A asistencia, participación e aproveitamento de clases, titorías e semina-
rios supuxo o 25% da nota final. Os criterios utilizados foron a asistencia 
e participación nos seminarios, entrega de traballos (exercicios resoltos) e 
controis, en datas non anunciadas previamente, realizados nos seminarios.

• Dado o caracter experimental do presente curso, cando a cualificación 
obtida polo anterior procedemento foi inferior á cualificación do exame 
final (de 0 a 10), prevaleceu esta última.

De acordo co anterior a nota final y veu expresada pola fórmula y = máx{x, 0’75x + 0’25 
s}, onde x e a cualificación do exame final (de 0 a 10) e s a obtida por asistencia, traballo 
e participación.

e) Resultados académicos: análises de cualificacións dos alumnos tanto globalmen-
te como por actividades

Os resultados académicos na convocatoria de xuño do presente curso, cos mesmos crite-
rios explicados no apartado a) para os cursos anteriores son os seguintes
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06 Cualif 06% Total 05% Pres

NP 13 23,64

Sup 11 20 26,19

Aprob 13 23,64 30,95

Notable 12 21,82 28,57

Sobres 4 7,27 9,52

MH 2 3,64 4,76

Matriculados 55

Presentados 42 76,36

Superan 31 56,36 73,81

Apreciase que o numero de alumnos presentados é superior ao de cursos anteriores, de-
bido sen dúbida a que se incentivou a asistencia a clase. Dado que o número de aproba-
dos sobre presentados é tamén superior, a porcentaxe de alumnos que superan a materia 
na convocatoria de xuño parece significativamente superior ao de cursos anteriores.

Na táboa que se inclúe como Anexo 1 analizase a influencia sobre a cualificación final 
da consideración da participación e asistencia. Inclúense as cualificacións dos alum-
nos presentados, por orde decrecente de cualificación final (antes de redondear á alza). 
Comprobase como, loxicamente, os alumnos con moi boa cualificación no exame non 
se viron beneficiados polo novo sistema pero varios (catro) que tiñan o exame suspenso 
pasaron a ter unha nota final de aprobado (o último aprobado é o que figura co número 
31). Comprobase tamén como a maior parte dos alumnos presentados a exame teñen 
unha cualificación superior a 7 en participación e asistencia, o que significa que asistiron 
asiduamente aos seminarios.

f) Enquisas de esforzo e opinión dos alumnos: estimacións de carga de traballo; 
grao de satisfacción coa adaptación; problemas existentes

Na documentación entregada o primeiro día de clase anunciábase aos alumnos:

Co obxecto de mellorar a programación do curso cara ao futuro, recollerase información 
sobre o tempo dedicado polo alumnado á preparación da materia, detallado segundo 
as distintas actividades (estudo da teoría, resolución de problemas, seminarios, traballo 
en grupo, titorías e preparación de exames). Esta información non será utilizada para 
a cualificación.

Para levar a cabo isto e para avaliar o grao de satisfacción entregouse unha enquisa 
(Anexo 2) que responderon 14 alumnos e da que se obteñen as seguintes conclusións:

Estimación de carga de traballo persoal: Figura na táboa seguinte
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Enquisa Teoría Probl. 
Seminario Trab. entregar Preparac. 

Exame

Horas Semana Horas Semana Total Horas

1 3 1 4 60

2 3 1,5 4 15

3 6 3 10 40

4 6 2 3 38

5 3 2 5 50

6 7 5 1 12

7 4 1 10 15

8 1 3 8 30

9 5 1 10 65

10 2 2 8 5,5

11 2 2 8 5,5

12 1 1 1 3

13 6 4 9 5

14 4 2 8

Media 3,79 2,18 6,36

(A última columna parece escasamente fiable pois aparentemente uns alumnos dan o 
promedio semanal mentres que outros dan o total. Por iso, non obtemos a media).

Grao de satisfacción: Unicamente responden 11 alumnos que, en xeral, se mostran 
satisfeitos coa experiencia se ben algúns manifestan o temor de que a xeneralización do 
sistema supoña unha carga de traballo excesivo para eles.

Problemas: Algúns dos comentarios consideran negativa a realización dun único exame 
final suxerindo unha avaliación mais continuada incrementando o número de traballos 
a entregar polos alumnos. Tamén hai alumnos que consideran que as clases dedican 
demasiado tempo ao estudo da teoría, que se podería diminuír proporcionando material 
cos contidos correspondentes.

g) Avaliación da experiencia polos profesores; perspectivas de futuro (cambios a 
introducir)

• O novo sistema incentiva a asistencia a clase o que redunda nun mellor 
aproveitamento da docencia.

• O anterior, xunto co sistema de avaliación, mellora a cualificación do 
alumnado.

• Sería conveniente realizar actuacións que melloren o traballo autónomo dos 
alumnos.
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• A implantación do EEES supón un incremento de traballo para o profesora-
do, que debería ter algún tipo de recoñecemento, tanto en horas de docen-
cia como para outros efectos.

• Globalmente, a experiencia resultou positiva.



6. Anexo II: Descripción materia a materia das experiencias piloto

[ 241

Avaliación da experiencia piloto de adaptación de materias ao crédito europeo na Facultade de 
Matematicas (2004-05, 2005-06)

ANEXO 1. Cualificacións obtidas en xuño de 
2006 polos alumnos presentados ao exame final

Núm Exame Seminario Nota Final Diferenza

(Nota-Exame)

1 10 7,3 10 0

2 9,75 9,4 9,75 0

3 9,5 8,125 9,5 0

4 9 8,125 9 0

5 8,75 8,75 0

6 8,75 8,125 8,75 0

7 8,75 7,075 8,75 0

8 7,95 4 7,95 0

9 7,7 7,975 7,76875 0,06875

10 7,5 7,6 7,525 0,025

11 7,5 7,375 7,5 0

12 7,15 8,5 7,4875 0,3375

13 7 8,2 7,3 0,3

14 7,1 7,1 0

15 7 7,15 7,0375 0,3375

16 7 7,15 7,0375 0,3375

17 6,8 7 6,85 0,05

18 6,55 7,75 6,85 0,3

19 6,5 7 6,625 0,125

20 6,45 7,15 6,625 0,175

21 6 7 6,25 0,25

22 6,25 , 6,25 0

23 5,5 8,125 6,15625 0,65625

24 5,55 7,975 6,15625 0,60625

25 5,25 7,3 5,7625 0,5125

26 5,65 4,6 5,65 0

27 4,65 8,5 5,6125 0,9625

28 4,55 8,8 5,6125 1,0625
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29 4,75 7,075 5,33125 0,58125

30 5 4,15 5 0

31 3,75 8,125 4,84375 1,09375

32 3,1 8,575 4,46875 1,36875

33 4,35 4 4,35 0

34 3 7,375 4,09375 1,09375

35 2,75 7,15 3,85 1,1

36 3,75 0 3,75 0

37 2,55 7,15 3,7 1,15

38 3,5 3,5 0

39 1,75 7,75 3,25 1,5

40 1,5 7 2,875 1,375

41 1,25 7 2,6875 1,4375

42 0,5 0,5 0
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ANEXO 2. Enquisa sobre satisfacción do 
alumnado
Materia: Introdución ao Cálculo de Probabilidades. 
Curso 2005-2006. Segundo cuadrimestre.

Co obxectivo de coñecer as necesidades reais e os cambios que se deberían dar para a 
implantación do novo sistema e por outra parte axudar ao resto do estudantado e a vos 
mesmos no camiño cara a Converxencia  Europea, rogámosche dediques uns minutos do 
teu tempo a contestar seriamente a algunhas cuestións que consideramos de interese.

Estimacións de carga de traballo persoal

Indica o número medio de horas semanais que dedicaches á preparación da materia

1. Horas de traballo da teoría …………………………..........

2. Horas de traballo dos problemas dos seminarios……..

3. Horas de traballo dos problemas para entregar ……...

4. Horas de traballo en grupo …………………………..........

5. Horas de traballo para preparar o exame ……………....

Grao de satisfacción coa adaptación

Comenta se o novo modelo de ensinanza-aprendizaxe che resultou mais ou menos satis-
factorio que o método tradicional e en que medida
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Materia: Curvas e Superficies

Código: 091301

Tipo de materia: Troncal

Titulación: Licenciatura en Matemáticas

Curso: Terceiro

Profesor: Luis María Hervella Torrón

GUÍA DOCENTE
Obxectivos da materia

Manexo do método do triedro móbil (Triedro de Frenet) para o estudio da teoría local 
de curvas, analizando en profundidade as ideas de curvatura e torsión. Estudio das su-
perficies regulares mediante as suas coordenadas, introducindo os conceptos de plano 
tanxente, diferencial dunha aplicación entre superficies e formas fundamentais. 

Coñecemento e manexo da curvatura de Gauss e curvaturas normais. Demostración e 
comprensión do Teorema egregium de Gauss.

Contidos

1.- Curvas regulares. Parámetro lonxitude de arco
Definicións. Exemplos. Vector e recta tanxentes. Parámetro lonxitude de arco. Curvas de 
velocidade unidade.

2.- Curvatura, torsión, triedro de Frenet. 
Curvatura e torsión dunha curva. Interpretación xeométrica. Fórmulas de Frenet-Serret.

3.- Teorema fundamental de curvas
Transformacións lineares.Traslacións.Transformacións afíns. Isometrías e movementos 
ríxidos.
Orientación. Teorema fundamental.

4.- Superficies regulares
Definicións básicas. Exemplos. Cambio de parámetros. Funcións diferenciables sobre su-
perficies. 
O plano tanxente. Diferencial dunha aplicación.

5.- A primeira forma fundamental
A primeira forma fundamental. Aplicacións.

6.- A xeometría da aplicación de Gauss
A segunda forma fundamental. Curvaturas normais. Teoremas de Meusnier e Euler.
Liñas de curvatura. Clasificación dos puntos dunha superficie. Indicatriz de Dupin.
Direccións conxugadas.

7.- A aplicación de Gauss en coordenadas locais
Ecuacións de Gauss e Weingarten. Ecuacións diferenciais das liñas asintóticas e de cur-
vatura.
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8.- Aplicacións entre superficies
Isometrías. Aplicacións conformes.

9.- Teorema de Gauss
Ecuacións de Codazzi-Mainardi. Teorema Egregium de Gauss. Teorema de Bonnet.

10.- Aplicacións prácticas
Superficies de revolución. Superficies regradas. Superficies minimais.

Bibliografía básica e complementaria

Araújo, P.V. Geometria Diferencial. Coleçao Matemática Universitária. IMPA, Rio de Janei-
ro. 1998

Carmo, M.P.do. Geometría diferencial de curvas y superficies. Alianza ed. Madrid 1990.

Cordero, L.A., Fernandez, M., Gray, A. Curvas y superficies con Mathematica. Addison-
Wesley Iberoamericana. 1994.

Fedenko, A. Problemas de geometría diferencial. Mir. Moscú 1981.

Hsiung, C. C. A first course in differential geometry. Wiley. New York 1981.

Klingenberg, W. Un curso de geometría diferencial. Alhambra ed. Madrid 1973.

Lipschutz, L.M. Geometría diferencial. Schaum. Colombia 1971.

López de la Rica, A; de la Villa Cuenca, A. Geometría diferencial. Edit. Clagsa, Madrid 
1997. 

Milman, R.S., Parker, G.D. Elements of differential geometry. Prentice Hall.New J. 1977. 

Vaisman, I. A first course in differential geometry. Marcel Dekker.New York 1984.

Competencias

- Identificar as curvas regulares, aillando singularidades.

- Coñecemento e manexo da curvatura e da torsión dunha curva regular me-
diante o triedro de Frenet.

- Identificación de superficies abstractas e superficies regulares. Manexo do 
seu plano tanxente.

- Utilización da aplicación de Gauss para o estudo local dunha superficie 
regular. 

- Coñecemento das curvaturas normais dunha superficie, e das curvaturas 
principais cara a definición e manexo da curvatura de Gauss e da curvatura 
media.

- Utilización do anterior para o estudo de superficies coñecidas (superficies de 
revolución, regradas e minimais).

- Utilización de paquetes informáticos para a visualización de superficies e o 
cálculo dos seus elementos.
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Metodoloxía da ensinanza

Catro horas de teoría e dúas horas de problemas e seminarios á semana.

Nas clases de problemas e seminarios resolveranse os exercicios propostos nas horas de 
teoría e as dúbidas que poidan xurdir.

Mediante o uso de ordenador faránse exercicios prácticos de cálculo de curvaturas.

Sistema de avaliación da aprendizaxe

- Probas periódicas e exame final escrito.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para superala

Horas presenciais:
teóricas: 60
problemas: 15
seminarios: 15

Horas non presenciales: 8 horas/semana x 12 semanas: 96 horas
Horas de preparación do exame final: 30 horas
Total volumen de traballo: 216 horas

Recomendacións para o estudo da materia

Materias que se aconsella cursar previamente: 

Alxebra lineal e multilineal, Topoloxía, Diferenciación de funcións de varias variables 
reais, 

Integración de funcións de varias variables reais, Introducción as ecuacións diferenciais 
ordinarias.

Observacións

É moi importante o traballo diario para levar a materia ao dia e poder seguir o desenrrolo 
desta materia que é moi constructiva e intuitiva.

PROXECTO
OBXECTIVOS:

• Potenciar a autoaprendizaxe e a comprensión da materia por parte dos es-
tudantes.

• Promover un alto nivel de participación nas clases e de interacción estudan-
te/profesor.

• Acadar un grao satisfactorio de familiaridade con algúns dos libros incluídos 
nas referencias bibliográficas do programa en particular co libro de do Car-
mo “Geometría diferencial de Curvas e Superficies”

• Tomar conciencia, a través de exemplos concretos, da importancia da mate-
ria a tratar en si mesma e tamén en relación a outras materias do plano de 
estudos e incluso doutras ciencias.
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• Intentar que a colaboración nas clases sexa tan forte que o exame final sexa 
xa so de tránite para os alumnos que sigan o curso.

PLAN DE ACTUACIÓN:

• Nas clases seminario plantexaranse cuestións e problemas para que os 
alumnos lles dean resposta na propia clase ou en clases posteriores. Pla-
tearánse traballos que terán que ser expostos e evauados na aula, tanto 
por mín como polos outros compañeiros. Estos traballos valoraránse pola 
súa exposición e polo seu contido matemático. Tódolos alumnos farán 2 
traballos individuais ó longo do curso, onde entregarán resoltos problemas 
similares ós do examen final. Ao remate do cuadrimestre as notas de todos 
estos traballos serán tidas moi en conta para aprobar a materia.

• Nas clases teóricas e prácticas de pizarra promoverei a participación dos 
alumnos facilitando resumes dos contidos da clase .Premeditadamente, 
eses resumes non conteñen toda a información que se pretende que os 
alumnos teñan que aprender (por exemplo, non figura neles case ningunha 
demostración). Trátase con elo de non perder a atención dos estudantes du-
rante as explicacións. Por outra banda, nos esquemas intercálanse abundan-
tes preguntas que servirán para propiciar o debate antes da súa completa 
resolución pola miña parte o por parte dos propios estudantes, se é o caso.

• Os alumnos disporán de boletíns de problemas como en anos anteriores. 
Trátase dun compendio de problemas interesantes extraidos da bibliografía 
ou plantexados por outros profesores do departamento cando impartiron 
esta mesma materia. Neses boletíns están incluídos moitos problemas de 
exames de anos anteriores cuxa resolución exporei nas clases co máximo 
detalle posible e en canto dispoña de tempo suficiente.

• Nas aulas de informática do centro os alumnos tomarán contacto con progra-
mas informáticos en relación á resolución de problemas propios da materia.

• Na titoría activa dos mércores , plantearé problemas que terán que resolver 
individualmente e que me entregarán, todo eso nun tempo non mayor dunha 
hora. Na otra hora, resolverei os problemas e discutiremos sobre eles.

RECURSOS:

• Precisaría de axuda para o deseño das prácticas nas aulas de informática, 
tanto en relación co manexo do software como para a elección de activida-
des axeitadas.

• Para a corrección dos problemas propostos e para propones novos proble-
mas conto ca axuda dun monitor .

• Dotación de licencias do programa Mathematica para as aulas de informáti-
ca da Facultade de Matemáticas. Este é o software que me resulta máis fa-
miliar e co que traballo habitualmente, pero a Facultade carece de licencias 
para os estudantes.

 AVALIACIÓN:

• A resolución dos problemas que se propoñen durante o curso e que irán 
entregando nos prazos marcados será un 20% da nota.
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• No titoría activa dos mércores faremos probas sobre a materia que se deu 
na seman anterior , o que valerá outro 20% da nota .

• O exame final terá mayor peso e representará o 60% .

• Se é posible haberá alumnos que terán avaliación continua

MEMORIA
Cualificación de 1-10 sobre a consecución dos OBXECTIVOS plantexados:

• Potenciar a autoaprendizaxe e a comprensión da materia por parte dos es-
tudantes

• Promover un alto nivel de participación nas clases e de interacción estudan-
te/profesora.

• Acadar un grao satisfactorio de familiaridade con algúns dos libros incluídos 
nas referencias bibliográficas do programa en particular co libro de Do Car-
mo : “Geometría diferencial de Curvas e Superficies”

• Tomar conciencia, a través de exemplos concretos, da importancia da mate-
ria a tratar en si mesma e tamén en relación a outras materias do plano de 
estudos e incluso doutras ciencias.

Intentar que a colaboración nas clases sexa tan forte que o exame final sexa xa so de 
tránite para os alumnos que sigan o curso .

Penso que as titorias dos mércores foron as horas mais aproveitadas no aprendizaxe da 
asinatura. Foron importantísimas a hora de puntuar os alumnos e grazas a estas clases 
moitos alumnos tiveron avalización continua.

O numero de aprobados neste grupo experimental da materia foi superior o outro grupo 
que seguía liñas tradicionais.
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Materia: Inferencia Estatística.

Código: 091303.

Tipo de materia: Troncal.

Titulación: Licenciatura en Matemáticas.

Curso: Terceiro

Profesores: José Manuel Prada Sánchez e Wenceslao González Manteiga

GUIA DOCENTE E PROXECTO
O presente proxecto estrutúrase sobre a base do documento que contén o programa 
desta materia e móstrase na páxina web da Universidade, sección centros, Facultade de 
Matemáticas.

Segue as recomendacións para a actualización da docencia de primeiro ciclo durante o 
curso 2005-06, así como os obxectivos sinalados no documento sobre este tipo de liñas 
de actuación relativas á converxencia ao espazo europeo de educación superior, aproba-
dos en comisión de docencia o día 23-09-05.

Obxectivos da materia

Introducir os principios básicos da Inferencia Estatística, utilizando como ferramenta de 
traballo o Cálculo de Probabilidades desenvolvido nas materias Introdución ao Cálculo de 
Probabilidades e Vectores Aleatorios. 

Contidos 

TEMA 1.- ESTATÍSTICA MATEMÁTICA: PRELIMINARES. 

-  Fontes, evolución, obxecto e método da estatística. 

-  Conceptos de poboación, mostra e estatístico. 

-  Principios metodolóxicos da inferencia estatística: conceptos de estimación 
puntual, intervalo de confianza e contraste de hipótese.

TEMA 2.- DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA. CUANTILES E MOMENTOS MOSTRAIS

-  Converxencia de sucesións de variables aleatorias. Leis débiles e fortes dos 
grandes números. Teorema Central do Límite.

-  Distribución empírica. Estatístico de Kolmogorov-Smirnov. Aplicacións. 

-  Mostra ordenada: cuantiles muestrales. Distribucións asociadas. 
Aplicacións.

-  Momentos mostrais. Distribucións asociadas.

TEMA 3.- INFERENCIA EN POBOACIÓNS NORMAIS. 

-  Distribución da media e varianza mostrais: distribución X2 de Pearson. Teo-
rema de Fisher. Aplicacións.
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-  Estatístico e distribución t de Student. Aplicacións. 

-  Distribución da diferenza de medias mostrais. Aplicacións. 

-  Distribución do cociente de cuasivarianzas mostrais: distribución F de 
Snedecor. 

Aplicacións.

TEMA 4.- O PRINCIPIO DE SUFICIENCIA.

-  Concepto de estatístico suficiente. 

-  Criterios para identificar un estatístico suficiente. Teorema de factorización. 

-  A familia exponencial. 

TEMA 5.- ESTIMACIÓN PUNTUAL. 

-  Comparación de estimadores: funcións de perda e risco. Criterios Bayes e 
minmax. 

-  Estimadores insesgados uniformemente de mínima varianza. 

-  Cotas para a varianza: desigualdade de Fréchet-Cramer-Rao. Eficiencia. 

-  Métodos de construción de estimadores: momentos e máxima 
verosimilitude. 

TEMA 6.- ESTIMACIÓN POR REXIÓNS DE CONFIANZA. 

-  Intervalos e rexións de confianza. 

-  Métodos de construción de intervalos de confianza: pivotal, Neyman, baye-
siano e asintótico. 

TEMA 7.- CONTRASTES DE HIPÓTESES. 

-  Tests de hipóteses. Criterios de optimalidade. 

-  Lema de Neyman-Pearson. 

-  Tests unilaterais e bilaterais. Tests centrados. 

-  Métodos de construción de contrastes: test de razón de verosimilitudes. 

-  Tests de bondade de axuste. 

TEMA 8.- O MODELO LINEAL. 

-  A hipótese lineal xeral. 

-  O modelo de regresión lineal. 

-  Análise da varianza cun e dous factores. 



6. Anexo II: Descripción materia a materia das experiencias piloto

[ 253

Avaliación da experiencia piloto de adaptación de materias ao crédito europeo na Facultade de 
Matematicas (2004-05, 2005-06)

Bibliografía básica e complementaria 

AZZALINI, A. (1996). “Statistical Inference. Based on the likelihood”. Chapman Hall.

CASELLA, G. y BERGER, R.L. (1990). “Statistical Inference”. Wadsworth & Brooks/Cole.

CRISTÓBAL CRISTÓBAL, J.A. (1995). “Inferencia Estadística” (Segunda edición). 
Universidad de Zaragoza.

DUDEWICZ, E.J. y MISHRA, S.N. (1988). “Modern Mathematical Statistics”. Wiley.

GÓMEZ VILLEGAS, M.A. (2005). “Inferencia Estadística”. Díaz de Santos.

LEHMANN, E.L. (1991). “Testing Statistical Hypothesis” (Segunda edición). Wiley.

LEHMANN, E.L. (1991). “Theory of Point Estimation” (Segunda edición). Wiley.

PEÑA, D. (2001). “Fundamentos de Estadística”. Alianza Editoral.

ROHATGI, V.K. (1976). “An introduction to Probability Theory and Mathematical Statistics”.
Wiley.

SCHERVISH, M.J. (1995). “Theory of Statistics”. Springer.

SHAO, J. (2003). “Mathematical Statistics” (Segunda edición). Springer.

SHAO, J. (2005). “Mathematical Statistics: Exercices and Solutions”. Springer.

VÉLEZ IBARROLA, R. y GARCÍA PÉREZ, A. (1993). “Principios de Inferencia Estadística”.
UNED.

Competencias

- Con carácter xeral, manexar os conceptos básicos e principios metodolóxi-
cos da Inferencia estatística nos diversos modelos poboacionais.

- Utilizar os conceptos de converxencia de sucesións de variables aleatorias 
e leis asociadas para estudar o comportamento asintótico de estatísticos 
notables. 

- Manexar os principais estatísticos asociados a poboacións normais para 
inferencia nunha ou dúas de tales poboacións.

- Identificar estatísticos suficientes. 

- Determinar as propiedades básicas dos estimadores puntuais. 

- Manexar os métodos de máxima verosimilitude e momentos para a constru-
ción de estimadores.

- Calcular estimadores Bayes, Min-max, ECUMV e eficientes.

- Manexar os métodos pivotal, Neyman, bayesiano e asintótico para a cons-
trución de intervalos de confianza.

- Expor e resolver problemas de contraste de hipótese e manexar o test de 
razón de verosimilitudes.

- Construír e analizar modelos lineais. 



254 ]

ADAPTACIÓN DE MATERIAS AO CRÉDITO EUROPEO

Titulación de Matemáticas

Metodoloxía do ensino

O curso impartirase en bloques teóricos de 4 horas semanais, mediante lección maxistral 
e utilizarase fundamentalmente a pizarra. Fomentarase a participación dos  alumnos nas 
clases, nas que se proporán diversos exercicios para a súa resolución fóra de devanditas 
horas.

Unha vez á semana haberá unha hora de prácticas de pizarra na que se exporán e resol-
verán casos prácticos e exercicios, enunciados nas clases e nos boletíns de problemas 
entregados, utilizando as técnicas desenvolvidas no programa de teoría.

Nestas prácticas, para conseguir un mellor aproveitamento e participación dos alumnos, 
subdividese o grupo de teoría en tres subgrupos, que se organizan da seguinte forma. 

A primeira semana (posiblemente, as dúas primeiras) o profesor resolverá exercicios di-
ferentes nos tres subgrupos; os alumnos dos diferentes subgrupos deberán comunicarse 
entre si para dispor de todas as solucións. As titorías activas (novidade deste curso), 
dúas horas á semana nas que o profesor estará presente no aula a disposición dos alum-
nos, servirán para resolver dúbidas neste sentido.

A partir da segunda semana (posiblemente, a terceira), o profesor resolverá exercicios só 
en dous subgrupos, utilizando o terceiro, que rotará todas as semanas, para avaliar aos 
alumnos de devandito subgrupo. Devandita avaliación, relativa aos exercicios xa resoltos 
ata ese momento (por exemplo, resolución dun exercicio), poderá ser oral ou escrita.

No segundo caso, cada tres semanas todos os alumnos serían avaliados unha vez. No 
primeiro, en función do tamaño de cada subgrupo, quizá cada seis semanas. Sería razoa-
ble, e posible nun curso de quince semanas, dispor de dúas avaliacións escritas e unha 
oral de cada alumno. 

Ademais, opcionalmente, os alumnos poderán realizar un estudo de simulación sobre 
cuestións concretas que se proporán ao longo do curso nas clases teóricas, por exemplo:

1. Aproximar por Monte Carlo a distribución ou características da distribución 
dun estatístico, en particular o erro cuadrático medio dun estimador. 

2. Aproximar por Monte Carlo o erro de recubrimiento dun intervalo de confian-
za para unha característica poboacional.

3. Aproximar por Monte Carlo a función de potencia dun test de hipótese para 
contrastar unha suposición relativa a unha característica poboacional. 

Este estudo, que poderá realizarse de modo individual, ou ben, en grupos de dous alum-
nos, presentarase antes de realizar o exame final.

Sistema de avaliación da aprendizaxe 

O 25% da nota final procederá da asistencia (obrigatoria) e participación activa nas 
clases prácticas.

O 75% restante, corresponderá a un exame final escrito que poderá incluír cuestións 
teóricas ou teórico-prácticas (ata 2 puntos) e exercicios (resto da puntuación ata un total 
de 10 puntos).

Dado que esta metodoloxía, en principio será opcional para o alumno (alumnos repe-
tidores con incompatibilidades horarias ...), a nota final será: y=máx {x, 0,75x 0,25s}, 
donde x é a nota do exame final e s a procedente das clases prácticas. Para incentivar a 
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asistencia ás clases prácticas, o valor de s será 5 se se produce a asistencia do alumno 
polo menos ao 80% de devanditas clases (0, noutro caso). Entre asistentes, dita nota 
poderá chegar a 10 en función das avaliacións.

A valoración do estudo opcional de simulación farase entre 0 e 1, e engadirase á nota 
final y.

Tempo de estudo e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para 
superala 

O tempo de traballo necesario para superar esta materia depende moito da destreza e 
habilidades do alumno. En xeral, unha hora e media diaria de estudo e traballo persoal, 
que complemente a asistencia a clase, debe resultar suficiente. Mediante unha enquisa 
sinxela controlarase semanalmente o tempo real invertido polos alumnos na mesma. 

Recomendacións para o estudo da materia 

Para superar con éxito esta materia é necesaria a asistencia ás clases teóricas e prácticas 
e a resolución e revisión dos boletíns prácticos entregados na aula ao longo do curso. 
Todos os temas do programa poden seguirse perfectamente polos apúntes tomados na 
clase. Ademais, no epígrafe bibliografía básica e complementaria aparece unha lista de 
textos recomendados para a materia, cos que é posible completar ou ampliar calquera 
tema. 

Observacións

Aconséllase cursar previamente as materias Introdución ao Cálculo de Probabilidades e 
Vectores Aleatorios. 

MEMORIA 
Os resultados relativos á avaliación da materia de acordo coa “Metodoloxía do Ensino” e 
“Sistema de Avaliación da Aprendizaxe” propostos no correspondente Proxecto de Expe-
riencia Piloto, permiten obter as seguintes conclusións: 

• De 51 alumnos matriculados, 27 seguiron a nova metodoloxía:

- Seguimento completo (3 avaliacións): 23 alumnos.

- Seguimento parcial (2 avaliacións): 2 alumnos.

- Seguimento insuficiente (1 avaliación ou ningunha): 2 alumnos.

• De 28 alumnos presentados ao exame final:

- 23 seguiran a nova metodoloxía con suficiencia.

- 1 de xeito insuficiente.

- 4 non seguiran a nova metodoloxía.

• Dos 23 alumnos presentados ao exame final que seguiron a nova meto-
doloxía con suficiencia, 19 aprobaron (o que a seguiu de xeito insuficiente 
suspendeu). Ademais, 5 melloraron de forma significativa a nota do exame 
final na cualificación definitiva da materia co novo sistema de avaliación, 
pois pasaron de suspenso a aprobado. Dos 4 alumnos presentados que non 
seguiran a nova metodoloxía, 3 aprobaron.
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OBSERVACIÓN.

 A pesar do considerable esforzo adicional para os profesores que supuxo a 
nova metodoloxía utilizada, consideramos que os resultados foron satisfac-
torios. En xeral, e con independencia das consideracións numéricas anterio-
res, ao corrixir o exame final apreciamos certo grao de madurez nos alumnos 
superior ao habitual.
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Materia: Métodos Numéricos.

Código: 091312

Tipo de materia: Obrigatoria.

Titulación: Licenciatura en Ciencias Matemáticas.

Curso: Terceiro.

Profesorado:José Luis Ferrín González e Carmen Rodríguez Iglesias

GUIA DOCENTE
Obxectivos da materia

1. Coñece-las ferramentas e os algoritmos máis relevantes para a resolución 
de sistemas de ecuacións non lineares, problemas de optimización e de 
aproximación de funcións.

2. Fomenta-la capacidade constructiva e crítica do alumno respecto das técni-
cas estudadas.

3. Desenvolve-la programación en linguaxe informático dos algoritmos funda-
mentais.

Contidos

1. Resolución de sistemas de ecuacións non lineares.

2. Métodos numéricos en optimización.

3. Aproximación de funcións no sentido de mínimos cadrados.

4. Problema de mínimos cadrados discreto.

Bibliografía básica e complementaria

1. Bertsekas, D.P. [1995]: Nonlinear programming. Athena Scientific.

2. Dennis-Schnabel, P.G. [1983]: Numerical Methods for Unconstrained Opti-
mization and Nonlinear Equations. Prentice Hall.

3. Ortega, J.M.—Rheinboldt, J. [1970]: Iterative Solution of Nonlinear Equations 
in Several Variables. Academic Press.

4. Davis, P.J. [1975]: Interpolation and Approximation. Dover.

5. Burden, R.L.—Faires, J.D. [1998]: Análisis Numérico. ITP Thomson.

6. Quintela, P. [1997]: Introducción a MATLAB y sus aplicaciones. Servicio de 
Publicacións de la USC.

Competencias

Resolución de problemas: tendo que resolver problemas concretos.
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Estimulación intelectual: desenvolvendo as capacidades de sentido crítico e imaxinación, 
análise e síntese, razoar con lóxica e rigor, relacionar conceptos, obter información con 
eficacia, facer xuízos de valor.

Creatividade: para conseguir construír o algoritmo ou camiño máis eficaz que resolva 
cada problema encomendado.

Organización do tempo: tendo que organiza-lo seu tempo e compatibilizalo co do compa-
ñeiro de traballo para presenta-las tarefas que periodicamente encomenda o profesor.

Toma de decisións: tendo que decidi-lo método a utilizar máis conveniente para resolve 
-lo problema así coma as ferramentas adecuadas, dentro das disponibles, para a súa 
presentación.

Uso de computadoras: como ferramenta de uso imprescindible para realiza-los cálculos 
numéricos correspondentes ós métodos que se estudan na materia. Isto permitirá ade-
mais acadar fluidez nas linguaxes de programación.

Comunicación verval e escrita: ó ter que explicar e ademais presentar informes escritos 
correspondentes a algúns dos exercicios a realizar no Laboratorio de Informática.

Orientación ó logro: desenvolvendo e cultivando o entusiasmo ó ter acadada a resolución 
plena dos problemas encomendados.

Metodoloxía da ensinanza

3 horas de teoría e exercicios, máis 1 hora de laboratorio de informática á semana. 
Cada mes, os alumnos resolverán en grupos de dous integrantes unha práctica de progra-
mación en Matlab que será revisada diante do ordenador.

Sistema de avaliación da aprendizaxe

1. Exame escrito: 9 puntos.

2. Parte obrigatoria de traballo de programación: 1 punto. A realización desta 
parte é requisito imprescindible para aproba-la materia.

3. Parte voluntaria do traballo de programación: 1 punto. Engadirase á nota do 
exame cando esta sexa igual ou superior a 3.75 puntos.

4. Para supera-la materia é necesario acadar 5 puntos na nota global.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para superala

Horas presenciais: teóricas: 30; de problemas: 15 ; de prácticas de ordenador: 15

Horas non presenciais: 105h (6h á semana, 4.5h de teoría e 1.5h de problemas/prácti-
cas, +15h de preparación do exame final)

Horas de avaliación: 5

Total volume de traballo: 170h
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Recomendacións para o estudo da materia

1. Coñecemento das materias de análise infinitesimal e numérico dos cursos 
anteriores.

2. Asistencia diaria a tódalas clases.

3. Participación activa nas clases de exercicios e laboratorios.

4. Estudo diario mínimo para segui-lo ritmo de aprendizaxe dos contidos.

PROXECTO
1. OBXECTIVOS DA MATERIA

• Coñecer métodos numéricos para resolver sistemas non lineares.

• Realizar unha introdución á teoría de optimización e estudar métodos numé-
ricos para resolver problemas de optimización discretos.

• Coñecer e resolver problemas relativos á teoría de aproximación linear de 
funcións continuas por mínimos cadrados, así como problemas de aproxi-
mación linear e non linear de mínimos cadrados discretos.

• Realizar a implementación en ordenador dos métodos estudados e aplicalos 
na resolución de problemas concretos.

LABORATORIOS

É absolutamente imprescindible que o alumno practique na implementación dos algo-
ritmos estudados, xa que o fin último deles é ser aplicados. É por iso que nas horas de 
laboratorio desenvolveremo-los seguinte items:

• Introdución á programación en MATLAB: trátase de recordar o estudado na 
materia de Informática do 1º curso respecto desta nova linguaxe de progra-
mación, e practicar con ela.

• Traballos prácticos de programación con MATLAB relativos aos algoritmos 
que se estudan ao longo do curso.

Nos dous primeiros cursos da Licenciatura e nas materias do Dpto. de Matemática Apli-
cada, víñase utilizando o FORTRAN como linguaxe de programación. O cambio a MATLAB 
está motivado polo feito de que este, ademais de constituír unha linguaxe, dispón de 
toda unha serie de ferramentas que poden facilitar a implementación en ordenador e o 
postproceso asociado á resolución dun problema determinado.

2. MATERIAL DOCENTE

• Un programa detallado que cubre os obxectivos da materia.

• A bibliografía recomendada no programa, que o alumno pode atopar como-
damente na propia biblioteca da Facultade, a través da que, ademais, se 
poden consultar diferentes bases de datos.

• Un PC: como máquina de cálculo, que o alumno terá á súa disposición nas 
diversas aulas de Informática da propia Facultade.



260 ]

ADAPTACIÓN DE MATERIAS AO CRÉDITO EUROPEO

Titulación de Matemáticas

• Software: Cada alumno dispón, dende o primeiro curso da Titulación, dunha 
“conta” que lle permite conectarse a Internet e utilizar todo o software que 
a propia Universidade de Santiago lle pon á súa disposición. Nesta materia 
usaremos fundamentalmente o paquete de programas MATLAB.

• Notas realizadas polos profesores da materia relativas á Linguaxe de progra-
mación MATLAB.

3. INDICACIÓNS METODOLÓXICAS

Algunhas recomendacións para o estudo da materia

• É esencial coñece-los contidos das materias “Introdución ao cálculo numéri-
co”, “Análise numérica matricial”, “Informática” e “Diferenciación de funcións 
de varias variables reais” de cursos previos. É recomendable ter cursado o 
resto das materias relativas aos dous primeiros cursos da titulación.

• Asistir ás clases, tanto teóricas como de laboratorio. Isto facilitará a interre-
lación co profesor e permitirá, por parte deste, facerlle un mellor seguemen-
to ao alumno.

• Manter un estudo diario mínimo que permita leva-la materia “ao día”.

• Participar activamente nas clases.

Métodos docentes

• Clases teóricas: consistirán en 45 clases de 1 hora de duración cada unha. 
Nelas desenvolveranse os contidos da materia e os alumnos poderán pre-
senta-las dúbidas correspondentes que estimen oportunas. Asemade, o pro-
fesor poderá requiri-la participación dos alumnos.

• Clases de Laboratorio: consistirán en 15 horas de clases de 1 hora de du-
ración cada unha. Realizaranse necesariamente nunha aula de informática 
e utilizaranse para que os alumnos aprendan a implementar nun ordenador 
os métodos numéricos desenvoltos nas clases teóricas. O profesor indicará 
unhas directrices xenéricas a seguir para que cada alumno ou grupo de 
alumnos poida realiza-lo seu traballo propio. Así mesmo, o profesor aten-
derá as cuestións presentadas polos alumnos e levará un seguimento dos 
traballos de laboratorio realizados por estes.

• Titorías personalizadas: os mércores de 16 a 18 horas nunha aula de in-
formática que se especificará no seu momento. Nelas os alumnos poderán 
formular calquera dúbida relacionada cos contidos da materia.

4. INDICACIÓNS SOBRE A AVALIACIÓN

Tarefas que serán avaliadas

• Traballos de Laboratorio: traballos cuxo obxectivo fundamental é a imple-
mentación nun ordenador dalgúns dos métodos numéricos estudados. A 
programación correspondente será realizada en MATLAB. Queremos facer 
notar que a utilización desta nova linguaxe vaille supoñer ao alumno un 
esforzo engadido, xa que este ven acostumado a realizar-los seus programas 
en FORTRAN. Esta tarefa planificarase da seguinte forma:
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- A asistencia ás prácticas de laboratorio é obrigatoria. Isto permitiralle 
ao profesor facer un seguimento continuado dos seus alumnos.

- Ao longo do cuadrimestre proporcionaranse 3 prácticas a realizar (aso-
ciadas cada unha delas, respectivamente, aos tres grandes temas que 
trata a materia: Resolución de sistemas non lineares, Optimización e 
Aproximación).

- Cada práctica constará de diversos exercicios a resolver.

- Para cada exercicio realizado, será necesario presentar os folios escri-
tos derivados da súa resolución e mostrar sobre o ordenador a parte de 
cálculo correspondente.

- Na primeira e na segunda práctica, respectivamente, haberá que entre-
gar un “informe” escrito relacionado cun dos exercicios de dita práctica. 
No informe constará: o problema a resolver, a descrición do método em-
pregado para a súa resolución, o listado dos ficheiros fonte asociados 
ao programa correspondente de ordenador realizado, os exemplos test 
empregados para validar dito programa e os resultados numéricos ob-
tidos. Por último, como parte principal do informe, incorporarase como 
anexo calquera información adicional relativa ao método empregado, 
que poderá ser extraída da clase, de calquera libro ou de páxinas web.

• Exame: nel pediranse contidos fundamentais que o alumno deberá ter aca-
dados co estudo da materia.

Puntuacións asignadas

Tarefas Puntuación máxima

Exame 7

Traballos laboratorio 3

Total 10

Indicacións de cara á recuperación

A nota dos traballos de Laboratorio obtida na convocatoria de xuño dun curso, conserva-
rase para as convocatorias de setembro e de fin de carreira do mesmo curso.

MEMORIA
1. METODOLOXÍA IMPLANTADA

O primeiro día de clase informámoslles aos alumnos de que a Facultade de Matemáti-
cas estaba a ser considerada por parte da ACSUG como unha das Facultades “piloto” 
na realización de experiencias docentes relativas á introdución no Espazo Europeo de 
Educación Superior (EEES), e que a materia de “Métodos Numéricos” estaba inserida en 
ditas experiencias. A continuación, explicámoslles como ibamos proceder na súa posta 
en marcha, proporcionándolle todo elo por escrito no programa da materia, o cal se atopa 
na Guía da Facultade e que mostramos nos folios adxuntos.
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2. RESULTADOS

Dispomos dos seguintes datos:

• Matricularonse 44 alumnos.

• Empezaron a traballar na materia 34 alumnos.

• 4 dos 34 alumnos abandonaron, e dicir, continuaron 30.

• Presentáronse ao exame 29. Fallou só unha das 30 persoas por motivos de 
enfermidade.

A continuación mostramos as gráficas correspondentes aos resultados obtidos (que as 
titulamos “Métodos Numéricos (EEES)”) así como as gráficas correspondentes aos resul-
tados que obteriamos se procedesemos coa maneira antiga de avaliar (na que só se tiñan 
en conta exame e prácticas, os cales sumaban 9 e 1 punto respectivamente).

Fig. 1: Resultados sobre o total de matriculados.
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Fig. 2: Resultados “apto/non apto” sobre o total de matriculados.
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Fig. 3: Resultados “apto/non apto” sobre presentados.

3. CONCLUSIÓNS

• Cremos no seguimento continuado. De feito, nós xa o levamos realizando den-
de fai tempo nas clases de Laboratorio, aínda que con menor intensidade.

• É preciso que o alumno asista a clase asiduamente para poder realizar o seu 
seguemento.

• Co novo método de avaliación, superan a materia alumnos que non o farían 
co método clásico (vese claramente nas gráficas mostradas).

4. INCONVENIENTES

• Moitísimo traballo para os profesores.

• Falta de tempo para poder realizar presentacións orais por parte dos alumno.

5. CONSIDERACIÓNS

• Hai que procura-la coordinación de actividades por parte dos profesores dun 
mesmo curso.

• No novo plano de estudos débese contemplar asignar créditos a cursos tipo 
procesadores de texto, manexo de novas tecnoloxías, etc.

• A nivel de Facultade, no novo plano de esudos, deben quedar claras as 
destrezas que o alumno debe adquirir en cada curso e materia.

• É imposible facer nada sen a implicación seria por parte do Reitorado: reco-
ñecemento do traballo realizado, becas para persoal de axuda, etc.

NOTA.- Co obxectivo de averiguar o tempo de adicación á materia por parte do alumno, 
proporcionamoslle ao principio do cuadrimestre e a cada un deles unha plantilla onde 
poidesen ir anotando a adicación semanal. Só 4 alumnos entregaron dita plantilla. Non 
presentamos os resultados correspondentes por non os considerar significativos.
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Materia: Series de Fourier e Introducción ás Ecuacións en Derivadas Parciais.

Código: 091313

Tipo de materia: Obrigatoria.

Titulación: Licenciatura en Ciencias Matemáticas.

Curso: Terceiro.

Profesorado: F. Javier Fernández Pérez

GUIA DOCENTE
Obxectivos da materia

Introducir o alumno no estudo e na resolución práctica das ecuacións en derivadas par-
ciais que regulan, nun marco elemental, procesos físicos reais tales como vibracións, 
transmisión de calor e distribución de potencial. Como ferramenta necesaria para este 
estudo, preséntanse previamente os conceptos e resultados elementais dos espazos de 
Hilbert, con especial incidencia nos exemplos e aplicacións. Singularízanse, con particu-
lar énfase, os conceptos e práctica con series de Fourier respecto do sistema trigonomé-
trico no espazo das funcións de cadrado sumable nun intervalo limitado.

Contidos

1.- ESPAZOS DE HILBERT. Espazos dotados de produto interior. Bases ortonormais. Espa-
zos de Hilbert. Teorema de Riesz-Fisher

2.- SERIES DE FOURIER. O espazo das funcións de cadrado integrable. Sistema trigono-
métrico. Converxencia de series de Fourier: puntual, uniforme, en media

3.- ECUACIÓN DE ONDAS. Problema da corda vibrante. Solución de D’Alembert. Separa-
ción de variables

4.- ECUACIÓN DA CALOR. Problema da transmisión da calor nunha barra. Método de 
separación de variables. Principio do máximo

5.- ECUACIÓN DO POTENCIAL. Ecuación de Laplace en dúas variables. Principio do máxi-
mo. Problemas de Dirichlet e Neumann

Bibliografía básica e complementaria

L. ABELLANAS e A. GALINDO, Espacios de Hilbert, Eudema, 1991. L. C. ANDREWS, Elemen-
tary Partial Differential Equations with Boundary Value Problems, Academic Press, 1986.

W. BOYCE e R. DIPRIMA, Ecuaciones Diferenciales y Problemas con Valores en la Frontera, 
Limusa, 1996.

A. CAÑADA VILLAR, Series de Fourier y Aplicaciones. Un tratado elemental con notas 
históricas y ejercicios resueltos, Pirámide, 2002.

R. CHURCHILL, Series de Fourier y Problemas de Contorno, McGraw-Hill, 1966. 
A. KOLMOGOROV e S. FOMIN, Elementos de la Teoría de Funciones y del Análisis Funcio-
nal, Mir, 1978.

I. PERAL, Primer Curso de Ecuaciones en Derivadas Parciales, Addison-Wesley/U. Autó-
noma Madrid, 1995.

G. F. SIMMONS, Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones y Notas Históricas, McGraw-
Hill, 1993.
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Competencias

Comprender, asimilar e saber expresar con rigor os conceptos e técnicas que se desenvol-
ven no programa. Dun xeito especial, deberá ser quen de aplicar os resultados relativos 
aos espazos de Hilbert, con especial incidencia no caso do espazo de funcións de cadra-
do integrable, e determinar distintos tipos de converxencia das series de Fourier en exem-
plos e aplicacións. Resolución práctica das ecuacións en derivadas parciais que regulan, 
nun marco elemental, procesos tales como vibracións, transmisión de calor e distribución 
de potencial e particularizalos a exemplos concretos con significado físico.

Metodoloxía da ensinanza

A materia impártese en 3 horas semanais, distribuídas na proporción axeitada entre 
teoría, práctica e seminarios. Procurarase fomentar o interese do alumnado ante os con-
ceptos obxecto da materia nos seus aspectos teórico e práctico.

O alumnado disporá de referencias bibliográficas apropiadas e concretas para cada un 
dos temas, así como de “Boletíns de Problemas” cos que poderá poñer a proba en cada 
momento o nivel acadado na súa preparación da materia e as súas posibilidades de cara 
á superación do exame final.

Sistema de avaliación da aprendizaxe

Exame final escrito, que permita comprobar o coñecemento adquirido en relación cos 
conceptos e resultados da materia e a capacidade de aplicación dos mesmos a casos 
concretos.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para superala

Aínda que é difícil computar o tempo necesario, xa que depende do grao de formación de 
cada alumno, pódese considerar que para un alumno medio debería ser suficiente unha 
dedicación de hora e media por cada hora de clase impartida.

Recomendacións para o estudo da materia

O alumno deberá manexar con soltura os temas estudados nas materias “Introdución á 
Análise Matemática”, “Cálculo Diferencial e Integral”, “Diferenciación de Funcións de Va-
rias Variables Reais” e “ Introdución ás Ecuacións Diferenciais Ordinarias”. Partindo desta 
situación, deberá traballar con regularidade e rigor, así como acudir ás clases dun modo 
participativo e preguntar, tanto na clase como nas titorías, cantas dúbidas lle poidan 
xurdir en relación coa materia.

PROXECTO
1  Resumo de obxectivos

• Facilitar a autoaprendizaxe e a comprensión da materia polos estudantes.
• Suscitar a participación activa nas clases e a interacción alumno/profesor e 

entre os propios estudantes.
• Conseguir que o alumno faga uso das referencias bibliográficas da materia.
• Propiciar que os estudantes asimilen a importancia dos contidos da mate-

ria, a súa relación con outras do plano de estudos e incluso a incidencia 
noutras disciplinas.
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2  Esquema da metodoloxía

• As clases teóricas e prácticas de pizarra complementaranse con material 
impreso en relación ós contidos, para orientar e facilitar a atención dos 
estudantes durante as explicacións.

• Os alumnos disporán de boletíns con exercicios e problemas significativos e gra-
duados en dificultade como instrumento de aprendizaxe da materia. A resolución 
se fará nas clases co máximo detalle en función do tempo dispoñible.

• Tentarase que os alumnos tomen contacto con programas informáticos que 
resolvan cálculos relativos á materia (representación de gráficas de funcións, 
converxencia e suma de series, límites de funcións definidas mediante unha 
serie).

• Establecerase un Curso Virtual para a materia como recurso engadido para 
a formación do alumnado.

3  Actividades complementarias

• Nas clases seminario plantexaranse cuestións e problemas para que os 
alumnos lles dean resposta, estimulando a comunicación entre eles mentres 
as resolven.

• No inicio de curso, en función do número de alumnos, poderán establecerse 
grupos de traballo, co propósito de facilitar as consultas en titoría. A cada 
un dos grupos asignaríanselle o longo do curso traballos para desenvolver 
fora das clases, con asistencia titorial. Os traballos se entregarán por escrito 
e se exporán en clase respondendo a cuestións relativas ós mesmos.

• A realización dun exame parcial como control suplementario considérase 
efectivo cando o número de alumnos o faga indicado.

Atribución de carga ECTS.

O proceso de converxencia cara a un Espacio Europeo de Educación Superior e a utiliza-
ción dos ECTS como unidade de valoración da actividade académica supoñen unha mu-
danza no punto de vista da docencia, facendo que a aprendizaxe constitúa o eixo central 
do proceso de transmisión de coñecementos, polo que, un aspecto crucial é o traballo 
persoal do alumno fóra da aula, para estimular a aprendizaxe autónoma.

A necesidade dun estudio ben fundado faise esencial na materia dun curso que eng-
loba contidos básicos e imprescindibles para estudiar outras materias posteriores no 
plano de estudos e para acadar, por tanto, unha aprendizaxe continua e coordenada.

Aínda sendo difícil de computar o tempo necesario para lograr unha aprendizaxe axeitada 
dos contidos da materia, pois depende do grao de formación de cada alumno, pódese 
considerar que para un alumno medio debería ser suficiente unha dedicación de hora e 
media por cada hora de clase impartida.

Ademais, a realización de traballos fora da aula e de exercicios nas horas presenciais re-
quírelle ó alumno unha preparación previa de duración variable en función da aprendizaxe 
que vaia acadando. Canto máis se progrese na aprendizaxe, tanto menor será o tempo 
necesario para a realización das actividades complementarias.



268 ]

ADAPTACIÓN DE MATERIAS AO CRÉDITO EUROPEO

Titulación de Matemáticas

Por suposto, o esforzo do estudante debe ir encamiñado a un coñecemento de calidade 
que garanta a adquisición das competencias básicas, a capacidade de relacionar os 
diferentes contidos e de aplicalos á resolución de problemas, facendo especial énfase 
naqueles aspectos mais relevantes ou complicados, os cales lles serán indicados polo 
profesor, quen actuará como apoio e orientador tanto nas horas presenciais coma nas 
titorías e favorecerá na medida do posible o pensamento crítico do alumnado.

A continuación propónse unha táboa coa distribución media estimada do traballo en 
cada actividade.

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIAIS FACTOR HORAS TRABALLO 

AUTÓNOMO TOTAL

CLASES MAXISTRAIS TEÓRICAS 23 1.5 34.5 57.5

CLASES MAXISTRAIS PRÁCTICAS 6 1.5 9 15

SEMINARIOS 5 1.5 7.5 12.5

TRABALLOS 1 10 11

TITORÍAS 2 0 0 2

PREPARACIÓN DO EXAMEN 10 10

EXAMEN 3 0 0 3

REVISIÓN DO EXAMEN 1.5 1.5

41.5 71 112.5 horas

Proceso de avaliación

A actividade do alumno nas clases, especialmente nas dedicadas a seminario, terá inci-
dencia na cualificación final, sendo a valoración acorde coa continuidade, esforzo e apro-
veitamento na aprendizaxe que demostre o alumno. Para este fin considerase esencial 
estimulo da acción titorial.

Será preceptivo un exame final escrito que permita comprobar o coñecemento adquirido 
en relación ós conceptos e resultados da materia, así como a capacidade de aplicación 
dos mesmos a casos concretos. Tanto a estrutura como a medida da dificultade do exa-
me, serán de consideración esencial para o profesor.

A seguinte táboa configura o esquema da avaliación.

Aspecto Criterios Instrumento Peso

Conceptos da 
materia

• Dominio dos coñecementos teóricos e prácticos 
da materia.

• Exame de 
contidos teóricos e 
prácticos.

70%

Realización de 
traballos
e participación nas 
clases

• Entrega dos problemas ben resoltos.
• En cada traballo analizarase a estructura, 
calidade, orixinalidade, a presentación e a 
claridade de exposición de ideas.
• Participación activa na clase.
• Participación no traballo en grupos.

• Traballos 
individuais e en 
grupo.
• Observación e 
notas do profesor.

30%



6. Anexo II: Descripción materia a materia das experiencias piloto

[ 269

Avaliación da experiencia piloto de adaptación de materias ao crédito europeo na Facultade de 
Matematicas (2004-05, 2005-06)

MEMORIA
1. PROGRAMACIÓN DO CURSO

Obxectivos:

• Elevar o nivel de comprensión exercitando a autoaprendizaxe da materia por 
parte dos alumnos.

• Suscitar a participación nas clases e a interacción alumno/profesor de xeito 
que sexa superior ao dos cursos pasados.

• Acadar un mayor grao de familiaridade con algúns dos libros incluídos nas 
referencias bibliográficas do programa da materia.

• Facer comprender, a través de exemplos concretos, a importancia da mate-
ria a tratar en si mesma e tamén en relación a outras materias do plano de 
estudos e a súa incidencia noutras ciencias.

• Acadar un mínimo coñecemento do manexo dalgún software (Mathematica, 
Matlab, Maple, ...) en relación cos obxectivos e contidos do programa da 
materia. Faríase fincapé na utilización das ferramentas informáticas como 
axilizadoras, pero non sustitutivas, dos cálculos para obter solucións, tanto 
exactas como aproximadas de ecuacións diferenciais ordinarias, espacio de 
fases, órbitas etc..

Metodoloxía:

• Nas clases seminario plantexáronse cuestións e problemas para que os 
alumnos lles deran resposta, en grupos de dous ou tres persoas. Os traba-
llos entregados voluntariamente foron corrixidos e cualificados cunha nota. 
Ao remate do cuadrimestre fíxose o exámen final da materia. Para obter a 
cualificación aplicóuse o seguinte algoritmo:

 Cualificación final ={ 0,7 x NE} + máx {0,3 x NE, NT}, sendo NE nota obtida 
no exámen e NT a nota obtida nos traballos.

• Nas clases teóricas e prácticas de pizarra promovéuse a participación dos 
alumnos. Nas explicación intercálaronse abundantes preguntas que co fin 
de propiciar-lo debate antes da súa completa resolución por parte do profe-
sor ou mesmo por parte dos propios estudiantes.

• Os alumnos dispuxeron de boletíns de problemas como en anos anteriores. 
Consistíu básicamente nun compendio de problemas interesantes extraidos 
da bibliografía ou plantexados por outros profesores do Departamento can-
do impartiron esta mesma materia. Neses boletíns foron incluídos moitos 
problemas de exames de anos anteriores cuia resolución expúxose nas cla-
ses co máximo detalle.

2. RESULTADOS

Actividades desenvolvidas:

 Nas clases de seminario plantexáronse problemas e cuestións para que os 
alumnos lles deran resposta, estimulando a comunicación entre eles.

 A mediados do cuatrimeste establecéronse os grupos de traballo, forma-
dos cada un deles por dous ou tres alumnos, co propósito de compartir o 
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traballo e facilitar as consultas nas titorías. Asignáronselle traballos dunha 
relación que todos os alumnos previamente coñecían, para desenvolver fora 
das clases, pero con axuda titorial a cada un de eles, asimesmo púsoselles 
un prazo no que debería ser entregado. A calidade do traballo valorouse o 
15% da nota final. A exposición e defensa en clase destes traballos, des-
envolvendo os apartados e respondendo ás cuestións relativas ós mesmos, 
podería acadar o 15% da nota final.

 Non se lles fixo examen algún durante o cuatrimestre por ter nalgúns perio-
dos traballos obrigatorios nalgunhas materias, que deu lugar, ademais a una 
certa desconexión coa materia, por parte dos alumnos.

Resultados da calificación final

Matriculados na materia   51

Presentados ó examen final   33

Con participación nas actividades propostas   19

Fixeron e aprobaron   13

Non fixeron traballo e aprobaron     7 

 As notas foron as seguintes:

 Suspensos: 13
 Aprobados: 12
 Notables: 5
 Sobresalientes: 2
 Matrículas de Honra: 1

Conclusións

Obtívose:

 Maior participación dos estudiantes nas clases teóricas e prácticas.

 Mais interacción entre os alumnos e mellor comunicación alumno/profesor.

 Mayor motivación para a aprendizaxe.

 Unha mellora dos resultados da evaluación final respecto dos obtidos en 
cursos anteriores.

Póidose constatar:

Certa desconexión ca materia por parte dos alumnos nalgúns periodos por ter que pre-
sentar traballos obrigatorios noutras materias.

 Unha disminución do tempo adicado a explicar os contidos teóricos.

 Un maior tempo de adicación do profesor.
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Materia: Vectores Aleatorios.

Código: 091315

Tipo de materia: Obrigatoria.

Titulación: Licenciatura en Ciencias Matemáticas.

Curso: Terceiro.

Profesorado: José Manuel Prada Sánchez

GUÍA DOCENTE-PROXECTO
O presente proxecto estrutúrase sobre a base do documento que contén o programa 
desta materia e móstrase na páxina web da Universidade, sección centros,Facultade de 
Matemáticas. 

Segue as recomendacións para a actualización da docencia de primeiro ciclo durante o 
curso 2005-06, así como os obxectivos sinalados no documento sobre este tipo de liñas 
de actuación relativas á converxencia ao espazo europeo de educación superior, aproba-
dos en comisión de docencia o día 23-09-05. 

Obxectivos da materia 

Coñecer os principios básicos do Cálculo de Probabilidades no contexto de máis dunha 
dimensión (vectores e sucesións de variables aleatorias), ferramenta de traballo que -xun-
to coa Introdución ao cálculo de probabilidades (contexto dunha dimensión)- utilizarase, 
entre outras, na materia de Inferencia estatística.

Contidos 

TEMA 1.- VECTOR ALEATORIO. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADE ASOCIADA. 

- Concepto. Espazo probabilístico inducido. Función de distribución n-dimen-
sional.

TEMA 2.- TIPOS DE VECTORES ALEATORIOS. 

- Tipos discreto, absolutamente continuo, singular e situacións mixtas. 

- Distribucións marxinais e condicionadas. Fórmula de Bayes xeneralizada. 

- Independencia de variables aleatorias: caracterización. 

TEMA 3.- TRANSFORMACIÓN DE VECTORES ALEATORIOS. 

- Caso discreto. 

- Caso absolutamente continuo. Aplicacións. Método de Box-Muller. 

- Convolución de distribucións. Reproductividade. 

TEMA 4.- CARACTERÍSTICAS DUNHA DISTRIBUCIÓN VECTORIAL. 

- Vector de medias e matrices de varianzas-covarianzas e correlacións. Propie-
dades. Interpretación do rango das mesmas. Varianza xeneralizada. Aproxi-
macións empíricas.



- Función xeneratriz e característica: propiedades. Fórmula de investimento. 
Caracterización da independencia.

TEMA 5.- O MODELO DE CORRELACIÓN (FUNCIÓN DE REGRESIÓN).

- Rectas de regresión mínimo cuadráticas. Descomposición da varianza: va-
rianza residual e coeficiente de correlación. 

- Liñas xerais de regresión. Descomposición da varianza: varianza residual e 
razón de correlación. 

- Regresión lineal n-dimensional. Descomposición da varianza: varianza resi-
dual e coeficiente de correlación múltiple. Correlación parcial. Aplicacións. 

- Aproximacións empíricas dos modelos de correlación. 

TEMA 6.- PRINCIPAIS DISTRIBUCIÓNS VECTORIAIS. 

- Distribución multinomial. 

- Distribución normal. Transmisión do carácter mediante transformacións li-
neais. Caracterización da normalidade. 

TEMA 7.- INTRODUCIÓN ÁS SUCESIÓNS DE VARIABLES ALEATORIAS. 

- Concepto. Espazo probabilístico inducido. Distribución da sucesión. 

- Criterios de converxencia: probabilidade, case segura, r-media e distribu-
ción. Relacións. 

TEMA 8.- LEIS DÉBILES E FORTES DOS GRANDES NÚMEROS. TEOREMA CENTRAL DO 
LÍMITE. 

- Principais condicións suficientes e caracterizaciones das leis. 

- Teorema Central do Límite para sucesións de variables aleatorias indepen-
dentes e identicamente distribuídas. Velocidade de converxencia.

Bibliografía básica e complementaria

TEXTOS XERAIS: 

DEGROOT, M.H. (1988). “Probabilidades y Estadística”. Addison-Wesley.

DUDEWICK, E.J. y MISHRA, S.N. (1988). “Modern Mathematical Statistics”. Wiley.

HAIGH, J. (2002). “Probability Models”. Springer-Verlag.

KARR, A.F. (1993). “Probability”. Springer-Verlag.

PETROV, V. y MORDECKI, E. (2002). “Teoría de Probabilidades”. Editorial URSS.

QUESADA, V. y GARCÍA, A. (1988). “Lecciones de Cálculo de Probabilidades”. Ediciones 
Díaz de Santos S.A.

VÉLEZ, R. (2004). “Cálculo de probabilidades 2”. Ediciones Académicas, S.A.
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TEXTOS DE PROBLEMAS:
DACUNHA-CASTELLE, D. y DUFLO, M. (1982). “Exercices de Probabilités et Statistique”.
Masson.
FERNÁNDEZ-ABASCAL, H. y otros (1995). “Ejercicios de Cálculo de Probabilidades resueltos
y comentados”. Ariel Matemática.
HERNÁNDEZ, V. y otros (1989). “Problemas y ejercicios de Teoría de la Probabilidad”.
Cuadernos de la UNED.
LEBOEUF, C. y otros (1984). “Exercices corrigés de Probabilités”. Ellipses.
MONTERO, J., PARDO, L., MORALES, D. y QUESADA, V. (1988). “Ejercicios y problemas de
Cálculo de Probabilidades”. Ediciones Díaz de Santos.
RAHMAN, N.A. (1983). “Theoretical exercices in Probability and Statistics”. Griffin.
RÍOS, S. (1989). “Ejercicios de Estadística”. Paraninfo.
VENTZEL, E.S. y OWTSCHAROW, L.A. (1978). “Problemas de Cálculo de Probabilidades”.
Paraninfo.

Competencias

- Calcular, para vectores aleatorios dicretos ou absolutamente continuos, as 
súas distribucións marxinais e condicionadas, a distribución de transforma-
cións de devanditos vectores, o seu vector de medias, a súa matriz de va-
rianzas e covarianzas e as funcións generatriz e característica.

- Calcular aproximacións empíricas do vector de medias e da matriz de varianzas  
e covarianzas.

- Interpretar o rango da matriz de varianzas e covarianzas.

- Utilizar o concepto de independencia entre variables aleatorias.

- Calcular e interpretar coeficientes que midan o grao de dependencia entre 
dúas ou máis variables e construír a recta e a liña de regresión para dúas 
variables e o hiperplano de regresión para n variables.

- Calcular aproximacións empíricas dos coeficientes de correlación e dos mo-
delos de regresión considerados. 

- Descompor a varianza dunha variable no contexto de regresión.

- Aplicar os modelos multinomial e normal n dimensional.

- Aplicar os diferentes criterios de converxencia para sucesións de variables 
aleatorias.

Metodoloxía do ensino 

O curso impartirase en bloques teóricos de 3 horas semanais, mediante lección maxistral 
e utilizarase fundamentalmente a pizarra. Fomentarase a participación dos alumnos nas 
clases, nas que se proporán diversos exercicios para a súa resolución fóra de devanditas 
horas.

Unha vez á semana haberá unha hora de prácticas de pizarra na que se exporán e 
resolverán casos prácticos e exercicios, enunciados nas clases e nos boletíns de pro-
blemas entregados, utilizando as técnicas desenvolvidas no programa de teoría. Nes-
tas prácticas, para conseguir un mellor aproveitamento e participación dos alumnos, 
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subdividese o grupo de teoría en tres subgrupos, que se organizan da seguinte forma.  
A primeira semana (posiblemente, as dúas primeiras) o profesor resolverá exercicios di-
ferentes nos tres subgrupos; os alumnos dos diferentes subgrupos deberán comunicarse 
entre si para dispor de todas as solucións. As tutorías activas (novidade deste curso), dúas 
horas á semana nas que o profesor estará presente no aula a disposición dos alumnos, 
servirán para resolver dúbidas neste sentido.

A partir da segunda semana (posiblemente, a terceira), o profesor resolverá exercicios só 
en dous subgrupos, utilizando o terceiro, que rotará todas as semanas, para avaliar aos 
alumnos de devandito subgrupo. Devandita avaliación, relativa aos exercicios xa resoltos 
ata ese momento (por exemplo, resolución dun exercicio), poderá ser oral ou escrita. 

No segundo caso, cada tres semanas todos os alumnos serían avaliados unha vez. No 
primeiro, en función do tamaño de cada subgrupo, quizá cada seis semanas.

Sería razoable, e posible nun curso de quince semanas, dispor de dúas avaliacións escri-
tas e unha oral de cada alumno. Ademais, opcionalmente, os alumnos poderán realizar 
un estudo de simulación sobre cuestións concretas que se proporán ao longo do curso 
nas clases teóricas, como comparación entre características dun vector aleatorio, recta 
de regresión teórica, liña xeral de regresión... e as súas correspondentes aproximacións 
empíricas. Este estudo, que poderá realizarse de modo individual, ou ben, en grupos de 
dous alumnos, presentarase antes de realizar o exame final. 

Sistema de avaliación da aprendizaxe

O 25% da nota final procederá da asistencia (obrigatoria) e participación activa nas  
clases prácticas.

O 75% restante, corresponderá a un exame final escrito que poderá incluír cuestións 
teóricas ou teórico-prácticas (ata 2 puntos) e exercicios (resto da puntuación ata un total 
de 10 puntos).

Dado que esta metodoloxía, en principio será opcional para o alumno (alumnos repeti-
dores con incompatibilidades horarias...), a nota final y, será: y= máx {x, 0,75x 0,25s}, 
onde x é a nota do exame final e s a procedente das clases prácticas. Para incentivar a 
asistencia ás clases prácticas, o valor de s será 5 se se produce a asistencia do alumno 
polo menos ao 80% de devanditas clases (0, noutro caso). Entre asistentes, dita nota 
poderá chegar a 10 en función das avaliacións.

A valoración do estudo opcional de simulación farase entre 0 e 1, e engadirase á  
nota final y.

Tempo de estudo e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para  
superala 

O tempo de traballo necesario para superar esta materia depende moito da destreza e 
habilidades do alumno. En xeral, unha hora e media diaria de estudo e traballo persoal, 
que complemente a asistencia a clase, debe resultar suficiente. Mediante unha enquisa 
sinxela controlarase semanalmente o tempo real investido polos alumnos na mesma.
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Recomendacións para o estudo da materia

Para superar con éxito esta materia é necesaria a asistencia ás clases teóricas e prácticas 
e a resolución e revisión dos boletíns prácticos entregados na aula ao longo do curso. 
Todos os temas do programa poden seguirse perfectamente polos apuntes tomados en 
clase. Ademais, no epígrafe bibliografía básica e complementaria aparece unha lista de 
textos recomendados para a materia, cos que é posible completar ou ampliar calquera 
tema. 

Observacións

Aconséllase cursar previamente as seguintes materias: Cálculo diferencial e integral nun-
ha e varias variables e Introdución ao cálculo de probabilidades.

MEMORIA
Os resultados relativos á avaliación da materia de acordo coa “Metodoloxía do Ensino” e 
“Sistema de Avaliación da Aprendizaxe” propostos no correspondente Proxecto de Expe-
riencia Piloto arroxan as seguintes conclusións resumidas:.

• De 41 alumnos matriculados, 30 seguiron a nova metodoloxía:

- Seguimento completo (3 avaliacións): 20 alumnos.

- Seguimento parcial (2 avaliacións): 7 alumnos.

- Seguimento insuficiente (1 avaliación ou ningunha): 3 alumnos.

• De 29 alumnos presentados ao exame final:

- 23 seguiran a nova metodoloxía con suficiencia.

- 1 de xeito insuficiente.

- 5 non seguiran a nova metodoloxía.

• Dos 23 alumnos presentados ao exame final que seguiron a nova metodo-
loxía con suficiencia, 6 melloraron de forma significativa a nota do exame 
final na cualificación definitiva da materia co novo sistema de avaliación: 

- 3 pasaron de suspenso a aprobado (1 deles necesitou ademais do 
traballo opcional).

- 3 pasaron de aprobado a notable. 

OBSERVACIÓN. 

 A pesar do considerable esforzo adicional para o profesor que supuxo a nova 
metodoloxía utilizada, considero que os resultados foron moi satisfactorios. 
En xeral, e con independencia das consideracións numéricas anteriores, ao 
corrixir o exame final apreciei un grao de madurez dos alumnos superior ao 
habitual.
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Materia: Fundamentos da Astronomía

Código: 091533

Tipo de materia: Optativa

Titulación: Licenciatura en Matemáticas

Curso: quinto

Profesores: José Angel DOCOBO DURÁNTEZ e Josefina F. LING LING

GUIA DOCENTE
Obxectivos da materia

I) Coñecer os temas fundamentais da Astronomía de posición e Mecánica 
Celeste

II) Manexa-la ferramenta matemática básica para resolver problemas astronó-
micos.

III) Familiarizarse a nivel tanto teórico como observacional coa Astronomía 

IV) Utilización de instrumentación astronómica

Contidos

- Trigonometría esférica. 

- A Terra: forma e movementos. 

- A esfera celeste. Sistemas de coordenadas astronómicas. 

- Nocións sobre a medida do tempo. 

- Problemas elementais de Astronomía de posición. 

- Instrumentación astronómica. 

- Mecánica celeste: o problema de dous corpos.

Bibliografía básica e complementaria

1. ABAD, J. A DOCOBO e A ELIPE.: “Curso de Astronomía” 

2. R. M. ALLER. “Introducción a la Astronomía”

3. R. CID PALACIOS “Curso de Astronomía”

4. R. M. GREEN “Spherical Astronomy”

5. A. E. ROY: “Astronomy: Principles and Practice”

6. W. M. SMART: “Textbook of Spherical Astronomy”

7. T. VIVES: “Astronomía de posición: espacio y tiempo”
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8. J. A. DOCOBO e A. ELIPE: “Astronomía: 280 problemas resueltos”

9. VORONTOSOV e B. A. VELIAMINOV: “Problemas y ejercicios prácticos de As-
tronomía”

Competencias

1) Contribuir a mellora da percepción espacial.

2) Comprensión da cosmografía e da xénese de cuestións astronómicas funda-
mentais.

3) Coñecemento das escalas de tempo rotacional ata chegar a definir a hora 
que debe marcar o noso reloxo.

4)  Manexar a ferramentas matemáticas necesarias para o estudio da Mecánica 
Celeste básica.

5) Oportunidade de manexar instrumentación astronómica de calidade e trans-
misión dos conceptos elementais para o correcto manexo da mesma.

6) Capacitar o alumnado para a realización de diversas observacións astronó-
micas e outros traballos realcionados coa materia.

E importante que o alumno saiba que trátase de unha materia de iniciación, onde vanse 
transmitir conceptos básicos de especial utilidade para outras materias como Mecánica 
Celeste e Astronomía Xeral.

Metodoloxía da ensinanza

3 créditos de teoría e 3 de problemas e prácticas.

1. Trigonometría esférica. (Teoría: 4 horas. Problemas: 3 horas)

2. Forma e dimensións da Terra. Coordenadas xeográficas e xeocéntricas. (Teo-
ría: 3 horas. Problemas: 2 horas)

3. Esfera celeste. Movemento diurno aparente. Rotación da Terra. (Teoría: 
2 horas)

4. Movemento orbital da Terra. (Teoría: 2 horas)

5. Sistemas de coordenadas astronómicas. Transformacións de coordenadas. 
(Teoría: 6 horas. Problemas: 8 horas)

6. Medida do Tempo . (Teoría: 1 hora. Problemas: 2 horas)

7. Alguns problemas elementais en Astronomía de Posición. (Teoría: 3 horas. 
Problemas: 4 horas)

8. Repaso de diversas nocións de Mecánica Clásica. (Teoría: 2 horas. Proble-
mas: 2 horas)

9. Leis de Kepler e Lei da Gravitación. (Teoría: 1 hora. Problemas: 1 hora )

10. O problema de dous corpos. Ecuación de Kepler. (Teoría: 3 horas. Proble-
mas: 3 horas)
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3 Prácticas nocturnas:

Visita o Observatorio Astronómico “Ramón María Aller” e primeiras observacions astro-
nómicas con telescopios (duración 1h 30m)/ Utilización dun telecopio altazimutal auto-
matizado de campo (1h de duración)/ Identificacion de Constelacións, planetas e outros 
obxetos astronómicos (1h de duración).

3 Prácticas diurnas:

Montaxe dun telescopio refractor portátil (1h de duración)/ Manexo do planisferio. Anua-
rios, Efemérides Astronómicas. Instrumentos de observación. Colocación de coordenadas 
(1h 30m de duración)/ Visualizacion de videos de Astronomía (2h de duración).

No desenvolvemento de cada tema, as clases de problemas se misturan coas de teoría, 
co obxeto de poñer inmediatamente en práctica os coñecementos acadados. Paralela-
mente o alumnado participa nas distintas clases prácticas de observación astronómica e 
de gabinete a fin de familiarizarse cos métodos básicos empregados en Astronomía.

O dispor ista materia dun curso virtual, os matriculados nela teñen un acceso inmedia-
to as distintas táboas e fórmulas, que son esenciais no seguemento da mesma, e os 
recursos multimedia, que permiten mellorar a visión espacial de conceptos explicados 
na pizarra. Asi como a posibilidade de poñerse en contacto cos profesores a través das 
ferramentas de comunicación para solventar dúbidas puntuais.

Sistema de avaliación da aprendizaxe

O traballo persoal realizado polo alumnado o longo do curso quedará reflectido alomenos 
nun 30% na nota final.

Dito traballo pode comprender algunha ou todas as seguintes posibilidades:

a) evaluación dos apuntes persoais
b) participación nas clases de teoría e de problemas
c) asistencia activa as clases prácticas
d) programación de algoritmos
e) elaboración de problemas orixinais
f) participación na mellora do curso virtual
g) outras aportacións.

Se é o caso , haberá un exame final escrito de teoria e problemas. O exame teórico será 
tipo teste. As respostas incorrectas calificaranse negativamente ata –0.5, sendo de 1.0 o 
valor da resposta correcta e de cero a contestada en branco. O exame práctico consiste 
na resolución de problemas. Haberá un control parcial liberatorio de materia normalmen-
te antes do Nadal.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para superala

Horas presenciais:
teóricas 27
de problemas 25
de prácticas 8

Horas non presenciais:
4h á semana: 2h de teoría e 2h de problemas
10h preparación do control
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 20h de avaliación dos traballos persoais (10 das cales poden ser de preapa-
ración do exama final, se é o caso).

Total volumen de traballo: 150 horas

Recomendacións para o estudo da materia

Dado o caracter que se lle quere imprimir a materia, e imprescindible unha participación 
directa do alumnado, o que conleva un seguimento ó día do mesmo co obxeto de que a 
avaliación continua poda ser efectiva.

Para un correcto aproveitamento, os alumnos deberán poseer unha calculadora, non 
programable, que dispoña das funcións circulares e as súas inversas e que se aconsella 
leven tódolos días a clase, independentemente que ista sexa de problemas ou non.

A asignatura conta con apoio virtual, que facilita os alumnos o uso de recursos informá-
ticas e multimedia para reforzar e ilustrar en maior detalle os conceptos expostos nas 
clases presenciais.

Adoitase explicar en xaneiro a parte de Mecánica Celeste que contén o curso

MEMORIA
Alumnos matriculados: 17

Horas de clases impartidas: Teoría : 23

Problemas e seminarios: 20

Prácticas: 21
Controles: 2
Total: 66

Horas presenciais recibidas polo alumnado: 52,5

Materia con apoio virtual.

O comezo do curso advírteselle os alumnos do novo xeito de cualificación, animándolles a 
realizar traballos relacionados coa materia, ben de extensión de temas, programación de 
algoritmos e mesmo a presentar os apuntes tomados na clase para a súa avaliación.

Se lles comenta que o traballo diario na clase vai ser tamén motivo de avaliación por 
parte dos profesores, especialmente o esforzo realizado nas clases de problemas e o 
aproveitamento nas clases prácticas.

En decembro (días 21 e 22) realizouse un control de teoría e problemas, antes do cal o 
alumnos debían presentar todo aquelo que considerasen avaliable, e que en todo caso 
vai representar a lo menos un 30% da súa nota.

Tamén se informa que é incluso posíbel que non sexa necesario presentarse fisicamente 
a dito control se o traballo realizado polo alumno é considerado suficiente.

O día 15 de decembro se recolleron os traballos e os apuntes de aqueles alumnos que os 
presentaron. Como consecuencia da revisión os profesores decidiron que 3 alumnas po-
dían evitar presentarse tendo xa de entrada unha cualificación de 7,5 pero permitíndolles 
presentarse a proba se así o dexesan, de xeito que se elas consideraban que a nota ía a 
ser inferior, tiñan a opción de non entregar.
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Durante os meses de outubro, novembro e decembro realizáronse a seguintes prácticas:

Práctica No. 1 - Visita o Observatorio Astronómico “Ramón María Aller” e primeiras ob-
servacións astronómicas con telescopios.
2 grupos de 8 alumnos
Práctica nocturna de 1h 30m de duración impartida polos dous profesores

Práctica No. 2 - Montaxe dun telescopio refractor portátil
7 grupos de 3 alumnos
Práctica diúrna de 1h de duración impartida por J. A. Docobo
Compre subliñar que viñeron a facela mais alumnos dos logo matriculados

Práctica No. 3 - Manexo do planisferio. Anuarios, Efemérides Astronómicas. Instrumen-
tos de observación. Colocación de coordenadas.
3 grupos de 5 alumnos
Práctica diúrna de 2h de duración impartida por J. A. Docobo

Práctica No. 4 - Utilización dun telescopio altazimutal automatizado de campo.
2 grupos de 7 alumnos
Práctica nocturna de 2h de duración impartida por J. F. Ling
De acordo coa súa participación nas prácticas cada alumno recibiu unha cualificación.
Nesta primeira parte do curso a profesora J. F. Ling explicou os temas de teoría:

1. Trigonometría esférica.
2. Forma e dimensións da Terra. Coordenadas xeográficas e xeocéntricas.
3. Esfera celeste. Movemento diúrno aparente. Rotación da Terra
4. Movemento orbital da Terra.
5. Sistemas de coordenadas astronómicas. Transformacións de coordenadas.
6. Medida do Tempo.
7. Algúns problemas elementais en Astronomía de Posición.

En total 16 horas

Mentres que o profesor J. A. Docobo impartiu as clases de problemas e seminarios co-
rrespondentes (16 horas).

Unha vez revisadas as aportacións dos alumnos, estas lles foron devolvidas indicándo-
selles a partes que tiñan que ser melloradas, corrixidas e mesmo eliminadas, tendo a 
posibilidade de presentalas de novo o final de curso, unha vez tidos en conta os comen-
tarios dos profesores.

 As cualificación recibidas polos alumnos na primeira parte do curso ató-
panse na segunda columna da táboa da seguinte páxina. Os alumnos con 
tres notas corresponden respectivamente o control de teoría, control de pro-
blemas e traballos realizados, os que teñen dous notas non presentaron 
traballos.

 En xaneiro o profesor Docobo explicou a teoría das clases de Mecánica 
Celeste (7 horas)

8. Repaso de diversas nocións de Mecánica Clásica.
9. Leis de Kepler e Lei da Gravitación.
10. O problema de dous corpos. Ecuación de Kepler.

As clases de problemas e seminarios repartíronse entre ámbolos dous profesores (4 horas)
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Finalmente a derradeira práctica tivo lugar o día 19 de xaneiro, realizándose como xa é 
habitual, dende hai anos, no Monte Pedroso.

Práctica No. 5 - Identificación de Constelacións, planetas e outros obxectos astronómicos.

1 grupo formado por toda a clase

Práctica nocturna de 1h de duración impartida polos dous profesores

 O exame final da materia tivo lugar o día 31 de xaneiro. Presentáronse a 2ª 
parte (Mecánica Celeste): 13 alumnos e a 1ª parte (Astronomía de Posición) 
os que tiñan que repetir o control de decembro ou ben os que quixeron subir 
nota: 6 alumnos. Así mesmo algún deles voltaron a presentar os traballos 
corrixidos e tamén os apuntes tomados da parte de Mecánica Celeste.

 En canto o curso virtual asociado a esta materia fixeron uso do mesmo 6 
alumnos, sendo o número total de accesos de 156 e o período de visitas 
entre el 21 de outubro y el 29 de xaneiro.

As notas obtidas polos alumnos foron:

 Alumno/a No. Primeira Parte Nota Final

1 (7,5 ; 7,5 ; 7,5) Notable (7.5) 

2 (7,5 ; 7,5 ; 7,5) Sobresaliente (9.4) 

3 (7,5 ; 7,5 ; 7,5) Sobresaliente (9.0) 

4 (6,40 ; 2,5 ; 5,75) Aprobado (5.5) 

5 (5,0 ; 2,5 ; 4,0) Aprobado (5.1) 

6 (5.0 ; 8.0; -) Notable (7.0) 

7 (5,0 ; 8,0 ; 6,0) Notable (7.0) 

8 (0,65 ; - ; 5,0) Aprobado (5.0) 

9 (7,15 ; 9,5) Notable (8.2) 

10 (5,1 ; 7,0 ; 5,0) Notable (7.0) 

11 (7,15 ; -) Notable (7.0) 

12 (5,85 ; 9,0 ; 6,0) Notable (8.2) 

13 (4,10 ; - ; 6,0) Suspenso (3.0) 

14 - Non Presentado   

15 - Suspenso (3.4) 

16 - Non Presentado   

17 - Non Presentado 

 Como anecdota dicir que unha alumna de nacionalidade alemana cursou a 
materia dentro do programa Erasmus e outra desta universidade o fixo na 
Universidade de Porto.
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Materia: Ecuacións en Diferencias. Introducción á Dinámica Discreta

Código: 091529.

Tipo de materia: Optativa

Titulación: Licenciatura en Matemáticas.

Curso: Quinto.

Profesorado: Alberto Cabada Fernández.

GUIA DOCENTE
Obxectivos da materia

Familiarizar o alumnado cos fenómenos modelados por ecuacións en diferenzas (modelos 
de poboacións, económicos, epidemiolóxicos, …). Conseguir que o alumnado domine as 
técnicas básicas da matemática discreta, como son o operador incremento e incremento 
inverso, a resolución de ecuacións en diferenzas lineais, tanto escalares como vectoriais, 
así como o estudo da estabilidade. Presentarlle ao alumnado os conceptos fundamentais 
da dinámica simbólica e darlle a coñecer resultados clásicos como o Teorema de Sar-
kowskii, facendo un completo estudo da aplicación unimodal e presentando o concepto 
matemático de Caos.

Contidos

- Xeneralidades: motivacións e exemplos: modelos en dinámica de po-
boacións, modelos en economía, análise numérica

- Fundamentos: operadores incremento e incremento inverso. Analoxía entre 
o cálculo diferencial e o cálculo en diferenzas. Polinomios de Bernouilli. 
Fórmula de Euler

- Ecuacións en diferenzas lineais: definición. Existencia e unicidade de solu-
ción. Estrutura do conxunto de solucións. Matriz de Casorati. Método dos 
coeficientes indeterminados. Método de variación de parámetros

-  Sistemas de ecuacións en diferenzas lineais: teoría básica. Cálculo da po-
tencia n-ésima dunha matriz. Fórmula de Abel. Sistemas representando 
ecuacións de orde n

- Estabilidade: caso lineal: sistemas lineais autónomos. Caso non lineal: pri-
meira aproximación

- Dinámica de ecuacións en diferenzas de primeira orde: definicións elemen-
tais. A familia cuadrática. O teorema de Sarkowskii. Dinámica simbólica: a 
aplicación shift. Conxugación topolóxica

Bibliografía básica e complementaria

AGARWAL, R. P., Difference equations and inequalities. Theory, methods and applications, 
Marcel Dekker, 2000.

DEVANEY, R. L., An introduction to chaotical dynamical systems, Addison-Wesley, 1989.
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ELAYDI, S. B., Discrete chaos, Chapman & Hall, 2000.

ELAYDI, S. B., An introduction to difference equations, Springer-Verlag, 1999.

GOLBERG, S., Introduction to difference equations, Dover Publications, 1986.

HOLMGREN, R. A., A first course in discrete dynamical systems, Springer-Verlag, 1996.

KELLEY, W. G. e PETERSON, A. C., Difference equations. An introduction with applications, 
Academic Press, 2001.

LAKSHMIKANTHAM, V. e TRIGIANTE, D., Theory of difference equations: numerical me-
thods and applications, Academic Press, 1988.

Competencias

- Distinguir os distintos tipos de ecuacións en diferenzas.

- Coñecer os principais métodos de resolución de ecuacións en diferenzas.

- Dominar o cálculo do operador incremento inverso e de suma por partes de 
funcións discretas.

- Saber modelar problemas que xorden en física, bioloxía ou economía (entre 
outros) como ecuacións en diferenzas.

-  Coñecer os conceptos de estabilidade da solución dun sistema n dimensio-
nal, así como de órbitas periódicas de ecuacións unidimensionais.

-  Coñecer o Teorema de Sarkowskii, xunto cos diagramas de bifurcación de 
familias uniparamétricas.

Metodoloxía da ensinanza

Impartiranse dúas horas semanais de teoría e dúas de práctica. Nas clases de práctica, re-
solveranse os problemas propostos nos boletíns entregados previamente ao alumnado.

Sistema de avaliación da aprendizaxe

Esta materia enmárcase no sistema de ECTS.

Cada estudante deberá entregar resoltos catro problemas propostos polo profesor ao 
longo do curso e facer unha exposición oral dun tema proposto polo profesor.

Os exercicios contarán un 40% da nota e a exposición, un 60%.

Cada estudante pode presentarse ao exame final na data oficial fixada polo centro.

A nota final será a media entre as dúas.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para superala

Horas presenciais: teóricas: 30 + prácticas: 30

Horas non presenciais:

Horas que debe empregar cada alumno/a para estudar as clases de Teoría: 15
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Horas que debe empregar cada alumno/a para estudar as clases de Práctica: 15

Horas que debe investir un alumno/a para resolver os Boletíns de Problemas: 40

Horas que debe investir un alumno/a para preparar os Traballos solicitados polo profesor: 20

Horas dedicadas a facer exames: 5

Total volume de traballo: 155 horas

Recomendacións para o estudo da materia

É recomendable ter cursado con anterioridade as materias: Introdución ás ecuacións 
diferenciais ordinarias e Ecuacións diferenciais ordinarias.

PROXECTO
Este proxecto refírese á materia Ecuacións en diferencias. Introducción á dinámica discre-
ta que se imparte no quinto curso da Licenciatura de Ciencias Matemáticas.

A metodoloxía docente está planificada no marco do proceso de converxencia cara o Es-
pazo Europeo de Educación Superior (EEES) e o European Credit Transfer System (ECTS), 
e dentro das experiencias piloto que a Facultade de Matemáticas está a promover nesta 
liña. Polo tanto poráse máis énfase en dotar aos estudantes de ferramentas para a cons-
trución da súa propia aprendizaxe que na simple acumulación de contidos.

A docencia estructúrarase en clases teóricas e prácticas. Nas primeiras preséntanse e 
desenvólvense os contidos esenciais da disciplina. As clases prácticas adícanse á reso-
lución de problemas (tanto teóricos como do ámbito das aplicacións) procurando unha 
activa participación do estudante.

O proceso de converxencia cara a un Espacio Europeo de Educación Superior e a utiliza-
ción dos ECTS como unidade de valoración da actividade académica supoñen unha mu-
danza no punto de vista da docencia, facendo que a aprendizaxe constitúa o eixo central 
do proceso de transmisión de coñecementos. Por tanto, un aspecto crucial é o traballo 
persoal do alumno fóra da aula, unha vez que este dispón de ferramentas axeitadas para 
que a aprendizaxe se produza en condicións óptimas. As citadas ferramentas serán pro-
porcionadas polo profesor durante a docencia presencial e, ademáis de recoller todos os 
contidos esixibles para a superación da materia, facilitarán a aprendizaxe autónoma.

Aínda sendo difícil de computar o tempo necesario para lograr unha aprendizaxe axeitada 
dos contidos da materia e a consecuente superación desta, xa que depende do grao de 
formación de cada alumno, pódese considerar que para un alumno medio debería ser 
suficiente unha dedicación de hora e media por cada hora de clase impartida. Ademáis, 
a exposición de traballos ou exercicios require, por parte dos alumnos, unha preparación 
previa de duración variable en función da dificultade e da calidade da aprendizaxe levada 
a cabo polo estudiante.

Por suposto, o esforzo do estudante debe ir encamiñado a un coñecemento profundo da 
materia que garantice a adquisición das competencias básicas, a capacidade de relacio-
nar os diferentes contidos e de aplicalos á resolución de problemas, facendo especial 
fincapé naqueles aspectos máis relevantes ou complicados, os cales lles serán indicados 
polo profesor, quen actuará como apoio e orientador tanto nas horas presenciais coma 
nas titorías e favorecerá na medida do posible o pensamento crítico do alumnado.
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Como parte fundamental deste proceso faremos uso da USC-virtual para virtualizar a 
materia, proporcionando deste xeito unha ferramenta de traballo de grande utilidade para 
a aprendizaxe do alumnado implicado.

Dentro deste marco, ademáis do programa e diversos boletíns de exercicios, deixaráse un 
resumo de cada tema á disposición do alumnado no que se fará unha breve descripción 
dos contidos máis relevantes, xunto cos obxectivos e habilidades que se pretenden con-
querir así como unha estimación das horas de docencia que se estima necesario adicar 
a cada tema en concreto.

Queremos suliñar que dada a grande riqueza da dinámica das solucións das ecuacións 
dos modelos discretos recollidos nas ecuacións en diferencias, é fundamental propor-
cionarlle ó alumnado un soporte “visual” co que poida representar as solucións das 
ecuacións consideradas, tanto na representación espazo-tempo como na correspondente 
ó plano de fases, así como o seguimento das órbitas do sistema. Esta enorme complexi-
dade ten como exponente máis coñecido o teorema de Sarkowskii, o cal, ademáis de 
describir a dinámica de todas as ecuacións cuadráticas de primeira orde, é un dos pilares 
básicos do que con posterioridade se desenrolou como teoría do caos e os conxuntos 
fractais, campos de traballo estes, ampliamente estudiados non só na matemática senón 
noutras ciencias como a Física, a economía ou a dinámica de poboacións.

Para facer posible a “visualización” dos problemas proporcionaráselle ó alumnado, por 
medio da USC-virtual determinados “programas fonte” feitos no Mathematica, e cos que 
podería estudiar directamente a dinámica das ecuacións estudiadas. Queremos comen-
tar que se pedíu financiamento á Universidade para un proxecto de innovación educativa 
no que o alumnado puidese facer uso destes programas vía Web, se ben non se recibiu 
resposta polo de agora.

No que se refire á calificación do alumnado, cada estudiante deberá entregar catro pro-
blemas ó longo do curso. Estes problemas deberán ser entregados por escrito e expostos 
nunhas horas adicionais especialmente adicadas a ese fin. Cada un destes problemas 
contabilizará como máximo un punto.

O resto da nota obteráse da presentación de temas relacionados coa materia que se lles 
remitirán previamente para que os preparen e os expoñan en clase.

Os estudiantes que queiran mellorar a súa nota poderán presentarse ó exame final da 
materia na data oficial fixada polo centro.

MEMORIA
METODOLOXÍA IMPLANTADA

No comezo do curso comunicouselle ó alumnado o sistema de docencia e de avaliación 
que se desenrolaría ó longo do cuadrimestre. Este sistema xa se contemplaba no progra-
ma dispoñible na páxina Web da materia.

O método seguido consistiu na impartición das clases tanto de teoría como de práctica 
na clase no horario asignado polo centro. Estas clases complementaronse con un Curso 
Virtual ó que puideron acceder todos os matriculados no curso. Neste curso virtual esta-
ban á disposición do alumnado os seguintes elementos:

• Programa da materia.

• Tres boletíns de problemas.
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• Un resumo de cada un dos seis temas contemplados na programación da 
materia.

• Ficheiros contendo as transparencias presentadas en clase.

• Ficheiros contendo o “programa fonte” para a execución dos programas pre-
viamente mencionados.

É importante facer notar que o traballo da bolseira de apoio a estas experiencias foi 
fundamental, dado que, co fin de que o alumnado puidese traballar directamente cos 
programas na aula de informática da Facultade, optouse por realizar os programas en 
Matlab.

Ó longo do curso entregaronselle ós alumnos tres boletíns de problemas (tamén dispo-
ñibles no curso virtual) que se foron resolvendo nas clases prácticas paralelamente ó 
desenrolo das clases teóricas.

Cada alumno tivo que facer catro problemas (non contemplados nos boletíns anterior-
mente citatos). Os problemas non eran os mesmos para todos. Os tres primeiros foron 
feitos individualmente por cada un e o cuarto por grupos de dúas-tres persoas.

Cada alumno tivo que facer unha exposición en clase dun tema relacionado coa materia 
que lle foi proposto con un mínimo de tres semanas de antelación.

Pasouse ó alumnado unha plantilla na que fosen anotando as horas empregadas nas 
distintas actividades desenroladas na materia. Lamentablemente ningún a cubriu.

AVALIACIÓN

Cada problema foi calificado con unha nota máxima de un punto. A exposición puntuaba 
ata seis puntos.

Todo estudiante podía presentarse a subir nota no exame final na data oficial fixada polo 
centro.

RESULTADOS

Na materia figuraban matriculados dez estudiantes, dos cales asistiron a clase regular-
mente nove deles.

Estes nove acadaron calificacións entre 7 e 8.2, ningún deles se presentou a subir nota. 
O alumno restante non se presentou.

CONCLUSIÓNS

• É fundamental a asistencia continuada do alumnado ás clases.

• Este sistema permite facer un seguimento continuado do traballo do alum-
nado.

• O tempo invertido polo profesorado na corrección de exercicios aumenta 
considerablemente as horas dedicadas á docencia. Neste caso, a mellora 
dos resultados en relación con cursos anteriores penso que é un indicio de 
que son horas ben empregadas. Polo tanto considero que dende as auto-
ridades competentes se debe facer un esforzo para computar os créditos 
ECTS de xeito máis realista.
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• O número de estudiantes por grupo é moi importante. Neste caso o núme-
ro é escaso pero en grupos máis numerosos, como os que nos podemos 
encontrar nas materias troncais e obrigatorias, unha experiencia deste tipo 
sería moi costosa para un só profesor.
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Materia: Modelado de Problemas Industriais

Código: 091542

Tipo de materia: Optativa.

Titulación: Licenciatura en Matemáticas

Curso: Quinto

Profesor: Peregrina Quintela Estévez.

GUIA DOCENTE E PROXECTO
Prerrequisitos: Ter bos coñecementos de métodos matemáticos na mecánica do continuo 
e coñecer os principais modelos matemáticos na termomecánica do continuo. En parti-
cular, coñecer as teorías de fluídos ideais, viscosos e incompresibles, as correspondentes 
ós fluídos elásticos e as da termoviscoelasticidade lineal e non lineal. En particular, os 
alumnos da titulación de Matemáticas deben ter cursado as materias de Métodos Mate-
máticos da Mecánica do Continuo e Modelos Matemáticos.

1. SENTIDO DA MATERIA NO PERFIL

Na actualidade, coa rápida evolución da tecnoloxía e as Ciencias Aplicadas, ponse de 
manifesto a necesidade de formar especialistas no modelado e simulación numérica de 
procesos que proveñen do ámbito industrial ou empresarial, de xeito que se permita a 
creación e/ou consolidación nestes ámbitos de verdadeiros departamentos de investi-
gación, desenvolvemento e innovación, con vistas a optimizar procesos, diminuír costos, 
mellorar a calidade dos productos, deseñar novas tecnoloxías, aumentar a seguridade, 
diminuír a contaminación medioambiental, etc.

Na procura deste obxectivo para os futuros profesionais, na Titulación de matemáticas 
hai un bloque formativo de modelización, análise matemático de EDP’s e simulación 
numérica que está constituído po las materias: Cálculo Numérico, Diferenzas Finitas en 
E.D.P., Distribucións e Métodos Variacionais en E.D.P., Ecuacións en Derivadas Parciais, 
Elementos Finitos en E.D.P., Métodos Matemáticos da Mecánica do Continuo, Modelos 
Matemáticos. En particular, dentro deste bloque a materia de Modelado de Problemas 
Industriais constitúe un elemento esencial na modelización de procesos ou dispositivos 
na industria.

2. OBXECTIVOS DA MATERIA

O obxectivo principal da materia é a adquisición de coñecementos e técnicas para com-
prender procesos ou dispositivos que xorden no ámbito da Enxeñaría, das Ciencias Apli-
cadas ou das finanzas como punto de partida para un adecuado modelado matemático. 
Para iso, o longo do curso traballaranse as seguintes competencias:

2.1. Ser capaz de comprender o funcionamento de diversos dispositivos reais 
xurdidos na industria, os fenómenos implicados e o interese da súa modeli-
zación e simulación numérica.

2.2. Ser capaz de realizar búsquedas bibliográficas en bases de datos científicas 
para coñecer mais en profundidade un proceso.
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2.3. Coñecer a linguaxe propia da área na que se plantexa en concreto o proble-
ma, facilitando unha formación aberta para a posible integración no futuro 
do estudiante en equipos de traballo multidisciplinares.

2.4. Ser capaz de escribir o modelo matemático asociado a un proceso e ser 
capaz de elixir as simplificacións mais axeitadas - linearizacións, desacopla-
mento, efectos desprezables- en función dos obxectivos a acadar.

2.5. Identificar as condicións de contorno asociadas e establecer as condicións 
iniciais asociadas ó modelo.

2.6. Ser capaz de realizar unha análise comparativa para a búsqueda de seme-
llanzas entre modelos procedentes de distintas partes da mecánica.

2.7. Ser capaz de formular o acoplamento entre distintos fenómenos implicados 
no proceso.

3. CONTIDOS DA MATERIA

3.1. Ecuacións da termodinámica dos medios continuos: repaso e complementos. 
Ecuacións da termoelasticidade de sólidos. Ecuacións dos fluídos compre-
sibles e incompresibles.

3.2. Vibracións mecánicas. Introducción á acústica. Linearización das ecuacións 
do movemento de sólidos e fluídos. Método de Fourier. Modos propios. 
Teoría espectral. Ecuacións da acústica. Propagación do son en medios 
multicapa.

3.3. Ecuacións para mixturas de especies reactivas. Modelización das reaccións 
químicas. Reaccións químicas nun tanque axitado. Química finita e en equi-
librio. Fluxos de mezclas reactivas. Método de fracción de mixtura.

3.4. Aplicacións industriais I: Simulación da calidade da auga dun lago.

3.5. Introducción ó electromagnetismo: ecuacións de Maxwell. Electrostática. 
Corrente continua. Corrente alterna. Inducción electromagnética.

3.6. Aplicacións industriais II: modelización termoeléctrica de cubas 
electrolíticas.

3.7. Aplicacións industriais III: modelización de electrodos de fornos eléctricos.

3.8. Modelos matemáticos en economía e finanzas. Valoración de derivados. Op-
cións europeas e americanas. Ecuacións de Black-Scholes.

4. BIBLIOGRAFÍA DA MATERIA

BERMÚDEZ, A. Continuum Thermomechanics. Progress in Mathematical Physics. Volume 
43. Editorial Birkhäuser. 2005.

BIRD, R.B., STEWART,W.E.,LIGHTFOOT, E.N., Fenómenos de Transporte . Ed. Reverté, 
1980.

GURTIN, M.E., An Introduction to Continuum Mechanics. Academic Press. New York, 
1981.
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KUO K.K., Principles of Combustion. Wiley-Interscience. New York. 1986.

MEIROVITCH, L., Fundamentals of Vibrations . Mc Graw Hill. New York. 2001.

MORAND H., OHAYON R. Intéractions Fluides-Structures. Masson. Paris. 1996.

PIERCE A. Acoustics. Acoustical Society of America. New York. 1991.

RHYMING, I.L., Dynamique des Fluides. Presses Polytechniques Romandes. Laussane, 
1981.

SANTALÓ, L.A., Vectores y Tensores con sus aplicaciones. Ed. Univ. de Buenos Aires. 
1985.

SPIEGEL, M.S., Análisis Vectorial. Mc Graw Hill. México. 1991.

TIMOSHENKO S., GOODIER, J.N., Teoría de la Elasticidad. Urmo S.A. de Ediciones. Bilbao. 
1981.

WILMOTT P., HOWISON S., DEWYNNE J, The Mathematics of Financial Derivatives. A Stu-
dent Introduction. Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

ZIEGLER H. An Introduction to Thermomechanics. North Holland. Amsterdam, 1981.

5. METODOLOXÍA DA ENSINANZA

O alumno ten 4 horas por semana de contacto presencial con o profesor. A asistencia a 
parte presencial do curso é obrigatoria. Como parte da súa formación deberá ler artículos 
de divulgación, libros ou traballos de investigación relativos a modelización de problemas 
empresariais ou industriais. Ademáis, deberá redactar dous informes relativos a traballos 
desenvoltos de forma individualizada. Un destes informes deberá ser exposto ós compa-
ñeiros e ó profesor da materia.

Os informes de cada caso práctico deberán conter 8 partes ben diferenciadas elaboradas 
cun procesador de texto matemático:

1. Unha páxina co título.

2. Un abstract co resume do informe.

3. Unha introducción cos antecedentes do problema a estudiar.

4. Un apartado ca descrición física detallada do problema.

5. Un apartado correspondente a súa modelización matemática.

6. Un apartado sobre as simplificacións posibles e a súa interpretación física.

7. Un apartado de análise do modelo no que se indiquen os datos necesarios, 
os resultados que poden obterse a partir da súa resolución, as limitacións 
do modelo elixido, extensións posibles, etc.

8. Un apartado ca bibliografía utilizada.
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6. ATRIBUCIÓN DE CRÉDITOS ECTS

Actividade Presencial Traballo Autónomo Total

Clases teóricas 30 45 75

Clases prácticas 15 15 30

Debates 2 3 5

Presentación Informes 6 12 18

Titorización 7 -- 7

Exames 4 15 19

Revisión Exames 1 1

Total 65 90 155

7. SISTEMA DE AVALIACIÓN DO APRENDIZAXE

O 50% da cualificación final corresponderá a un 50% da nota do exame final (cualificado 
sobre 10 e no que o alumno poderá utilizar o material que considere oportuno). O outro 
50% da cualificación final obterase como o máximo entre o outro 50% da nota do exame 
final e a nota obtida nos traballos persoais propostos a cada alumno.

A participación nas actividades presenciais será avaliada ata 1 punto.

A elaboración dun primeiro informe sobre un caso práctico será avaliado ata 2 puntos.

A elaboración e presentación dun segundo informe sobre outro caso práctico pode ser 
avaliado ata 2 puntos.

MEMORIA
SENTIDO DA MATERIA NO PERFIL

Na actualidade, coa rápida evolución da tecnoloxía e as Ciencias Aplicadas, ponse de 
manifesto a necesidade de formar especialistas no modelado e simulación numérica de 
procesos que proveñen do ámbito industrial ou empresarial, de xeito que se permita a 
creación e/ou consolidación nestes ámbitos de verdadeiros departamentos de investi-
gación, desenvolvemento e innovación, con vistas a optimizar procesos, diminuír costos, 
mellorar a calidade dos productos, deseñar novas tecnoloxías, aumentar a seguridade, 
diminuír a contaminación medioambiental, etc.

Na procura deste obxectivo para os futuros profesionais, na Titulación de matemáticas 
hai un bloque formativo de modelización, análise matemático de EDP’s e simulación 
numérica que está constituído po las materias: Cálculo Numérico, Diferenzas Finitas en 
E.D.P., Distribucións e Métodos Variacionais en E.D.P., Ecuacións en Derivadas Parciais, 
Elementos Finitos en E.D.P., Métodos Matemáticos da Mecánica do Continuo, Modelos 
Matemáticos. En particular, dentro deste bloque a materia de Modelado de Problemas 
Industriais constitúe un elemento esencial na modelización de procesos ou dispositivos 
na industria.
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OBXECTIVOS DA MATERIA

O obxectivo principal da materia é a adquisición de coñecementos e técnicas para com-
prender procesos ou dispositivos que xorden no ámbito da Enxeñaría, das Ciencias Apli-
cadas ou das finanzas como punto de partida para un adecuado modelado matemático. 
Para iso, o longo do curso traballaranse as seguintes competencias:

• Ser capaz de comprender o funcionamento de diversos dispositivos reais 
xurdidos na industria, os fenómenos implicados e o interese da súa modeli-
zación e simulación numérica.

• Ser capaz de realizar búsquedas bibliográficas en bases de datos científicas 
para coñecer mais en profundidade un proceso.

• Coñecer a linguaxe propia da área na que se plantexa en concreto o proble-
ma, facilitando unha formación aberta para a posible integración no futuro 
do estudiante en equipos de traballo multidisciplinares.

• Ser capaz de escribir o modelo matemático asociado a un proceso e ser 
capaz de elixir as simplificacións mais axeitadas - linearizacións, desacopla-
mento, efectos desprezables- en función dos obxectivos a acadar.

• Identificar as condicións de contorno asociadas e establecer as condicións 
iniciais asociadas ó modelo.

• Condicións de contorno en problemas de fronteira libre.

• Ser capaz de realizar unha análise comparativa para a búsqueda de seme-
llanzas entre modelos procedentes de distintas partes da mecánica.

• Ser capaz de formular o acoplamento entre distintos fenómenos implicados 
no proceso.

• Ser capaz de estructurar un traballo científico.

• Coñecer un procesador de textos matemáticos.

• Coñecer a relación industria – grupo científico.

CONTIDOS DA MATERIA

• Ecuacións da termodinámica dos medios continuos: repaso e complementos. 
Ecuacións da termoelasticidade de sólidos. Ecuacións dos fluídos compre-
sibles e incompresibles.

• Vibracións mecánicas. Introducción á acústica. Linearización das ecuacións 
do movemento de sólidos e fluídos. Método de Fourier. Modos propios. 
Teoría espectral. Ecuacións da acústica. Propagación do son en medios 
multicapa.

• Ecuacións para mixturas de especies reactivas. Modelización das reaccións 
químicas. Reaccións químicas nun tanque axitado. Química finita e en equi-
librio. Fluxos de mezclas reactivas. Método de fracción de mixtura.

• Aplicacións industriais I: Simulación da calidade da auga dun lago.
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• Introducción ó electromagnetismo: ecuacións de Maxwell. Electrostática. Co-
rrente continua. Corrente alterna. Inducción electromagnética.

• Aplicacións industriais II: modelización termoeléctrica de cubas electrolíticas.

• Aplicacións industriais III: modelización de electrodos de fornos eléctricos.

• Modelos matemáticos en economía e finanzas. Valoración de derivados. Op-
cións europeas e americanas. Ecuacións de Black-Scholes.

BIBLIOGRAFÍA DA MATERIA

BERMÚDEZ, A. Continuum Thermomechanics. Progress in Mathematical Physics. Volume 
43. Editorial Birkhäuser. 2005.

BERMÚDEZ, A., HERVELLA-NIETO, L., PRIETO, A., Métodos Matemáticos en Acústica.Notas 
de Curso. 2005.

BIRD, R.B., STEWART,W.E.,LIGHTFOOT, E.N., Fenómenos de Transporte . Ed. Reverté, 
1980.

GARCÍA GARCÍA, L.M., Simulación Numérica de la Calidad de Agua en un Lago. Traba-
llo de Investigación Tutelado. Dpto. Matemática Aplicada. Universidade de Santiago de 
Compostela. 2005.

GURTIN, M.E., An Introduction to Continuum Mechanics. Academic Press. New York, 
1981.

KUO K.K., Principles of Combustion. Wiley-Interscience. New York. 1986.

MEIROVITCH, L., Fundamentals of Vibrations . Mc Graw Hill. New York. 2001.

MORAND H., OHAYON R. Intéractions Fluides-Structures. Masson. Paris. 1996.

MUÑIZ CASTIÑEIRA, M.C., Estudio Matemático de un Problema de Stefan Relacionado 
con la Modelización Termoeléctrica de Cubas de Electrolisis de Aluminio.

PENA BRAGE, F.J., Contribución al Modelado Matemático de Algunos Problemas en la Me-
talurgía del Silicio. Tese Doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela. 2004.

PIERCE A. Acoustics. Acoustical Society of America. New York. 1991.

RHYMING, I.L., Dynamique des Fluides. Presses Polytechniques Romandes. Laussane, 
1981.

SANTALÓ, L.A., Vectores y Tensores con sus aplicaciones. Ed. Univ. de Buenos Aires. 
1985.

SPIEGEL, M.S., Análisis Vectorial. Mc Graw Hill. México. 1991.

TIMOSHENKO S., GOODIER, J.N., Teoría de la Elasticidad. Urmo S.A. de Ediciones. Bilbao. 
1981.

WILMOTT P., HOWISON S., DEWYNNE J, The Mathematics of Financial Derivatives. A Stu-
dent Introduction. Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

ZIEGLER H. An Introduction to Thermomechanics. North Holland. Amsterdam, 1981.
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METODOLOXÍA DA ENSINANZA

No curso académico 2005-06 a materia tivo soamente dous alumnos matriculados. Dos 
cales soamente un seguiu a materia.

O alumno tivo 4 horas por semana de contacto presencial con o profesor, sendo obrigato-
ria a súa asistencia. Nesta parte desenvolvéronse os contidos teóricos e prácticos do cur-
so para o que se manexaron ademais do libro de texto, artigos de divulgación, traballos 
de investigación relativos a modelización de problemas industriais e software comercial. 
En particular o alumno realizou traballos persoais e fixo presentacións sobre:

• Repaso de modelos estudiados. Neste apartado o alumno elaborou unha 
táboa –elaborada cun procesador de texto matemático- clasificatoria cas 
principais características dos modelos matemáticos estudiados ó longo da 
súa formación na Titulación de Matemáticas.

• Artigos de divulgación:

- Estado de la simulación numérica en la pequeña y mediana industria 
gallega. Dixitos. Enero 2005.

- How Mathematics is useful to industry? Macsi-Net: A Roadmap for Ma-
thematics in European Industry. Marzo 2004.

• Traballos de investigación relativos a modelización de problemas industriais:

- Bermúdez, A., Muñiz, M.C., Quintela, P., Numerical solution of a three-
dimensional thermoelectric problem taking place in an aluminium elec-
trolytic cell. Computer methods in Applied Mechanics and Engineering, 
Vol. 106, páx. 129-142, 1993.

• Software comercial:

- MATLAB, ToolBox PDE ca análise e clasificación dos modelos matemá-
ticos que poden resolverse con este software. Neste traballo o alumno 
elaborou unha memoria completa elaborada cun procesador de texto 
matemático inclúindo:

¬ Unha páxina co título.

¬ Un abstract co resume do informe.

¬ Unha descripción dos distintos modelos matemáticos incluídos nes-
te software e para cada un deles:

- Exemplos físicos.

- Identificación das simplificacións consideradas a partir do mo-
delo mais xeral coñecido.

- Análise dos datos necesarios.

- Simulación dun dos exemplos.

- Interpretación dos resultados obtidos.

¬ Un apartado ca bibliografía utilizada.

- COMSOL ca análise dos modelos plans en mecánica de sólidos.
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ATRIBUCIÓN DE CRÉDITOS ECTS

A distribución de horas que en media considera o profesor que debe dedicar un alumno 
da materia é:

Actividade Presencial Traballo Autónomo Total

Clases teóricas 30 45 75

Clases prácticas 15 15 30

Debates 2 3 5

Presentación Informes 6 12 18

Titorización 7 -- 7

Exames 4 15 19

Revisión Exames 1 1

Total 65 90 155

Nembargantes, o alumno considerou que o tempo total dedicado ó estudio da materia 
foi de 240 horas.

SISTEMA DE AVALIACIÓN DO APRENDIZAXE

Dado ca materia foi seguida soamente por un alumno a cualificación obtívose a partires 
da participación do alumno nas actividades presenciais e dos traballos elaborados e pre-
sentados polo alumno, que foron corrixidos ata a súa correcta redacción e presentación.  
A cualificación acadada foi de notable.
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