
Matemàtiques II
Model 1. Criteris espećıfics de correcció

Cada qüestió té una puntuació màxima de 10. Cal tenir presents les puntuacions parcials
màximes que apareixen a les qüestions amb més d’un apartat. Pel que fa a aquelles qüestions que
tenen apartats sense puntuar, se suposarà que cadascun té la mateixa valoració.

Es valoraran la correcció i la claredat en el llenguatge (matemàtic i no matemàtic) emprat per
l’alumne.

Penalitzau els errors de càlcul. Els errors greus i, especialment, aquells que portin a resultats
incoherents o absurds, penalitzau-los amb el 50 per cent sobre la qualificació de la qüestió.

Valorau totes les parts que siguin correctes, encara que el resultat final no ho sigui.

Hi pot haver casos en què hi hagi dubtes en aplicar els criteris que es detallen a continuació.

En aquests casos, feu prevaler el vostre criteri i sentit comú.

OPCIÓ A

1. a) Càlcul del det(A), 2 punts. Discussió, 5 punts. Donau 1 punt per discussió quan
m 6= ±2, 2 punts per discussió quan m = −2 i 2 punts per discussió quan m = 2.
Si s’equivoca en el càlcul del det(A) o en la resolució de l’equació det(A) = 0, i tota la
resta està bé, donau 3 punts com a màxim dels 7 possibles. Si s’equivoca en les dues
coses (det(A) i equació), 0 punts.

b) Resolució per a m = −2, 3 punts. (1 punt per incògnita)

2. • Càlcul correcte dels tres vectors: 3 punts, 1 punt per vector.
• Comprovació que són coplanaris, 2 punts.
• Càlcul del valor de m, 1 punt.
• Càlcul del pla, 4 punts.

Si s’ha equivocat en qualque càlcul anterior però tota la resta és correcta, màxim 5 punts
dels 10 possibles.

3. • Càlcul de f ′(c), 0.5 punts. Raonar que f ′(c) és el pendent de la recta tangent, 2
punts.
• Càlcul de f ′′(c), 0.5 punts. Raonar que f ′′(c) ens dóna el mı́nim de la tangent, 2 punts.
• Resolució de f ′′(c) = 0, 1 punt.
• Càlcul de la recta tangent, 4 punts.

Si s’equivoca en qualque càlcul anterior però tota la resta és correcta, màxim 5 punts
del 10 possibles. Si hi ha 2 errors, 0 punts.

4. • Recinte, 6 punts.
• Àrea, 4 punts.

Cap càlcul o explicació que avali el dibuix, 0 punts. Al càlcul de la integral, si hi ha
qualque error insignificant, màxim 3 punts dels 4 possibles. Si fa el dibuix correcte sense
cap explicació que l’avali, 0 punts.

OPCIÓ B

1. a) Càlcul de l’expressió de la matriu X, 4 punts.
b) Càlcul de B−1, 2 punts.
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c) Càlcul del valor de la matriu X, 4 punts.

Si s’ha equivocat en el càlcul de l’expressió de X però tota la resta està perfecta, màxim
5 punts dels 10 possibles.

Si s’ha equivocat en el càlcul de B−1 però tota la resta està perfecta, màxim 6 punts
dels 10 possibles.

Si s’ha equivocat dues vegades, 0 punts.

2. • Càlcul correcte del pla que conté el punt A i la recta, 3 punts.
•
• Càlcul correcte del pla π, 3 punts.
• Càlcul del punt simètric, 4 punts.

Si s’ha equivocat en qualque càlcul anterior però tota la resta és correcta, màxim 5 punts
dels 10 possibles.

3. • Càlcul de f ′(x), 1 punt.
• Témer-se que f ′(x) mai val 0 i que, per tant, l’equació f(x) = 0 té com a màxim una

solució, 5 punts.
• Trobar un canvi de signe en l’equació f(x) = 0 i aplicar el teorema de Bolzano per

veure que té una solució, 4 punts.

4. • Posar la descomposició de la funció a integrar, 2 punts.
• Càlcul de les constants A i B, 4 punts.
• Càlcul de la integral, 4 punts.

Si s’equivoca en qualque càlcul anterior però tota la resta és correcta, màxim 6 punts
dels 10 possibles. Si hi ha 2 errors, 0 punts. Si no apareixen càlculs que avalin les respostes,
0 punts.


