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2772 ÀLGEBRA COMPUTACIONAL (6 crèdits) 
Assignatura obligatòria de la Llicenciatura en Matemàtiques, quatrimestral de cinquè 
curs 
 
PROFESSORAT 
Gabriel Cardona Juanals 
Telf. 971.17.33.77 
Email: gabriel.cardona@uib.es 
Despatx 238, Anselm Turmeda 
 
 
TUTORIES 
HORARI:  Serà publicat a través de UIBDigital 
LLOC:       Despatx del professor 
 
DESCRIPTORS OFICIALS DE L’ASSIGNATURA AL BOE  
Aritmètica. Àlgebra computacional 
 
CRÈDITS TEÒRICS (3 crèdits): 
OBJECTIUS 
Objectius generals: 

• Desenvolupar les capacitats analítiques i d’abstracció. 
• Desenvolupar la intuïció i el pensament rigorós. 

 
Objectius específics: 

• Conèixer i saber utilitzar els conceptes i resultats bàsics de l'Àlgebra Commutativa 
relacionats amb l'estudi de varietats algebraiques. 

• Conèixer i saber utilitzar les eines bàsiques de Geometria Algebraica. 
 
METODOLOGIA 
Classes teòriques, estudi individual, resolució de problemes. 
 
DESCRIPCIÓ DELS CONTINGUTS 

1. Àlgebra commutativa bàsica. Anells i ideals. Anells noetherians i de 
Dedekind. 

2. Geometria Algebraica. Varietats afins i ideals. Irreductibilitat. El 
Nullstellensatz de Hilbert. Bases de Gröbner. 

3. Teoria de Nombres Computacional. Algoritmes en cossos de nombres. 
 
  
CRÈDITS PRÀCTICS (3 crèdits): 
OBJECTIUS 
Aplicar i implementar algorismes relacionats amb la part teòrica de l'assignatura fent 
servir llenguatges de programació d'alt nivell i software científic especialitzat. 
 
 
METODOLOGIA 
Resolució de problemes; pràctiques amb ordinador 
 



DESCRIPCIÓ DELS CONTINGUTS 
Els mateixos que la part teòrica 
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA 
• Introducción al álgebra conmutativa. M.F.Atiyah, I.G. MacDonald. Ed. Reverté, 

1973 
• Ideals, varieties, and algorithms: An introduction to computational algebraic 

geometry and commutative algebra. D. Cox, J. Little, D. O'Shea. Springer Verlag, 
2007 

• Primes of the form x2+ny2. D. Cox. John Wiley and Sons, 1989. 
• Modern Computer Algebra, J. Gathen, J. Gerhard, Cambridge University Press, 

1999. 
• A Course in Computational Algebraic Number Theory. H. Cohen. Springer 

Verlag, 1996 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA (opcional) 
• Algebraic Geometry. J. Milne. http://www.jmilne.org/math/index.html  
• Algebraic Number Theory: J. Milne. http://www.jmilne.org/math/index.html  
• SAGE: http://sagemath.org 
 
ELEMENTS D’AVALUACIÓ i pes específic de cada element en l’avaluació final 
S’estableixen dos itineraris d’avaluació.  
 
Itinerari A: 

• Examen final (cal obtenir una nota mínima de 4 punts per tal de fer mitjana): 
60% 

• Participació activa a les classes de teoria (exposició de temes) i problemes 
(entrega i presentació/defensa de problemes): 40% 
 

Itinerari B:  
• Els alumnes a temps parcial i assimilats i també aquells que per qualsevol motiu 

no puguin per causa justificada seguir l'itinerari d'avaluació A podran seguir 
unes condicions d'avaluació diferents. Aquestes condicions seran objecte d'un 
contracte d'aprenentatge específic per a cada alumne que es signarà entre el 
professor i l'alumne. 

 
RECOMANACIONS EN QUANT A CONEIXEMENTS PREVIS 
Coneixements corresponents a les assignatures d’Àlgebra Lineal, Introducció a 
l’Àlgebra Abstracta i Àlgebra. 
 
ALTRA INFORMACIÓ 
• En quin idioma s’imparteix aquesta assignatura? Català 
• Es pot autoritzar la convocatòria anticipada d’aquesta assignatura d’acord amb les 

disposicions de l’article 33 del Reglament acadèmic? Sí 
• Es pot autoritzar la realització de l’examen d’aquesta assignatura a les seus 

d’Eivissa i Menorca? Sí 
 
 


