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1. OBJECTIUS 
 
• Assolir les bases matemàtiques necessàries per resoldre problemes de programació lineal 

contínua, programació sencera i programació multiobjectiu. 
• Conèixer algunes aplicacions de la programació lineal a l’economia i l’empresa. 
• Plantejar i reconèixer problemes de programació lineal, determinar el mètode de resolució i 

saber utilitzar les eines informàtiques adients. 
 

2. CONTINGUTS O METODOLOGIA 
 
Els continguts de l’assignatura es resumeixen a continuació: 
A la primera part de l’assignatura, es presenta el plantejament d’un programa lineal i els possibles 
mètodes de resolució. Seguidament s’aprofundeix en un dels mètodes: el simplex; s’interpreta 
matricialment, i s’aplica a problemes concrets. Posteriorment, s’analitza la informació obtinguda en 
aplicar el mètode simplex i es fan els anàlisis post-òptim i de sensibilitat. Es tanca aquesta primera 
part amb l’estudi del model dual. 
En la segona part de l’assignatura, s’estudien els programes enters i multiobjectiu.  
 
La metodologia en l’assignatura consistirà, durant les cinc primeres setmanes, en classes 
teòriques i en la resolució de casos pràctics que ajuden a la seva compressió.  Les cinc darreres 
setmanes es basaran en el treball dels estudiants: presentació de temes i disseny d’un problema. 
La resta del curs es destinarà a la resolució de casos pràctics a l’aula d’informàtica. 
 

3. PROGRAMA 
 
1. Programació lineal. 

1.1. Definició del programa lineal. 
1.2. Característiques dels programes lineals. 
1.3. Aproximació intuïtiva al mètode de resolució dels programes lineals. 

 
2. L’algoritme del simplex. 

2.1. L’algoritme del simplex. 
2.2. Expressió matricial de l’algoritme del simplex. 
2.3. L’algoritme del simplex-dual. 

 
3. Interpretació dels resultats. 

3.1. Activació d’una variable de decisió secundària. 
3.2. Increment del terme independent d’una restricció. 
3.3. Situacions especials: solució no limitada, solució múltiple i inexistència de solució. 
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4. Anàlisi post-òptim. 
4.1. Modificació dels coeficients tècnics de les restriccions. 
4.2. Addició d’una restricció. 

 
5. Anàlisi de la sensibilitat. 

5.1. Modificació d’un coeficient de la funció objectiu. 
5.2. Modificació del terme independent d’una restricció. 

 
6. Anàlisi paramètric. 

6.1. Parametrització de la funció objectiu. 
6.2. Parametrització dels termes independents. 

 
7. El model dual.  

7.1. Teoremes fonamentals. 
7.2. Duals de plantejaments no simètrics. 

 
8. Programació lineal entera i multiobjectiu. 

8.1. Introducció a la programació entera. 
8.2. Els mètodes d’aproximació i enumeració explícita. 
8.3. L’algoritme branch and bound. 
8.4. Introducció a la programació 0-1. 
8.5. Introducció a la programació multiobjectiu. Solucions eficients i de millor compromís. 
8.6. El mètode de les ponderacions i el simplex multiobjectiu. 

 
9. Teoria de Jocs. 

9.1. Jocs no cooperatius. 
9.2. Jocs cooperatius. 

 

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
 
• Apunts de l’assignatura disponibles a sakai. 
• Software disponible a l’aula d’informàtica de la Facultat de Dret i Economia: QSB i Excel. 
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6. AVALUACIÓ 
 
En cas d’avaluació continuada (caldrà assistir al 80% de les classes): 
L’avaluació es realitza mitjançant dues proves escrites d’avaluació (20% cadascuna), una 
presentació (20%), un problema dissenyat i resolt per l’estudiant (20%), exercicis periòdics resolts 
a casa o a l’aula (10%), i unes pràctiques que es resoldran a l’aula d’informàtica (10%).  
En cas de no seguir l’avaluació continuada: L’avaluació es realitza mitjançant un examen final 
que representa el 100% de la qualificació final i que tindrà lloc en el període oficial d’exàmens.  
Convocatòria de setembre:  Examen final que tindrà lloc en el període oficial d’exàmens.  


