
27964 Calcul de Probabilitats 
Curs 2008/2009 Diplomatura d'Estadística. Facultat de Cikncies. UAB 

Professors 

Teoria i problemes: Lluís Quer (quer@mat.uab.cat). Practiques: Xavier Bardina 
(bardina@mat. uab. cat) .  
L'horari i el lloc per a les tutories es farh públic al campus virtual. 

Programa del curs 

1. Models probabilístics. 
Introducció. Rclacions de la teoria de coiijunts. Axiorriiitica de la probabilitat. Espais mos- 

t,rals finits. Mktodcs de combinatbria. Independencia d'esdcveniments. Espais de probabilitat 

continus. 

2. Probabilitat condicionada. 
Definició de probabilitat condicionada. Condicionament i independencia. Teorema de les proba- 

bilitats totals. Teorema de Bayes. 

3. Va.riables alea.tbries. 
Definició. Distribucions discretes. Distribucions contínues. Distribucions mixtes. La Cunció de 

distribució. Funcions d'una variable aleatbria. Vectors aleatoris. 

4. Esperanca. 
Esperanca d'una variable aleatbria. Variiincia. Moments. Variables aleatbries independents. 

Desigualtat de Txebixev. Independencia, covarikncia i correlació. 

5. Models clhssics. 
WIodels discrets: el model de Bernoulli, les distribucions binomial, geometrica, binomial negativa, 

hipergeometrica i de Poisson. Models continus: les distribucions uniforme, exponencial, normal, 

gamma i altres distribucions contínues. 

6. Teoremes límit de la teoria de la probabilitat. 
Convergbncia en probabilitat, llei feblc dels graiis nombres. Converg6ncia quasi segura, llei forta 

dcls grans nombres. Convcrghncia en distribució, teorema central del Iímit. 

7. Simulació de distribucions de probabilitat. 
Introducció. Metodes d'inversió, del rebuig i de Box-Muller. 
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Bibliografia Complementaria 

- M.H. de Groot. Probabilidad y estadz'stica. Addison-Wesley Iberoamericana. 



- W. Mendenhall et al. Estadistica matemhtica con aplicaciones. Grupo editorial 
Iberoamérica. 

- H.J. Larson. Introducción a la teoría de probabilidades e inferencia estadistica. 
Limusa. 

- K. L. Chung. Teoria elemental de la probabilidad y los procesos estocásticos. Re- 
verté. 

- M. Sanz. Probabilitats. Edicions de la UB. (1999). 

- S.M. Ross. A First course i n  probability. MacMillan. 

Problemes i practiques 

S'editara un recull de les llistes de problemes pel treball a classe de problemes i pel 
treball personal. Recordeu que les sessions de problemes es basen en que l'alumne pensa 
els problemes abans i el professor juga un paper de suport: dóna indicacions i ajuda a 
resoldre problemes d'especial interhs. 
Les practiques amb ordinador es duran a terme amb algun dels paquets informatics 
existents i serviran per fer calculs, resoldre problemes i per ilelustrar resultats tebrics. 
Les practiques donaran una nota que formara part de la nota de curs. 

Avaluació 

Per tal de fomentar la participació activa dels alumnes i el treball continuat es realitza- 
ran controls parcials (s'avisaran amb un mínim de 10 dies d'antelació) i es proposaran 
lliuraments de problemes i de practiques (amb una data límit d'entrega). A partir d'a- 
questes avaluacions continuades s'obtindra la nota de classe que comptara en la nota 
final fins a un maxim de tres punts. 
La nota final es calculara mitjancant la fórmula següent: 

nota final = p + (1 - 0'1 p) . N, 

on p =nota de classe (es guardara per a les dues convocatbries), N =nota de l'examen (un 
examen a cada convocatbria). Si' no s'ha fet un seguiment de les practiques (assisthncia a 
classe i lliuraments), caldra fer un examen de practiques a la convocatbria corresponent. 

Assignat ura virtual 

L'assignatura Chlcul de Probabilitats és una assignatura parcialment virtual, és a dir, 
l'estructura setmanal sera la següent: 1 hora de teoria, 1 hora de problemes i 1 hora 
de problemes/practiques; de fet, les practiques s'agruparan en quatre sessions de dues 
hores que tindran lloc durant el semestre. Els alumnes hauran d'anar treballant les 
parts del temari que el professor determinara de forma continuada, incloent resolució de 
problemes, de forma que les hores presencials es dedicaran a repassar alguns conceptes 
que es creguin convenients, resolució de dubtes o preguntes, resolució i comentari de 
problemes, etc. 
D'altra banda, també hi ha la possibilitat de cursar l'assignatura de forma totalment 
virtual, a través del Campus Virtual. Al campus virtual els alumnes hi trobareu el temari 
qiic s'c:st$ desci~ivoliipant,, lcs llistes (te problenies, alguris problemes resolts, tiitories, 
fbrums de debat, etc ... És important que tingueu en compte que el campus virtual 



no és una web estatica, sinó que s'anira renovant al llarg del curs. Cal doncs que els 
alumnes que optin per aquesta opció es connectin sovint i estiguin alerta de les darreres 
actualitzacions del material penjat. 
Per als alnrnries qiie optiri per l'opció virt,iial 6s molt necessaria la realització del treball 
continuat que es proposi durant el curs. 
Finalment, us animem a que ens feu arribar tots els dubtes i suggeriments que tingueu 
respecte a l'assignatura i molt especialment respecte l'us del campus virtual. 

Coneixement S mínims 

Els següents continguts es consideren imprescindibles per tal de poder superar l'assig- 
natura: 

m Resolució de problemes senzills en espais mostrals finits amb esdeveniments ele- 
mental~ equiprobables (casos favorables/casos possibles). 

m Aplicacions de la relació: p(A n B)  = p(AIB)p(B). 

m Definició de variable aleatbria. 

m Aplicacions directes de la fórmula de probabilitats totals i el teorema de Bayes. 

m Sigriificat i <:Al(:iil de l'csperariqa i la variancia (a partir de la di~t~ribució de proba- 
bilitat, la derisitat o la fiirició ge~ierat~riii). 

m Noció d'independencia d'esdeveniments i de variables aleatbries. 

m Coneixement de les variables aleatbries (definició, funcions de probabilitat o den- 
sitat): Bernoulli, binomial, geometrica, Poisson, uniforme, exponencial i normal. 

m Aplicacions del teorema central de limit. Aproximació de la distribució binomial 
per la normal. 

m Domini en l'ús de les taules de la distribució normal. 


