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Programa del curs
1. hlodels probabilístics.
Introducció. Relacions de la teoria de conjunts. Axiomatica de la probabilitat. Espais mostrals
finits. Metodes de combinatbria. Independencia d'esdeveniments. Espais de probabilitat continus.

2. Probabilitat condicionada.
Defiiiició de probabilitat condicionada. Coiidicionanierit i independencia. Teorema de les probabilitats totals. Teorema de Bayes.

3. Variables aleatbries.
Definició. Distribucions discretes. Distribucions contínues. Distribucions mixtes. La funció de
distribució. Funcions d'una variable aleatbria. Vectors aleatoris. El problema de I'agulla de
Buffon.

4. Esperanca.
Esperan~ad'una variable aleatbria. Varihncia. Moments. Variables aleatbries independents.
Desigiialtat de Txebixev. Independencia, covariincia i correlació.

5. Models clksics.
Models discrets: el model de Bernoulli, les distribucións binomial, geometrica, binomial negativa,
hipergeometrica i de Poisson. Models continus: les distribucións uniforme, exponencial, normal,
gamma i altres distribucions contínues.

6. Teoremes límit de la teoria de la probabilitat.
Convergencia en probabilitat, llei feble dels grans nombres. Convergencia quasi segura, llei forta
dels grans nombres. Convergencia en distribució, teorema central del límit.

7. Sirnulació de distribucioris de probabilitat.
Iiitroducció. Metodes d'inversió, del rebuig i de Box-Muller.
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Problemes
S'editara un recull de les llistes de problemes i material de l'assignatura, que servira
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 llavors el professor juga
u11 paper de suport: dóna indicacions i ajuda a resoldre problernes d'especial interks.
Si un alurnne siirt a la pissarra i resol correctarrierit el problema haurii d'entregar un
problema menys de la llista corresponent.

Avaluació
Es realitzark un únic examen final. Per tal de fomentar la participació activa dels
alumnes i el treball continuat es realitzaran controls parcials voluntaris de l'assignatura,
i es podran entregar problemes resolts (amb una data límit d'entrega). A partir d'aquest
material s'obtindrk la nota de classe que comptarii en la nota final fins a un m k i m de
tres punts.
La nota final es calculara mitjancant la fórmula següent:
nota final =

+ (1 - 0'1 . p ) . N,

on p =nota de classe, N =nota de l'examen.

Assignatura virtual
L'assignatura Chlcul de Probabilitats és una assignatura bimodal, és a dir, els alumnes
poden cursar-la assistint regularment a classe, a través del campus virtual, o de les dues
maneres. Al campus virtual els alumnes hi trobareu els apunts de l'assignatura, les llistes
de problemes, alguns problemes resolts, tutories, fbrums de debat, etc ... És important
que tingueu en compte que el campus virtual no és una web estatica, sinó que s'anirk
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 alumnes que optin per l'opció virtual és molt necessaria la realització del treball
continuat que proposarem 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'assignatura:
Resoliició de problernes senzills en espais mostrals finits amb esdeveniments elemental~equiprobables (casos favorables/casos possibles).
Aplicacions de la relació: p(A n B ) = p(AIB)p(B).
Definició de variable aleatbria.
Aplicacions directes de la fórmula de probabilitats totals i el teorema de Bayes.
Significat i chlcul de l'esperanca i la variancia (a partir de la distribució de probabilitat, la densitat o la funció generatriu).
Noció d'independencia d'esdeveniments i de variables aleatbries.
Coneixement de les variables aleatbries (definició, funcions de probabilitat o densitat): Bernoulli, binomial, geomitrica, Poisson, uniforme, exponencial i normal.
Aplicacions del teorema central de limit. Aproximació de la distribució binomial
per la normal.
Domini en l'ús de les taules de la distribució normal.

