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Introducció 
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Hi ha diferents ciències que poden predir el resultat d'alguns fenòmens o experiments amb 
total precisió. Per exemple, podem saber en quin moment arribarà un mòbil a un punt 
coneixent-ne la velocitat, a quina temperatura bullirà un líquid o a quina hora exacta 
sortirà el Sol a qualsevol lloc del món.   

Hi ha altres successos, en canvi, que no es poden predir amb precisió; només podem 
conèixer la freqüència dels diferents resultats d'aquests experiments. En són un bon exemple:  

Els jocs d’atzar 

En camps com els anteriors, necessitem quantificar quins successos poden produir-se de 
manera més freqüent. Per mesurar en quin grau ho fan fem servir la probabilitat.  

L’estudi dels 
fenòmens 

meteorològics 

Els processos a escala molt 
petita (àtoms, electrons, 
quarks…) 
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Continguts 

Què és la probabilitat? 

Definició 
 experimental 

Quines són les propietats de la 
probabilitat? 

Definició axiomàtica 

Com es calcula? 

Regla de Laplace Diagrama d’arbre 
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Definició experimental de probabilitat 
Tenim un dau trucat i volem estudiar amb quina freqüència acostuma a sortir cada 
resultat. Inicialment, tirem el dau sis vegades i, com a resultat, obtenim un u, tres 
dosos i dos quatres; amb aquesta informació no n’hi ha prou.   

Anem repetint l'experiment, cada vegada 
amb un nombre més gran d'iteracions, i 
prenem nota dels resultats obtinguts. 
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També podem representar en un gràfic la 
freqüència relativa de cada resultat en 
funció del nombre de repeticions. 

Veiem que, en un experiment aleatori, 
la freqüència relativa tendeix a un valor 
fix a mesura que augmenta el nombre 
de repeticions. D’aquesta freqüència en 
diem probabilitat d'un esdeveniment.  
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Definició axiomàtica de probabilitat 

La probabilitat, per tant, mesura com és de fàcil o freqüent un esdeveniment. 
Desafortunadament, no sempre podem fer servir la definició experimental, ja que 
requereix fer un experiment un nombre elevat de vegades. Per aquest motiu, fa falta 
una definició més rigorosa de la probabilitat. 

Bona part del contingut d'aquest tema apareix en els apunts següents:  
 

– A1: La probabilitat de qualsevol esdeveniment és igual o més gran que 0:  P(A) 0≥

– A2: La probabilitat d’un esdeveniment segur és 1:  P(!) =1

– A3: La probabilitat de la unió d’un conjunt d’esdeveniments incompatibles dos a 
dos és la suma de les probabilitats dels esdeveniments:  

 P(A1 !A2 ! ...!An) = P(A1)+P(A2)+ ...+P(An)

Donat un espai mostral Ω associat a un experiment aleatori, anomenem probabilitat 
una funció que associa a cada esdeveniment A un nombre P (A) que compleix els 
axiomes següents:  
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Propietats de la probabilitat 

La probabilitat d’un esdeveniment A i el seu complementari Ā sumen 1 
 

En ser esdeveniments contraris, A i Ā són incompatibles; a més, la unió de A i Ā és 
tot l’espai mostral Ω. Així: 

P(A A) P(A) P(A)∪ = + P( ) P(A) P(A)Ω = +

No obstant això, la probabilitat de tot l’espai mostral Ω és 1, de manera que:   

P(A) P(A) 1+ =
Com veiem, es dedueix que la 
probabilitat d’un esdeveniment contrari 
Ā és 1 menys la probabilitat de 
l’esdeveniment A.  

P(A) 1 P(A)= −

Anomenem A l’esdeveniment «cargol en bon 
estat» i Ā «cargol defectuós».  

P(A) 1 P(A) 1 0,007 0,993= − = − =

Exemple: en una fàbrica, la probabilitat que un cargol nou surti defectuós és del 
0,7 %. Quina probabilitat hi ha que el cargol estigui en bon estat?  
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Propietats de la probabilitat 
La probabilitat d’un esdeveniment A contingut en un altre esdeveniment B és més petit o 
igual que la probabilitat de B 

P(B) P(A (B A)) P(A) P(B A)= ∪ − = + −

Si A està inclòs a B, tindrem que                            , i així: 	  

P(B A) 0− ≥

A	  B-A	  

B	  

Però totes les probabilitats són iguals o més grans que 0, com:	  

P(B) P(A)≥

Conseqüència: en formar part tots els esdeveniments de Ω: 

P( ) 1Ω = P(A) 1≤

– La probabilitat de tenir tres o més fills és més petita que la probabilitat de tenir dos o 
més fills.   
– La probabilitat de fer més d’1,80 m d’alçada és més petita que la probabilitat de fer 
més d’1,70 m. 
– La probabilitat que un ciutadà triat a l'atzar sigui de la ciutat de Girona és més petita 
que la probabilitat que sigui de la província de Girona. 

B A (B A)= ∪ −

Exemples: 



Matemàtiques I BATXILLERAT  © grup edebé edebé 

Propietats de la probabilitat 

Exemples: 

La probabilitat de la unió de dos esdeveniments compatibles A i B és la suma de les seves 
probabilitats menys la de la seva intersecció 

En un congrés de medicina, el 42 % dels assistents són odontòlegs (O), el 12 % són 
italians (I) i el 3 % són odontòlegs italians. Triant un assistent a l'atzar, quina és la 
probabilitat que sigui odontòleg o italià? 

 

P(I! O) = P(I)+P(O)"P(I# O) =
= 0,12+ 0,42" 0,03 = 0,51

Tal com veiem a la figura                            . A B (A B) B∪ = − ∪

A més, com que A – B i B són incompatibles, es 
compleix: 

P(A B) P(A B) P(B)∪ = − +

Per la seva banda,           i            també ho són, així 
que: 

P(A) P(A B) P(A B)= − + ∩

A !B A"B

P(A B) P(A) P(A B)− = − ∩

Reordenant tota la informació disponible: P(A B) P(A) P(B) P(A B)∪ = + − ∩

A B∩

A B
A B−

A B∪



Càlcul de probabilitats 
Regla de Laplace 

 
La probabilitat d’un esdeveniment A s’obté dividint el nombre de resultats que formen 
l’esdeveniment A entre el nombre de resultats possibles. 
 
 
 

P(A) = Casos favorables a A
Casos possibles

Només podem emprar la regla de Laplace en el cas que els diferents esdeveniments 
siguin equiprobables. Per exemple, la probabilitat de tirar un dau i que surti qualsevol 
de les seves cares és, a priori, la mateixa. En canvi, si llancem a l'aire un cilindre, la 
probabilitat que caigui dret o de costat no és la mateixa i, per tant, no hi ha 
equiprobabilitat.  

1P(1)
6

=

Així, la probabilitat de treure un 1 en un 
dau es pot calcular per Laplace.  

Mentre que la probabilitat que un 
cilindre caigui de costat no es pot 
determinar per aquesta regla.  

 
P(costat) ! 1

3
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Càlcul de probabilitats 

1	   2	   3	   4	   5	   6	  
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5	  

6	  

 
P(3) = 2

36
= 5,6 %

Exemple 1: aplicació de la regla de Laplace 
 
Si llanço dos daus a l'aire i sumo els dos nombres resultants, quina probabilitat hi ha 
d'obtenir un 3? I un 7? 

– Podem obtenir un 3 de dues 
maneres: traient un 1 en el primer dau 
i un 2 en el segon (1, 2), o un 2 en el 
primer i un 1 en el segon (2, 1). 

– Tant en el primer com en el segon dau podem obtenir 6 resultats possibles. Tenint 
en compte els dos daus, podem tenir 36 esdeveniments diferents.  

– Perquè la suma dels dos daus sigui 
7, hi ha sis combinacions possibles: 
(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), 
(6, 1). 

 
P(7) = 6

36
= 16,7 %
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Càlcul de probabilitats 

Exemple 2: aplicació de la regla de Laplace 
 
S'extreu una carta a l'atzar d'una baralla espanyola. Quina probabilitat hi ha que aquesta 
carta sigui de copes? Si a continuació n’extrec una altra, quina probabilitat hi ha que totes 
dues siguin de copes? Si extrec 12 cartes consecutivament, amb quina probabilitat seran 
totes del mateix coll? 

 

P(k) =

12!
k!(12! k)!

48!
k!(48 ! k)!

= 12!(48 ! k)!
48!(12! k)!

El nombre de resultats possibles en extreure k cartes d'una baralla de 48 és igual a les 
combinacions de 48 elements agafats de k en k. 

 
P(1) = 12!(48 !1)!

48!(12!1)!
= 12!47!

48!11!
= 12

48
= 25 %

 
P(12) = 12!(48 !12)!

48!(12!12)!
= 12!36!

48!1!
= 12 "..."1

48 "..."37
= 1,4 "10!9 %

 
P(2) = 12!(48 ! 2)!

48!(12! 2)!
= 12!46!

48!10!
= 12 "11

48 "47
= 5,9 %

k = 1 



El diagrama d’arbre ens permet comptar quantes 
combinacions hi ha en total i quantes d’aquestes 
són favorables.  

Càlcul de probabilitats 

Imaginem que llancem una moneda i un dau a l'aire 
simultàniament, i volem calcular el nombre 
d’esdeveniments que surti cara i un nombre parell, 
així com el nombre d’esdeveniments possibles. 

 
P(parell, cara) = 3

12
= 25 %

Dau Moneda 

Experiment 

1 
Cara 
Creu 

2 
Cara 
Creu 

3 
Cara 
Creu 

4 
Cara 
Creu 

5 
Cara 
Creu 

6 
Cara 
Creu 

Diagrames d’arbre 
 
Els diagrames d'arbre són una eina que ens permet calcular el nombre de configuracions 
perquè tingui lloc un esdeveniment compost.  

En el vídeo següent podem veure un altre exemple de 
càlcul de probabilitat per diagrama d’arbre. 
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Càlcul de probabilitats 

Vegem-ne un exemple: en una classe hi ha 25 alumnes, 8 dels quals són esquerrans i 
17 són dretans. Si en triem tres a l'atzar, quina probabilitat hi ha que tots dos siguin 
esquerrans? Quina probabilitat hi ha que només el tercer dels escollits sigui esquerrà? 

Esquerrà 

Dretà 

Esquerrà 

Dretà 

Esquerrà 

Dretà 

Esquerrà 

Dretà 

Esquerrà 

Dretà 

Esquerrà 

Dretà 

Esquerrà 

Dretà 

8
25

17
25

7
24

17
24

8
24

16
24

17
23

6
23

7
23

8
23

15
23

16
23

16
23

7
23

La suma de les probabilitats dels 3 camins 
marcats en taronja és la probabilitat que hi 
hagi 2 esquerrans. 

P(2 esquerrans) = 8
25

!
7
24

!
17
23

+

8 17 7 17 8 7 0,21
25 24 23 25 24 23

+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ =

El producte de les probabilitats marcades 
amb el camí blau són la probabilitat que 
només el tercer sigui esquerrà. 

P(3r esquerrà) = 17
25

!
16
24

!
8
23

= 0,16
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En algunes ocasions, no totes les branques del diagrama d'arbre tenen la mateixa 
probabilitat; en aquest cas, la probabilitat de cada esdeveniment individual és el 
producte de les probabilitats de les branques del camí corresponent a aquest 
esdeveniment.  
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