
TEMA 3: DISTRIBUCIÓ DE 
PROBABILITAT !!
• Probabilitat: la probabilitat d'ocurrencia de 

un determinat succes podria definir-se com 
la proporció de vegades que passa aquest 
suces si es repateix un experiment o una 
observació en un número gran d'ocacions 
sota condicions similars. !

• Es medeix en un numero entre 0 i 1:  si un 
succes no pasa mai, la seva proabilitat 
asociada es 0, mentres que si pasa 
sempre la probabilitat seria de 1.!

• Normalment s'expresa com decimals, 
fraccions o percentatjes: 0,1 = 1/10= 
10%!!!

INTRODUCCIÓ ALS MODELS DE PROBABILITAT!
• Analitzarem alguns models de probabilitat que representen el comportament teóric d'alguns 

fenómens aleatoris que apareixen en el mon real.!
• Hi ha variables aleatories (v.a) que apareixen en freqüencia en les ciencies de la salut.!

• Experiments dicotómics --> Bernoulli!
• Contar exits en experimetns dicotomics --> Binomial!!
DISTRIBUCIÓ NORMAL!
• En una distribució continua que correspon a la de la funció de probabilitat d'una variable 

aleatoria X de la cual surt la funció de densitat es:!
•  On "u"(mu) es la  media de la distribució !
• I on "o" es la desviació tipica!
• Es solen anotar com N(u,o) !!

INTERPERETACIÓ GEOMÉTRICA!
• La  media es pot interpretar com un factor de traslació !
• I la desviació típica com un factor d'escala, grau de dispersió, etc...!

!
INTERPRETACIÓ PROBABILÍSTICA!
• Entre la media i la desviació típica tenim sempre la mateixa probabilitat: --> 68%!
• Entre la media i dos desviacions tipiques el : --> 95%!



ALGUNES CARACTERISTIQUES !
• La funció de densitat es  simetrica, mesocúrtica i unimodal -->  media = mediana = moda!
• Els punts d'inflexió de la funcio de densitat estan a  distancia "o" de "u"!
• Si agafem intervals centrats en "u" i els quals els extrems estan a :!

- a distancia "o" --> tindrem probabilitat del 68%!
- a distancia 2 "o" --> tindrem probabilitat del 95%!
- a distancia 2,5 "o" --> tindrem probabilitat 99%!

• Totes les distribucions normals N(u,o), poden posar-se mitjançant una traslació "u", i un canvi 
d'escala "o", com N(0,1) aixó s'anomena -->  normal tipificada.!!

LA DISTRIBUCIÓ NORMAL TIPIFICÀDA O ESTANDARITZADA!
• En la practica en comptes de treballar amb una distribució N(u,o) per que pot resultar molt 

complicada d'integra la funció de densitat anterior, es treballa amb una N(0,1) --> u=0 i o=1, ja 
que aquest valors estan tabulats ( es a dir estan en unes taules).!

!
COM BUCAR EN LES TAULES!

!!



EXEMPLES 



DISTRIBUCIONS ASOCIADES A NORMAL!
• Quan volgem fer infernecia estadística veurem que la distribució normal apareix de forma casi 

inevitable.!
• Depenent del problema podem trobar altres asociades com:!

- x^2 (chi quadrat)!
- T-student!

• Aquestes distribucions resulten directament de operar amb distribucion normals. tipicament 
apareixen com distribucions de certs estadistics!!

CHI QUADRAT:!
• Te un sol parametre denominat --> grau de llibertat!
• La funció de densitat es asimetrica positiva. Nomes tene densitat les dades positives.!
• La funció de denitat es fa més simetrica inclus casi gausiana quan augmenta el número de 

graus de libertat.!
• Normalment onsidarem aómals aquells valor situata a  --> cua de la dreta!

!
T-STUDENT!
• Te un parametre denominat -->  grus de llibertat!
• Quan augmenten els graus de llibertat, més aprop a 

N(0,1)!
• Es simentrica respecte el cero!
• Es considera valors anomals als que s'allunyen de cero 

( tan negatius com positius)!


