
Generalitat de Catalunya  Departament de Matemàtiques 
Departament d’Ensenyament 1r BATX 1MA 
Institut Jaume Balmes Estad. bidimensional, combinatòria i probabilitat 
 
Nom i Cognoms:   Grup: Data:  

1) Consultant l'Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2012 tenim les següents 
dades sobre els estudis de batxillerat i formació professional a la ciutat:  

Curs 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
X = nombre d'alumnes de BTX 
a BCN 22552 22412 22271 21688 

Y =  nombre d'alumnes d'FP a 
BCN 

23677 24864 26649 28136 

a) Calcula (pots utilitzar la part estadística de la calculadora) els paràmetres 
, , , ,x y xyX Yσ σ σ (mitjanes, desviacions típiques i covariància).  

b) Busca el coeficient de correlació lineal i interpreta el seu resultat. 
c) Calcula el nombre d'alumnes de FP previstos per un curs on esperem 20000 

alumnes de BTX (explica com ho calcules). 
d) Calcula el nombre d'alumnes de BTX previstos per un curs on esperem 30000 

alumnes d'FP (explica com ho calcules). 
(1+0,5+0,75+0,75=3 punts) 

 
2) En Lluís no recorda el telèfon de l'Anna. Sap que comença per 6324 i que té dos 

5, un 1 i dos 8. Quantes trucades haurà de fer com a màxim per localitzar l'Anna? 
(0,5 punts) 

 
3) L'ordinador central d'ensenyament ha agafat un el virus "ALEA" i posa les notes 

de l'ESO de forma aleatòria (I, S, B, N o E). El butlletí final d'un alumne de 1r 
d'ESO té 10 matèries. 
a) Quants butlletins diferents poden sortir per una persona concreta? 
b) En quants d'aquests butlletins s'aprova tot? 
c) En quants d'aquests butlletins es té com a màxim 2 matèries suspeses? 
d) Quina és la probabilitat d'aprovar-ho tot? i Quina la de passar de curs? [Nota: 

recorda que passa de curs qui com a màxim té dues matèries suspeses] 
 (0.5*2+1+0,5=2,5 punts) 

 

4) Tinc una urna amb  3 boles blanques i 2 vermelles. Trec dues boles de l'urna 
sense reemplaçament (és a dir, trec una, apunto el seu resultat, no la torno a 
l'urna i després trec la 2a).   Anotem el color de les boles tretes i importa d'ordre 
en el que surt la bola. 
a) Defineix espai mostral d'un experiment aleatori i quin és en aquest 

experiment. 
b) Defineix esdeveniment i digués quants esdeveniments diferents es poden 

associar a aquest experiment. 
c) Descriu els esdeveniments següents mostrant quin subconjunt de l'espai 

mostral el representa en cada cas: 
A= "Al menys una de les dues boles és blanca" 
B= "Les dues boles són del mateix color" 
A ∪  B= 
A ∩  B= 
B ="No B"= 

d) Calculeu probabilitat dels esdeveniments de l'apartat anterior. 
e) Sabent que les dues boles són del mateix color quina és la probabilitat de que 

la 1a bola hagi estat vermella? 
 

(0,5+0,5+1+1+1=4 punts)
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Aquí estan els càlculs: 

A l'apartat B) cal dir que la correlació lineal és molt bona i negativa 
Però les respostes als apartats c)  i d) ha de ser nombre naturals, així doncs és 
obligat arrodonir els resultats i explicat que per l'apartat c) s'ha de fer servir la recta 
de regressió de Y sobre X i per a l'apartat d) la recta de regressió de X sobre Y 
 

 

                          

  
Dades   

      
X Y 

  

 
         

  X Y   Mitjana   22230,8 25831,5          

  22552 23677   Desv. estàndard   328,729 1699,78          

  22412 24864                     

  22271 26649   N. de dades 4            

  21688 28136   Covariància -521339            
        Coef. corr. lineal -0,933            
                          
        Trieu l'opció gràfica             

        

 
                   

                          
        Prediccions                
        X Y(X) Y X(Y)           
        20000 36593,6 30000 21478,6          
                        
                        
                        
                y = -4,8244x + 133.081,7865   x = -0,1804y + 26.891,8281   
                          

          Eix x Eix y       
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