
ACTA DE LA REUNIÓ de dia 18 de juny de 2012 a les 17.00 hores 

LLOC: EDIFICI GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS UIB. 

 

BLOC DE PROBABILITAT I ESTADÍSTICA 

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II: 

El coordinador de selectivitat, Manuel González, recomana centrar-se  en els següents 

aspectes: 

- Probabilitat: propietats, Llei de Laplace, probabilitat condicionada, diagrama d’arbre , 

taules de contingència, probabilitat total i Fórmula de Bayes.  

No es recomana el càlcul de probabilitats utilitzant combinatòria. 

Si les solucions són absurdes (p>1) han de ser conscients de què hi ha un error. 

- Elecció de mostres estadístiques: S’ha de conèixer, però no es demanarà . 

- Inferècia estadística: 

    - Es pot demanar el càlcul de la mitjana i de la desviació típica d’un conjunt de dades.  

   - Distribució normal.  

- Intervals de confiança per a la mitjana i per a la proporció, càlcul de l’error, 

grandària de la mostra i càlcul raonat del valor crític. 

- Es poden posar exercicis on s’utilitzi el càlcul de percentils, per exemple “si es 

considera que el 10% dels presentats a una prova la poden passar, quina seria la nota 

de tall?” 

- Test d’hipòtesi unilaterals i bilaterals per a la mitjana i per a la proporció. Tipus d’error. 

S’intentarà que la hipòtesi nul·la quedi ben clara. 

 

 

BLOC DE GEOMETRIA 

Matemàtiques II: 

El coordinador de selectivitat, Arnau Mir, recomana centrar-se  en els següents aspectes: 

Vectors a l’espai. Operacions. No es recomana el càlcul de la base d’un espai vectorial. 

Punt, recta i pla: 

- Equacions 



- Estudi de la posició relativa: entre rectes, plans (màxim 3 plans) i entre recta i pla. 

Màxim 1 paràmetre en el cas de l’estudi de la posició relativa en funció d’un paràmetre.  

- Distància: entre dos punts, punt-recta, entre dues rectes, recta-pla i entre dos plans. 

- Angles:  entre rectes, plans i entre rectes i plans. 

- Volums del tetraedre i del prisma. 

- Càlcul de la mediatriu d’un segment. 

No es recomana l’estudi de llocs geomètrics 

 

Es recorda, igual que a les altres reunions, que: 

- Es penalitzaran els errors de càlcul, però no es sancionarà tot l’exercici si és coherent. 

- Cada pas de l’exercici ha d’estar justificat. 

- Quan sigui possible, es posaran apartats als exercicis. 

 

 

Professorat assistent: 

  NOM 

1 Arnau Mir Torres  

2 Manuel González Hidalgo  

3 Joana Rosselló Barceló  

4 Antoni Gil Carrillo 

5 Joan Reynés Martorell 

6 Xesca Moll Martorell 

7 Ana Betelu Corcuera 

8 Lola Venzal Plàcido 

9 Francisca Trias Company 

10 Miquel Fiol Sabater  

11 Javier Vañó Jornet  

12 Emilia Badenes Ayestaran 

13 
  

 

 

 


