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Lògica Simbòlica o Matemàtica. 

El seu fundador és el pensador Leibniz (segle XVIII). Va concebre la idea d'aplicar les 
tècniques de deducció matemàtica als raonaments filosòfics: “les premisses d'una

proposició vàlida contenen la conclusió, i la veritat de la conclusió es deriva la veritat de 

les premisses” . Es tractava de construir un llenguatge artificial, que fóra perfecte i no 
continguera cap tipus d'ambigüitat per a poder determinar si un argument és vàlid o no 
(mitjançant regles i tècniques). Leibniz no va arribar a desenvolupar el seu projecte, però
dos il·lustres matemàtics del segle XIX, Frege i George Boole, van pendre aquestes idees.

També Augustus De Morgan aporta en aquest època la denominada inducció

matemàtica: “las premisses comporten una evidència per a la conclusió, però la veritat

de la conclusió es dedueix, només amb un marge relatiu de probabilitat, de la veritat de 

l'evidència” i les lleis que porten el seu nom.

Les lleis de De Morgan

Les Lleis de De Morgan serveixen per a declarar que la suma de n variables 
proposicionals globalment negades (o invertides) és igual al producte de les n variables 
negades individualment i que inversament, el producte de n variables proposicionals
globalment negades és igual a la suma de les n variables negades individualment.

¬(A Ο B) ⇔ ¬(A ) Ψ ¬(B)

¬(A Ψ B) ⇔ ¬(A ) Ο ¬(B)
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Mereix la pena parar-se en l'evolució d'aquests enginys per a conèixer a aquest home, 
George Boole.George Boole.

Boole va definir la teoría de l’àlgebra de la lógica o booleana, una eina imprescindible per a 

definir decisions lògiques.

La seua plasmació en circuits elèctrics la va realitzar Claude Shannon en 1938.

Funciona perfectament amb un codi binari (en el desenvolupament lògic de la teoria, sí 
o no; en un circuit elèctric, pas o absència de corrent; en codi binari, 0 o 1).
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Llei de la Doble negació

Dins d'un sistema de lògica clàssica, la doble negació, açò és, la negació de la negació
d'una proposició p, es lògicament equivalent a p. Expresat simbòlicament, ¬(¬p) ⇔ p
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Lògica Proposicional.

És la ciència destinada a l'estudi lògic dels enunciats presos en bloc (o siga, sense
analitzar les seues parts) considerant només les relacions externes.

La jerarquia dels connectors és per a evitar parèntesis.

Proposició: Si no es pot concloure que és V o F no és proposició (han de tenir un sentit
lògic)

Un càlcul lògic és un conjunt de regles sistemàticament ordenat. 
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