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OB.JECTWS I METODOLOGIA 

Es pretén oferir als estudiants de la llicenciatura de Veterinària una introducció 
a l'Estadistica com a metodologia de coneixement quantificable, basada en l'aplicació de 
tècniques fonamentades en la teoria de la probabilitat i mitjançant l'estudi d\m ampli ven
tall d'aplicacions pràctiques concretes en el món de les ciències bio-mèdiques. Es faran 
classes de pràctiques amb ordinador, de problemes i de teoria. 

PROGRAMA 

I. 1N1RODUCCIO AL'ESTADISTICA. 

1.1 Estadistica i mètode cientific. 
1.2 Poblacions i mostres. 
1.3 Variables i distribucions. 
1.4 Experiments controlats i estudis d'<?bservacions. 
1.5 Elements del disseny d'experiments. 
1.6 Organització de les dades: us de l'ordinador. 

II. CONCEPTES D'ESTADISTICA DESCRlPTIV A 

2.1 Estadistica descriptiva i inferencial. 
2.2 Histogrames, diagrames de barres i sectors. 
2.3 Mesures de tendència central. 
2.4 Mesures de dispersió i variabilitat. 
2.5 Núvols de punts i correlació de Pearson. Regressió. 

ill. CONCEPTES D'ESTADISTICA Jl't.lFERENCIAL. 

3.1 Probabilitat: llei de la suma i del producte, fórmula de Bayes. 
3.2 Aplicacions en biometria: genètica, proves de diagnòstic. 
3.3 La distribució binomial i la normal. Distribució de Poisson. 
3.4 Les distribucions chi-quad.rada, Student i F. 
3.5 Introducció als tests d'hipòtesis: test chi-quadrada de Pea.rson. 
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3.6 Taules de contingència: tests d'homogeneïtat i d'independència. 
3. 7 Inferència sobre una mitjana: intervals de confiança i tests. 
3.8 Inferència sobre proporcions: intervals i tests. 
3.9 Comparació de dos tractaments. 
3. 1 O Comparació de mes de dos tractaments : ANOV A. 
3.11 Regressió i correlació. 
3. 12 Procediments alternatius no paramètrics. 
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CRITERIS I MODALITATS DE L'AVALUACIO 

La qualificació final s'obtindrà sumant les qualificacions obtingudes en: 

A) Pràctiques amb ordinador ( 1 + l) punts, 1 punt de participació en les 
pràctiques i 1 punt en el treball final de pràctiques. 

B) Dossier personal de problemes (2) pun~. 

C) Examen final escrit ( 6) punts. 

Nota important: Per aprovar l'assignatura és necess4ri treure una puntuació 
minima del 30% en tots i cadascún dels apartats A), B) i C) anteriors. 
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