
MATEMATIQUES 
1~ CURS DE VETERINARIA 

CURS 1996-97 

PROGRAMA 

l. Estadística descriptiva. 
Distribucions de freqüencies. Histogrames. Mesures de 
tendencia central (mitjana, mediana, quartils). Mesures de 
dispersió ( variancia, desviació típica, rang, rang 
interquartílic). 

2. Fonaments de Probabilitat. 
Experiment aleatori. Noció de probabilitat. Probabilitat 
condicionada. Independencia estocastica. Teorema de les 
probabilitats totals. Fórmula de Bayes. 
Noció de variable aleatoria. Funció de distribució. 
Variables aleatories discretes (Bernouilli, Binomial i 
Poisson). Variables aleatories contínues: la probabilitat 
com a area, noc1.o d' esperanqa i de variancia, algunes 
distribucions contínues (Uniforme, Exponencial i Normal). 
Aproximació de les distribucions Binomial i de Poisson per 
la distribució Normal. Teorema Central del Límit. 

3. Introducció a !'Estadística Inferencia!. 

4. 

5. 

Concepte de mostra, d'estadístic i d'estimador. Propietats 
1. exemples més freqüents. Intervals de confianga. Les 
distribucions chi-quadrat i t-Student. Intervals sobre la 
mitjana i sobre la variancia d'una població normal. 
Interval sobre proporcions. 

Tests d'hipotesi sobre un parametre. 
Concepte de test d' hipotesi. Contrast 
poblacional. Contrast sobre la variancia 
sobre proporcions. 

Comparació de mitjanes poblacionals. 

sobre la mitjana 
poblacional. Test 

Tests de comparació de mitjanes. La distribució F-Fisher. 
Test de dades aparellades. Test de comparació de variances. 
Interval de confianqa per a la diferencia de mitjanes. 

6. Tests X2 • 

Test de bondat d'ajust. Test d'independencia de Pearson. 

7. Regressió. 
Estimació dels coeficients. Interpretació del model. Test 
d'hipotesi sobre els coeficients. Intervals de predicció. 

8. Analisi de la variancia d'un factor. 
Comparació global de mitjanes. Metode de Turkey de 
separació de mitjanes. 
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OBJECTIUS 

L'objectiu de 1' assignatura és que 1 'alumne aprengui a 
utilitzar les eines estadístiques que li permetran analitzar i 
interpretar les dades que provenen de la descripoo de fenòmens 
naturals o d'experiments • 

Es faran classes de pràctiques amb ordinador, de teoria i 
de problemes. 

PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ 

Al final del curs es farà un examen escrit de tota 
l'assignatura . 
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PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR 

Curs 1996- 91 

:Yiateinàtiques 

Objectius generals: 

Int.rodncció aJ fmtciouament d'un paquet estadístic (\linitab). 

Organitzaci~í de dadPs i aplica.ció pràcticct dt>ls concepü'$ estudiats durant el curs. 

Guió de .les pràctiques: 

• Pràctica 1 

- [ntroducció al sistema Minit<tb. 

- Comandes i subcomandes, utilització dels menús. 

Entrada i manipula.ció de riades. 

- Creació d'informes mitjançant l'opció OOTFlLE i lill editor de textos. 

• Pràctica 2 

- Operacions i funcions mat.ernàtiquc~s. 

- Comandes de sÍIÜPsi numèrica de dades. 

~ Anàlisi explorati'>rÍ<t gràfica rle dades. 

• Pràctica 3 

- Genf'ració arnitrària de dades. 

- Simulació-dc distribucions. 

- Càlcul de proh<Lbilitats. 
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• Pràctica 4 

-- Ús d~ les coma,ndt~s t r:'JST:\CK i ST!\('K. 

- Càlcul d'intervals d~ confiança i proves de contrast d 'hipòtesis. 

• Pràctica 5 

-- Creació de taules de contingència. 

- Regn~ssió lineal i gràfiques amb Minitab. 

Interpretació de les dades. 

• Pràctica 6 

Anàlisi de la variància. 

- Comparació de mitjanes de dues o més poblacion-s normals. 

Les pràctiques s 'organitzaran en sis sessions de dues hores i un quart caJascuna. En cad<1 
pràctica 1';-t!umne/a hamà de guardar en un disquet e! mateïial treballat durant. la sessió. 

La primera pràctica es programarà a partir del 14 d'octubre. 
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• Pràctica 4 

- Üs de les comandes UNST:\CK i ST\CK. 

- Càlcul d ' intervals de confiança i proves de contrast d'hipòtesÍ :ò . 

• Pràctica 5 

- Creació de tauíes de contingència. 

- Regressió lineal i gràfiqu~ amb Minitab. 

- lnterpretació de lf's dades. 

• Pràctica 6 

Anàlisi de la variància. 

- Comparació de mitjanes de dues o més poblaciow normals. 

Les pràctiques S
1orga.nitzaran en sis sessions de dues bores i un quart cadascuna. En cada 

pràctica l'alumne/a haurà de guardar en un disquet e! mateíial treballat. ònrant la sessió. 

La primera pràctica es programarà a partir del 14 d 1octubre. 



o ANÀLISI QUÍMICA 

o Llicenciatura Ciència i Tecnologia dels Aliments 

o Curs 96-97 

o Professora teoria Hortensia lturriaga, professora problemes Judit A11igas 

o Horari tutories, donada la jornada complerta, segons les necessitats dels alumnes. 

o Objectius 

Introduir amb rigor I 'mpecte quantitatiu de I 'onàlisi química. Tècniques c:/àssiques. 

Calibració. Tècniques instmmento!s mes iiiii)(Jr/unts. 

o Avaluació: Examen, amb problemes i qüestions teòriques .. 
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