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Objectius de l’assignatura 

Donar les pautes per a l’anàlisi de grans conjunts de dades. Es tracta que els estudiants siguin 
capaços tant d’elaborar una pròpia investigació en el camp de la Comunicació de Masses, com 
d’analitzar i avaluar la consistència d’investigacions que, un cop esdevinguin professionals, es 
veuran amb la necessitat de comentar. 

 

Temari:  

1. Introducció 

2. Estadística descriptiva: l’elaboració d’informes 

 2.1. Estadística descriptiva univariada 

 2.2. Estadística descriptiva bivariada 

 2.3. Els nombres índex 

3. Informàtica aplicada a l’elaboració d’informes: el full de càlcul EXCEL 

4. Introducció a l'estadística inferencial: la investigació en comunicació de masses 

 4.1. El mostreig estadístic 

 4.2. Inferència univariable: els intervals de confiança 



 4.3.  Inferència bivariable 

4.3.1. Els tests d’hipòtesis 

4.3.2. Variables qualitatives: les taules de contingència 

4.3.3. Variables qualitatives i quantitatives: la comparació de mitjanes 

4.3.4. Variables quantitatives: la regressió lineal 

5. Informàtica aplicada a la investigació en comunicació de masses: el paquet estadístic SPSS 
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Metodologia docent. Teoria 

Es donaran les bases per a una anàlisi descriptiva de les dades i per a l’anàlisi d’enquestes. Es 
combinaran les classes teòriques amb problemes estadístics aplicats al camp de la 
comunicació de masses. També s’analitzaran articles periodístics des del punt de vista del rigor 
estadístic. 

 

Metodologia docent. Pràctiques 

Les classes pràctiques consistiran en el treball amb ordinador. Es donaran els elementes per 
fer recerques a la xarxa de dades susceptibles de ser tractades en articles periodístics; 
s’explicaran les possibilitats d’un full de càlcul (Excel) com a mitjà per a sintetitzar grans 
quantitats de dades; i es farà una introducció al paquet estadístic SPSS com a eina per a 
l’explotació d’enquestes desenvolupades en l’àmbit de la comunicació de masses. En totes les 
sessions hi haurà una primera part on es donaran els elements teòrics imprescindibles, mentre 
que en la resta es treballarà directament amb diferents bases de dades. 

 

Sistema d’avaluació 

Hi ha dues maneres diferents d’aprovar l’assignatura:  

• Fent dos treballs de cadascun dels blocs: 2 d’estadística descriptiva (temes 2 i 3) i 2 
d’estadística inferencial (temes 4 i 5). Els dos primers consistiran en la redacció d’articles 
periodístics a partir d’unes dades que, o bé es facilitaran, o bé caldrà que els alumnes les 
vagin a buscar, mentre que els altres dos estaran més en la línia de la recerca en 
comunicació de masses, i on caldrà extreure conclusions pròpies d’una recerca. Aquests 
treballs s’hauran de fer en grups de 2 persones i es plantejaran en el moment d’acabar 
cadascuna de les parts. 

• Fent un examen escrit on es demostrin els coneixements adquirits durant el curs. 

 


