
Mostreig Estadístic 1 (3+2+1) 

Objectius: 

L'objectiu del curs és presentar les idees i metodes basics de la 
realització d'enquestes mitjancant mostreig, tecnologia de gran 
importancia en la nostra societat ¡que segur que molts dels nostres 
diplomatus hauran d'usar en la seva vida professional. El curs fa 
emfasi en els aspectes més tecnicament complexos i de més 
contingut probabilístic: el disseny del tipus de mostreig probabilístic i 
la determinació de la grandaria de la mostra per garantir una certa 
fiabilitat ldels resultats, sovint sotra restriccions de cost. 

Programa: 

1. Introducció a la realització d'enquestes mitjancant mostreig. 

l. 1 Enquestes: dels censos al mostreig. Conceptes basics. 
1.2 Tipus de mostreig: circumstancial, intencional i probabilístic. 
1.3 Etapes del disseny i realització d'una enquesta mitjancant 
mostreig probabilistic. 

2. Fonaments matematics del mostreig probabilistic. 

2.1 Estimació de parametres mitjancant intervals de confianpa. 
2.2 Construcció d'intervals de confianca usant la desigualtat 
deTxebixev. 
2.3 Construcció d'intervals de confianca sota la hipotesi de 
normalitat. 
2.4 Poblacions finites i poblacions infinites. Selecció de mostres amb 
i cense reposició. 
2.5 Mostreig probabilístic. 

3. Mostreig aleatori simple am b reposició. 

3.1 El mostreig aleatori simple amb reposició 
3.2 lnterval de confianca per a la mitjana i la proporció poblacionals. 
3.3 Selecció de la grandaria de la mostra. Cas de la mitjana i cas de 
la proporció. 
3.4 Consideracions sobre el cost. 



4. Mostreig aleatori simple sense reposició. 

4.1 El mostreig aleatori simple sense reposició. 
4.2 lntervals de confianca per a la mitjana i la proporció 
poblacionals. 
4.2 Selecció de la grandaria de la mostra. 
4.3 Consideracions sobre el cost. 
4.5 Intervals de confianga simultanis per a varies proporcions 

5. Reducció de la variancia: mostreig estratificat. 

5.1 L'estratificació. 
5.2 lntervals de confianca per a la mitjana i la proporció 
poblacionals. 
5.3 Selecció de la grandaria de la mostra. 
5.4 El problema de I'assignació. 
5.5 Comparació del mostreig estratificat amb el mostreig aleatori 
simple. 

6. Reducció de la variancia: ús d'estimadors auxiliars. 

6.1 L'estimador de raó. 
6.2 L'estimador de regressió. 
6.3 L'estimador de diferencia. 

7. Reducció del cost: mostreig sistematic. 

7.1 Descripció del metode. 
7.2 lnterval de confianca per a la mitjana i la proporció poblacionals. 
7.3 Selecció de la grandaria de la mostra. 
7.4 Mostreig sistematic replicat. 

8. Reducció del cost: mostreig de conglomerats. 

8.1 Descripció del metode. 
8.2 lnterval de confianga per a la mitjana poblacional. 
8.3 Selecció de la grandaria de la mostra. 
8.4 Mostreig per conglomerats combinat amb estratificació. 
8.5 Mostreig amb probabilitats proporcionals a la grandaria dels 
conglomerats. 

9. Mostreig en dues etapes. 



9.1 Descripció del metode de mostreig. 
9.2 lnterval de confianpa per a la mitjana poblacional. 
9.3 Selecció de la grandaria de la mostra. 

10. El problema de I'estimació de la grandaria d'una població. 

10.1 Metode de captura i recaptura per mostreig directe i per 
mostreig invers. 
10.2 Estimació de la densitat pel metode dels quadrats i pel metode 
dels quadrats carregats. 

11. El model de resposta aleatoritzada. 

1 1.1 Descripció del metode. 
11.2 Estimació de proporcions. 

Practiques: es faran practiques amb MlNlTAB i altres programaris 
adequats. 
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