
ESTADÍSTICA 

 

Presentació i objectius. 

 

En aquest curs s’han d’introduir i assentar els conceptes d’inferència i estimació (puntual i per intervals). 

A més s’han d’ensenyar les eines estadístiques més simples, arribant fins a la regressió lineal i l’anàlisi de 

la variància a un primer nivell.   

 
Coneixements previs 
 
Probabilitat (troncal de primer semestre de tercer curs). 

 

Avaluació 

 

Fonamentalment amb exàmens. Els estudiants podran acumular punts amb la presentació dels problemes 

que es proposaran. També hi haurà la possibilitat de fer un  treball de pràctiques optatiu. 

 

Programa 

 

0.     Funcions generatrius de moments, cumulants, funcions característiques i funcions generatrius de           

probabilitats. El Teorema Central del Límit.  

1. Models estadístics. Estimació de paràmetres. Mètode del màxim de versemblança.  

2. Interval de confiança. Distribucions relacionades amb la llei normal. Intervals de confiança amb 

poblacions normals. Intervals de confiança aproximats i assimptòtics.  

3. Contrasts d'hipòtesi. Contrasts de la 2χ . Ajust de dades. Contrast d'independència.  

4. Regressió lineal simple. Intervals de confiança i test. Anàlisi de residus. Transformacions.  

5. Anàlisi de la variança amb un i dos factors.  

 
 
Comentaris 

 

El curs començarà amb un estudi de les distribucions de mostratge, que enllacen amb el teorema central 

del límit. L’idea de model estadístic s’anirà introduint al llarg del curs perquè és difícil d’assolir el primer 

dia, sense una base prèvia.   

 

Seguidament introduirem l’idea de bondat d’ajust amb el contrast de la 2χ . Això ens permetrà fer 

diversos exercicis de pràctiques de simulació des d’un començament. 
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