
Estadística Descriptiva 
L'objectiu d'aquest curs és, en primer lloc, el coneixement de les tecniqiies descriptives i 

exploratbries aplicades a resumir la inforrriació coritinguda en els conjunts de dades experimen- 
tals. Es conlerica arrib l'estudi d'una variable, i seguidamerit s'iriicia l'estudi comparatiu de 
dues o més variables. Es dediquen apartats especials a l'estudi de l'evolució temporal5 de les 
variables: series cronolbgiques i nombres índex. En la darrera part del curs1 es pretén fer una 
introducció als metodes rnultivariants. 

Un objectiu paral.le1, tant o més important, és que l'estudiant practiqui la interpretació 
dels resultats i de les grzques en el context de les dades. 

Temari 

l.. Preliminars 
1.1. L'objecte de l'estadística descriptiva 
1.2. Tipus de variables i escales de mesura 
1.3. Arrodoniments i notació científica 

2. Resum d e  dades estadístiques 
2.1. Distribucions de freqüencies: taules 
2.2. Agrupament en intervals 
2.3. Representacions grdfiques 

3. Característiques numeriques d'una variable 
3.1. Característiques de posició central: mitjana, mediana, moda 
3.2. Altres característiques de posició: quartils, decils i percentils 
3.3. Característiques de dispersió: variancia i desviació típica (mostrals i poblacionals), 
rang, rang inter-quartil 
3.4. Característiques de dispersió relativa 
3.5. Puntuacions tipificades 
3.6. Característiques de forma: simetria i curtosi 

4. Complements e n  l'estudi d'una variable 
4.1. Ariilisi exploratbria: diagrama de caixa, diagrarna de tija i fulles, ... 
4.2. Transformació de variables 
4.3. Altres rriitjanes: Gonietrica, Harrnónica, Quadrhtica, ... 
4.4. La desigualtat de Txebixev 

5. Comparació d'una variable e n  dos o més  grups: Anhlisi exploratbria 
5.1. Diagrames de barres agrupades 
5.2. Diagrames de caixa (box-plot): comparació de grups i detecció d'outlzers 

6. Tabulació i representació d e  la distribució conjunta dels valors d e  dues vari- 
ables categbriques 
6.1. Taules de contingencia (distribucions de freqüencies conjunta, marginals 
i condicionades) 
6.2. Ana.lisi descriptiu de la dependencia entre 2 variables categbriques 

.T. Descripció numerica d e  la distribució conjunta d e  dues variables estadístiques 
7.1. Característiques rnarginds i condicioriades 
7.2. Corbes de regressió i coeficient de correlació 
7.3. Ajustament lineal i predicció 

'EI Terna 10 es farh si el deserivolupament del curs ho permet 



8.  Series cronol6giques 
8.1. La descomposició clksica 
8.2. Suavització de series: aplicació de filtres 

9. Nombres índexs 
9.1. Defiiiicions: Índexs simples i composats 
9.2. Propietats i calcul dels nombres índexs 
9.2. L'IPC i d'altres índexos composats 

10. Metodes factorials 
10.1. Estudi exploratori de les correlacions entre variables: reducció de la dimensió 
10.2. Introducció a l'analisi descriptiu de components principals 

PRACTIQUES 
El treball d'aula, teoria i problemes, es complementara amb practiques arnb ordinador, 

a.prenent la utilització estadística dels fulls de calcul, i iniciant-se en l'ús dels paquets estadístics. 
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AVALUACI~ 
Teoria i problemes: Hi haura una nota de ciirs, que sera com a m k i m  de 3 punts. Suposem 

que O 5 q < 3, és la nota de curs, aleshores la qualificació de teoria i problemes (NTP) sera 

9 NTP = q + EF(1- -) 
10 

on EF és la nota de l'examen final (sobre 10). 
Finalment, la NTP es ponderara per 0.75 i la ilota de practiques per 0.25 per obtenir la 

qualificació final. 
* Hi ha la restricció de tenir aprovades tant Teoria-Problernes, com les practiques. 


