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Programa 

Introducció 
Breu historia de I'analisi de dades categoriques 
Tipus de dades categ6riques 

Descripció estadística de tades de contingencia bidirnensionals 
Tades de contingencia 
Independencia 
Comparació de proporcions: diferencia de proporcions, risc relatiu, odds 
ratio (raó d'avantatges). Relació entre la raó d'avantatges i el risc relatiu. 
Mesures d'associació ordinals: Garnma de Goodman i Kruskal, Q de Yde, 
Tau-b de Kendd, d de Sornrners. 
Mesures d'associació norninals: Tau de Goodman i Kruskal o coeficient de 
concentració, coeficient d'incertesa. 
Mesures d'acord. Kappa de Cohen. 
Analisi de correspondencies simples. Distancia entre hles i columnes. 
Representació en biplots. 

3. Inferencia per a tades de contingencia bidimensionals 
Distribucions mostrals: distribució de Poisson, distribució multinomial, 
distribució multinomial independent. Estudis prospectius i retrospectius. 
Funcions de versemblanca i estimació mixim versemblant. 
Sobre dispersió 
Testos de bondat d'ajust: per a una multinomial, exemple de Mendel, 
bondat d'ajust arnb estimació de les freqüencies esperades. 
Testos d'independencia: test de la khi-quadrat de Pearson, test de la raó de 
versemblances, invariincia de la khi-quadrat per ordenacions de categories, 
particions de la khi-quadrat. 
Intervals de confianca per a mostres grans: estimació de la raó d'avantatges, 
diferencia de proporcions i risc relatiu. 
Testos exactes per a mostres petites. El test exacte de Fisher. Altres testos. 

4. La paradoxa de Simpson 
Estructura de tada per a tres dimensions. 
Associació parcial i marginal 
Exemple de la pena de mort 



5. Models de regressió logística 
El model de regressió logística simple. Ajust del modei. Testos per a la 
significació dels coeficients. Altres metodes d'estimació 
El model de regressió logística múltiple. Ajust del model. Testos per a la 
significació del model. Altres metodes d'estimació. 
Interpretació dels coeficients dels models de regressió logística. Una 
variable explicativa dicotomica. Una variable explicativa politomica. Una 
variable explicativa continua. Combinacions multivariants. Interaccions i 
confusió. Estinació de odds-ratios en presencia d'interaccions. 
Estrategies per a la construcció del model. Selecció de variables. Metode 
stepwise i metode best subset. 
Avaluació de l'ajust del model. Mesures de bondat de l'ajust: khi-quadrat de 
pearson i devianca, el test de Hosmer-Lemeshow i altres. 
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Practiques 

Es reaiitzaran dues hores setrnanals de practiques. S'emprari, principalment, el paquet 
estadístic R 

Projecte d'analisi de dades 

Els alurnnes hauran de cercar un conjunt de dades de temitica hure, amb l'objectiu doble 
d'aplicar les eines de l'analisi estadística de dades categoriques i de presentar correctament 
els resultats obtinguts en un infom~e i extreure'n conclusions.Per a avaluar-lo es tindri en 
compte: 

1) Aplicació correcta de les tkcriiques estadístiques. 
2) Orignalitat i interes del problema i la seva resolució. 
3) Claredat i brevetat en la presentació i redacció de resultats. Es penalitzaran aqueils 

informes que siguin innecessiriarnent ilargs. 

Existiri la possibilitat d'una avaluació preliminar. 



Avaluació 

2 opcions: 

1. Un únic examen 
2. 80% examen + 20% projecte d'analisi de dades 

Consultes 

Aconcertar: joan.vaiis~iconcoiogia.catsaiut.net 

Cal que els alurnnes que segueixin l'assignatura virtualment es posin en contacte amb el 
professor. Regularment s'aniran penjant de la pagina web de l'assignatura materials 
diversos. 

Horari i calendari 

Les classes es realitzaran 17:OO a 21:OO (2 hores de teoria i problemes i 2 hores de 
practiques amb ordinador). Hi hauran un total de 14 sessions que tindran Uoc els dimarts 
15, i 22 de febrer; 1, 8,15 i 29 de mar$; 5, 12, 19 i 26 d'abrii i 3, 10,17 i 24 de maig. 

La convocat6ria ordinaria tindra lloc el dia 16 de juny, i la extraordinaria el 5 de setembre. 




