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Objectius  

En aquesta assignatura s’introdueixen les idees i les eines bàsiques de l’anàlisi 
estadístic de dades experimentals. S’estudia el mostreig aleatori de poblacions, 
els  estadístics  i  la  seva  distribució  en  el  mostreig.  També  s’aborden  temes 
d’inferència estadística en relació a l’estimació i les proves d’hipòtesis. Tenint 
especial  interès  en  la  inferència  en  el  model  normal.  Finalment,  de  manera 
introductòria, s’estudien dues grans metodologies estadístiques per a l’anàlisi de 
dades: l’anàlisi de la variància i la regressió lineal.

•Coneixements: 
oEntendre els conceptes de població, mostreig, mostra aleatoria.
oComprendre les nocions d’estadístic i de distribució mostral.
oConèixer les propietats bàsiques d’un estimador.
oEntendre la versemblança.
oConèixer l’estimació de paràmetres mitjançant intervals de confiança.
oComprendre els conceptes bàsics de les proves d’hipòtesis. 
oConèixer les proves d’hipòtesis en poblacions normals. 
oConèixer algunes proves d’hipòtesis sobre el model de distribució de les dades. 
oConèixer l’Anàlisi de la Variància. 
oConèixer la Regressió Lineal Simple. 

•Habilitats: 
oResolució de problemes per trobar distribucions mostrals. 
oSaber trobar el biaix i la variància d’un estimador.
oCàlcul de la informació de Fisher.
oCàlcul la cota de Cramer-Rao per la variància d’un estimador d’un paràmetre.
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oSaber  fer  estimació  dels  paràmetres  d'una  població  (mitjana,  proporció  i 
variància) a partir d'una mostra aleatòria mitjançant intervals de confiança. 
oComparar els paràmetres (mitjanes, variàncies)  de dues poblacions.
oSaber plantejar una prova d’hipòtesis. 
oSaber resoldre una prova d’hipòtesis. Calcular la potencia d’un test. 
oCalcular la taula de l’anàlisi de la variància d’un factor. 
oSaber fer estimació dels coeficients de regressió per mínims quadrats. 
oCalcular intervals de confiança de predicció i per a la mitjana en la recta de 
regressió.

•Competències: Les  competències  que  es  pretén  desenvolupar  en  aquesta  
assignatura són les següents: 

oCapacitat d’anàlisi i síntesi. 
oCapacitat  d’entendre  l’enunciat  d’un  problema,  distingir  les  seves  
dificultats i buscar la tècnica adequada que permeti resoldre’l. 
oTraduir  al  llenguatge  matemàtic  enunciats  plantejats  per  problemes  de  
la  vida  real,  resoldre  el  problema  corresponent  i  finalment,  interpretar  
el resultat en termes de l’enunciat original. 
oCapacitat d’expressió.

Capacitats prèvies

Encara que no hi ha prerequisits establerts, és convenient que l’estudiant hagi cursat les 
assignatures següents:

•Estadística I
•Àlgebra
•Càlcul

Continguts

(T:teoria,  S:seminaris,  PS:preparació  de  seminaris,  L:laboratoris  i  classes  de  problemes,  PP:preparació  pràctiques, 
E:estudi, AA:altres activitats)

1. Mostreig aleatori.

Model estadístic. Estadístics. Distribucions mostrals exactes i aproximades. 

2. Estimació puntual.
Estimació puntual. Propietats d’un estimador. Mètodes d’estimació: de la màxima versemblança i dels 
moments

3. Estimació amb intervals de confiança.
Estimació amb intervals de confiança. Interval de confiança per a una mitjana, per a una proporció per 
una variància. Interval de confiança per a la diferencia de mitjanes. Interval de confiança pel quocient de 
variàncies
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4. Contrast d’hipòtesis.
Contrast  d’hipòtesis.  Nocions  prèvies.  Contrast  d’hipòtesis  relacionats  amb  una  població.  Contrast 
d’hipòtesis relacionats amb dues poblacions. Dades aparellades

5. Anàlisi de la variància d’un factor.
Anàlisi de la variància d’un factor. Model lineal normal. Descomposició de la variació. Taula ANOVA. 
Comparació per parelles de tractaments. 

6. Regressió lineal simple.
Models lineals i estimació dels mínims quadrats. Regressió lineal simple. Inferència sobre els coeficients 
de la regressió simple. Prediccions. Anàlisi de la variància en regressió lineal.

Examen final
Preparació de l’examen final. Cal repassar els apunts de teoria i els problemes realitzats.

Calendari: Les classes de teoria i pràctiques es realitzaran d’acord amb el calendari publicat a 
la Guia de l’Estudiant curs 2007-2008.

Metodologia docent

D’acord amb els objectius proposats a l’assignatura, el desenvolupament del curs es basarà en diferents 
activitats: 

a) Classes magistrals (T): l’objectiu de la classe magistral  és donar a conèixer els  principals 
conceptes i coneixements de l’assignatura així com ensenyar a raonar de forma crítica sobre els 
models probabilístics o estadístics més adequats en cada situació. Encara que aquest tipus de 
classe és la forma menys interactiva per ensenyar, el seu paper és molt important per introduir 
els conceptes bàsics que serviran com a punt de partida per treballar l’assignatura.  

b) Preparació  de  pràctiques  (PP):  En  aquesta  assignatura  entenem  com  a  “Preparació  de 
pràctiques” el treball que fa a casa l’alumne amb la llista de problemes. Tot i que els problemes 
seran  treballats  a  l’aula  amb  el  professor,  és  molt  important  que  l’alumnat  hagi  preparat 
prèviament les llistes que es treballaran. 

c) Pràctiques(L): En aquesta assignatura entenem com a “Laboratoris” o “Pràctiques” les classes 
de problemes. En aquestes classes els alumnes han preparat prèviament la llista de problemes 
que es treballarà a l’aula. Un professor anirà resolent tots els dubtes que vagin sortint en la 
resolució dels problemes i dirigirà el treball de l’alumnat.

d) Estudi (E): Les hores d’estudi es refereixen bàsicament a repassar els coneixements estudiats a 
classes  de  teoria,  repassar  els  problemes  resolts  a  classe,  cercar  nova  informació  i  nous 
problemes relacionats amb els temes d’estudi.

e) Seminaris (S): En els seminaris presentem temes que no formen part pròpiament del programa 
de l’assignatura però que estan relacionats amb la matèria que s’ha treballat a classe i que es 
consideren interessants per a l’alumnat. 

Avaluació

L’avaluació es  realitzarà  mitjançant  una prova final  que avaluarà  els  continguts  de teoria  i 
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pràctiques. Hi ha segona convocatòria. L’avaluació continuada s’implementarà el proper curs 
acadèmic.
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