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OBJECTIUS 

Donat el seu caràcter introductori, l’objectiu fonamental del curs consisteix en proporcionar a l’alumne els 
fonaments conceptuals de l’anàlisi de dades. En aquests sentit, es presenten les eines estadístiques i 
informàtiques que permeten analitzar i descriure en profunditat una distribució de dades, tant a nivell numèric 
com a nivell gràfic, destacant en aquest últim aspecte els conceptes relacionats amb l’anàlisi visual de dades. 
Finalment, i a partir dels resultats obtinguts, es descriuen les pautes o criteris que faciliten la “divulgació” o 
“comunicació” dels resultats.  
Per altra part, i amb la finalitat de proporcionar una visió integrada de l’anàlisi de dades,  al llarg del curs es posa 
de manifest la connexió de l’assignatura amb d’altres de l’Àrea de Metodologia de les Ciències del 
Comportament com és el cas dels Fonaments de Metodologia.  
 

TEMARI 

PART I: ANÀLISI DE DADES 

UD0. Introducció a l’anàlisi de dades: conceptes preliminars. 

UD1. Descripció de dades categòriques 

UD2. Descripció de dades quantitatives univariants 

UD3. Descripció de dades quantitatives bivariants: correlació i regressió 

UD4. Fonaments de teoria de la probabilitat 

UD5. Descripció de dades de supervivència 

UD6. Lleis de probabilitat  

UD7. Intervals de predicció 

UD8. Perspectives de l’anàlisi de dades: cap a la inferència estadística. 

 

PART II: FONAMENTS DE MICROINFORMÀTICA 

UD0: Conceptes de microinformàtica 

UD1: Introducció al sistema operatiu Windows 95 

UD2: Introducció al Sistema SPSS 

UD3: Procés de texts: introducció al MS-Word 

UD4: Presentació d’un informe científic: pautes i estructures. 

DESCRIPCIÓ DE LES PRÀCTIQUES 

Les pràctiques de problemes tenen com a objectiu il·lustrar en el context aplicat els continguts presentats a les 
sessions teòriques, a partir d'exemples de recerques publicades. En aquests context, també es presenten les 



principals eines informàtiques que permeten elaborar un informe científic. Al llarg del curs, i a l’entorn 
Windows 95, l’alumne coneixerà diversos programaris orientats a facilitar aquesta tasca. Entre d’altres, es 
presenten un programari estadístic, un processador de texts, i un programa apte per a la presentació d’informes 
científics.  

Les pràctiques de laboratori permeten a l'alumne assolir el nivell d'ús del programari estadístic SPSS per a 
Windows necessari per a dur a terme les anàlisis estadístiques presentades en el temari de l'assignatura.  

AVALUACIÓ 

L'avaluació es realitza en base a les següents proves i treballs: 
• 2 avaluacions parcials acumulatives durant el curs. 
• Lliurament dels treballs de problemes i de laboratoris que s’especificaran.  
• Examen final al Juny (és la convocatòria oficial), al qual s'hauran de presentar els alumnes que no superin o 

no hagin recuperat alguna de les avaluacions parcials que es fan durant el curs, així com els alumnes que 
vulguin pujar nota. 
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NOTA: Aquest programa no es definitiu i pot ésser modificat segons criteris acadèmics i/o docents. En 
començar el curs els alumnes rebran el calendari docent de l’assignatura, així com un informe detallat sobre 
l’estructura i dinàmica del curs.   
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