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1. Estadística Descriptiva
Distribucions de freqüencies univariants. Histogrames. Mesures de centralització. Mesures de
dispersió. Altres mesures característiques.

2. Probabilitat
Espais mostrals i esdeveniments. Combinatoria. Conceptes de probabilitat. Probabilitat d'un
esdeveniment. Regles de la probabilitat. Probabilitat condicionada. Efsdeveniments independents.
Teorema de les probabilitats totals i Teorema de Bayes.

3. Integració
Definición de la integral de Riemann. Teoremes sobre l'existencia de la integral definida. Propi
etats de la integral. La integral de Riemann-Stieltjes. El teorema fonamental del calcul. Regles
d'integració: integrals inmediates, canvi de variable, integració per parts i integració de funcions
racionals. Integrals impropies. Diferenciació d 'integrals: la regla de Leibniz. Integració de funcions
de varies variables. Canvi de variable en integrals múltiples.,?

4. Variables aleatories unidimensionals
Definició de varriable aleatoria.
4.1.- Variables aleatories discretes. La funció de distribució. Variables aleatories independents.
Característiques numeriques de variables aleatories discretes (Esperan~a matemática; moments,
funció generatriu de moemnts). Distribucions discretes més importants: la distribució de Bernouilli,
binomial, de Poisson, hipergeometrica, etc.
4.2.- Variables aleatories contínues. La funció de densitat. Característiques numeriques de vari
ables aleatories contínues. Distribucions contínues més importants. La distribució uniforme. La
distribució exponencial. La distribució normal. Aproximació de la distribució binomial per la
normal. Alttes funcions de densitat.
4.3.- Teorema de Tchebysheff. Canvi de variable.

5. Vectors aleatoris
Definició de vedor aleatorio Distribucions de probabilitat conjunta. Distribucions marginals.
Distribucions condicionades i variables aleatories independents. Esperances condicionades. ea
varilmcia i correlació. Vedor de mitges i Matrill de variancies i covariancies. Funcions de variables
aleatories.



Objectiu del curs
Aquest és un curs introductori als fonaments de l'est.adística. Aquest quatrimestre es cobreixen els
temes referits a l'estadística descriptiva, la teoría de la probabilitat i les distribucions de variables
aleatories unídeimensionals i bidimensionals.
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Avaluació. Examen final que es celebrara. el dia que fixi la comissió de docencia.

Tutories:
Dimarts i Dijous de 14:30 a 16:00
Despatx: B3-170
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