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OBJECTIUS 1 METODOLOGIA. En bona part dels estudis relatius a fetii~mens naturals aixi 
com, tamb6, en molts dels estudis de laboratori apareix sovint la necessitat de controlar, d'alguna 
manera, l'acció de factors relacionats amb l'atzar, ¡.e.: els anomenats "factors aleatoris". 

Aquesta assignatura del pla d'estudis de la llicenciatura de Cikncies ambientals tti com a 
objectiu principal facilitar als futurs llicenciats el marc teorico-metodolhgic-instrumental estadistic 
imprescindible per afrontar els principals problemes en relacicí amb els esmentats factors aleatoris. 

Es tracta d'un curs introductori on es preten estudiar un conjunt basic de models 
distribucionals entre els més útils i utilitzats en les aplicacions. Es faran classes de teoria i de 
problemes que es completaran amb classes de practiques utilitzant algun paquet modern de 
programes estadístics a I'aula d'informiitica de la facultat. 

El programa previst pel curs 6s el que segueix a continuacicí. Es recornana als estudiants que 
llegeixin aquests fulls amb atencicí i fins el final, en particular 6s irnportant la informacicí sobre la 
metodologia de I'avaluació i el sistema i horari de I'accicí tutorial personalitzada. 

CRITERIS 1 MODALITATS DE L'AVALUACIO. La qualificació final s'obtindri sumant les 
qualificacions obtingudes en: 

A) Dues avaluacions parcials: (1+1)=2 punts, ( 1 punt acumulable a l'examen). Exercicis i 
treballs proposats a classe de teoria (1 punt), .i exercicis realitzats a classe ( 1 punt). 

B) Les practiques amb l'ordinador : 1 punt. 
C) L'examen final (7 + (1)) punts. 

Es valorara molt positivament la participacicí activa dels estudiants en les sessions dedicades a 
practiques ¡/o resoluci6 de problemes. 

HORARI D'ATENC~Ó PERSONALITZADA ALS ALURINES : 

DILLUNS : de 09:45 a 10:45 

DINIARTS i DIJOUS : de 10:OO a 11:30 i de 15:OO a 16:00 

Endemés, es podran fer sessions de tutoria fora d'aquest horari, previ acord Caldri, pero. 
concertaci0 pr6via de TOTES les tutories, o bc tot just abans o desprks de les classes de teoria, o 
bc per escrit (preferiblement e-mail). 



PROGRAMA 

1. INTRODUCCIO A L'ESTADlSTICA. 

1.1 Esladisiica i iiikiode cieiiiífic. 
1.2 Poblacioiis i iiiosires. 
1.3 Variables i disiribucioiis. 
1.4 Esperiiiiciits coiilrolals i csludis d'obsen~acioiis. 
1.5 Orgaiiilzació dc Ics dadcs: 11s dc I'ordiiiador. 

1.5.1 Vnriablcs i casos. Dcfiiiició dc Ics variables: lipus i foriiial. 
1.5.2 Iiiíroducciti. edció i Lraiisforiiiació de Ics dadcs. Sclccció dc casos. 
1.5.3 Dadcs corresponciits a skries ~ciiiporals i a cspcriiiiciils disseiiyats. 
1.5.3 Maiieig de docuiiieiiis de dades: iiiiporlació. esporíació i coiiibiiiació 
1.5.5 Maiicig i cdició dc docuiiiciits dc grifics. 

11. MODELS DISTRIBUCIONALS. 

2.1 Noiiibres alcaloris: siiiiulació dc distribucioiis. 
2.2 Distribucioiis dc Beriioulli. biiioiiiials i dc Poissoii. 
2.3 Distribucioiis uiiiforiiics. cxpoiieiicials i gaiiiiiia. 
2.4 Distribucioiis Gaussiaiies uiiivariaiits i iiiultivariaiits. 
2.5 Distribucioiis clii-quadrada, T dc Studciit i F de Fislicr. 
2.6 Estudis descriptius, laules i aprosiiiiacioiis. 
2.7 Espcraiica iiialciiialica. esdeveiiiiiiciits i probabilitat. 
2.8 Variaiicia i desviació típica. Eslaiidardització. 
2.9 Covariaiicia i corrclació dc Pearsoii. 

111. MOSTRATGE 1 INFERENCIA ESTADISTICA. 

3.1 Mostra alcatoria siiiiplc d'uiia variablc alcatoria. Estadístics. 
3.2 Dislribucioiis eiiipiriques. Estudi dcscripiiu. Histograiiies. 
3.3 La iniljaiia iiiostral. Llei dels graiis iioinbres i tcoreina ceiitral del líiiiit. 
3.4 Moslralgc de poblacioiis iioriiials. Teoreiiia de Fislicr-Studciit. 
3.5 Estiiiiació iiiitjaiicaiit iiiten~als de coiifiaiica. 
3.6 Tcsls d'liiphtcsis. Tipus d'crrors. Nivclls dc sigiiificacitj. P-valor. 
3.7 IiiTerkiicies sobrc proporcioiis. 
3.8 Estudi dels probleiiies classics d'iiiferkiicia estadística Gaussiaiia. 

3.8.1 Regrcssió liiical. 
3.8.2 Aiialisi de la variaiicia (ANOVA). 

3.9 Iiitroducció al disseny esperiiiiciital. Alcatoritxaci ti. 
3.10 El tcst de boii a.justaiiiciit dc Pearsoii. 
J. 11 Tesls d'lioiiiogciie'itat i d'iiidependkiicia eii laules dc coiiliiigeiicia 
3.12 Proccdiiiiciits basats eii raiigs. 
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