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Objectius' Donar els elements necessaris per a poder extreure resultats i conclusions d'una 
investigació desenvolupada en el camp de la publicitat. Es tracta de saber distingir alió que és 
essenClal d'alló que és superflu en el momen! de dur a terme una investigació, així com quin es 
56n les possibilitats i els Hmlls de I'análisi estadística de les dad es. 

Temari . 

1 a cao: IntroducclÓ 

Tema'. L'estadística i la invesugació publicitaria 

Tema 2. El procés d'investlgació 

23 parl' La recollida de les dades 

Tema 3. L'enquesta 

Tema 4. El mostreig estadístic 

3a part: L'analisi de les dades 

Tema S. Analisi estadística amb variables qualitatives 

Tema 6. Analisi estadística amb variables quantltatives quahtatlves 

Tema 7. Analisi estadística amb variables quanntatlVes 

Tema 8. Introducció a I"analisi mulovanable 

Previsió de practiques: El contingut de I'asslgnatura és eminentment praCtiC, reparnnt les SIS 

hores setmanals en dues de teoria i quatre de practiques. Les quatre hores de practiques estan 
al hora dlllldides en dues hores setmanals de problemes, on es practica amb el que s'ha donat 
en la teoria, i dues hores més de practiques d'ordinador, on fonamentalment s'explica el paquet 
estadístlc per a I"analisi d'enquestes, SPSS. 
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Metode d'avaluació 

L'avaluaclo del curs inclou tres parts 

• La realltzacló d'un treball de recerca en publicltat. Es tracta de plan teJar un tema publicitan 
d'interés sobre el qual es dissenyara una petita investlgacló i s'aplicaran els instruments de 
recolllda i anallsl de dades eSladíslIQues, 

• Un examen escrlt. on s'hauran de demostrar els conelxements adqulrlts durant el curso tant 
en la par! teonca com en la part de practica I problemes 

• Un examen pract1c on s'ragm de demostrar els cone,xements adqulr,ls d'SPSS 'habdltat 
per dur a terme 'ana:s: estadist:ca de dades provlnents d'una IOvestlgaclo 
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