
Estadística Matematica l. 

Programa: 

1. Introducció a I'Estadistica: 

1.1. Estadistica descriptiva i Estadística Inferencial. 
1.2. Conceptes basics en Inferencia: població i mostra; parametres; 
estadístics; estimadors. 
1.3. Models parametrics i no-parametrics. 

2. Estadístics i distribucions mostrals. 
2.1. Estadístics més usuals: els moments mostrals i altres estadístics 
relacionats amb ells. 
2.2. Distribució d'alguns estadístics d'una mostra d'una població 
Normal: Teorema de Fisher. 
2.3. Normalitat assimptotica dels moments mostrals i de la proporció 
mostral d'una mostra d'una població dicotomica. 
2.4. Els estadístics d'ordre. 

3. Estimació puntual. 
3.1. Conceptes: estimador i estimació. 
3.2. Propietats dels estimadors: el biaix, I'eficiencia relativa, la 
consistencia, i la normalitat assimptotica. 
3.3. Metodes d'estimació puntual de parametres: el metode dels 
moments i el metode de la mixima versemblanp. 
3.4. Propietats assimptotiques de I'estimador maxim versemblant. 

4. Estimació per intervals de confianca. 
4.1. Estimació mitjanpnt un interval de confianp. 
4.2. El metode del "pivot" per a la construcció d'intervals de confianp. 
4.3. lntervals de confianp per als parametres duna distribució Normal: 
per a la mitjana i per a la variancia. 
4.4. lntervals de confianp per a la proporció. 
4.5. lntervals de confianw assimptotics: per a una proporció i per a la 
mitjana d'una població no normal. 

5. Tests d'hipotesis: Introducció i exemples classics. 
5.1. Conceptes basics i terminologia: hipotesi estadística, test 
d'hipotesis, hipbtesi nul-la i hipotesi alternativa, hipotesi simple i 
composta, estadístic de contrast, regió crítica o de rebuig, errors de 
tipus I i II, nivell de conf ian~, potencia d'un test i nivell de significació. 
5.2. Aplicació al cas d'una població Normal: Tests d'hipotesis per a la 
mitjana amb variancia coneguda. 
5.3. Estudi de la corba de potencia. 
5.4. Altres tests d'hipotesis sobre el parametre d'una distribució Normal: 
sobre la mitjana amb variancia desconeguda i sobre la variancia. 
5.5. Tests d'hipotesis per a la proporció. 
5.6. Tests assimptotics per a la proporció i per a la mitjana duna 
població no-Normal. 



6. Tests d'hipbtesis: Complements. 
6.1. El test millor per a decidir entre dues hipotesis simples: el test de 
Neyman-Pearson. 
6.2. Tests d'ajustament d'una mostra a una distribució. 
6.3. Prova d'independencia ¡/o homogeneitat. 
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