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1. Estadistica descriptiva. Distribucions de freqüencies. Histogrames. Mesures 
de tendencia central (mitjana, mediana, quartils). Mesures de dispersió (variincia, 
desviació típica, rang, rang interquartílic). 

2. Fonaments de probabilitat. Experiment aleatori. Noció de probabilitat. 
Probabilitat condicionada. Independencia estoc&stica. Fórmula de Bayes. Varia- 
bles aleatbries. Funció de distribució. Variables aleatbries discretes: funció de 
probabilitat; esperanca; variincia; exemples de distribucions discretes (Bernoulli, 
binomial, Poisson). Variables aleatbries contínues: la probabilitat com a ares; 
esperanca; variincia; exemples de distribucions contínues (uniforme, exponencial, 
normal). Aproximació de les distribucions binomial i de Poisson per la distribució 
normal. Teorema del límit central. 

3. Introducció a l'estadística inferencial. Concepte de mostra, estadístic i 
estimador. Propietats i exemples més freqüents. Intervals de confianca. Les dis- 
tribucions t de Student i X2. Intervals per a la mitjana i per a la varihcia d'una 
població normal. Intervals per a proporcions. 

4. Tests d'hipbtesis sobre un parametre. Concepte de test d'hipbtesis. Con- 
trast sobre la mitjana poblacional. Contrast sobre la varikcia poblacional. Contrast 
sobre proporcions. 

5. Comparació de mitjanes poblacionals. Tests de comparació de mitjanes. 
La distribució F de Fisher. Tests de dades aparellades. Tests de comparació de 
variincies. Intervals de confianca per a la diferencia de mitjanes. 

6. Tests x2. Tests de bondat d'ajust. Tests d'independencia de Pearson. 

7. Regressió. Estimació dels coeficients. Interpretació del model. Tests d'hipbtesis 
sobre els coeficients. Intervals de predicció. 

8. Analisi de la varihncia d'un factor. Comparació global de mitjanes. Metode 
de Tuckey de separació de mitjanes. 
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L'objectiu de l'assignatura és dominar les eines estadistiques que permeten analitzar 
i interpretar dades provinents de la descripció de fenbmens naturals o d'experiments. 
Els metodes estadístics es basen en la teoria de probabilitat que s'explica durant la 
primera mcitat del curs. 

Al h a 1  del curs es fari  un examen escrit de tota l'assignatura. 


