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Objectius del curs 
1. Les variables que es mesuren en les ciencies naturals i experimentals tenen caracter 

aleatori. El primer objectiu del curs és aprendre el concepte de distribució d'una variable aleatoria, 
mitjancant l'estudi descriptiu de dades d'una i dues variables. 

2. Coneixer el model matematic d'una probabilitat. En particular, la distribució de 
probabilitats d'una variable aleatoria i conceptes associats, principalment els de esperanqa i 
varianqa, així com els metodes de calcul. També estudiarem la distibució de probabilitats 
conjunta de dues variables aleatories, per entendre els conceptes d' independencia i covariancia. 

3. Aprendre algunes de les famílies classiques de models distribucionals usades per 
aproximar les distribucions que s'encontren més habitualment en el carnp d'una enginyeria. 

4. Aprendre els primers elements d'inferencia estadística. Iniciar els alumnes en els 
metodes d'estimació de parametres per intervals de confíanqa i els tests d'hipbtesis. 

Programa 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA 
1. Variables. Espai mostral i esdeveniments. Tipus de variables. 

2. Analisi de dades d'una variable. 
Distribució de fieqüencies: taules de fieqüencies; percentils. Representació gdfica. 
Nombres descriptius de les dades: mesures centralització, dispersió i forma. 

3. Analisi de les relacions entre varies variables. 
Diagrames de dispersió. 
El coeficient de correlació. 
Regressió lineal. 

MODELS DISTRIBUCIONALS 
4. El concepte de probabilitat i l'expressió matematica de la probabilitat. Combinatoria i calcul de 
probabilitats. Probabilitat condicionada i independencia de successos. Fórmula de Bayes. 
5. Distribució de probabilitats d'una variable aleatoria, esperanqa i variancia. Distribució conjunta 
de dues variables. Covariancia, distribucions i esperances condicionades. Independencia de 
variables. 

6. Distribucions uniformes. Distribucions de Bernouilli, binomials i de Poisson. Distribucions 
exponencials. Distribucions nonnals univariants. Distribucions t de Student, Khi-quadrat i F de 
Fisher. 

7. Teorema Central del Límit i aproximacions. 

INFERENCIA ESTADISTICA 



8. Estimació puntual i per intervals. Estimació de mitjanes i variantes. 

9. Tests d'hipbtesis. Tests sobre parametres d'una distribució normal. Tests sobre proporcions. 
Tests de bondat d'ajust i d'independencia. 
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Recomanacions 

Llegir algun texte de Matematiques 11 de COU de Batxillerat. Per exemple, el de l'editorial 
Teide (autors Bailo-Casals-Goma-Tudurí). El contingut del curs desenvolupa essencialment les 
lligons d7Estadística d'aquests texts). 

Per assimilar el conceptes del cws, cada hora de classe requereix com a mínim una hora 
d'estudi. S'ha d'aprendre a resoldre problemes del nivel1 dels fulls que es donaran a classes de 
problemes. 

Examen final escrit. 
Avaluació 


