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FONAMENTS MATEMA TICS 1ESTADISTICS per a les Ciencies Socials i Polítiques
Codi 25202 - Primer curs - Primer quadrimestre - 6 credits
CURS 2000/01

Professors: Merce Farré, Jose Luis Rodriguez, Jaume Soler i Jaume Aguadé.
EIs despatxos i les hores de consulta es faran públics a l'inici del curso

Presentació-Objectius

El programa del curs es divideix en tres parts fonamentals:
la. EIs conceptes i instruments basics d'Estadística Descriptiva univariable: tabulació, representació

descripció de les dades (Tema 2). Previament, en el Tema 1, es treballen les eines matematiques
fonamentals de cilcu1 i representació gnüica.
2a. Una introducció als models probabilístics fonamentals: el model binomial i el model normal, i al

mostreig estadístic (Tema 3). L'abstracció que suposen els models probabilístics fan necessana una
presentació nodrida d'exemples de poblacions que s'adaptin als models i serveixin de marc de referencia.
3a. Aplicació deIs models probabilístics als metodes c1assics d'estimació (essencialment proporcions i

mitjanes) a partir del mostreig aleatori d'una població. Es presenten les dues eines basiques d'estadística
inferencial: els intervals de confian~ i els tests d'hipótesis (Temes 4 i 5).

L'estudi de les distribucions multivariables i les tecniques estadístiques més avan~ades queden fora de
l'funbit del programa.

L'objectiu del curs és dotar l'estudiant de Sociologia i Ciencies Polítiques deIs instrurnents
estadístics basics de tractament de dades i preparar-lo per a l'estudi deIs metodes de recerca específiqs en
Ciencies Socials que veurn durant la llicenciatura.

Temari
Tema 1. Introducció.

1.1 L'estadística a les Ciencies Socials: estadística descriptiva i inferencial; exemples d'aplicació.
1.2 Escales de mesura de variables: nominals, c,rdinals, discretes i continues.
1.3 Calculs matematics i representació gratica de magnituds:

1.3.1 Calculs aritrnetics. Dígits significatius i arrodoniments.
1.3.2 Sistemes de referencia al pla i a l'espai, equació d'una recta al pla, alguns exemples

de models Iineals.

1.3.3 Funcions: Exemples de dependencia de magnituds, representació gnüica d'una
funció, les funcions elementals (polinómiques, racionals, exponencial, logaritrne).
Ús de la calculadora científica.

Tema 2. Estadística descriptiva.
2.1 Distribucions de freqüencies: absolutes, relatives i percentatges; acumulades i no acumulades.
2.2 Representació grifica de les freqüencics: els diagrames de barres i sectors per a les variables

nominals i ordinals; els histogrames i els polígons de freqüencies per a les variables discretes i
continues. Exemp1es efectuats amb el SPSS. Grafiques deforrnades.

2.3 Mesures de posició: la moda, la mediana i els pereentils, i la miljana}. CaIculs usant
freqüencies relatives o percentatges: la mitjana ponderada. Comparació de les difcrents mesures.

2.4 Mesures de dispersió: el rang . la de!>viació típica i la variimcia. El eoeficient de variació i les
puntuaeions tipifieades. Con~¡Jaració de les diferents mesures.

2.5 Fllllcions estadístiqlles de la calculadora. Interprelació de les sortides del SPSS.
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Tema 3. Fonaments d'estad¡stica inferencia!.
3.1 Teoria elemental de la probabilitat:

3.1.1 Introducció a les probabilitats a partir de freqüencies relatives. Definició i propietats.
3.1.2 Esdeveniments independents i incompatibles.

3.2 Variables aleatóries (o estadístiques).
3.2.1 Identificació de població i variable. El model teóric de la població.
3.2.2 Distribució de probabilitat d'una variable. Mitjana i variancia poblacionals.

3.3 La distribució Binomial.

3.3.1 El mostreig de poblacions dicotómiques o birulries: exit i fracas; la proporció
d'exits.

3.3.2 El mode1 binomial: cilcul de les probabilitats, de la mitjana i de la variancia.
Histograma de la distribució.

3.4. La distribució Normal.

3.4.1 Definició. La distribució normal com a model de certes poblacions.
3.4.2 caIculs amb la distribució normal: taules i ús del SPSS.

3.4.3 Aproximació de la Binomial per la Normal: condicions.
3.5. Mostreig estadístico

3.5.1 Tipus de mostreig.
3.5.2 Panlmetres poblacionals i Estimadors mostrals. Estimacions puntuals.
3.5.3 Distribucions mostrals: de la mitjana, de la varifmcia, i de les proporcions.

Tema 4. Intel'"Valsde confian~a.
4.1. Concepte d'interval de confian~a. Relació amb l'estimació puntual.
4.2. Intervals de confian9<l (aproximats) per mostres grans.

4.2.1 Interva! per a la mitjana.
4.2.2 Intervals per a les proporcions.

4.3. Intervals de confianl;a (exactes) per a distribucions normals. La distribuci ó f- de Student. ÚS del
SPSS.

Tema 5. Tests d'hipotesis.
5.1. Conceptes basics i vocabulario
5.2. Tests parametrics: Mitjanes i proporcions.
5.3. Tests no parametrics: independencia. ÚS del SPSS.

Bibliografia
Textos basics:

- Hopkins and Hopkins, "Estadistica B sica para las Ciencias Sociales y del comportamiento". Prentice
Hall, 1997.

- Wonnacott i Wonnacott, "Estadística basica pnictica". Limusa, 1991.
- MUITay R Spiegel, "Estadística". McGraw-Hill, 1991 (Serie Schaum).
Bibliografia complementaria:
- Freedman, Pisani, Purves \& Adhikari "Estadística". Antoni Bosch Editor, 1993. Barcelona.
- 1M. Raso, J. Martin, P. Clavero, "Estadística basica para Ciencias Sociales", Ariel.
- Gene Glass, Julian Stanley, "Métodos esrndísticos aplicados a las Ciencias Sociales", Prentice Hall

Internacional.

- 1 F. Healey, .. Statistics: A tool ror social rcsearch", Chapman Hall.

A.faferial

L'estudiant disposara de dossiers pcr a cada tema i lIistes de problcmes.

EIs dossiers contenen rcsums de les tccniques explicadcs i excmp1cs iI.lustratius proccdcnts de publicaciollsi sortides del SPSS.
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AVALUACI6
Les c1asses teóriques es completen amb c1asses practiques a l'aula d'informatica on s'iniciara l'estudiant en
l'ús del paquet estadístic SPSS.

L'avaluació es basara, tant a la convocatoria de febrer com a la de juny, en un examen amb qüestions i
problemes a l'aula habitual, que significara un 75\% de la qualificacio, i un examen de practiques
d'ordinador (SPSS) que valdni un 25\%.
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