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OBJECTTIJS

L'objediu dd WfS és awnsc:guir una wmprc:nsiú aprofundida cl~ lc:s prim.:ipais tt:miqu~s
de recoHecció i d'analisi de dades que l'alumne trobara a les publicacions d'analisi
politologica.

Pt:r a awnst:guir aquesta wmprensió aprofundida, hom prdt:m.lrú:

1. Centrar-se en unes poques tecniques quantitatives (les més habituals en la literatura),
sense pretendre donar una panoriumca completa de totes les existents.

2. Defugir l'emfasi en qüestions massa rnstrumentals i matematiques, per a centrar-se en
qüestions d'rnterpretació.

TEl\1ARI

1. Introdueció.
- Teoria, conceptes, vali.ables i casos.
- Operacionalilzació i valilksa.
- Estudis descriptius uruvaliants i estudis explicatius bivariants
- Tipus de variables segons ruvells de medició: categoriques i numeriqlles.
- \1ariables dcpen(ients i independcnts.

2. A nalisi deser. pUya univariant
- \'Íesures de cent1'alit:lt i de dispcrsió.
- RCI)fcsentacions grJuqucs.
- Cons!rucció d'Ín<.kx.s i t:scaks.

3. J\'Iostrdg
- P{)bl~ció imostr¡L

- Rc:prc:scniaiivÍlal i capacit;d (k gencr;tliiz<t(.;{ó.
- Tipu~ de mostreig: simpies. e~tr;lti.tic(lL cong1ümerats, poljet~pic. ¡ nO-~ih.:<ttc)ri
- Enor de mostreig i niv~n de confi:m;;,L
- Magnitud de la mostra.

-t. Inferencia uniyariant
- (~onceplc d'lnJercnc.;a
...(~ontrasi de proporcions i d~ rn..itjan~~.
- Nivdi de: sign.iiicaciú.

~. Enq u('strs.
- Enqu~~s1a: dcfLTÜ(:ió~ idonl~Üat i l1polog.i~L
- Tipus de: pregunlc:s d'un;1 e:nquc:s:a
- R.;d~cc¡ó de qü •..~:-;tiünar¡:-;:b¡aí:\ü~ h,¡bil.u,:l!;:. ori.i(;Il,¡,.:ji) d(; le" prc¡¿luk~.
- Tn:~h;l!ide campo

6. ~\núií~~ibi"Uf·i~:nt: \'ariablt, dllrH:l:td~~BtIHf=nt'rit:a : iudt:'Pl'fH.it:nt l::Jll,t!J![·¡t:i:
- 1 ;l r~l~i..:.ii)Gntr.,; du~::,\·~riahk:,. \.,on, ..,".pí .•....iJ;:: v:,ri,,1.. (1' dl1l,::¡-·.:nl.

- :'\n('~11~1de 1:1 \.~ari.~H¡L;a ,\"'{ )'",:\ ¡nr;h \1;1 f.H.:!nr.
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- Ll re1ació entre cIues variables: concepte de corre1ació.
- La visualitza(;ió <.It:la rda(;ió: el grélfic de;;dispersió.
- Mesures d'associació per a variables numeriques: coeficient de cOlTelació r de Pearson.
- La significació del coeficient de con'e1ació r de Pearson.
- La re1ació entre ducs vJriables: concepte de mode1 de regrcssió.
- El modd de;;regressió wm una simplifi<.,;éu.:ióimprc:<.,;isaue la rc:alitaí políli<.,;a.
- Com estimar e1s coeficients de regressió (o parametres del model).
- Significació dds coeficients de regressió.
- L, bondat de l'ajustament.
- Condi<.,;ions per a pouer apli<.,;ard mode! de regressió lineal simple:.

8. Amllisi bivariant pt'r a dades categoriqu('s
- La re1ació entre c1ues variables: concepte de contingencia.
- T <tules de contingencia: eeHes, eo1umnc:s, files i marginals.
- Tipus de tau1es: tau1es en freqüencies observades, taules en percentatges columna,

t~u1es en percentatges fila i tau1es en percentatges totals.
- Guia per a la lectura i intelvretació de les tau1es en percentalges columna.
- Com agregar flles i w1umnes.
- Una mesura d'impacte: la d. Un advel1iment: l'elTor mostral.
- Una mesura d'independencia: la Chi quadrat ("1.,\
- l\:lesures d'associació per a variables nornmals.
- lv1t:sures d'asso<.,;ia<.,;ióper a variables onlinals.

9. Amllisi multivariant
- El model de regressió lineal múltiple.
- Inlerpretaeió deIs parametres del model.
- lntroducció de variables de control.
- E1s coeficients de regressió estandarditzats .
..La bondat de 1'ajust,nncnt.
- La intro<1uc<.,;iótle variabks diwlóTTÚques.
- Taules de contingencia c.ontrolades,
- JntrOdtlc·ció d:¡;.'varinhl::s de control pv1" íl d::tt~ct,1r r~~l;1c~unsC'~púr10~.

10. Aitrt's lt>t.:ni4ut'S
- Les series temporals
- L';millisi fac.lorial.

El m.anual del curs és:

l'vlanheim.J.B. i Rich.R.C. (l<)gó) Análisis Fn/ir;co c·'I¡pi,.ico. Méto(/o,\ ,íe 11'J\'e.~tigacil:)17
P17(-:;el1c;(~ J.Do/itfc(z. C"'ol·h...~ccjó .\liiln_z¿~lJrÚ.'\::.;rsi<1¡-;d ·l~~"\~o~.nO 123. 1\f;;dt~id' ·\.t1an:,~a.

('tO~Tv:.;rs~, .1.\.1. i l)r~~;:;~r. S. (1~;86) t..~;1ir\"c.\· (!uc.'ttIr;,:;:;. i!l.oC'J!I/cr.>;/rll:,'\ rh~' .~';f~¡n\./{;,..•.li-:;\.\./

(/uesti017:h1i]"(;'. Cd·]..;o.,;-:iú S¡l~,'..: l..:nj\·ci ~i.t.' F'¡p'..:r :";'':f1~~,UTl \)u;nlld.lil'. ~ .\ppii~.di()ns in
(he So •.:;i;!l Sl'j~~!1~'<::'.11" ('.1" !.,.'n(lrr;.,-':: S;i~,.~.
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Algum:s Lt:clurc:s n::<.,;om,mall:;;s sún:

'./~~~H!t·~\iin~u~,~., Bicn'\:eru(lo (1997) ..4n/;/l,,;,:/.,,· (_·st:.}(h:~·l/•.."(.~ C('j;¡

i\ rcGrav~'-r-liü. ~ ladr1d. Dlbi1ot~ca d·I-iull1an.itat~;. 6X1.3.0(; \ ·1S.

liulí. 1). (]l.)(,7) ('())ílO ¡¡¡t!/lii,. con estu,/ísticus. ;\ !;tclrid: . \;2ui);¡r.

('r f),",,"._'! . J. ,



Harr,\"ig, F. i Deari.Ilg, B.E. (1979) EAploratolJ,1 D(¡j(l .:4.J1(:¡~vsjs. Col'lecció Sagc
Univ~rsi¡y Papt:r St:ri~s un Quan¡iíalivt: Applica!ions in tht: Social Scic;nct:s, nO 16.
Londres: Sage.

Garcí~l FCIT,lndo (1982) Socioesta(listic{4'. 1\'lac11id: CIS.

A\"ALUACIO

L'avaiuació es fara mitianyant un examen final el fonnat del qual sera anunclat a ciasse.
No obstant, pels alurr1...!1cs ciue hagiIl rcalitzat un seguÍlnent Í.Iltens i conti.Iluat d'aquesta
assignatura i de i'assignatura adjacent Practiques InsTrumentals llI. s'estudiara una
avalnació més assossegada basada en la fema conthtuada feta durant tot el CUiS.

El profe~sor e~ reserva el dret de modificar fins a dos punts la nota final lia sigui a l'alyJ o
a la bai\:a) en [unció de l'assistencia, la paI1icipació a les c1asses i l'actitud general a classe.


