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OBJECTIUS DE L' ASSIGNATURA: 

L'assignatura esta plantejada per a I'assoliment de dos objectius: 
1) Aproximació a les eines d'estadística descriptiva més correntment utilitzades en els 

mitjans de comunicació de manera que els estudiants sapiguen treballar·les i 
resumir-les de manera coherent. A més de I'analisi rigorós, es peetén que els 
estudiants es plantegin la fiabilit3t de les dades, de manera que en el futur siguin 
capa¡yos de distingir entre una informació fiable ¡una altre que no ho éso 

2) Donar les eines d'estadística inferencial basiques per fe r un treball de recerca en 
comunicació de masses. En aquest context, I'objectiu és assolir els coneixements 
estadístics per a poder treure conclusions, així com donar els elements per tractar les 
dades a partir deis paquets estadístics més corrents (SPSS, sobretot). 

TEMARI: 

1. Introducció 

2. Estadística descriptiva: I'elaboradó d'informes 

2.1. EstadIstica descriptiva univariada 

2.2. Estadistica descriptiva bivariada 

2.3. Els nombres índex 

3. Informatica aplicada a I'elaboradó d'informes: el full de calcul EXCEL 

4. Introducció a I'estadfstica inferencia!: la investlgació en comunicació de masses 

4.1. El mostreig estadfstic 

4.2. Inferéncia univariable: els intervals de confianca 

4.3. Inferéncia bivariable 

4.3.1. Els tests d'hipótesis 

4.3.2. Variables qualitatives: les taules de contingénda 



4.3,3. Variables qualitatives i quantitatives: la comparació de mitjanes 

4.3.4. Variables quantitatives: la regressió lineal 

5. Informática aplicada a la investigació en comunicaci6 de masses: el paquet estadístic SPSS 
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METODOLOGIA DOCENT: 
TEQRIA: 
En la part d"estadística descriptiva, es donaran els conceptes més rellevants i s'aruran 
fent problemes on es vegi la seva aplicabilitat. Arnés, s'analilzaran diferents articles 
periodístics que desenvolupen conceptes propis de l'estadística sense el rigor que 
caldria. 
En la part d'estadística inferenciaJ es donaran els conceples mínims per poder analitzar 
les dades, i es fara gairebé tol el treball en un paquet estadístico Els conceptes aniran 
sempre acompanyats d'exemples practics per no perdre de vista la utilitat de les 
tecniques explicades. 

PRACTIQUES: 
En la primera part es treballara amb un full de calcul , l' EXCEL que ens permet resumir 
un gran nombre de dades. El treball es fara a partir deIs exercicis que s'aniran 
plantejant. 
En la segona part, es treballara amb el paquet estadístic SPSS. El treball es dura a terme 
a partir d'unes bases de dades propies de l'ambit de la comunicació de masses, de 
manera que els alumnes hauran de fer-ne una explotació i ser capayOS de treure 
concJusions des de l punt de vista de la recerca en comunicació de masses. 

SISTEMA D' A V ALUACIÓ: 

Hi ha dos sistemes d'avaluació entre els qua]s els estudiants podran optar: 

• Fent dos treballs de cadascun deis blocs: 2 d'estadística descriptiva (temes 2 i 3) i 2 

d'estadística inferencial (temes 4 i 5). Els dos primers consistiran en la redacció 

d'articJes periodístics a partir d' unes dades que, o bé se' ls hi facilitaran, o bé hauran 

d'anar a buscar, mentre que els altres dos estaran més en la línia de la recerca en 

comunicació de masses, i on caldnl extreure conclusions propies d'una recerca. 

Aquests treballs s'hauran de fe r en grups de 2 persones i es plantejaran en el moment 

d'acabar cadascuna de les parts. 



• Fent un examen escrit on es demostrin els coneixements adquirits durant el curso 
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