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OBJECTIUS  
 
L'objectiu d'aquest curs és en primer lloc l'aprenentatge de les tècniques d'estadística 
descriptiva i exploratòria aplicades a resumir la informació continguda en els conjunts de dades 
experimentals. Es comença amb l'estudi d'una variable per passar després a l'estudi 
comparatiu de dues o més variables.  
 
Un objectiu paral·lel tant o més important és que l'estudiant practiqui la interpretació de 
gràfiques i resultats basats en  dades reals concretes.  
    
 
 
PROGRAMA DE TEORIA  
 
 
 1. L'objecte de l'Estadística Descriptiva.  
 
 2. Tipus de variables i escales de mesura.  
 
 3. Tabulació i representació de la distribució de valors d'una variable estadística.  
 3.1 Taules estadístiques: distribucions de freqüències.   
 3.2 Percentatges i taxes.  
 3.3 Representació gràfica de les distribucions de freqüències.  
 
 4. Descripció numèrica d'una variable estadística.  
 4.1 Característiques de tendencia central  
 4.2 Característiques de dispersió.  
 4.3 Altres característiques de posició: centils i quantils.  
 4.4 Moments i característiques de forma.  
 
 5. Anàlisi exploratòria: comparació d'una variable en dos o més grups.  
 5.1 Diagrames de barres agrupades.  
 5.2 Diagrames de caixa (box-plot): comparació de grups i detecció d'outliers  
 
 6. Tabulació i representació de la distribució conjunta dels valors de dues variables 
 estadístiques.  
 6.1 Dues variables classificades en classes o categories: taules de contingència (distribucions 
de 
 freqüències conjunta, marginals i condicionades)  
 6.2 Anàlisi de la dependència entre variables. Representació gràfica.  
 
 7. Descripció numèrica de la distribució conjunta de dues variables estadístiques.  
 7.1 Característiques marginals i condicionades.  
 7.2 Corbes de regressió i coeficient de correlació.  
 7.3 Ajustament lineal i predicció.  



 
 8. Sèries cronològiques  
 8.1 La descompòsició clàssica.  
 8.2 Suavització de sèries: aplicació de filtres.  
 
 9. Nombres índexs  
 9.1 Definició: índexs simples i composats.  
 9.2 Propietats i càlcul dels nombres índexs.  
 9.3 L'IPC i altres índexs composats  
 
 10. Mètodes factorials.  
 10.1 Estudi exploratori de les correlacions entre variables.  
 10.2 Introducció a l'anàlisi descriptiu de components principals.  
    
 
PRACTIQUES   
 
El treball d'aula (teoria i problemes) es complementa amb pràctiques amb ordinador. En 
particular s'introdueix l'ús estadístic de fulls de càlcul (EXCEL) i l'ús de paquets estadístics 
(SPSS o MINITAB) 
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