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 OBJECTIUS   
 
 L'objectiu de l'assignatura és introduir els conceptes bàsics de la inferència estadística: l'estimació  
puntual, l'estimació mitjançant intervals de confiança i els contrastos d'hipòtesis.  
 
 
 PROGRAMA DE TEORIA  
 
 1. Introducció a l'Estadística.  
 1.1 Conceptes bàsics en Inferència: població i mostra, paràmetres, estadístics, estimadors. Models 
 paramètrics i no paramètrics.  
 1.2 Estadístics més usuals: els moments mostrals i altres estadístics relacionats amb ells.  
 1.3 Distribució d'alguns estadístics d'una mostra d'una població Normal: Teorema de Fisher.  
 1.4 Normalitat assimptòtica dels moments mostrals i de la  proporció mostral d'una mostra d'una 
 població dicotòmica.  
 1.5 Els estadístics d'ordre.  
 
 2. Estimació puntual.  
 2.1 Conceptes: estimador i estimació.  
 2.2 Propietats dels estimadors: el biaix, l'eficiència relativa, la consistència i la normalitat 
 asimptòtica.  
 2.3 Mètodes d'estimació puntual de paràmetres: el mètode dels moments i el mètode de la màxima 
 versemblança.  
 2.4 Propietats assimptòtiques de l'estimador màxim versemblant.  
 
 3. Estimació mitjançant intervals de confiança.  
 3.1 Estimació mitjançant un interval de confiança.  
 3.2 El mètode del "pivot" per a la construcció d'intervals de confiança.  
 3.3 Intervals de confiança per als paràmetres d'una distribució normal.  
 3.4 Intervals de confiança per a la proporció.  
 3.5 Intervals de confiança assimptòtics: per a una proporció i per a la mitjana d'una població no 
 normal.  
 
 4. Tests d'hipòtesis: Introducció i exemples clàssics.  
 4.1 Conceptes bàsics i terminologia: hipòtesi estadística, test d'hipòtesis, hipòtesi nul·la i hipòtesi 
 alternativa, hipòtesi simple i composta, estadístic de contrast, regió crítica o de rebuig, errors de 
 tipus I i II, nivell de confiança, potència d'un test i nivell de significació.  
 4.2 Aplicació al cas d'una població normal: Tests d'hipòtesis per a la mitjana amb variància 
 coneguda.  
 4.3 Estudi de la corba de potència.  
 4.4 Altres tests d'hipòtesis sobre el paràmetre d'una distribució normal: sobre la mitjana amb 
 variància desconeguda i sobre la variància.  
 4.5 Tests d'hipòtesis per a la proporció.  
 4.6 Tests assimptòtics: per a la proporció i per a la mitjana d'una població no normal.  



 
 5. Inferència sobre diverses poblacions.  
 5.1 Comparació de dues mitjanes per mostres normals: test T per a dades aparellades.  
 5.2 Test T per a mostres independents amb variància comuna: el problema de Berens-Fisher.   
 5.3 Comparació de variàncies per a mostres normals. Test de Fisher.  
 5.4 Comparació de proporcions.  
 5.5 El test ji-quadrat de Pearson. El test ji-quadrat de bondat d'ajustament.  
    
 
 PRÀCTIQUES  
 
 Pràctiques amb MINITAB, SPSS i SAS.  
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