OBJEC~S
L'objectiu de l'assignatura és el d'introduir les eines de la Probabiitat i de lYEhdísticabasiques
per tal d7anaiitzardades experimentals provinents de la descripció de fenbmens naturals, incidint
sobre la seva correcta utilització i la interpretació deh resultats.
1. Estadística descriptiva.

(2,5 setmanes.) Estudi descriptiu d'una variable: quaiitativa
(diagrama de sectors) i quautitativa (diagrama de barres i histograma; mitjana, mediana, rang,
desviació típica, quartils, percentils). Estudi descriptiu de dues variables: qualitatives (taula de
contingencia) i quantitatives (recta de regressió, coeficient de correlació, predicció).
2. Probabilitat. (3 setmanes.) Noció de probabilitat. Espais mostrals i esdeveniments. Axiomes
de probabiiitat. Definició c W q a de probabilitat. Probabilitat condicionada. Independencia
d'esdeveniments. Teorema de les probabiitats totals. Fórmula de Bayes.

3. Variables aleatbries. (4 setmanes.) Variables aleatbries diicretes. h c i ó de probabilitat i
funció de distribució. Esperan~ai varihcia d'una variable aleatbria discreta. Ditribucions discretea classiques: Bernouilli, biiomial, Poisson. Variables aleatbries continues. Funcid de densitat
i funció de distribució. Esperanp i varibcia d'una variable aleatbria contínua. Distribucions
continues cbiques: Ekponencial, normal i lognormal. TipXcació &una variable normal. Tee
rema central del límit. Apmxhaci6 de la Biiomial per la N o d i per la Poicson. Independencia
de variables aleatbries.
4. Estadística inferencia]. Tests d9hipatesis. (3;5 setmanes.) Mostra i població, estadístic i
estimador. Ditribució mostral d'un estadístic. Estadística més fieqüents. htervals de confianca:
per a la mitjana i per a la varibcia d'una població Normal i per a la pmporci6. Concepte de test
d'hipbtesk Tipus d'errors. Test per a la mitjana i per a la vadncia d7unapobiaci6 Normal. Test
per a la proporció. Mostres grans. Test de comparació de mitjanes i de comparació de varihrncies
per a dues poblacions Normals. Test de comparació de proporcions. Test Xa d'independencia i
d'homogeneitat .
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AVALUACIÓ
L9avaluaci6té dues parts. La prova de practiques, que és obligatoria, contar&un 20% de la nota i
l'examen a final de curs, sobre la totalitat de la materia, tindrh un pes del 80%. Per a aprovar és
imprescindible haver obtingut un mínim de 3 punts sobre 10 en cada una de les dues proves.
PROFESSORS
'ikoria: Maroel Nicolau (despatx C1/334)
Roblemes: Viadirnir Zaiats (despatx C1/322)
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