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OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA:
•

-

•
•

•

Presentar l' Estadistica com (,instrument imprescindible pel tractament de les
dades a qualsevol nivell.
Convencer a I'alumne que els conceptes estad ístics basies sén accessibles
i útils a tots els estudiants, sigui quina sigui la seva procedencia.
Introduir i familiaritzar a I'estudiant amb els conceptes fonamentals i amb
algunes eines estadistiques que li puguin ser útils en el seu treball
professional.
Iniciar-se en I'ús de programes informétics pel tractament de les dades.
Treballarem concretament amb el paquet estadistic SPSS.

TEMARI:
1. Estadística descriptiva.
1. Estadística descriptiva amb una variable.

•
•
•
•

Tipus de variables
Freqüencia absoluta ¡relativa.
Representacions grafiques
Mesures de centralització i dispersió.

2. Estadistica descriptiva amb dues variables.

•
•
•
•

Taules de contingencia ¡mesures d'associació.
Diagrama de dispersió
Coeficient de correlació.
Recta de regressió .

11. Variables aleatóries .
•
•
•
•

Breu introducció al concepte de probabilitat i d'independéncia .
Esperan9a i variimcia d'una variable aleatória .
Tres Ileis de probabilitat: Bernouilli, binomial i normal.
Aproximació de Heis.

111. Inferéncia estadistica.

1. Mostreig i estimació.
•
•

Idea sobre alguns tipus de mostreig.
Parametres poblacionals i estimadors mostrals.
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2. Intervals de confianca.
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Concepte de confian,a.
Intervals de confianC;8 per la mitjana, la variancia i per a una proporció.
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3. Tests d'hipotesis.
•
•

Conceptes básics deis lests d'hipólesis.
Idea sobre alguns tests paramétrics i no param étrics
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Freedman , D., Pisani, R. , Purves, R.: Estadistica. Antoni Bosch editor.
1993.
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CoLlecció Materials, 79. 1999.
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METO DO LOG IA DOCENT:

TEORIA
Les sessions teóriques estaran basades en I'explicació del professor, i en la
presentació d'exemples que motivin la necessitat deis conceptes explicats. Es
fomenta ra la discussió conjunta de casos concrets.

PRACTIQUES:
Les sessions practiques es faran a I'aula d'informatica, on els alumnes
s'iniciaran en I'ús del paquet estadlstic SPSS, treballaran els conceptes
presentats en les classes teóriques, i també, degut a la migradesa de temps,
seran introduns altres conceptes estadistics complementaris.

SISTEMA D'AVALUACIÓ :
Durant el curs dedicarem alguna petita part de la classe teórica o
practica a fer alguna prova o entrega, totalment voluntaria, que tan sois es
tindra en compte per la nota final si el resultat es positiu.
La part principal de la nota sera la de I'examen final. A les classes
teóriques ¡practiques posarem en comú preguntes similars a les de I'examen
perqué aquest no constituexi cap mena de sorpresa.
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OBSERVACIONS:
A I'aula de teoria farem us del projector de transparéncies, i també del
portatil i el canó de projecció.
Hi ha dos grups de practiques. Per tant I'opció prioritaria és disposar d'un
parell d'aules d'ordinadors, amb un professor de practiques a cada una , i en el
cas que aix6, per motius de distribució d'espais no pugui ser, una aula gran
amb cabuda per a tots els estudiants, atesa pels dos professors. És peró
imprescindible que cada alumne disposi d'un ordinador.

Beliaterra, 1 de juliol del 2005.
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Jaume Aguadé Bover.
Cap del Departament
de Matematiques.
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