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Objectius 

L'objectiii d'aqiiest ciirs íis, en prirner lloc:, el corieixemerit (le les tkcriiqiies descriptives 
i exploratbries aplicades a resumir la informació continguda en els conjunts de dades 
experimentals. Es comenqa amb l'estudi d'una variable, i seguidament s'inicia I'estu- 
di comparatiu de dues o més variables. Es dediquen apartats especials a l'estudi de 
l'evolució temporals de les variables: series cronolbgiques i nombres índex. 
Un objectiu paral.le1, tant o més important, és que l'estudiant practiqui la interpretació 
dels resultats i de les grhfiques en el context de les dades. 

Programa del curs 

1. Preliminars 
1.1. L'objecte de l'estadística descriptiva 
1.2. Tipus de variables i escales de mesura 
1.3. Arrodoniments i notació científica 

2. Resum de dades estadístiques 
2.1. Distribucions de freqüencies: taules 
2.2. Agrupament en intervals 
2.3. Representacions grifiques 

3. Característiques numeriques d'una variable 
3.1. Característiques de posició central: mitjana, mediana, moda 
3.2. Altres característiques de posició: quartils, decils i percentils 
3.3. Característiques de dispersió: varihncia i desviació típica (mostrals i 
poblacionals), rang, rang inter-quartil 
3.4. Característiques de dispersió relativa 
3 .5 .  Piiritiiac:iorls tipifi(:ades 
3.6. Característiques de forma: simetria. i curtosi 

4. Complements en l'estudi d'una variable 
4.1. Anhlisi exploratbria: diagrama de caixa, diagrama de tija i fulles, .. 
4.2. Transformació de variables 
4.3. Altres mitjanes: Gometrica, Harmónica, Quadratica, ... 
4.4. La desigualtat de Txebixev 

5. Comparació d'una variable en dos o més grups: Anhlisi exploratbria 
5.1. Situació de mostres independents 
5.2. Situació de mostres aparellades 

6. Tabulació i representació de la distribució conjunta dels valors de dues 
variables categbriques 
6.1. Taules de contingencia (distribucions de freqüencies conjunta, marginals 
i condicionades) 
6.2. Anilisi descriptiu de la dependencia entre 2 variables categbriques 



7. Descripció numerica de la distribució conjunta de dues variables es- 
tadístiques 
7.1. Característiques marginals i condicionades 
7.2. Corbes de regressió i coeficient de <:orrelacií> 
7.3. Ajustament lineal i predicció 

8. Introducció a les series temporals 
8.1. La descomposició clksica 
8.2. Suavització de series: aplicació de filtres 

9. Nombres índexs 
9.1. Definicions: Índexs simples i sintktics 
9.2. Propietats i calcul dels nombres índexs 
9.2. L'IPC i d'altxes índexos cornposats 

Practiques 

El treball d'aula, teoria i problemes, es complementara amb practiques amb ordinador, 
aprenent la utilització estadística dels fulls de chlcul, i iniciant-se en l'ús dels paquets 
<ist,adíst,ics. 
IMPORTANT: Els alumnes que seguiu l'assignatura de forma virtual heu de posar-vos 
en contacte per e-mail a comencament de curs amb el professor de practiques. 
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Avaluació 

Tcoria i problctries: Hi haiira iitia nota dc ciirs, qiie ser& corri a rnhxirri de 3 punts. 
Suposem que O 5 q < 3, és la nota. de curs, aleshores la qualificació de teoria i problemes 
(NTP) sera: 

q NTP = q + E F ( l -  -) 
1 o 

on EF 6s la nota de l'examen final (sobre 10). 
Finalment, la NTP es ponderara per 0.75 i la nota de practiques per 0.25 per obtenir la 
qualificació final. 
* Hi ha la restricció de tenir aprovades tant Teoria-Problemes, com les Practiques. 

Assignatura virtual 

L'assignatura Estadistica Descriptiva és una assignatura bimodal, és a dir, els alumnes 
poden cursar-la assistint regularment a classe, a través del campus virtual, o de les dues 
maneres. Al campus virtual els alumnes hi trobareu els apunts de l'assignatura, les llistes 
de problemes, alguns problemes resolts, tutories, fhrums de debat, etc ... És important 
que tingueu en compte que el campus virtual no és una web estatica, sinó que s'anira 
renovant al llarg del curs. Cal doncs que els alumnes que optin per aquesta opció es 
connectin sovint i estiguin alerta de les darreres actualitzacions del material penjat. 
Per als alumnes que optin per l'opció virtual és molt necessaria la realització del treball 
continuat que proposarem durant el curs. 
Finalment us animem a que ens feu arribar tots els dubtes i suggeriments que tingueu 
respecte a l'assignatura i molt especialment respecte l'us del campus virtual. 
La pagina web del campus virtual és 

Professorat 

Teoria i problemes: Xavier Bardina. Despatx: C1/314, Xavier. Bardina@uab.cat 

Practiques: José Ríos. Jose. Rios@uab. cat 


