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Prerequisits

No hi ha prerrequisits

Objectius

Mètodes Quantitatius i Estadístics s'imparteix el Segon Curs del Grau de Geografia, Medi Ambient i
Planificació Territorial

L'objectiu és introduir als alumnes en l'ús de mètodes estadístics per al disseny i anàlisi de dades relacionades
amb la Geografia. L'orientació és eminentment pràctica aplicant els procediments estadístics mitjançant el
software MS Excel.

Els objectius específics són:

1. Introduir a l'alumnat en els conceptes bàsics de l'estadística descriptiva i inferencial

2. Decidir quin és el mètode estadístic adient en funció de les dades i dels objectius de la investigació.

3. Aplicar tests d'estadística bàsica i multivariant

4. Argumentar els resultats obtinguts de la representació gràfica, exploració i anàlisi de la informació per
descriure i caracteritzar territoris

Competències

Aplicar els mètodes i tècniques danàlisi quantitativa, qualitativa i de treball de camp a la interpretació
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Aplicar els mètodes i tècniques danàlisi quantitativa, qualitativa i de treball de camp a la interpretació
dels processos territorials i ambientals.
Combinar diferents tècniques i mètodes de representació i anàlisi espacial en l'elaboració de materials
per a la transmissió dels resultats.
Explicar i representar els processos territorials a través de tècniques estadístiques, de representació
gràfica, cartogràfiques i de geoinformació.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar correctament mètodes d'estadística bàsica i multivariant.
Combinar diferents tècniques i mètodes de representació i anàlisi espacial en l'elaboració de materials
per a la transmissió dels resultats.
Conèixer les principals fonts d'informació i documentació científica relacionades amb els processos
territorials i ambientals.
Interpretar els resultats estadístics d'una anàlisi de dades.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Utilitzar de manera bàsica i instrumental programes estadístics per a la introducció i la identificació de
les dades d'enquestes, i per a la transformació i l'anàlisi estadística d'aquestes dades.

Continguts

Bloc 1. Fonts de dades i variables en Geografia

1.1 Fonts de dades en Geografia: tipologies i característiques

1.2 Dades i tipus de variables

Bloc 2. Estadística univariant

2.1 Estadístics de tendència central i de dispersió

2.1 Transformacions de variables

Bloc 3 Estadística bivariant

3.1 Relació entre variables: la confecció i anàlisis de taules de contingència.

3.2 Relació entre variables: correlació i regressió lineal

Bloc 4. Mètodes quantitatius

4.1 Mesurar la concentració i la desigualtat

4.2 Sèries temporals

4.3 Índex compostos
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Bloc 5. Introducció a la inferència estadística

5.1 Conceptes bàsics en inferència

5.2 Intervals de confiança

5.3 Contrast d'hipòtesis

Metodologia

El curs s'estructura a partir d'activitats dirigides, supervisades i autònomes on l'alumne aprendrà a
desenvolupar els continguts de l'assignatura amb el suport presencial del professor a diferents nivells.

- Activitats dirigides: classes teòriques i pràctiques presencials
- Activitats supervisades: seguiment presencial de les pràctiques
- Activitats autònomes: estudi dels continguts teòrics i de les lectures complementàries i finalització de les
pràctiques.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals i realització de pràctiques dirigides al laboratori
d'informàtica

45 1,8 1, 2, 3, 4, 6, 7

Tipus: Supervisades

Realització de pràctiques al laboratori d'informàtica 22 0,88 1, 2, 3, 4, 6, 7

Tutories 3 0,12 1, 2, 3, 4, 6, 7

Tipus: Autònomes

Estudi personal, preparació proves 15 0,6 1, 2, 3, 4, 6, 7

Realització de les pràctiques del curs 60 2,4 1, 2, 3, 4, 6, 7

Avaluació

Activitats sotmeses a avaluació:

- Una prova objectiva de coneixements realitzada mitjançant dues proves escrites. Factor de ponderació: 50
per cent de la nota final .Cada prova representaria el 25 per cent de la nota final.

- Pràctiques individuals sobre els blocs 2, 3 i 4 del temari del curs. Factor de ponderació: 40 per cent de la
nota final.

- Un comentari de text que abordi aspectes estadístics sobre gènere i minories socials. Factor de ponderació:
10 per cent de la nota final.

Criteris d' avaluació:

- Nota final de l'assignatura serà la mitjana ponderada de totes les activitats sotmeses a avaluació.

- La nota final de la prova objectiva serà la mitjana de les dues proves escrites.
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- La nota final de la prova objectiva serà la mitjana de les dues proves escrites.

- Els alumnes que només han realitzat 1/3 de les activitats avaluables seran qualificats com a "No avaluable".

- Les activitats no lliurades o realitzades en la data indicada seran qualificades com a "No Presentat".

- El plagi o còpia d'un exercici tindrà un 0. La repetició de còpia tindrà com a conseqüència suspendre
l'assignatura.

Recuperació.

La recuperació de l'assignatura es realitzarà mitjançant una prova escrita. Podran presentar-se a la prova de
recuperació els alumnes que han realitzat 2/3 de les activitats avaluables del curs i han obtingut una nota final
de l'assignatura menor de 5 punts. La nota de la recuperació substituirà totes les notes de l'avaluació
continuada i no podrà ser superior a 5.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Comentari de text sobre gènere i minoríes socials 10% 0,5 0,02 2, 4, 5, 6

Exàmens teòrics i pràctics 50% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 6, 7

Pràctiques individuals 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 6, 7
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