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Prerequisits

No hi ha requisits previs a part dels continguts principals de Matemàtiques de batxillerat.

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és introduir les eines bàsiques de probabilitat i estadística utilitzades per analitzar
dades procedents de fenòmens naturals, experimentals, socials o econòmics. Es prestarà especial atenció a
l'ús correcte d'aquestes eines i a la interpretació dels resultats aportant a l'estudiant la formació teòrica
requerida. A més, una part del curs es dedicarà a introduir i familiaritzar l'estudiant amb l'ús de les eines
informàtiques més habituals per a l'anàlisi estadística.

Competències

Conèixer, comprendre, utilitzar i aplicar adequadament els fonaments matemàtics necessaris per
desenvolupar sistemes de raonament, aprenentatge i manipulació de grans volums de dades.
Introduir canvis en els mètodes i els processos de làmbit de coneixement per donar respostes
innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
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.
Treballar de manera autònoma, amb responsabilitat i iniciativa, planificant i gestionant el temps i els
recursos disponibles i adaptant-se a les situacions imprevistes.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer, entendre i aplicar els conceptes bàsics de la teoria de la probabilitat.
Entendre el concepte de regressió i la seva aplicació.
Identificar les principals distribucions estadístiques i la seva aplicació a diferents problemes.
Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
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.
Ser capaç de fer tests dhipòtesis i interpretar-ne correctament el resultat.

Treballar de manera autònoma, amb responsabilitat i iniciativa, planificant i gestionant el temps i els
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7.  Treballar de manera autònoma, amb responsabilitat i iniciativa, planificant i gestionant el temps i els
recursos disponibles i adaptant-se a les situacions imprevistes.

Continguts

Tema 1. Estadística descriptiva.
Estudi descriptiu en una variable: distribucions de freqüències, representació gràfica i resums
numèrics.
Estudi descriptiu en dues variables: correlació i regressió. Taules de contingència.

Tema 2. Probabilitat.
Noció de probabilitat i propietats principals. Probabilitat condicional. Fórmula Bayes.
Independència dels esdeveniments.
Expectativa i variància d'una variable aleatòria.
Variables aleatòries discretes: distribucions de Bernoulli, Binomial i Poisson.
Variables aleatòries contínues: distribucions normals i exponencials.
Independència de variables aleatòries.
Teorema central del límit.

Tema 3. Inferència estadística.
Mostra i població. Estadístiques més freqüents.
Intervals de confiança per a una única mitjana o proporció.
Proves d'hipòtesis. Conceptes teòrics principals; valors p.
Prova de la mitjana i de la variància d'una població normal. Test de comparació de mitjanes,
proporcions...
Prova de bondat d'ajust de chi quadrat per a la independència.

Metodologia

A més del treball personal obligatori de l'estudiant, el curs comptarà amb tres tipus d'activitats diferenciades:
les lliçons teòriques bàsiques i principals, sessions de problemes i pràctiques al laboratori d'informàtica. Amb
la combinació correcta d'aquestes activitats s'aconseguiran les habilitats específiques.
El nou material s'introduirà principalment a les classes magistrals on el professor explicarà els principals
resultats teòrics avalant les eines que s'utilitzaran al llarg del curs. Tot i que aquestes explicacions es poden
complementar amb exercicis de suport, aquests es treballaran principalment durant les sessions de problemes
on el professor aportarà una resolució orientada d'alguns problemes proposats. S'anima l'estudiant a assistir a
les sessions després d'haver provat prèviament els exercicis per ell mateix.
La part teòrica principal juntament amb els exercicis típics tindran una avaluació parcial a la meitat del
semestre. Això ha de proporcionar a l'estudiant una mesura de la seva progressió.
Hi haurà sessions pràctiques amb programari informàtic especialitzat per a l'anàlisi estadística. Aquestes
sessions tindran el doble efecte d'introduir a l'estudiant els procediments típics d'anàlisi de dades, a més
d'aportar molts exemples que il·lustren l'assignatura.
Les sessions pràctiques tindran una avaluació independent amb treballs per lliurar, possiblement al final
d'algunes de les sessions.
En totes les avaluacions es prestarà especial atenció a la correcció i validesa de les afirmacions i arguments
utilitzats. Aquests inclouen vocabulari, correcció matemàtica i claredat en l'escriptura.
*La metodologia docent proposada pot experimentar algunes modificacions en funció de les restriccions a les
activitatspresencials que imposen les autoritats sanitàries.
Anotació: Dins l'horari marcat pel centre o titulació, es reservaran 15 minuts d'una classe perquè els estudiants
avaluïn els seus professors i els seus cursos o mòduls mitjançant qüestionaris.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Tipus: Dirigides

Problemes 12 0,48

Pràctiques al Laboratori 12 0,48

Teoria 26 1,04

Tipus: Supervisades

Tutories 10 0,4

Tipus: Autònomes

Estudi autònom i preparació 60 2,4

Avaluació

L'avaluació de teoria i problemes constarà de dos exàmens parcials. El primer, amb un pes del 30% i el segon
amb un pes del 40%. Per a aquestes avaluacions hi haurà un examen de segona oportunitat al final del
semestre. El 30% restant del pes de l'avaluació procedirà de les pràctiques informàtiques. Aquest s'obtindrà a
partir de diferents treballs lliurats al llarg del curs, per als quals no hi haurà una avaluació de segona
oportunitat.

Per poder assistir a l'examen de recuperació, l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en una sèrie
d'activitats el pes de les quals equivalgui almenys a dos terços del total.

Es requereix una mitjana ponderada d'un mínim de 4 sobre 10 en els exàmens parcials o en la seva
recuperació. També s'exigeix una nota mínima de 4 sobre 10 en la nota mitjana de les pràctiques. Si
s'assoleix el mínim de cada mòdul, la nota final és la mitjana ponderada. En cas contrari, la nota final és la
mínima entre la mitjana ponderada i 4,5 (sobre 10).

Aquells que no hagin fet proves que sumen el 50% de l'assignatura seran considerats No Avaluables.

Per aprovar l'assignatura amb matrícula d'honor, la nota final ha de ser igual o superior a 9 (sobre 10). Es
lliurarà als alumnes que, segons el criteri del professor, hagin assolit de manera brillant tots els objectius de
l'assignatura.

Les dates per a les avaluacions i lliurament dels treballs es publicaran en una pàgina web dedicada al curs.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen de recuperació 70% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Primer examen parcial 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Segon examen parcial 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tasques 30% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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Programari

Una de les principals eines d'anàlisi i desenvolupament estadístic i que ha guanyat una creixent popularitat a
l'àmbit acadèmic és el llenguatge R. El projecte R és un entorn de programari lliure que proporciona un gran
conjunt de biblioteques i eines destinades a la computació estadística i la representació gràfica de dades.

L'estudiant aprendrà els fonaments bàsics del llenguatge R mitjançant l'ús de l'entorn de desenvolupament
integrat RStudio

R: https://www.r-project.org/
Rstudio: https://www.rstudio.com/

No es requereix cap versió especial del programari per als objectius d'aquest curs.
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