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El mòdul d’Estadística consta de dues assignatures que corresponen a la mateixa matèria del mateix nom.  
De forma resumida, mentre que l’Estadística I  de primer curs es correspon als fonaments bàsics i a la  
descriptiva,  l’assignatura  de  segon  curs,  Estadística  II,  està  dedicada  a  presentar  el  procés  de  fer  
inferències a la població a partir de les dades mostrals.

RECOMANACIONS

A  l’alumnat  se  li  pressuposa  coneixements  matemàtics  mínims  per  la  resolució  de  problemes  amb 
calculadora al  nivell  suposadament  adquirit  a batxillerat.  Així  mateix,  és imprescindible  un coneixement  
bàsic,  a  nivell  d’usuari,  sobre  el  maneig  d’un  ordinador.  Quant  a  l’anglès,  el  necessari  per  executar  
instruccions en programari i fitxers d’ajuda i bibliografia que siguin en anglès. 

Tot i no ser un prerequisit cal haver cursat prèviament Estadística I pel bon funcionament del curs. A més es 
recomana haver aprovat Mètodes, dissenys i tècniques de primer curs 

Es procurarà que qui no hagi cursat primer Estadística I, no interfereixi negativament en la dinàmica de les  
sessions pràctiques de l’assignatura, pel que haurà de fer les activitats i els treballs individualment si cal.



COMPETÈNCIES

L’assignatura  té  assignades  totes  les  competències  generals  del  grau  i  les  estratègiques  de  la  UdL, 
especificades al pla d’estudis. Tot i això, focalitza els esforços en les següents:

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
 CC CC Correcció en la expressió oral i escrita.
 CC CC Domini de les TIC per la cerca d’informació i per fer anàlisis estadístics complexes.
 CC CC Capacitat d’anàlisi i de síntesi.
 CC CC Capacitat per al treball en equip i lideratge.
 CC CC Habilitat per treballar i aprendre de forma autònoma.
 CC CC Aplicar  tècniques i  mètodes estadístics  a l’anàlisi  i  solució de problemes,  i  a la presa de 

decisions.
 CC CC Capacitat per dissenyar estudis estadístics complexes.
 CC CC Capacitat per reconèixer els models probabilístics en les distribucions de les dades.
 CC CC Capacitat per aplicar tècniques de mostreig i d’inferència estadística a estudis associats a les 

ciències de la salut.
 CC CCC Capacitat  per  a  comprendre  la  literatura  professional  i  els  treballs  de  investigació  que 

contenen anàlisis i resultats estadístics complexos.

OBJECTIUS / RESULTATS D’APRENENTATGE

Segons el pla d’estudis vigent, l’assignatura ha d’aconseguir els següents resultats d’aprenentatge:

O 1. Comprendre els fonaments del càlcul de probabilitats.
O 2. Establir plans de mostreig adequats a les necessitats dels estudis.
O 3. Interpretar correctament els resultats de l’estimació de paràmetres i el contrast d’hipòtesis.
O 4. Interpretar els resultats obtinguts mitjançant l’anàlisi estadística.
O 5. Aplicar,  en  situacions  pròpies  de  les  ciències  socials  i  de  la  conducta,  els  procediments 

estadístics més adequats, en funció dels anàlisis a realitzar i de les dades disponibles.
O 6. Elaborar valoracions informades i crítiques sobre un estudi estadístic realitzat.
O 7. Utilitzar algun paquet estadístic d’anàlisi de dades i inferència estadística.

CONTINGUTS

L’assignatura consta dels 10 Blocs temàtics:

Bloc 1 Fonaments d’estadística inferencial
1. De l’estadística descriptiva a la estadística inferencial

1.1. Presentació de l’estadística inferencial
1.2. Plantejament dels requisits per definir el tema del treball.
1.3. Recapitulació d’estadística descriptiva, epidemiologia i demografia.
1.4. Característiques d’un bon estimador.
1.5. Exercicis de càlcul.

2. Del càlcul de probabilitats als intervals de probabilitat
2.1. Variables aleatòries.
2.2. Models de la llei Binomial i Normal.
2.3. Distribució mostral.
2.4. Intervals de probabilitat.
2.5. Intervals de confiança.
2.6. Determinació de la mida de la mostra.
2.7. Exercicis de càlcul.
2.8. Càlculs amb l’SPSS.

Bloc 2 Estadística univariant
3. Fonaments de contrast d’hipòtesis
3.1. Plantejament d’hipòtesis estadístiques.
3.2. Errors associats a una prova de decisió.

4. Proves de relació entre dues variables categòriques
4.1. La distribució de χ2.
4.2. Càlcul de l’estadístic de χ2.
4.3. Prova d’hipòtesis de χ2.



4.4. Prova de significació i mida de l’efecte.
4.5. Utilització de l’SPPS per l’estadística inferencial.
4.6. Comparació de proporcions.
4.7. Comparació de quocients. 

5. Proves de relació entre dues mitjanes
5.1. La prova de la t d’Student.
5.2. Condicions d’aplicació.
5.3. Dades independents vs. Dades relacionades.
5.4. Comparació de mitjanes independents amb SPSS.
5.5. Comparació de mitjanes aparellades amb SPSS. 

Bloc 3 Estadística multivariant
6. Fonaments d’estadística multivariant

6.1. Introducció a l’estadística multivariant.
6.2. Interacció entre variables.

7. Model Lineal General
7.1. Introducció i Descomposició de la variància.
7.2. Anàlisi de la variància per mostres independents.
7.3. Contrastos per estudiar variables categòriques.
7.4. Interaccions entre variables.
7.5. El GLM amb SPSS

8. Regressió 
8.1. Proves d’independència entre 2 variables quantitatives. Covariància i Correlació
8.2. Model de Regressió Simple.
8.3. Creació del model de regressió per passos.
8.4. Validació del model de regressió.

9. Model Lineal Generalitzat
9.1. Presentació del model Lineal Generalitzat.
9.2. Distribucions incloses en el Model Lineal Generalitzat.
9.3. Tractament de les mesures repetides amb el Model Lineal Generalitzat.

Bloc 4 Altres aplicacions
10. Proves No paramètriques
10.1. Presentació de les proves no paramètriques de l’SPSS.

11. Mida de l’efecte



METODOLOGIA

La distribució de crèdits ECTS / hores de treball de l’alumnat per activitats formatives serà la següent:

6 ECTS Distribució hores proves % nota

60 hores 
presencials 

(40%):

42 classes teòriques grup sencer (70%) durant 
14 setmanes (3 classes setmanals)

1 prova avaluació 50%

18 classes pràctiques grup mitjà (30%) durant 
18 setmanes (1 classe setmanal)

1 prova pràctica 35%

90 hores de 
treball no 
presencial 

(60%)

Estudi de continguts teòrics, lectura de 
material d’especial rellevància (dipositat al 
Campus Virtual) i preparació d’exàmens 

(35%). Lliurament 
d’exercicis via 
Campus Virtual

15%Elaboració d’activitats virtuals (25%).
Tutories personalitzades o en grup (10%).

Recerca d’informació, lectura ampliada, auto-
organització del material (30%).

Explicació de les activitats formatives:
• Classes teòriques presencials. Degut a que és la continuació d’una altra assignatura, el primer bloc serà  
d’adaptació a l’estadística inferencial i a partir del tema 3 s’alternaran les presentacions teòriques seguides 
de  resolució  de  problemes  amb tècniques  d’aprenentatge  basat  en  problemes  (ABP)  per  fomentar  en 
l’alumne l’actitud positiva envers l’aprenentatge i que, a més d’aprendre sobre els continguts, sigui la pròpia  
experiència dinàmica de treball la que ajudi a la consolidació dels coneixements.
•  Classes  pràctiques  (grups  meitat  grup  gran).  S’avaluarà  la  participació  a  algunes  de  les  sessions,  
(aproximadament a una tercera part). 
• Tutories individuals (presencials o virtuals) i en grup. Les tutories individuals estan pensades per a la 
consolidació de les competències més teòriques com un recurs que té l’alumne per solucionar dubtes, 
mentre que les tutories en grup estan pensades per  al  seguiment  del  treball  en grup i  les 2  activitats  
cooperatives.

AVALUACIÓ

El sistema d’avaluació inclou la valoració de les activitats formatives mitjançant:
1.- Realització d’1 prova tipus test, a les setmanes 16 a 18 (50% nota) i que li correspon una prova de  
recuperació, si fa falta, a realitzar la setmana 19.
2.- Prova pràctica a l’aula d’ordinadors (35%) que combinarà exercicis de càlcul manual i interpretació de  
càlculs fets amb SPSS.
3  .-  Realització  i  presentació  d’uns  5  o  6  exercicis  presentats  durant  les  sessions  pràctiques  de  
l’assignatura, que suposaran un 15% de la qualificació. Cadascun dels exercicis valora el ritme de treball  
pel que en cas de no presència a classe no podran considerar-se (tot i això no és obligatòria l’assistència).  
Sense assistir es pot arribar a obtenir 1 punt (sobre 10).

Criteri superació assignatura: Obtenir 5 punts o més sumant les 3 notes, amb la condició que 2.5 punts o 
més provinguin de la prova tipus test i 1.5 punts de la prova pràctica. Si després de la recuperació no  
s’aprova les 2 proves alhora, es considerarà suspesa l’assignatura.
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE
SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

Setmana 1 p Tema 1  sessions teoria 0

Setmana 2 p Tema 2  sessions teoria 0

Setmana 2 p Tema 2  sessions pràctica 0

Setmana 3 p Tema 3  sessions teoria 0

Setmana 3 p Tema 3  sessions pràctica Resoldre exercicis pràctics 3

Setmana 4 p Tema 4  sessions teoria 0

Setmana 4 p Tema 4  sessions pràctica 0

Setmana 5 p Tema 4  sessions teoria  0

Setmana 5 p Tema 4  sessions pràctica Resoldre exercicis pràctics 3

Setmana 6 p Tema 5  sessions teoria 0

Setmana 6 p Tema 5  sessions pràctica 0

Setmana 7 p Tema 5  sessions teoria  0

Setmana 7 p Tema 5  sessions pràctica Resoldre exercicis pràctics 3

Setmana 8 p Tema 6  sessions teoria 0

Setmana 8 p Tema 6  sessions pràctica 0

Setmana 9 p Tema 7  sessions teoria 0

Setmana 9 p Tema 7  sessions pràctica Resoldre exercicis pràctics 3

Setmana 10 p Tema 8  sessions teoria 0

Setmana 10 p Tema 8  sessions pràctica 0

Setmana 11 p Tema 9  sessions teoria 0

Setmana 12 p Tema 9  sessions pràctica Resoldre exercicis pràctics 3

Setmana 12 p Tema 10  sessions teoria 0

Setmana 13 p Tema 10  sessions pràctica 0

Setmana 14 p Tema 11  sessions teoria 0

Setmana 15 P Tema 11  sessions pràctica Resoldre exercicis pràctics 0

Setmana 16-18 Avaluació Avaluació teòrica i pràctica 85

Setmana 19 Recuperació -


