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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

Usar l'estadística descriptiva per sintetitzar informació, tant des de la perspectiva gràfica com numèrica.
Usar les principals propietats de la Teoria de la Probabilitat per a resoldre problemes.
Resoldre problemes de fenòmens aleatoris amb la identificació de la distribució de referència.
Identificar, usar i representar la distribució gaussiana.
Resoldre problemes d'inferència estadística mitjançant intervals de confiança i contrastos d'hipòtesis.
Identificar les característiques del model de regressió lineal així com les seves aplicacions pràctiques.

Altres: PERE BARBERAN AGUT, JOSEP MARIA GABRIEL SOLANILLA

Responsable: XAVIER FONT ARAGONES

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Unitat docent 
Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Genèriques:
1. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de 
dades i informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Tots els conceptes teòrics de la matèria s'exposaran en classes de teoria (grups grans). En aquestes classes, i a
discreció dels docents impartidors, també es resoldran exercicis i problemes de caire més pràctic. Així mateix i
sempre a discreció dels impartidors, es podrà demanar als estudiants que resolguin, de manera individual o en
grup, problemes i/o exercicis breus. Aquestes activitats, que per la seva naturalesa d'optativitat i brevetat no
apareixen reflectides a la llista anterior, serviran a l'estudiant com a instrument d'autoavaluació del seu
assoliment dels continguts de la matèria i podran ser utilitzades per part del docent per a prendre decisions sobre
la qualificació final de l'estudiant bo i que mai en detriment de la qualificació numèrica calculada segons el
sistema de qualificació abans indicat.

Els conceptes de caire més pràctic i tot el que en essència es pugui considerar l'aplicació pràctica dels conceptes
teòrics seran treballats en grups petits (de laboratori). En les sessions que es programin a aquest efecte es
donaran les eines escaients per a resoldre les activitats programades bo i que s'espera que aquestes s'allarguin
des del punt de vista temporal, més enllà de les hores de laboratori i que, en conseqüència, els estudiants les
hagin de finalitzar durant el temps d'aprenentatge autònom.
Sempre que es consideri escaient es posarà a disposició dels estudiants activitats de caire totalment opcional
que l'ajudin a preparar i a preparar-se per a les de caire obligatori.

Metodologies docents
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Descriure l'estructura general d'un anàlisi estadístic on hi intervenen la definició dels objectius, la captura de dades, 
l'anàlisi previ i resolució amb presentació de resultats fent ús de software d'anàlisi de dades.

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

Descripció de la importància de l'estadística en qualsevol disciplina científica o d'enginyeria actual. Conceptes 
bàsics i exemples d'aplicació pràctica. Software Estadístic. Naturalesa de les dades i representacions gràfiques. 
Mesures de centralització i de dispersió. Model de regressió lineal.

Descripció de la teoria de la probabilitat. Concepte i propietats.
Combinatòria.
Probabilitat condicionada i Teorema de Bayes

Variables Aleatòries de naturalesa discreta.
Distribucions de Probabilitat.
Mesures característiques d'una variable aleatòria discreta.
Models de Distribucions: Binomial, Hipergeomètrica, Poisson

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitat 1, 2 i 3

Activitats 3

Activitats 2 i 4

Descripció:

Descripció:

Descripció:

1 - Estadística Descriptiva

2 - Probabilitat

3 - Variable Aleatòria Discreta

4 - Variable Aleatòria Continua

Dedicació: 24h 

Dedicació: 21h 

Dedicació: 26h 

Dedicació: 27h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 14h 

Grup gran/Teoria: 7h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Grup gran/Teoria: 7h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 16h 

Grup gran/Teoria: 7h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
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Planificació d'activitats

Variables Aleatòries de naturalesa continua.
Distribucions de Probabilitat.
Mesures característiques d'una variable aleatòria continua.
La distribució Normal
Distribucions associades a la Normal
Varies Variables

Introducció a la inferència estadística
Mostreig
Distribució de la mitjana mostral
Propietats d'un estimador

Potència d'un contrast
Proves simples i compostes
Estimació d'intervals de confiança

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

 Activitats 2 i 4

Activitats 2 i 5

Activitats 2 i 5

Descripció:

Descripció:

Descripció:

5 - Inferència Estadística

6 - Intervals de confiança i proves d'hipòtesis

Dedicació: 26h 

Dedicació: 26h 

Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 16h 

Grup gran/Teoria: 7h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 16h 

Grup gran/Teoria: 7h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 16h 
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1 - SOFTWARE ESTADÍSTIC

2 - LLIURAMENT D'EXERCICIS PRÀCTICS 
AMB ÚS DE SOFTWARE

Descripció:

Descripció:

 S'exposen diferents software d'anàlisi estadístic i es realitza un problema per a resoldre'l amb el software.

 Els alumnes es distribuiran en grups, cadascun dels quals identificarà i analitzarà els elements importants per a la
resolució de l'exercici. L'activitat serà presentada prèviament a l'aula.

Material de suport:

Material de suport:

Ordinadors
Descripció problema
http://www.r-project.org/

Dossier explicatiu subministrat pel professor

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Cal lliurar un document amb l'anàlisi dels punts forts i febles del software i la resolució del problema utilitzant el 
software triat.
El resultat de l'activitat tindrà una ponderació del 5%.

Informe de grup amb la informació rellevant sobre l'exercici en qüestió, i la descripció clara de les conclusions 
extretes
Aquesta activitat representa un 20% de la nota total de l'assignatura

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o l'estudianta ha de ser capaç de:
Conèixer el software.
Identificar aquells recursos que ofereix el software per a resoldre problemes d'àmbit estadístic.

· Identificar i resoldre problemes d'àmbit incert (aleatoris) amb l'ajuda de software
· Definir la naturalesa del problema que s'ha de resoldre i com fer-ho
· Redactar conclusions en base als resultats obtinguts
· Ús de gràfics per a ressaltar les conclusions

Grup gran/Teoria: 1h 
Grup petit/Laboratori: 1h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup petit/Laboratori: 10h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Dedicació: 8h 

Dedicació: 20h 
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3 - PROVA PARCIAL 1

4 - PROVA PARCIAL 2

Descripció:

Descripció:

 Una prova escrita per a la resolució de problemes associats als continguts 1 i 2

 Una prova escrita per a la resolució de problemes associats als continguts 3 i 4

Material de suport:

Material de suport:

Definició de l'enunciat, calculadora, formulari

Definició de l'enunciat, calculadora, formulari

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Cal lliurar la prova escrita i el formulari (dinA4) 
El resultat de l'activitat tindrà una ponderació del 25%

Cal lliurar la prova escrita i el formulari (dinA4) 
El resultat de l'activitat tindrà una ponderació del 25%

Objectius específics:

Objectius específics:

Aquesta és una prova de síntesi de coneixements

Aquesta és una prova de síntesi de coneixements

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Dedicació: 6h 

Dedicació: 6h 
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5 - PROVA PARCIAL 3

La qualificació final és la suma ponderada de les qualificacions de les activitats

ACTIVITAT             PES
Activitat 1                   5%
Activitat 2                       20%
Activitat 3 (parcial 1) 25%
Activitat 4 (parcial 2) 25%
Activitat 5 (parcial 3) 25%
Es farà una prova final on es podran recuperar o incrementar la nota de les activitats 3, 4 i 5

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, els docents n'informaran de les normes i condicions particulars que les regeixin.

Les activitats unipersonals pressuposen el compromís de l'estudiant de realitzar-les de manera individual. Es consideraran 
suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no s'ajusti a aquest compromís, independentment del seu paper 
(origen o destí).
Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grups pressuposen el compromís per part dels estudiants que 
l'integren de realitzar-les en el si del grup. Es consideraran suspeses totes aquelles activitat en què el grup no hagi 
respectat aquest compromís amb independència del seu paper (origen o destí).
En les activitats realitzades en grup el docent pot, en base a la informació de què disposi, personalitzar la qualificació per 
a cada integrant del grup.

Qualsevol activitat no lliurada es considerarà puntuada amb zero punts.

És potestatiu dels docents acceptar o no lliuraments fora dels terminis que s'indiquin. En el cas que aquests lliuraments 
fora de termini s'acceptin, és potestatiu del docent decidir si aplica alguna penalització i la quantia d'aquesta.

Descripció:
 Una prova escrita per a la resolució de problemes associats als continguts 5 i 6

Material de suport:
Definició de l'enunciat, calculadora, formulari

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Cal lliurar la prova escrita i el formulari (dinA4)
El resultat de l'activitat tindrà una ponderació del 25%

Objectius específics:
Aquesta és una prova de síntesi de coneixements

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Dedicació: 6h 
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