
   
 

 

 

FONAMENTS D’ESTADÍSTICA I ANÀLISI DE DADES 
 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  Doble titulació en AdE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats 
Digitals  

Curs: Segon 
Trimestre:  Primer 
Crèdits ECTS: 6 

Professorat:  JOSEP MARIA RAYA  (Presencial i Semipresencial) 

 Idiomes d’ impartició:  Castellà 
 

1.- Objectius 
 
 

Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

 Capacitat per reconèixer, familiaritzar-se i 
utilitzar tècniques estadístiques a l’hora de 
prendre decisions en el seu sector d’activitat. 
Tot aquest enfocament farà compatible la 
capacitat per calcular manualment les diverses 
eines per un conjunt reduït de dades amb la 
capacitat d’utilitzar i analitzar i interpretar les 
sortides (outputs) dels softwares estadístics 

 

 
2.- Competències 
2.1.-  Competències  
Básiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Competències 
Transversals 

 CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat 
de reunir i interpretar dades rellevants 
(normalment dins la seva àrea d’estudi) per 
emetre judicis que incloguin una reflexió 
sobre temes rellevancia social, ètica o 
científica 

 CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat 
les habilitats d’aprenentatge necessàries per 
empendre estudis posteriors amb un alt grau 
d’autonomia 

 CT3. Desenvolupar feines de manera 
autònoma. Formular raonaments crítics i ben 
argumentats, emprant la terminologia precisa, 
recursos especialitzats i documentació que 
avali aquests arguments  



   
 

 

 

3.- Metodologia de treball 
 

En les sessions presencials amb tot el grup es combinaran sessions de teoria amb 
sessions de resolució d'exercicis. En l'exposició teòrica s'intercalaran exemples 
que serviran perquè l'estudiant pugui resoldre exercicis de manera autònoma. 

En les sessions pràctiques els estudiants treballaran exercicis i bases de dades 
amb el programa Minitab/SPSS/Stata a determinar. Els estudiants han de portar 
l’ordinador a l’aula. 

 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

L'avaluació trimestral tindrà en compte els següents aspectes amb els pesos que 
s'indiquen: 
- Examen final de trimestre: 60% 
- Treball amb base de dades: 30% 
- Lliurament d'exercicis proposats: 10%   

Hi haurà una recuperació al iniciar el següent trimestre. Només es recuperarà 
l’examen. A l’altra 40% és mantindrà la nota de l’avaluació trimestral 

 

 

 

5.- Continguts 
 

Tema 1 Introducció 
 Concpetes bàsics: població, mostra, tipus de mostreig, 

variables, tipus de variables, dades i tipus de dades 
Tema 2 Estadística Unidimensional 

 Mesures de centralització 
 Mesures de dispersió 
 Mesures de simetria 
 Mesures de curtosi 
 Cas 1 

2.2.-  Competències 
especifiques 

 CE8. Utilitzar instrumentss matemàtics i 
eines avançades per la presa de decisions i 
per al contrast d’hipòtesis econòmiques 
diverses. 



   
 

 

Tema 3 
 
 
 
Tema 4 
 
 

 
Tema 5 
 
 
Tema 6 

Estadística bidimensional  
 Associació de variables quantitatives: regressió lineal 
 Associació de variables qualitatives 
 Cas 2. 

Sèries temporals  
 Components d’una sèrie temporal 
 Desestacionalització d’una sèrie temporal 
 Cas 3 

Números índex  
 Individuals, agreggats. Index de Laspeyres i de Paasche 

 
Probabilitat 

 Conceptes bàsics 
 Distribucions discretes: distribució binomial 
 Distribucions contínues: distribució normal 

 

6.- Recursos didàctics 
 

 Obligatòria: 

RAYA, J..(2004)  Estadística aplicada al Turismo. Prentice Hall. 

RAYA, J. (2012): Estadística aplicada a los negocios y el Marketing. 
Prentice Hall 

 Complementària:  

MOORE, Mc. CABE (2005), Introduction to the practice of Statistics. 
Freeman 
PEÑA, D. (1992), Estadística. Modelos y métodos, Madrid. Alianza 
Universidad Textos. 
WONNACOTT, T. H., WONNACOTT R. J. (1999), Introducción a la 
Estadística, Mexico, 5ta. edición, Ed. Limusa  
NEWBOLD, PAUL, Carlson, W., Thorne, W. (2007), Estadística para los 
negocios y la economía, 6ta edición,Madrid, Prentice Hall.  

 Webs 
http://www.aulafacil.com/CursoEstadistica/CursoEstadistica.htm 

 
http://www.econ.upf.edu/~raya  

 Blogs 
www.elblogdejose-corredor.blogspot.com 
http://estadistica08rrb.blogspot.com/ 

 


