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Dades generals 

Recomanacions 

La formalització dels conceptes estadístics i probabilístics requereix un mínim de 
coneixements previs de naturalesa matemàtica. Com que les característiques de l’alumnat no 
són homogènies respecte a la seva formació prèvia no universitària, és desitjable que, com ja 
s’estableix en l’itinerari recomanat, hagin cursat les assignatures Matemàtica Empresarial I 
(primer semestre del primer any) i Matemàtica Empresarial II (segon semestre del primer 
any). 

Objectius d'aprenentatge 

  

Referits a coneixements 

Aquesta assignatura pretén introduir l’alumnat en el coneixement de les tècniques 
estadístiques bàsiques, amb la finalitat que, en el seu futur professional, l’ajudin en el 
procés de presa de decisions, en un entorn empresarial. Així doncs, els objectius que 
els estudiants haurien d’assolir al final del procés formatiu són els següents:  
 
a) Quan la persona disposi d’informació estadística relativa a una variable (o a més 
d’una) ha de saber: 
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1. Estadística descriptiva

Lliçó 1 Introducció  

            1.1 Estadística descriptiva i estadística inferencial  

            1.2 Conceptes bàsics  

            1.3 Tipus de dades. Informació estadística  

Lliçó 2 Anàlisi descriptiva de variable unidimensional  

             2.1 Distribució de freqüències  

             2.2 Moments centrals i no centrals  

             2.3 Mesures de posició  

             2.4 Mesures de dispersió  

             2.5 Mesures de forma  

             2.6 Mesures de concentració  

Lliçó 3 Anàlisi descriptiva de variables bidimensionals  

             3.1 Distribució bivariant de freqüències: marginals i condicionades  

             3.2 Moments en distribucions bidimensionals  

             3.3 Independència estadística  

             3.4 Covariància i correlació  

             3.5 Relació lineal  

             3.6 Variables qualitatives. Taules de contingència  

2. Estadística teòrica

— Agrupar la informació en taules de freqüències.  
— Saber seleccionar el gràfic més adequat a la seva tipologia.  
— Obtenir el màxim d’informació sobre les característiques de les dades disponibles, a 
partir dels diferents indicadors de tipus descriptiu (saber-ne calcular i interpretar els 
valors).  
— En situacions de més d’una variable, avaluar si hi ha relacions de dependència entre 
elles, que n’expliquin l’evolució.  
 
b) Entendre com i per què s’incorpora el concepte de probabilitat en la variable 
analitzada (variable aleatòria); és a dir, com s’avalua la possibilitat que s’esdevingui 
una situació, i saber-ne caracteritzar les diferents tipologies. Demostrar un domini dels 
models probabilístics teòrics descrits, tant amb relació a les característiques formals, 
com al procés d’identificació del model probabilístic associat a una variable aleatòria 
determinada. 

Blocs temàtics 
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Lliçó 4 Teoria de la probabilitat  

             4.1 Introducció: experiment aleatori  

             4.2 Mesura de la probabilitat. Axiomàtica i propietats  

             4.3 Probabilitats condicionals i independència de successos  

             4.4 Teorema de Bayes  

Lliçó 5 Variable aleatòria unidimensional  

             5.1 Variable aleatòria: concepte  

             5.2 Variable aleatòria discreta i variable aleatòria contínua  

             5.3 Moments: valor esperat i variància  

             5.4 Teorema de Tchebychev  

Lliçó 6 Models teòrics de variables aleatòries  

             6.1 Models de variables aleatòries discretes 

             6.2 Models de variables aleatòries contínues 

Lliçó 7 Variable aleatòria bidimensional  

            7.1 Distribució de probabilitat conjunta, marginal i condicionada  

            7.2 Convergència: teorema central del límit 

  

  

  

  

Metodologia i activitats formatives 

Aquesta és una assignatura que es troba en procés d’extinció durant el curs 2012-2013, per 
això no té docència i l’aprenentatge serà totalment autònom per part de l’estudiant. El 
Campus Virtual és l’eina de comunicació entre l’estudiant i el professor coordinador.  
 
Les hores d’atenció a l’estudiant les podeu consultar al Campus Virtual. 
El programa de l’assignatura es divideix en dos blocs. En el primer, d’estadística descriptiva, 
es mostra com s’han d’analitzar les dades disponibles de les variables que es volen estudiar, 
per obtenir el màxim d’informació respecte a les seves característiques bàsiques. Aquest 
objectiu s’aconsegueix amb el càlcul dels indicadors estadístics (variància, coeficient de 
simetria, etc.), en què es destaca la importància d’interpretar-ne adequadament la magnitud 
numèrica. 
 
L’estadística teòrica constitueix el segon bloc d’aquesta matèria, els fonaments de la qual són 
necessaris per al posterior desenvolupament de la inferència estadística (Estadística 
Empresarial II). En aquest apartat s’introdueix l’estudiant en l’espai dels fenòmens aleatoris i 
processos de decisió amb incertesa. S’analitza les característiques de les variables aleatòries i 
els principals models teòrics de probabilitat, associats a l’àmbit econòmic i empresarial.  
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Avaluació acreditativa dels aprenentatges 

Com és una assignatura en procès d'extinció, no hi haurà docència i per tant no existeix 
l'opció de l'avaluació continuada. 

  

Avaluació única 

L'avaluació única consisteix en un examen final. La suficiència queda provada i, en 
conseqüència, l’avaluació de l’assignatura és positiva, si l’estudiant aconsegueix la qualificació 
mínima d’aprovat en alguna de les dues convocatòries oficials.  
 
Els alumnes han de presentar-se a la convocatòria oficial corresponent i superar una prova 
final. Aquesta prova englobarà necessàriament la totalitat del programa.  Aquest examen final 
és escrit i consisteix en un conjunt de preguntes d’opció múltiple, tant de naturalesa teòrica 
com empírica, relatives al contingut de la matèria, tant per a la primera com per a la segona 
convocatòria. Cadascuna consta de quatre possibles respostes i només una és correcta. La 
puntuació final s’obté de sumar un punt a la resposta correcta, zero a la no contestada i de 
restar un terç de punt per resposta fallada. 

Fonts d'informació bàsica 
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probabilitat. Barcelona :  Edicions de la Universitat de Barcelona.   
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Pàgina web  

Estadística Empresarial I Dossier electrònic. http://dossiers.ub.edu/dos.php?=95 

Instituto Nacional de Estadística Informació d’indicadors nacionals. http://www.ine.es 

Institut d’Estadística de Catalunya Informació d’indicadors a escala 
catalana. http://www.idescat.net 

Document sonor (disc, CD, etc.)  

CD Qüestionari d’autoavaluació-conceptes teòrics EE I Aplicació informàtica. DOI: 
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CD."Autoavaluació Empírica-Estadística Empresarial I". Aplicació informàtica. DOI: 
10.1344/202.000000213 
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