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Guia docent
250123 - PROBESTAD - Probabilitat i  Estadística

Última modificació: 27/10/2022
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Unitat que imparteix: 751 - DECA - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA CIVIL (Pla 2010). (Assignatura obligatòria).
GRAU EN ENGINYERIA CIVIL (Pla 2017). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 7.5 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: JOSE LUIS DIAZ BARRERO, AGUSTIN MEDINA SIERRA

Altres: JOSE LUIS DIAZ BARRERO, EUSEBIO JARAUTA BRAGULAT, AGUSTIN MEDINA SIERRA

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3048. Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria.  Aptitud per aplicar els
coneixements  sobre:  àlgebra  lineal;  geometria;  geometria  diferencial,  càlcul  diferencial  i  integral;  equacions  diferencials  i  en
derivades parcials; mètodes numèrics, algorísmica numèrica, estadística i optimització.
3049. Capacitat per a la selecció de recursos entre els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial, càlcul
diferencial  i  integral;  equacions  diferencials  i  en  derivades  parcials;  mètodes  numèrics,  algorísmica  numèrica,  estadística  i
optimització. Tot això amb l'objectiu de resoldre els problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria.
3054. Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb
aplicació en enginyeria.

Transversals:
592. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme les presentacions orals i
redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical.
595. TREBALL EN EQUIP - Nivell 2: Contribuir a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficàcia i afavorint-hi la
comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.
599. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic
(per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats.
602. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la
importància,  decidint  la manera de dur-la a terme i  el  temps que cal  dedicar-hi  i  seleccionant-ne les fonts d'informació més
adequades.
584. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per
escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura s'imparteix a raó de 5 hores de classe setmanals. Aquestes hores de classes comprenen sessions de teoria, problemes i
laboratori, sense que la diferenciació entre unes i altres sigui estricta.

La estadística té una component eminentment aplicada i computacional. Per això, les classes pràctiques, que s'impartiran a la mateixa
aula, és convenient seguir-les amb ordinador personal.

Convé que els estudiants utilitzin el material de suport a les classes pressencials, que estarà disponible al campus virtual ATENEA:
continguts, programació d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.

Tot i que la majoria de les sessions s'impartiran en l'idioma indicat a la guia, potser les sessions en què es compti amb el suport
d'altres experts convidats es duguin a terme en un altre idioma. L'idioma també pot variar per causes de força major.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixements i habilitats per a anàlisi, representació i tractament de dades incloent-hi coneixements bàsics de bases de dades així
com programes informàtics que s'apliquen en enginyeria, així com per a la resolució de problemes d'incertesa i estadística.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. Dur a terme una anàlisi de dades d'un problema en enginyeria civil mitjançant una eina informàtica que utilitzi les tècniques que
s'han estudiat.
2. Dur a terme anàlisis de regressió lineal múltiple mitjançant programes d'ordinador.
3. Dur a terme simulacions de dades i transformació de variables aleatòries, així com l'estudi de les distribucions.

Coneixements d'anàlisi de dades. Coneixements de els models de regressió, estimació de paràmetres. Coneixements de probabilitat i
incertesa.  Coneixements  de  variables  aleatòries,  definició  i  interpretació,  així  com  d'operacions  entre  variables  aleatòries.
Coneixements de models probabilístics: distribucions de Bernoulli, Poisson i altres. Coneixements de models probabilístics asimptòtics
partint de la distribució normal fins a arribar a distribucions transformades de la distribució normal. Càlcul de període de retorn.
Coneixements d'estimació de paràmetres,  mètode de màxima versemblança, estimació per interval.  Coneixements de contrast
d'hipòtesis i contrast de bondat d'ajust. Coneixements de estimació bayesiana i avaluació estadística de models de regressió.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 105,0 56.00

Hores grup petit 30,0 16.00

Hores grup gran 22,5 12.00

Hores grup mitjà 22,5 12.00

Hores activitats dirigides 7,5 4.00

Dedicació total: 187.5 h

CONTINGUTS

Probabilitat elemental

Descripció:
Probabilitat frequencial i axiomàtica. Probabilitat conjunta, marginal i condicional. Teoremes de la probabilitat total i de
Bayes
Interpretació i càlcul efectiu de resultats experimentals

Exercicis de combinatòria i probabilitat

Dedicació: 16h 48m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 9h 48m
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Exploració de dades

Descripció:
Variables qualitatives, discretes, contínues. Escala i mesures de diferència de variables contínues. Mesures de localització i
dispersió.

Transformacions logarítmica, logística i quadràtica. Mitjanes i variabilitat

Representació de la distribució mostral esgraonada. Histogrames.

Representació. Càlcul i interpretació de la correlació.

Ajust lineal i predicció. Tendència cíclica i polinòmica

Dedicació: 19h 12m
Grup gran/Teoria: 5h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 11h 12m

Models probabilístics univariats

Descripció:
Definició. Distribució de probabilitat. Variables contínues i discretes. Densitat i funció de probabilitat. Moments.
Distribució de Bernoulli, binomial, geomètrica, hipergeomètrica. Poisson

Representació de funcions de probabilitat discretes

Distribució exponencial, gamma i beta. Teorema del límit central i distribució normal. Models asimptòtics extremals: GPD i GEVD

Mètodes de transformació. Distribució log-normal i logístic-normal. Chi2

Representació de densitats i distribucions contínues

Processos puntuals en el temps (Bernoulli i Poisson). Periodes de retorn

Dedicació: 43h 12m
Grup gran/Teoria: 9h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 25h 12m

Simulació de variables aleatòries

Descripció:
Mètode de la funció de distribució inversa.Simulació discreta.

Simulació de models continus. Gráfics QQ i PP. Mètode de Montecarlo

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 1h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 7h



Data: 29/04/2023 Pàgina: 4 / 7

Models probabilístics multivariats

Descripció:
Distribució conjunta, condicional i marginal. Mitjana i covariància. Aproximació lineal de variables aleatòries.

Densitat normal conjunta, condicionals i marginals

Distribució multinomial i altres exemples

Dedicació: 19h 12m
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 11h 12m

Estimació de paràmetres

Descripció:
Mostres. Estimació pel mètode dels moments. Concepte de versemblança. Estimació màxim versemblant.
Propietats dels estimadors.

Exemples d'estimació
Estimació gràfica de paràmetres. Casos irregulars.

Dedicació: 16h 48m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 9h 48m

Contrast d'hipòtesis

Descripció:
Regles de decisió. Errors de tipus I i II. Potència.

Contrasts sobre mitjana i variància de poblacions normals. Distribucions t, chi2, F

Simulació de la hipòtesi primària i estimació del p-valor

Dedicació: 24h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 14h
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Regressió lineal múltiple

Descripció:
Model de regressió i les seves ampliacions. Ajust per mínims quadrats. Hipòtesis usuals del model

Primer exemple. Test F sobre la regressió. Test t sobre coeficients. Normalitat dels residus.

Regressió múltiple. ANOVA. Ús de factors.

Dedicació: 19h 12m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 11h 12m

Avaluació sumativa

Dedicació: 9h 36m
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 5h 36m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació de l'assignatura s'obté per suma de cinc avaluacions de diferent contingut.

1. Avaluació conceptual. En la qual s'avalua l'assimilació de conceptes a través de preguntes teòriques en la qual es valoren tant el
coneixement del tema com la capacitat d'expressió escrita rigorosa.

2. Aplicacions a casos pràctics. Conté dues avaluacions amb aplicacions de la probabilitat i amb aplicacions de l'estadística.

3. Avaluació de projecte de curs. S'estima l'assimilació dels mètodes estadístics i de síntesi de informació impartits en les classes
pràctiques aixi com l'ús d'eines de computació i representació.

4. Recerca bibliogràfica d'aplicacions de l'estadística a l'Enginyeria Civil. S'avalua l'esforç i capacitat de recollir informació tècnica i
científica, així com la comprensió dels continguts i aplicacions del modelatge probabilístic i l'estadística.

5. Qüestionaris d'autoavaluació. Es realitzen diversos qüestionaris sobre la temàtica impartida en classe en el període anterior al
qüestionari.

La qualificació final de l'assignatura (sobre 10) s'obté per suma ponderada de les qualificacions de cadascuna dels cinc elements
anteriors. Els valors ponderats dels elements d'avaluació són

1. Avaluació conceptual: 1.5 punts
2. Aplicacions a casos pràctics: 4.5 punts
3. Avaluació de projecte de curs: 2.5 punts
4. Recerca bibliogràfica d'aplicacions de l'estadística a l'Enginyeria Civil: 0.5 punts
5. Qüestionaris d'autoavaluació: 1 punt

Criteris de qualificació i d'admissió a la reavaluació: Els alumnes suspesos a l'avaluació ordinària que hagin realitzat regularment les
activitats d'avaluació de l'assignatura suspesa tindran opció a realitzar una prova de reavaluació en el període fixat en el calendari
acadèmic. No podran presentar-se a la prova de reavaluació d'una assignatura els estudiants que ja l'hagin superat ni els estudiants
qualificats com a no presentats. La qualificació màxima en el cas de presentar-se a l'examen de reavaluació serà de cinc (5,0). La no
assistència d'un estudiant convocat a la prova de reavaluació, celebrada en el període fixat no podrà donar lloc a la realització d'una
altra prova amb data posterior. Es realitzaran avaluacions extraordinàries per a aquells estudiants que per causa de força major
acreditada no hagin pogut realitzar alguna de les proves d'avaluació continuada.

Aquestes proves hauran d'estar autoritzades pel cap d'estudis corresponent, a petició del professor responsable de l'assignatura, i es
realitzaran dins del període lectiu corresponent.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Els materials i recursos per a la realització de les proves (calculadora, formularis...) es determinaran per cada convocatòria d'examen.
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