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Guia docent
250227 - ESTDESC - Estadística Descriptiva

Última modificació: 21/11/2022
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 D'OBRES PÚBLIQUES (Pla 2010). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 7.5 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: MARÍA ISABEL ORTEGO MARTÍNEZ

Altres: AGUSTIN MEDINA SIERRA, MARÍA ISABEL ORTEGO MARTÍNEZ

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3096. 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.

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 consisteix en 5 hores setmanals de classes presencials a l'aula o en línia. Aquestes hores de classes comprenen sessions
de teoria, problemes i laboratori, sense que la diferenciació entre unes i altres sigui estricta, alternant grup gran i mitjà segons la
programació docent.

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. S'utilitzarà programari específic (R + R-Studio i d'altres)

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

L'idioma majoritari d'impartició serà Català/ Castellà segons els grups. S'utilitzaran també Castellà/Català i Anglès. Els materials
docents es poden trobar redactats en qualsevol dels tres idiomes.

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 puntualment es duguin a terme en un altre idioma.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixements i habilitats per a representació i tractament de dades, incloent-hi coneixements bàsics de bases de dades i programes
informàtics amb aplicació en enginyeria, així com conceptes d'estadística.

1. Capacitat per fer una anàlisi de dades d'un problema en enginyeria de la construcció mitjançant una eina informàtica que utilitzi les
tècniques estudiades.
2. Capacitat per fer anàlisis de regressió lineal múltiple mitjançant programes d'ordinador.
3. Capacitat per fer simulacions de dades i transformació de variables aleatòries, així com l'estudi de les distribucions.

Coneixements sobre anàlisi de dades. Coneixements sobre els models de regressió, estimació de paràmetres. Coneixements sobre
probabilitat i incertesa. Coneixements bàsics sobre estimació puntual i per intervals; contrasts d'hipòtesi.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 15,0 8.00

Hores grup petit 15,0 8.00

Hores grup gran 45,0 24.00

Hores activitats dirigides 7,5 4.00

Hores aprenentatge autònom 105,0 56.00

Dedicació total: 187.5 h

CONTINGUTS

Analisi Exploratori de Dades

Descripció:
Simulació de dades. Variables qualitatives, discretes, contínues. Representació gràfica. Mesures de localització i dispersió.
Transformació de dades.

Simulació de dades. Variables qualitatives, discretes, contínues. Representació gràfica. Mesures de localització i dispersió.
Transformació de dades.
Simulació de dades. Variables qualitatives, discretes, contínues. Representació gràfica. Mesures de localització i dispersió.
Transformació de dades.
Anàlisi i tractament de dades multivariants. Taules de doble entrada. Ajust mínim-quadràtic. Correlació. Tendencies.
Anàlisi i tractament de dades multivariants. Taules de doble entrada. Ajust mínim-quadràtic. Correlació. Tendencies.
Anàlisi i tractament de dades multivariants. Taules de doble entrada. Ajust mínim-quadràtic. Correlació. Tendencies.
Estudi i representació gràfica. Anàlisis de la tendencia. Component s. Suavització i càlcul d'índex estacionals.
Estudi i representació gràfica. Anàlisis de la tendencia. Components. Suavització i càlcul d'índex estacionals.
Estudi i representació gràfica. Anàlisis de la tendencia. Components. Suavització i càlcul d'índex estacionals.

Dedicació: 36h
Grup gran/Teoria: 7h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 45m
Grup petit/Laboratori: 3h 45m
Aprenentatge autònom: 21h
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Probabilitat elemental. Models de probabilitat.

Descripció:
Técniques de comptatge. Definició de probabilitat. Probabilitat condicionada. Fórmula de Bayes.
Técniques de comptatge. Probabilitat discreta. Probabilitat condicionada. Fórmula de Bayes.
Técniques de comptatge. Probabilitat discreta. Probabilitat condicionada. Fórmula de Bayes.
Definició. Distribucións de probabilidad. Variables discretes i continuas. Densitat i funció de probabilitat. Moments.
Distribució de Bernoulli, binomial, geométrica, Poisson,...
Representació de funcions de probabilitat.

Definició. Distribucions de probabilitat. Variables discrtes i contínues. Funció de densitat de probabilitat. Moments.
Distribucions discretes: Bernoulli, binomial, geomètrica, Poisson, ... Representació de funcions de probabilitat.

Definició. Distribucions de probabilitat. Variables discrtes i contínues. Funció de densitat de probabilitat. Moments.
Distribucions discretes: Bernoulli, binomial, geomètrica, Poisson, ... Representació de funcions de probabilitat.

Models continus: uniforme, normal, exponencial, ... .. Teorema del límit central. Mètodes de transformació. Representació de
densitats. Processos puntuals en el temps. Períodes de retorn.

Continuous models: uniform, normal, exponential, ... .. Central limit theorem. Processing methods. Representation of densities.
Point processes in time. Return periods.
Models continus: distribució uniforme, normal, exponencial, ... .. Teorema del límit central.
Mètodes de transformació. Representació de densitats.
Processos puntuals en el temps. Períodes de retorn.

Dedicació: 48h
Grup gran/Teoria: 7h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 45m
Grup petit/Laboratori: 8h 45m
Aprenentatge autònom: 28h

Inferència estadística

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

Mostres. Estimació pel mètode dels moments. Concepte de versemblança. Estimació màxim versemblant. Propietats dels
estimadors.
Mostres. Estimació pel mètode dels moments. Concepte de versemblança. Estimació màxim versemblant. Propietats dels
estimadors.
Concepte de contrast d'hipòtesis. Aplicacions en mostreig normal. Regles de decisió. Errors de tipus I i II. Potència.Contrastos
sobre mitjana i variància de poblacions normals. Distribucions t, chi2, F.Estimació del p-valor.

Concepte de contrast d'hipòtesis
Aplicacions en mostreig normal. Regles de decisió. Errors de tipus I i II. Potència. Contrastos sobre mitjana i variància de
poblacions normals. Distribucions t, chi2, F.
Estimació del p-valor.
Concepte de contrast d'hipòtesis
Aplicacions en mostreig normal. Regles de decisió. Errors de tipus I i II. Potència. Contrastos sobre mitjana i variància de
poblacions normals. Distribucions t, chi2, F.
Estimació del p-valor.

Dedicació: 36h
Grup gran/Teoria: 7h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 45m
Grup petit/Laboratori: 3h 45m
Aprenentatge autònom: 21h
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Model lineal de regressió

Descripció:
Model de regressió i les seves ampliacions. Ajust per mínims quadrats. Hipòtesi usuals del model.
Model de regressió i les seves ampliacions. Ajust per mínims quadrats. Hipòtesi usuals del model
Model de regressió i les seves ampliacions. Ajust per mínims quadrats. Hipòtesi usuals del model
Primer exemple. Test F sobre la regressió. Test t sobre coeficients. Normalitat de residus.
Primer exemple. Test F sobre la regressió. Test t sobre coeficients. Normalitat de residus.
Primer exemple. Test F sobre la regressió. Test t sobre coeficients. Normalitat de residus.
Regressió múltiple. ANOVA. Utilització de factors.

Regressió múltiple. ANOVA. Utilització de factors.
Regressió múltiple. ANOVA. Utilització de factors.
Revisió i síntesi dels continguts de teoría, problems i laboratori dels temes 3 i 4. Avaluació dels mateixos mitjançant la realització
proves escrites.
Revisió i síntesi dels continguts de teoría, problems i laboratori dels temes 1, 2, 3 i 4. Avaluació final dels mateixos mitjançant la
realització proves escrites per suspesos o per pujar nota.

Dedicació: 60h
Grup gran/Teoria: 11h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 45m
Grup petit/Laboratori: 9h 45m
Aprenentatge autònom: 35h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació de l'assignatura s'obté a partir de les qualificacions d'avaluació continuada, de manera ponderada.

Aquesta avaluació continuada consta d'activitats de diferent tipus, tant individuals com de grup, de caràcter additiu i formatiu,
realitzades durant el curs (dins de l'aula i fora d'aquesta). El projecte de curs és una de les activitats amb més pes dintre de
l'avaluació continuada.

Les proves d'avaluació consten d'una part amb qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel
que fa al coneixement o la comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació.

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.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si no es realitza alguna de les activitats d'avaluació contínua en el periode programat, es considerarà com a puntuació zero.
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