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Guia docent
250334 - PROBESTAD - Probabilitat i  Estadística

Última modificació: 06/10/2020
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 GEOLÒGICA (Pla 2010). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2020 Crèdits ECTS: 4.5 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: MARIA CAMINO TEOFILA BALBUENA MARTINEZ

Altres: MARIA CAMINO TEOFILA BALBUENA MARTINEZ, MARÍA ISABEL ORTEGO MARTÍNEZ

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4055. Comprensió dels conceptes de aleatorietat dels fenòmens físics, socials i econòmics, així com d'incertesa.

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 consta de 2 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran) i 1 hora setmanal amb la meitat de
l'estudiantat (grup mitjà).

Es dediquen a classes teòriques 2 hores en grup gran, en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria,
presenta exemples i realitza exercicis.

Es dediquen 1 hora (grup mitjà), a la resolució de problemes i pràctiques de laboratori amb una major interacció amb l'estudiantat. Es
realitzen exercicis pràctics en ordinador per tal de consolidar els coneixements adquirits tant generals com específics.

S'utilitza  material  de  suport  en format  de pla  docent  detallat  mitjançant  el  campus virtual  ATENEA: continguts,  programació
d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixements per a l'anàlisi, representació i tractament de dades, així com per resoldre problemes d'incertesa i estadística i capacitat
per aplicar-los a les matèries cientificotecnològiques així com les tecnològiques aplicades.

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

Coneixements d'anàlisi de dades. Coneixements dels models de regressió, estimació de paràmetres. Coneixements de probabilitat i
incertesa. Coneixements de variables aleatòries, definició i interpretació, i 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. Estimació del període de retorn. Coneixements
d'estimació de paràmetres, mètode de màxima versemblança, estimació per intervals. Coneixements de contrast d'hipòtesis i contrast
de bondat d'ajust. Coneixements d'estimació bayesiana i avaluació estadística de models de regressió.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 20,0 17.78

Hores activitats dirigides 4,5 4.00

Hores grup mitjà 11,0 9.78

Hores aprenentatge autònom 63,0 56.00

Hores grup petit 14,0 12.44

Dedicació total: 112.5 h

CONTINGUTS

Tema 1. Probabilitat

Descripció:
Introducció. Conceptes bàsics i propietats. Independència de
 successos. Probabilitat condicionada. Regla de la multiplicació.
 Teoremes de la probabilitat total i de Bayes. Exercicis.
Problemes de probabilitat: Independència, probabilitat total, Bayes. Revisió Combinatòria.

Dedicació: 8h 24m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 4h 54m
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Pràctique 1: Anàlisi de dades.

Descripció:
Introducció al programari utilitzat: EXCEL, R, SPSS.
Definició de variables i introducció de dades. Clasificació de variables. Obtenció de taules de freqüències, histogrames i gràfics de
barres. Procediment transformar: Recodificar. Principals estadístics. Procediment explorar: Gràfics boxplot, valors atípics.
Problemes d'escala.

Dedicació: 2h 24m
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 1h 24m

Tema 2. Variables aleatòries

Descripció:
Funcions de distribució. Mesures resum de la
distribució de probabilitat associada a una variable aleatòria: Esperança, mitjana, variància, desviació típica,
Desigualtat de Chebychev.
En un full de càlcul excel es treballa el problema del llançament de 2 daus: Casos possibles. Diferents variables aleatòries
associades, funcions de distribució corresponents, mesures associades.

Dedicació: 7h 11m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 4h 11m

Tema 3. Models discrets de probabilitat.

Descripció:
Variables aleatòries discretes. Models
discrets de probabilitat més comuns: Distribució binomial.
Distribució de Poisson. Aproximació de binomial per Poisson.
Utilitzem R: Gràfiques de probabilitat binomial i Poisson per a diferents paràmetres. Resolució d'exercicis.

Dedicació: 9h 36m
Grup gran/Teoria: 2h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 5h 36m

Tema 4. Models continus de probabilitat.

Descripció:
Variables aleatòries contínues: funció de densitat.
Distribució exponencial i distribució Gamma; períodes de retorn. Distribució normal. Distribució lognormal.
Distribucions contínues amb Excel. Resolució de problemes relacionats amb variables exponencials (durades, vida mitjana, etc) i
variables gamma.
Distribucions contínues amb R. Resolució de problemes en escenaris exponencials i normals.

Dedicació: 13h 12m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h 30m
Aprenentatge autònom: 7h 42m
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Pràctica 2: Descripció de models

Descripció:
Descriure exhaustivament en un full de càlcul excel l'experiment de llançar una moneda a l'aire 10, 100, 1000 vegades.
Aproximació de binomial i Poisson per Normal.

Dedicació: 2h 24m
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 1h 24m

Controls

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

Tema5: Mostres i distribució de mostreig.

Descripció:
Mostra aleatòria. Distribució de la mitjana i variància mostrals: Distribució Chi-quadrat. Distribució t-Student. Teorema del límit
central.
 Llei dèbil dels Grans nombres. Estadístics d'ordre. Introducció als models d'Extrems: models Weibull, Gumbel i Frechet.
En un full de càlcul excel es resolen exercicis plantejats al voltant de la mitjana i variància mostral.
En un full de càlcul excel es representen gràficament els models d'extrems dels tres tipus. Es verifiquen els paràmetres i
s'analitza en quin tipus de problemes s'ha d'utilitzar cada un dels tres models.

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 7h

Tema 6. Estimació puntual de paràmetres

Descripció:
Mètodes de construcció d'estimadors: Mètode dels moments. Mètode de màxima versemblança. Error quadràtic mitjà.
Es resolen exercicis que necessiten conèixer els mètodes d'estimació estudiats en teoria: Mètode dels moments, mètode de
màxima versemblança
En un full de càlcul Excel es simulen 100 o més dades. A continuació es crea un macro per generar un botó que permet
seleccionar de manera automàtica diferents mostres de mida 30. Es construeix la variable mitjana i es verifica que segueix una
distribució normal. Al final es realitza el mateix exercici amb R i es compara les dues metodologies.

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 8h 23m
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Tema 7. Intervals de confiança i contrastos d'hipòtesis

Descripció:
1. Concepte d'interval de confiança. 2. Pivots en poblacions normals: Cas d'una mostra i de dues mostres independents. 3.
Intervals de confiança en poblacions normals. 4. Altres intervals de confiança. 5. Mínim mida d'una mostra.
Contrast d'hipòtesis paramètriques. Errors de tipus I i II. Significació d'un contrast. Potència d'un contrast. Poblacions normals:
contrastos sobre la mitjana i la variància. Comparació de mitjanes de poblacions normals independents. Algunes consideracions
addicionals: Elecció de la hipòtesi nul.la; elecció del nivell de significació, el p-valor o nivell de significació d'una
mostra. Contrastos d'hipòtesis més freqüents.
Es proposen exercicis per a calcular intervals de confiança sobre paràmetres. Es relacionen amb els contrastos plantejats sobre
hipòtesis paramètriques. S'observa com un pivot es transforna en un estadístic quan s'utilitza la informació que dóna la hipòtesi
nul o (primària)
Gràfics P-P i Q-Q. El contrast de Kolmogorov-Smirnov. Contrast
Chi-quadrat de Pearson: taules de contingència.

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 3h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 1h 30m
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

Pràctique 3: Modelo lineal

Descripció:
Diagrama de dispersió. Correlació bivariada. Correlació
parcial. Regressió lineal simple. Regressió lineal múltiple.
Anàlisi de la variància.
1. Triar una variable com a resposta i una altra com explicativa
i generar gràficament la recta de regressió. 2. Executar
el procediment de regressió lineal simple i interpretar els
resultats. Anàlisi de la variància i contrastos d'hipòtesis.
3. Generar les variables amb els valors predits i els valors residuals.
4. Realitzar l'anàlisi dels residus.

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 8h 23m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació de l'assignatura s'obté a partir de les qualificacions obtingudes en tres controls i de les corresponents d'altres activitats
avaluables.

Els dos primers controls són proves de tipus test que tenen per objectiu revisar i consolidar els coneixements adquirits. El tercer
control es durà a terme al final del quadrimestre i consistirà en la resolució individual d'un o diversos problemes dins de la classe.
Altres activitats avaluables podran ser realitzades tant individualment com en grup. Entre elles s'ha d'incloure la redacció d'un informe
estadístic sobre un conjunt de dades.

La qualificació final s'obtindrà a partir d'una mitjana ponderada dels tres controls i de les activitats dirigides.
Criteris de qualificació i d'admissió a la reavaluació: Els alumnes suspesos a l'avaluació ordinària que s'hagin presentat regularment a
les proves 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.

Si no es realitza algun dels tres controls en el període programat, es considerarà com a puntuació zero.
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