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Unitat responsable: Facultat de Matemàtiques i Estadística
Unitat que imparteix: 1004 - UB - Universitat de Barcelona.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA (Pla 2013). (Assignatura optativa).

Curs: 2021 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable:

Altres:

CAPACITATS PRÈVIES

- Familiarització mínima sobre l'estadística pública
- Habilitats bàsiques en estadística descriptiva i inferencial
- Coneixements sobre mostreig estadístic i les principals fonts estadístiques
- Coneixements bàsics sobre macroeconomia, economia empresarial, sociologia i demografia
- Conèixements bàsics de R i Excel.

REQUISITS

Des del  punt  de vista dels  continguts temàtics  de l'assignatura,  centrats  en els  indicadors sociodemogràfics  i  econòmics que
normalment generen les oficines d'estadística oficials, es recomana disposar d'uns mínims coneixements de la informació estadística
habitual sobre demografia, condicions socials i macroeconomia. També, atès que l'entorn institucional pràcticament es redueix a les
administracions públiques que generen estadística oficial, és desitjable tenir una mínima familiaritat amb les organitzacions públiques,
els aspectes o principis legals i les pràctiques governamentals.
Des del punt de vista instrumental, el seguiment òptim del curs requereix conèixer els procediments estàndard de l'estadística
descriptiva i nocions d'estadística inferencial, que són a la base de la major part dels indicadors sociodemogràfics i econòmics. Al seu
torn, és recomanable una certa experiència pràctica en el tractament de dades reals relatives a característiques individuals i la
interpretació de dades tabulades o informació estadística agregada (indicadors sintètics o compostos).

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
5. CE-1. Capacitat per a dissenyar i gestionar la recollida d'informació, així com la codificació, manipulació, emmagatzematge i
tractament d'aquesta informació.
6. CE-2. Capacitat per a dominar la terminologia pròpia d'algun àmbit en el que sigui necessària l'aplicació de models i mètodes
estadístics o d'investigació operativa per a resoldre problemes reals.
7. CE-8. Capacitat de discutir la validesa, l'abast i la rellevància d'aquestes solucions i saber presentar i defensar les conclusions.
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Transversals:
1. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la
societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; assolir habilitats per usar de
forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
4. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a
terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot
assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

3. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació
de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

METODOLOGIES DOCENTS

Al llarg del curs s'alternaran sessions teòriques, on el professor realitza classes magistrals, amb altres on la participació activa
del'estudiant és molt important, com per exemple, sessions de docència inversa, on l’estudiant investiga sobre un tema per després
compartir els coneixements adquirits amb la resta de companys.

Per altra part, hi haurà sessions dedicades al treball en grup.Sessions on els alumnes treballen en grup fent investigació en relació a
un tema del seu interés amb l’acompanyament i guiatge del professor. En aquestes classes s’aplicaran els coneixements d’R i Excel
del propi estudiant. En funció dels coneixements de l’alumnat, el professor facilitarà els recursos oportuns per a l’assoliment dels
objectius.

Al llarg de tot el curs hi tindrà un pes molt important l'ús d d'Internet com a suport a les fonts estadístiques, tant pel que fa a la
disponibilitat de recursos d'aprenentatge com a la forma d'accedir a la informació publicada.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Els indicadors socials, econòmics i demogràfics d'un territori estan estretament vinculats a l'estadística oficial o pública com a marc
legitimador. En aquest sentit, l'estadística oficial neix com a resposta a la necessitat de disposar d'informació estadística harmonitzada
i regular sobre l'entorn demogràfic, social i econòmic de les realitats nacionals. En aquest context, el coneixement dels mecanismes
del seu funcionament i l'articulació dels seus sistemes de producció i difusió de resultats constitueix un àmbit d'especial d'interès pels
estadístics, i també pels usuaris de l'estadística oficial en la mesura que requereixen meta-informació sobre la qualitat i limitacions de
les dades que han d'emprar.

D'altra banda, el desenvolupament de l'estadística oficial ha plantejat reptes metodològics i organitzatius en l'aplicació dels mètodes
estadístics, els quals han hagut de procurat noves tècniques i procediments específics per a la seva resolució. A la vegada, algunes
metodologies originades en aquest procés s'han generalitzat posteriorment en altres àmbits de la investigació quantitativa en ciències
socials, com és el tractament de la no-resposta, l'estimació de petites àrees, les tècniques d'integració de dades o els mètodes de
control de la revelació estadística.

En aquest context, l'assignatura pretén familiaritzar l'alumnat amb l'entorn legal i institucional de l'estadística pública de l'entorn, els
principals processos en la producció i difusió de resultats estadístics, i finalment les fonts estadístiques demogràfiques, socials i
econòmiques que actualment procura l'estadística estatal i autonòmica. En conseqüència, l'assignatura contempla separadament i de
forma seqüencial aquests tres àmbits, incidint de manera especial en els elements organitzatius i les metodologies característiques de
l'activitat de les agències estadístiques europees i, especialment, el cas dels sistemes estadístics català i espanyol.

Més concretament, els objectius d'aquesta assignatura distingeixen quatre àmbits diferenciats d'aprenentatge:
1) Conèixer els programes de treball, els recursos i els condicionaments amb els que s'articula l'estadística oficial catalana, espanyola
i europea.
2) Contextualitzar els processos de disseny de les operacions estadístiques, l'elaboració dels projectes tècnics i l'articulació de la
meta-informació associada.
3) Familiaritzar-se amb algunes metodologies orientades al tractament de dades o l'estimació de resultats estadístics que l'estadística
oficial ha desenvolupat.
4) Saber identificar, localitzar i avaluar la disponibilitat de la informació estadística oficial, preferentment en forma d'indicadors, en
l'àmbit de la demografia, les condicions socials i l'estructura econòmica.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 12.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup gran 30,0 24.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

Bloc 1. Entorn institucional i legal de l'estadística oficial

Descripció:
1. L'estadística oficial o pública: aspectes generals i principals conceptes. El marc jurídic i institucional català, estatal i el sistema
estadístic europeu. Relacions entre sistemes estadístics. Codis de bones pràctiques i altres recomanacions organitzatives.

2. Els sistemes estadístics català i espanyol; el paper coordinador de l'Idescat i l'INE. Plans estadístics i programes anuals
d'actuació estadística. La planificació estadística europea.

3. Protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat estadística. El dret a la informació i el dret a la privacitat: el secreto
estadístic i les figures properes. Mètodes i criteris sobre el control de la revelació estadística. Els rols dels organismes reguladors.

Dedicació: 41h 40m
Grup gran/Teoria: 10h
Grup petit/Laboratori: 5h
Activitats dirigides: 8h 20m
Aprenentatge autònom: 18h 20m

Bloc 2. Processos de la producció d'informació estadística

Descripció:
4. El coneixement social mitjançant l'estadística oficial. Modes de producció. La diversitat i la complementarietat de les fonts
d'informació estadística. Reptes actuals de l'estadística oficial europea i occidental (datafication i big data).

5. El marc conceptual i els instruments de normalització estadística: codis, classificacions i nomenclatures estadístiques.
Geonomenclatures, sistemes de metadades i la meta-informació de les operacions estadístiques.

6. El projecte tècnic de les operacions estadístiques. Aspectes rellevants en l'elaboració de qüestionaris, el disseny mostral, la
recollida d'informació i el control de les operacions. Procediments per a la depuració, imputació i ponderació de les dades.

Dedicació: 41h 40m
Grup gran/Teoria: 10h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 26h 40m
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Bloc 3. Fonts i sistemes d'indicadors socials

Descripció:
7. Estadístiques demogràfiques: estructura de la població i de les llars, fluxos i projeccions demogràfiques. Estadístiques socials
sobre les condicions econòmiques, laborals i vitals de la població. Estadístiques econòmiques sobre la conjuntura, les
macromagnituds i l'estructura dels sectors productius.

8. Fonts i principals indicadors estadístics sectorials sobre educació, salut, serveis socials, protecció social i seguretat-justícia.
Panoràmica de l'estadística catalana, espanyola, europea i internacional.

9. Indicadors socio-econòmics en àmbits urbans. Indicadors sobre el progrés social i benestar. Indicadors estadístics d'àmbit
supra-nacional: sistema d'indicadors de la Unió Europea (Eurostat), i els indicadors socials de la OCDE i de la Divisió Estadística
de Nacions Unides.

Dedicació: 41h 40m
Grup gran/Teoria: 10h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 26h 40m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Es defineixen dos sistemes d'avaluació alternatius, a escollir per part de l'estudiant:

(A) Avaluació continuada. Opció recomanada. Consta de tres activitats principals:
(1) Treball en grup [Pes: 65%]. Investigació d’un aspecte d’interés social d’interés per part de l’estudiant, on s’investiguin i s’utilitzin
les dades dels Instituts de d’Estadísitca Oficial (Idescat, INE, Eurostat,…) per tal de conèixer la situación i fer noves propostes
d’indicadors. Si s’escau, es realitzarà el disseny d’un qüestionari per tal de realitzar una nova recollida de dades i extreure noves
conclusions mitjançant l’anàlisi de les dades.
(2) Tests [Pes: 25%]. Al llarg del curs es realitzaran diferents questionaris tipus test per tal de comprobar l’assoliment de la matèria
per part dels estudiants.
(3) Participació [Pes: 10%]. Proactivitat, comentaris a treballs dels companys i companyes al'aula.
Si la nota d'aquestes activitats no arriba als 5 punts (sobre 10), l'estudiant haurà de realitzar la prova d'avaluació única.

(B) Avaluació única.
Aquesta opció d'avaluació es recomana a estudiants que no puguin assistir regularment a classes.
Prova escrita, a realitzar en la data fixada prèviament a la matrícula de l'assignatura.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Per tal d'optar a l'avaluació continuada cal lliurar tots el treballs.
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RECURSOS

Enllaç web:
- Institut d'Estadística de Catalunya. http://www.idescat.cat
- Instituto Nacional de Estadística. http://www.ine.es
- "Índice. Revista de Estadística y Sociedad". http://www.revistaindice.com
- Eurostat (oficina estadística Unió Europea). http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
- OCDE. http://www.oecd.org/
- Divisió Estadística de Nacions Unides. http://unstats.un.org/unsd/default.htm
- UNESCO Institute for Statistics. http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx
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Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya. DOGC núm. 2801 de 8 de gener de 1999
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Decret 165/2014, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2015. DOGC núm. 6779
de 30 de desembre de 2014

Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. BOE núm. 112 de 11 de mayo de 1989

Real Decreto 1658/2012, de 7 de desembre, por el qual se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2013-2016. BOE núm. 295 de 8 de
diciembre de 2012

Recomendación de la Comisión Europea, de 25 de mayo de 2005, sobre la independencia y responsabilidad de las autoridades
estadísticas nacionales y comunitarias. Edició revisada pel Comitè del Sistema Estadístic Europeu el 28 de setembre de 2011.
Disponible a: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-32-11-955

Reglamento 223/2009 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo del 2009, relativo a la estadística europea

Reglamento (UE) 2015/759 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE)
no 223/2009, relativo a la estadística europea
Reglamento 99/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo al Programa Estadístico Europeo
2013-2017

Recomendación de la Comisión, de 23 de junio de 2009, sobre los metadatos de referencia para el Sistema Estadístico Europeo

Reglamento 557/2013 CE, de 17 de junio de 2013, por el que se aplica el Reglamento CE 223/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la estadística europea, en lo que respecta al acceso a datos confidenciales con fines científicos

Institut  Internacional  d'Estadística  (1985):  Declaració  de  l'ISI  sobre  ètica  professional.  Qüestiió,  vol.  17,  número  3.  Institut
d'Estadística de Catalunya, 1993


