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Guia docent
310510 - 310510 - Estadística Aplicada a la Presa de Decisions

Última modificació: 23/05/2022
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Unitat que imparteix: 749 - MAT - Departament de Matemàtiques.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ DE L'EDIFICACIÓ (Pla 2015). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Castellà, Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: Serrat Pie, Carles

Altres: Lafuente Gonzalez, Esteban Miguel
Serrat Pie, Carles

CAPACITATS PRÈVIES

Les capacitats adquirides en un grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació, Enginyeria o Arquitectura

REQUISITS

Haver cursat l'assignatura d'Estadística Aplicada o saber descriure conjunts de dades unidimensionals i bidimensionals, utilitzar eines
de regressió, identificar i estimar paràmetres d'esperança i variància de variables aleatòries amb distribucions contínues i discretes
bàsiques.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CE10MUGE. Disenyar sistemes d'indicadors per als processos d'edificació.
CE16MUGE. Integrar les competències adquirides a l'àmbit de la gestió de l'edificació, per a la realització del treball final de màster

Genèriques:
CG1MUGE. Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes complexes en qualsevol àmbit de la gestió de l'edificació.
CG3MUGE. Desenvolupar un projecte d'investigació al camp de la gestió de l'edificació.
CG4MUGE. Analitzar, avaluar i sintetitzar, de manera crítica, la informació per a proposar solucions o alternatives a les situacions
derivades dels processos de gestió de l'edificació.

Transversals:
02 SCS. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la
societat  del  benestar;  capacitat  per relacionar el  benestar  amb la globalització i  la  sostenibilitat;  habilitat  per usar de forma
equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
05 TEQ. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant 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.
06 URI. 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.
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Bàsiques:
CB6. CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o
aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7. CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

CB9. CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a
públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigida o autònoma .

METODOLOGIES DOCENTS

L'objectiu del curs és l'aplicació de conceptes i  mètodes estadístics dirigits a la presa de decisions en l'àmbit de la gestió en
l'edificació. En la mesura del possible s'evitaran les exposicions matemàtiques per tal de ressaltar l'ús d'aquestes tècniques, la seva
aplicació i interpretació, i l'exposició dels resultats.

Les hores d'aprenentatge dirigit s'organitzen en sessions de dos tipus:
a) Classes Teòriques en què el professorat introdueix els objectius d'aprenentatge generals i els conceptes bàsics de la matèria.
Aquests conceptes els il·lustra també amb la resolució d'exercicis-exemples pràctics per motivar i  involucrar l'estudiant perquè
participi activament en el seu aprenentatge. El material de suport que s'utilitza es publica anticipadament a Atenea: apunts de
pràctiques,  pla  docent  detallat,  objectius  d'aprenentatge  per  continguts,  transparències  de  suport  dels  conceptes,  exemples,
programació d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.
b) Classes de Problemes en què es treballa mitjançant la resolució d'exercicis o problemes numèrics, relacionats amb els objectius
específics  d'aprenentatge  de  cadascun  dels  continguts  de  l'assignatura.  La  documentació  per  a  aquestes  sessions  (llistes  de
problemes) són a Atenea des de l'inici de curs. De forma addicional, en aquestes sessions de problemes es pretén incorporar algunes
competències genèriques, com la competència de treball en equip, per la qual cosa, esporàdicament es desenvolupen tècniques
d'aprenentatge cooperatiu a l'aula.

També cal considerar altres hores d'aprenentatge autònom per part de l'estudiant com les que es dediquen a l'estudi dels diferents
temes de el curs, ampliació bibliogràfica, resolució dels problemes proposats, seguiment de les pràctiques de laboratori.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

A l'acabar el curs, l'estudiant estarà capacitat per a transformar dades en informació útil per a la presa de decisions (Business
Analytics). En particular serà capaç de:

- Preparar un conjunt de dades per a la seva anàlisi estadística, detectant i tractant dades missing, i identificant valors extrems i
anòmals.
- Identificar la interrelació entre dues variables estadístiques a partir de la correlació entre elles.
- Utilitzar eines de regressió (lineal i no lineal) per a predicció.
- Entendre el concepte d'aleatorietat, experiència aleatòria, probabilitat i probabilitat condicionada.
- Descriure i visualitzar característiques i quantitats d'interès en dades multidimensionals, els seus nivells i variabilitat.
- Utilitzar tècniques analítiques per a descriure, visualitzar i resumir relacions i dades multidimensionals.
- Comprendre la necessitat i el concepte d'estimador d'un paràmetre poblacional, com a variable aleatòria, a partir de la informació
obtinguda d'una mostra.
- Estimar l'esperança i la variància d'una població a partir dels corresponents estadístics mostrals i per a un nivell de confiança donat.
En particular, estimar proporcions.
- Utilitzar el contrast d'hipòtesi (bilateral i unilateral) per a la presa de decisions.
- Interpretar de manera apropiada els resultats obtinguts de l'anàlisi de regressió lineal (OLS).
- Comprendre i estimar models de regressió lineal (OLS) que impliquin efectes d'interacció (moderació).
- Comprendre i estimar coeficients de regressió no-lineal (binària) pel mètode de màxima versemblança (logit).
- Interpretar de manera apropiada els resultats obtinguts de l'anàlisi de regressió no-lineal (logit)
- Estimar i interpretar de manera apropiada els efectes marginals derivats d'un models de regressió no-lineal (logit)
- Analitzar i interpretar dades fent ús de el programa d'anàlisi estadística Minitab i, a nivell genèric, MS-Excel.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 5,0 4.00

Hores grup gran 15,0 12.00

Hores grup mitjà 5,0 4.00

Hores activitats dirigides 10,0 8.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 72.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

Tema 1. Estadística descriptiva i variables aleatòries

Descripció:
En aquest tema es repassen els continguts principals d'Estadística Descriptiva i de Variables Aleatòries.

Al d'Estadística Descriptiva, es treballa:
- Els conceptes de població i variables estadístiques associades.
- Les distribucions de caràcter unidimensional i la seva representació.
- S'introdueixen els estadístics unidimensionals i la seva representació.
- El Teorema o Desigualtat de Txebyshev (per a dades).
- La axiomàtica de la teoria de probabilitat i les propietats derivades.
- L'eina dels diagrames d'arbre per a la representació de l'espai mostral.
- El concepte de probabilitat condicionada.

En l'apartat de Variables Aleatòries es treballa:
- El concepte de variable aleatòria (v.a.), discreta i contínua, de funció de probabilitat / densitat i de funció de distribució
associades.
- La definició i càlcul de l'esperança i de la variància d'una v.a.
- El Teorema o Desigualtat de Txebyshev (per v.a.).
- Les distribucions Bernoulli, Binomial, Poisson, Uniforme, Normal, t-Student i Chi^2.

Activitats vinculades:
Cas 1: Anàlisi descriptiva de les dades d'emissió de CO2, Inspecció Tècnica d'Edificis.
Cas 2: Maneig de variables aleatòries amb dades de Materials i Unitats.
Cas 3: Cas pràctic d'anàlisi amb dades de capital humà i creixement empresarial.

Dedicació: 31h 15m
Grup gran/Teoria: 3h 45m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 45m
Activitats dirigides: 4h 30m
Aprenentatge autònom: 19h 15m
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Tema 2. Inferència estadística

Descripció:
En aquest tema es tractaran els continguts propis d'inferència estadística, en particular l'estimació de paràmetres i el contrast
d'hipòtesi:

- La necessitat de l'estimació d'un paràmetre poblacional a partir d'estadístics mostrals, i el seu caràcter de variable aleatòria.
- Els conceptes de biaix, consistència i eficiència d'un estimador.
- La diferència i interpretació de l'estimació puntual i l'estimació per interval.
- El càlcul d'intervals de confiança per a l'estimació de mitjanes.
- El càlcul d'intervals de confiança per a l'estimació de la variància (o de la desviació tipus).
- El càlcul d'intervals de confiança per a l'estimació de proporcions.
- El contrast d'hipòtesi (bilateral i unilateral) per a la presa de decisions.

Activitats vinculades:
Cas 1: Simulació de mostreig d'estimadors i les seves propietats.
Cas 2: Inferència i presa de decisió amb dades de capital humà i creixement empresarial.

Dedicació: 31h 15m
Grup gran/Teoria: 3h 45m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 45m
Activitats dirigides: 4h 30m
Aprenentatge autònom: 19h 15m

Tema 3. Regressió lineal (OLS)

Descripció:
Dins d'aquest mòdul es tractaran temes relacionats amb models de regressió lineal. En concret, en aquesta part de el curs
s'abordaran els següents temes:

- Supòsits bàsics de el model de regressió lineal estimat via "mínims quadrats ordinaris" (OLS): linealitat, homoscedasticitat vs.
heteroscedasticitat, exogeneïtat, normalitat de l'error d'estimació.
- Estimació de coeficients (paràmetres) de regressió lineal pel mètode OLS.
- Anàlisi de resultats: Estimació i interpretació de coeficients en models de regressió lineal.
- Els efectes d'interacció (moderació) en la regressió lineal: estimació de el model i anàlisi de resultats.

Activitats vinculades:
Cas 1: Còmput manual de coeficients de regressió lineal (OLS).
Cas 2: Cas pràctic - Exportacions i creixement empresarial.
Cas 3: Cas pràctic - Efectes de moderació en models lineals (OLS) (Capital humà i creixement empresarial).

Dedicació: 31h 15m
Grup gran/Teoria: 3h 45m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 45m
Activitats dirigides: 4h 30m
Aprenentatge autònom: 19h 15m
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Tema 4. Models d'elecció discreta (binària). Regressió logística (logit)

Descripció:
Aquest mòdul se centra en els models de regressió no-lineal, en concret en el model d'elecció discreta, estimats mitjançant el
mètode de màxima versemblança (regressió logística). En concret, en aquesta part de el curs s'abordaran els següents temes:

- Model d'elecció discreta: Supòsits bàsics de el model de regressió no-lineal estimat via màxima versemblança (regressió
logística), és a dir, propietats de la variable endògena (variable dependent), i estimació de probabilitat d'ocurrència
d'esdeveniments.
- Estimació de coeficients (paràmetres) en models d'elecció binària (logit)
- Anàlisi de resultats: Estimació i interpretació de coeficients i efectes marginals en models de regressió no-lineal (regressió
logística)

Activitats vinculades:
Cas 1: Còmput manual de coeficients en models d'elecció binària (regressió logística).
Cas 2: Cas pràctic - Decisió emprenedora (creació d'empreses) i la por al fracàs.
Cas 3: Cas pràctic - Propensió exportadora (exportar o no exportar).

Dedicació: 31h 15m
Grup gran/Teoria: 3h 45m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 45m
Activitats dirigides: 4h 30m
Aprenentatge autònom: 19h 15m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació de l'assignatura està prevista de forma continuada i a partir d'l'anàlisi de dades o casos pràctics. A aquest efecte, es
preveu:

a) Una activitat puntuable de cas pràctic d'anàlisi de dades per a cada un dels temes (és a dir, T1, T2, T3, T4). Aquestes pràctiques
seran realitzades en grups de 2 o 3 estudiants i es publicaran oportunament a la plataforma Atenea, i el fitxer .pdf resultant del report
d'anàlisi haurà de ser enviat per correu electrònic al professor docent del tema en el termini previst.
b) Un activitat puntuable de projecte integrat d'anàlisi global dels temes tractats (és a dir, PI) i realitzat de forma individual a l'aula
informàtia de l'EPSEB. Les dades del projecte integrat seran a l'estil dels treballats en la pràctiques puntuables de cada tema.

La fórmula de càlcul ponderat per a la nota final és NF = (15 · T1 + 20 · T2 + 15 · T3 + 20 · T4 + 30 · PI) / 100

Aquells alumnes que no superin el curs a partir de l'avaluació continuada podran presentar-se a la prova d'examen final, a l'estil de la
pràctica individual de projecte integrat, convocada a la data (inamovible) per la Direcció de l'Màster i anunciada en la programació del
curs i publicada a la web de l'EPSEB.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

- Per a totes les activitats l'estudiant podrà disposar de tot el material de el curs.
- El no lliurament d'alguna de les pràctiques (grupal o individual) serà avaluada amb un 0 en l'ítem corresponent.
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RECURSOS

Altres recursos:
Programa Minitab 19 o superior i MS-Excel


