
Capítol 5 

Conceptes i tècniques d'estadística 
elemental 

L'ensenyament de l'estadística a partir de les seves aplicacions comporta di
versos problemes. Un d'ells rau en el fet que qualsevol situació pràctica posa 
alhora en joc diferents conceptes i tècniques estadístiques que cal aplicar amb 
diversos nivells d'aprofundiment segons quina sigui la complexitat de l'estudi 
que es vol dur a terme. Les aplicacions ajuden a millorar la comprensió dels 
conceptes que s'utilitzen ja que els situen dins un context més ampli, alhora 
que milloren les tècniques que s'utilitzen. Per això, a l'hora de planificar un 
curs d'estadística, és molt important escollir d'entrada unes aplicacions que in
trodueixin i utilitzin conceptes i tècniques molt simples, abans d'abordar apli
cacions que necessitin conceptes i tècniques estadístiques més sofisticades. 

Darrere d'un material didàctic preparat per ser utilitzat en diferents nivells 
d'instrucció, hi ha d'haver necessàriament una jerarquia de conceptes i tècni
ques estadístiques. A més, aquesta jerarquia no és única sinó múltiple, tot i que 
és possible utilitzar en paral·lel elements pertanyents a jerarquies diferents. Hi 
ha també diferents nivells de comprensió dels conceptes, i només en els nivells 
més alts pot resultar necessari reforçar-los amb la presentació de definicions i 
demostracions més formals. L'ensenyament actual de l'estadística oblida so
vint la importància fonamental d'aquest substrat intuïtiu i concentra massa rà
pidament l'atenció en els càlculs i les definicions. Això es manifesta clarament 
en la introducció de la noció d'indeterminació, un dels conceptes estadístics 
més importants. 

En.general, els alumnes han estat educats sota una visió determinista del 
nostre món. Les matemàtiques hi contribueixen fortament quan s'emfasitza la 
unicitat de les solucions dels problemes i la importància dels processos deduc
tius. L'estadística està molt més lligada als processos inferencials que no pas 
als deductius. Així, d'un mateix conjunt de dades se'n poden formular diverses 
inferències diferents entre elles, cadascuna amb una certa probabilitat que sigui 
certa. Els alumnes han d'analitzar molts exemples abans no canviïn la seva vi
sió determinista de l'univers i s'adonin que molts problemes estan impregnats 
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d'indeterminisme. Necessiten adonar-se en quines situacions s'ha d'utilitzar la 
deducció i en quines és més apropiat utilizar la inferència, i de quina manera 
poden obtenir aquestes inferències. 

La presentació lògica i formal dels lligams entre els conceptes i les tècni
ques, i la precisió en les definicions, amb l'objectiu de construir pas a pas una 
teoria coherent, no és, des d'un punt de vista pedagògic, la millor manera de 
desenvolupar la comprensió en els alumnes. És més, la majoria de les vegades 
és contraproduent, ja que es redueix a substituir un conjunt de regles determi
nistes per un altre. Així, per exemple, a l'hora de calcular una mesura de va
riabilitat com és el rang interquartílic, l'interès es pot centrar en el mecanisme 
de càlcul i en el valor de la reposta final, més que no en la informació que 
aquesta mesura proporciona sobre la variabilitat d'un conjunt de dades, o en el 
fet que el rang interquartílic variï de mostra en mostra quan aquestes procedei
xen d'una mateixa població. En nivells educatius superiors, els contrastos de 
significació es presenten sovint amb un enfocament determinista semblant. 

La introducció dels conceptes i les tècniques que es presenten en el material 
didàctic del Projecte es basa en els tres principis següents: 

1 Els conceptes i les tècniques s'hauran de desenvolupar sempre en un con
text pràctic. 

2 No cal desenvolupar totalment les tècniques la primera vegada que aques
tes apareixen. La majoria d'elles tornaran a ésser tractades en anys poste
riors. 

3 No es considera necessària ni desitjable realitzar una justificació teòrica a 
fons de tots els ítems estadístics que es van tractant. Alguns ítems seran 
tractats molt de passada durant la resolució dels problemes; d'altres seran 
utilitzats en experiments sense cap tipus de justificació teòrica. 

En la secció següent es presenten de forma molt detallada els conceptes i les 
tècniques que figuren en els currículums actuals d'estadística de l'ensenyament 
obligatori. El Projecte opina que la majoria d'aquests currículums són excessi
vament exigents. Fan un èmfasi especial en l'adquisició de les tècniques esta
dístiques en detriment de la comprensió dels conceptes en què es fonamenten. 

Si bé és cert que les tècniques ajuden a comprendre els conceptes, la in
sistència excessiva en les tècniques acaba per dificultar-ho. Atès que no tots els 
alumnes estan obligats a estudiar en els seus currículums totes aquestes tècni
ques, les unitats didàctiques elaborades pel Projecte no abasten totes les tècni
ques que figuren en la propera secció. Abasten només les que són comunes per 
a tots els alumnes de l'ensenyament obligatori, deixant de banda les que cor
responen a currículums d'assignatures d'estadística que figuren en determina
des especialitzacions. Com a norma general, considerem més apropiat co-
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mençar introduint les tècniques a partir de conjunts poc nombrosos de dades no 
agrupades abans d'enfrontar-se a les complicacions que apareixen quan es ma
nipulen dades agrupades en intervals de classe. De la mateixa manera, els mè
todes introduïts a partir de variables discretes solen resultar més senzills de pre
sentar als alumnes que els mateixos mètodes introduïts a partir de variables 
contínues. Cap d'aquestes consideracions, però, no impedeix que un alumne 
especialment preparat i motivat s'enfronti en determinades aplicacions a situa
cions més complicades que l'ajudin a aprofundir en els conceptes. Pretenen no
més indicar la prioritat amb què les tècniques haurien de ser introduïdes. 

Hauria de quedar també molt clar que no tots els ítems que es presenten han 
de tenir la mateixa consideració, i que la seva importància no és donada pel 
nombre de línies que els descriu. Certament, alguns dels ítems més fonamen
tals ocupen molt poques línies, com poden ser, per exemple, la Recollida de da
des a la la part i la Interpretació i inferència a la 5a part. 

Anàlisi detallada dels conceptes i les tècniques 
que es consideren 

Els termes tècnics que s'utilitzen en les descripcions dels ítems no han estat 
definits, atès que aquest capítol no pretén ser cap text d'estadística. Els termes 
es poden trobar en les respectives unitats didàctiques. Per tal de localitzar-les 
fàcilment es poden utilitzar les taules que figuren en el capítol 9. Les abrevia
cions en cursiva dels diferents ítems s'utilitzaran posteriorment per a la seva 
identificació. 

1 RECOLLIDA DE DADES 

1.1 Utilització d'un cens 

(Entenem per cens qualsevol informació que s'obté sobre tots els ele
ments d'una població) 

1.1a Sobre una població petita. Recompte simple o mesura de dades, 
sense problemes en la interpretació de les preguntes o en la clas
sificació (p. ex., obtenció de dades sobre tots els alumnes d'una 
classe). 

(Censos petits, fets objectius) 

1.1 .b Sobre una població petita. Alguns problemes en la interpretació i 
obtenció de les dades, com en el cas de la utilització de qüestio
naris en les enquestes d'opinió. 

(Censos petits, opinions) 
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1.1 .c Sobre una població nombrosa. Problemes derivats de la distribu
ció i recollida de dades, de la no resposta a determinades pre
guntes, de la correcta i uniforme interpretació de totes les pre
guntes, del control d'errors, etc. 

(Censos grans) 

1.1 .d El Padró d'Habitants —com s'elabora, què es pregunta i quin ús 
se'n fa. 

(Cens Nacional) 

1.2 Tipus de dades 

1.2.a Exemples d'utilització de dades discretes: escales nominal, ordi
nal i de raó. 

(Dades discretes) 

1.2.b Exemples d'utilització de dades contínues: escales d'interval (p. 
ex., temperatura) i de raó (p. ex., pes). 

(Dades contínues) 

1.2.C Agrupació de dades: problemes de definició, intervals de classe, 
pèrdua de precisió. 

(Agrupació de dades) 

1.2.d Diferents tipus de dades: discussió específica. 
(Tipus de dades) 

1.2.e Exemples d'utilització de conjunts bivariants de dades: cas dis
cret. 

(Dades bivar discn) 

1.2.f Exemples d'utilització de conjunts bivariants de dades: contí
nues, agrupades i no agrupades. 

(Dades bivar cont.) 

1.3 Mostreig 

1.3.a Obtenció de mostres procedents de poblacions petites, no can-
viants i perfectament delimitades (p. ex. classe o urna). 

(Mostres simples) 

1.3.b Obtenció de mostres procedents de grans poblacions: marc de 
mostreig, mostreig aleatori simple, mostreig sistemàtic. 

(Mostres grans) 
1.3.c Obtenció de mostres procedents de distribucions o poblacions 

teòricament infinites (p. ex. cadenes de muntatge): mostreig alea
tori. 

(Distrib. mostral) 
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1.3.d Tècniques més sofisticades de mostreig: per conglomerats, per 
estrats. 

(Tècniques mostreig) 

1.3.e Variabilitat entre mostres procedents de la mateixa població. 
(Variab. mostral) 

1.3.f Números aleatoris: el concepte d'aleatorietat. 
(Números aleatoris) 

1.3.g Taules de números aleatoris: la seva utilització en simulacions. 
(Taules aleatòries) 

1.3.h Mostres esbiaixades: mostreig en poblacions mal definides, elec
ció no aleatòria de les unitats de la mostra. 

(Mostres esbiaix.) 

1.4 Obtenció de dades 

1.4.a Recompte i mesura per a l'obtenció de dades pròpies: precisió en 
els recomptes i mesures però sense problemes derivats de l'am
bigüitat de les definicions, de la versemblança d'algunes respos
tes, o de les preguntes no contestades. 

(Dades directes) 

1.4.b Utilització de dades recomptades o mesurades per altres: proble
mes relacionats amb les fonts de procedència de les dades, amb 
la precisió de la transmissió de la informació i amb el significat 
de les dades rebudes. 

(Dades indirectes) 

1.4.C Utilització de qüestionaris propis per a la recollida de dades: pro
blemes relacionats amb la redacció, disseny, formulació de pre
guntes esbiaixades, definicions, obtenció de respostes versem
blants, preguntes no contestades, utilització o no d'entrevistes 
personals. 

(Opinions directes) 

1.4.d Utilització de resultats obtinguts a partir d'enquestes realitzades 
per persones o organismes aliens: problemes derivats de les fonts 
d'informació, precisió, rellevància i biaixos. 

(Opinions indir.) 

1.4.e Recerca de dades apropiades: localització de fonts d'informació, 
utilització de dades rellevants o de dades relacionades. 

(Fonts de dades) 
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2 TABULACIO I REPRESENTACIÓ DE DADES 

2.1 Tabulació 

2.1 .a Construcció de taules de freqüència a partir de recomptes directes. 
(Recompte directe) 

2.1.b Construcció de taules de freqüència de doble entrada a partir de 
recomptes directes. 

(Recompte taules doble entr.) 

2.1 .c Simplificació de taules: disposició, valor significatiu, contraposi
ció entre facilitat de lectura i pèrdua d'informació. 

(Simplif. taules) 

2.1.d Disseny de taules: inclusió de les variables adequades. 
(Disseny taules) 

2.2 Representacions gràfiques 

2.2.a Diagrames de barres: escales nominal, ordinal i de raó. 
(Diagr. barres I) 

l.lh Pictogrames. 
(Pictograma) 

2.2.C Diagrames de sectors: radi constant (i) n divisor de 360 (ii) n no 
divisor de 360. 

(Diagr sectors I) 

l.l.á Diagrames de sectors: àrea proporcional a la freqüència total. 
(Diagr. sectors II) 

l.l.t Diagrames de barres: dades contínues, agrupades en intervals de 
classe d'igual longitud. 

(Diagr. barres II) 

l.l.i Histogrames: dades discretes i contínues agrupades en intervals 
de classe d'igual longitud, problemes de frontera. 

(Histograma I) 

2.2.g Histogrames: dades discretes i contínues agrupades en intervals 
de classe de diferent longitud. 

(Histograma II) 

2.2.h Diagrames de freqüències acumulades: dades discretes. 
(Diagr fr. actim. I) 

2.2.Í Diagrames de freqüències acumulades: dades contínues agrupa
des. 

(Diagr fr aciim. II)' 
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2.2.J Diagrames de sèries temporals: elecció d'escales, supressió de 
l'origen, mitjanes mòbils, polígons de freqüència. 

(Sèries temporals) 

2.2.k Fulls per a representacions gràfiques específiques (p. ex. escales 
logarítmiques). 

(Fulls especials) 

2.2.1 Representacions específiques en l'espai (p. ex. mapes distorsio
náis, diagrames de sectors en relleu). 

(Reprès, específiques) 

2.2.m Diagrames de dispersió. 

2.2.n Piràmides de població. 

(Diagr dispersió) 

(Piràmides pobl.) 

3 REDUCCIÓ DE DADES 

3.1 Mesures de posició 

3.1.a Moda: dades no agrupades. 
(Moda I) 

3.1 .b Mediana: dades no agrupades; escales ordinal, d'interval i de raó. 
(Mediana I) 

3.1 .c Mitjana: dades no agrupades, n petit; escales d'interval i de raó. 
(Mitjana I) 

3.1 .d Mitjana: càlcul a partir d'un canvi d'origen, per a qualsevol va
lor de n; dades no agrupades. 

(Mitjana II) 

3.1 .e Classe modal; efectes provocats per canvis en l'amplada dels in
tervals de classe. 

(Moda II) 

3.1.f Mitjana: dades agrupades, utilització de la fórmula amb dades 
originals. 

(Mitjana III) 

3.1.g Mitjana: dades agrupades, canvi lineal d'escala. 
(Mitjana IV) 

3.1.h Mediana: per a dades agrupades utilitzant freqüències acumula
des; dades discretes i contínues. 

(Mediana II) 
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3.2 Mesures de dispersió 

3.2.a Rang: sense intervals de classes. 
(Rang) 

3.2.b Quantils: dades discretes, sense formalitzacions (p. ex. primer 
quart, primera meitat). 

(Quantils I) 

3.2.C Quantils: dades agrupades discretes, utilització de freqüències 
acumulades. 

(Quantils II) 

3.2.d Quantils: dades agrupades contínues, utilització de freqüències 
acumulades. 

(Quantils UI) 

3.2.e Rang interquartílic. 
(RIQ) 

3.2.f Desviació mitjana: dades discretes; respecte de la mitjana o de la 
mediana. 

(Desv. niitj. I) 

3.2.g Desviació mitjana: dades agrupades; respecte de la mitjana o de 
la mediana. 

(Desv. mitj. II) 

3.2.h Variància: mostres petites; càlcul sobre dades no agrupades amb 
la fórmula 

n ^ ' 
(Variància I) 

3.2.Í Desviació estàndard a partir de la fórmula de 3.2.h. 
(Desv. estàndard. I) 

3.2.J Relació aproximada entre percentils i desviació estàndard. 
(Desv. estàndard. II) 

3.2.k Variància i desviació estàndard: mostres petites; càlcul sobre da
des agrupades amb la fórmula 

(Variància II) 
3.2.1 Variància i desviació estàndard: mostres petites; càlcul sobre da

des agrupades amb la fórmula 

—Ifx-r-
n ^ (Variància III) 
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3.2.m Variància i desviació estàndard: sobre dades agrupades fent ús de 
les fórmules de 3.2.k i 3.2.1. 

(Variància IV) 

3.2.n Variància i desviació estàndard: canvis lineals d'escala. 
(Variància V) 

3.2.0 El concepte de dispersió: en una distribució o en una població. 
(Dispersió) 

3.3 Altres estadístics resum 

3.3.a Números índex: com a mitjana ponderada, base de referència 

constant. 

3.3.b Números índex: base de referència variable. 

3.3.C Taxes brutes de natalitat i mortalitat. 

3.3.d Taxa de natalitat estandarditzada. 

3.3.e Taxa de mortalitat estandarditzada. 

(Index I) 

(índex II) 

(Taxes brutes) 

(Taxa natal.) 

(Taxa mortal.) 

3.4 Regressió i correlació 

3.4.a Càlcul i represen 

3.4.b Hipòtesis sobre ajustaments al voltant d'una recta 

3.4.a Càlcul i representació gràfica de mitjanes mòbils. 
(Mitjanes mòbils) 

(Regressió I) 

3.4.C Línies de tendència: dibuix aproximat a cop d'ull. 
(Regressió II) 

3.4.d Variacions estacionals. 
(Estacionalitat) 

3.4.e Condicions per aconseguir el millor ajustament. 
(Ajustament òptim) 

3.4.f Càlcul de la recta de regressió per mínims quadrats. 
(Mínims quadr.) 

3.4.g Diagrames de dispersió: per mostrar el grau d'associació. 
(Assoc. diagK disp.) 

3.4.h Mesura de l'associació: cas senzill no paramètric. 
(Assoc. no param.) 

49 



3.4.i Línies de tendència: utilització en estimacions. 
(Regressió III) 

3.4.J Coeficient de correlació: càlcul i limitacions en la seva interpre
tació. 

(Correlació) 

4 PROBABILITAT 

4.1 Assignació de probabilitats 

4. La Freqüència relativa d'un esdeveniment: cas n finit. 
(Freq. relat.) 

4.1.b La probabilitat com a mesura de la incertesa: escala ordinal 
(p. ex. possible, probable). 

(Prob. ordinal) 

4.1.C Assignació de probabilitats: com a límit esperat de les freqüèn
cies relatives en casos d'equiprobabilitat. 

(Prob. I) 

4.1.d Assignació de probabilitats: com a límit de les freqüències rela
tives en casos de no equiprobabilitat. 

(Prob. 11) 

4.1 .e Assignació de probabilitats: mostres aleatòries procedents de po
blacions finites perfectament determinades. 

(Prob. III) 

4.1.f Assignació de probabilitats: estimació a partir de freqüències re
latives calculades sobre un nombre finit de casos. 

(Prob. IV) 

4.Lg Assignació de probabilitats: cas en què no resulta apropiat esti
mar-la a partir de freqüències relatives o de consideracions d'e
quiprobabilitat. 

(Prob. V) 

4.1.h Espai mostrat. 
(Espai mostral) 

4. Li Esdeveniments: elementals i no elementals. 
(Esdeveniments) 

4.1.J Probabilitat d'un esdeveniment: P(A)>0 , P(Q)=l. 
(Prob. esdev.) 

4.Lk Probabilitat condicionada: presentada com un canvi de l'espai 
mostral. 

(Prob. cond. I) 
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4.1.1 Biaixos en experimentacions (p. ex. dau "trucat"). 
(Biaix exper.) 

4.1.m Aleatorietat: la seva relació amb el model uniforme de probabi
litats. 

(Aleatorietat) 
4.1 .n Probabilitat de senzilles combinacions d'esdeveniments elemen

tals. 
(Probab. combin.) 

4.1.0 Recompte sistemàtic de resultats. 
(Recompte resultats) 

4.2 Manipulació de probabilitats 

4.2.a Representació de l'espai mostrat: diagrames de Venn o de Kar-

naugh. 
(Diagr. Venn) 

4.2.b Suma de probabilitats: esdeveniments mútuament exclusius: 
P(AUB)=P(A)+P(B). 

(Suma prob. I) 

4.2.C Probabilitat condicionada: P(AIB)=P(AnB)/P(B). 
(Prob. cond. 11) 

4.2.d Producte de probabilitats: P(AnB)=P(AIB).P(B). 
(Prod. prob.) 

A.l.t Esdeveniments independents: sempre i quan P(AnB)=P(A).P(B) 
(Prob. esdev. indep.) 

4.2.f Diagrames d'arbre: utilització en la resolució de problemes ba
sats en la fórmula de 4.2.d. 

(Diagr arbre) 

4.2.g Suma de probabilitats: cas general, P(AUB)=P(A)+P(B)-

P(AnB). 
(Suma de prob.) 

4.3 Models i distribucions de probabilitat 

4.3.a Supòsits implícits en els models simples: independència, aleato
rietat, probabilitats constants, proves de Bernouilli. 

(Supòsits models) 

4.3.b Model uniforme i discret. 
(Uniforme I) 

4.3.C Models que es basen en distribucions de probabilitat molt senzi-
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lles (p. ex. model triangular discret). 
(Models prob. I) 

4.3.d Model binomial: p=l/2, n petita. 
(Binomial I) 

4.3.e Model binomial: qualsevol p, n petita. 
(Binomial 11) 

4.3.f Altres models fonamentats en les proves de Bemouilli: exemples 
derivats de jocs d'atzar, control de qualitat. 

(Models prob. II) 

4.3.g Models fonamentats en el concepte de probabilitat condicionada: 
exemples derivats del món de les assegurances. 

(Models prob. III) 

4.3.h Extracció de mostres a partir de poblacions amb distribucions de 
probabilitat conegudes: comparació de la distribució mostral 
amb la distribució real. 

(Distr. mostral I) 

4.3.i Extracció de mostres procedents de poblacions reals: comparació 
de la distribució mostral amb la distribució de probabilitat teò
rica. 

(Mostres de pobl.) 

4.3.J Models per a variables contínues: la funció de densitat de proba
bilitat. 

(Models prob. IV) 

4.3.k Model uniforme: variables contínues. 
(Uniforme II) 

4.3.1 Distribució normal: perfil aproximat de la funció de densitat de 
probabilitat. 

(Normal) 

4.3.m Extracció de mostres procedents de distribucions contínues de 
probabilitat. 

(Distr. mostral II) 

4.3.n Imparcialitat i aleatorietat: relació que hi ha entre ambdues. 
(Imparcialitat) 

4.3.0 Probabilitat i simulació. 
(Simulació I) 

4.3.p Realització de simulacions. 

(Simulació II) 

4.3.q Interpretació d'una simulació. 
(Simulació III) 
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INTERPRETACIÓ I INFERÈNCIA 

5.a Lectura de taules. 
(Lect. taules) 

5.b Lectura de diagrames de barres, diagrames de sectors, histogra

mes. 
(Lect. diagrames) 

5.C Lectura de sèries temporals, polígons de freqüència. 
(Lect. sèries temp.) 

5.d Reconeixement d'errors possibles: dades singulars que se sepa

ren de la pauta general. 
(Dades sing.) 

5.e Comparació de conjunts de dades. 
(Compar. dades I) 

5.f Comparació de conjunts de dades: dades no directament compa
rables, utilització d'ajustaments (p. ex. canvi de base, variació 

estacional). 
(Compar dades 11) 

5.g Conjunts de dades no comparables: motius (p. ex. definicions di

ferents). 
(No compar) 

5.h Lectura de conjunts de dades bivariants: taules i diagrames de 

dispersió. 
(Lectura dades bivan) 

5.1 Estimació de valors numèrics d'una població a partir de mostres. 
(Estimació pobl.) 

5.j Estimació de paràmetres estadístics d'una població a partir de 

mostres. 
(Estimació paràm.) 

5.k Variabilitat de les estimacions. 
(Variab. estim.) 

5.1 Disseny d'experiments: consideracions elementals (p. ex. aleato-

rietat). 
(Disseny I) 

5.m Dos tipus d'errors en inferències. 
(Tipus errors I) 

5.n Importància relativa dels dos tipus d'errors: influència de factors 

circumstancials. 
(Tipus errors II) 
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5.0 Utilització de tests estadístics: variables discretes. 
(Tests estad.) 

5.p Regió crítica: variables discretes. 
(Regió crítica) 

5.q Comparació de dues mostres: disseny experimental amb utilitza
ció d'un grup control. 

(Dues mostres I) 

5.r Comparació de dues mostres: disseny experimental amb dades 
aparellades. 

(Dues mostres II) 

5.S Comparació de dues mostres: obtenció d'inferències. 
(Dues mostres III) 

5.t Costos i riscos de les preses de decisions. 
(Riscos) 

5.U Inferències a partir de diagrames de barres. 
(Infer. diagr) 

5.V Inferències a partir de taules. 
(Infer. taules) 

5.W Les grans mostres milloren les inferències. 
(Infen grans mostres) 

5.x Comparació de valors reals amb valors estimats. 
(Compan valors) 

5.y Pèrdua d'informació deguda a l'agrupament en la presentació de 
les dades. 

(Pèrdua inform.) 

5.Z Detecció de tendències. 
(Tendències) 

5.aa Projeccions. 
(Projeccions) 

Ordenació de conceptes i tècniques 

Podem ordenar els ítems de cada una de les parts que hem presentat a la sec
ció anterior de manera que els conceptes i les tècniques més senzills siguin 
tractats abans dels que presenten major dificultat. En els diagrames de flux que 
es mostren a continuació, les fletxes indiquen l'ordre de dificultat. No és abso
lutament necessari haver entès completament un ítem per poder iniciar l'estudi 
d'un altre de major dificultat. N'hi ha prou de vigilar que els conceptes siguin 
presentats en l'ordre adient. 
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1.1 utilització d'un cens 1.2 Tipus de dades 

Censos petits, 
fets objeciius 

Censos petits, 
opinions 

Censos grans 

Agrupació 
de dades 

Dades discretes 

Dades contínues 

Tipus de dades 

Dades bivariants 
discretes 

Dades bivariants 
contínues 

1.3 
Mostreig 

Números lylostres 
aieatoris simples 

' ' 
Taules 

aleatòries 

1 ' ' ' " 
Mostres 

esbiaixades 
' ^ Variabilitat Distribució Mostres 

esbiaixades 
1 

mo >tral mostrat 

Tècniques 
de mostreig 
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1.4 Obtenció de dades 2.1 Tabulado 

r t 
Dades indirectes Opinions 

directes 

} ' " 
Fonts de dades Opinions 

indirectes 

Recompte 
directe 

Recompte 
directe 

' f 1 V 

Simplificació 
^ -

Recompte 
taules 

doble entrada 

Disseny de 
de taules ^ -

Recompte 
taules 

doble entrada taules 

2.2 Representacions gràfiques 

Diagrama barres I 

Diagrames 
de dispersió 

Piràmides de 
població 

Diagr. freqüències 
acumulades I 

Diagrama barres II 

Histograma II 

Pictograma 

Sèries 
temporals 

Diagr. freqüències 
acumulades II 

Diagrama sectors I 

Diagrama sectors II 

Representacions 
específiques 

* • Fulls especials 
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3.1 Mesures de posició 

r 3 
Mitjana 1 Mitjana 1 

1 " 
Mitjana III Mitjana III 

V 

Mitjana IV 

3.2 Mesures de dispersió 

Rang 

Dispersió 

Desviació 
mitjana 1 
Desviació 
mitjana 1 

1 
Desviació 
mitjana 11 
Desviació 
mitjana 11 Variància 1 

Desviació 
estàndard II 

Desviació 
estàndard I 
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3.3 Altres estadístics resum 

" 1 ' 

Taxa Taxa 
mortalitat natalitat 

3.4 Regressió i correlació 

Mitjanes 
mòbils Regressió I 

Regressió II 

Ajustament 
òptim 

Mínims quadrats 

Regressió II 

Associació 
a partir de 

diagrames de 
dispersió 
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4.1 Assignació de probabilitats 

Probabilitat Biaix Freqüència Recomple Espai 
ordinal experimental reiativa de resultats mostral 

' 1 • ' ' ' 1 
Probab. V Probab. il * Probab. i • « Probab. V Probab. il Probab. i • 

" 
Probab. II 

1 
Probab. 

esdeveniments 
Probab. 

esdeveniments * Esdeveniments 
Probab. 

esdeveniments Esdeveniments 

J ' r J > 
Probab. iV 

Probab. 
combinacions 

Probab, 
condicionada 

4.2 Manipulació de 
probabilitats 

Diagrames de 
Venn 

• ' 
Suma de probab. II Suma de probab. II 

Probab. condicionada I 

Producto de probab. Producto de probab. 

1 ' ' 
^robab. esdeveniments 

independents 
Diagrames en 

arbre 
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4.3 Models i distribucions de 
probabilitat 

imparcialitat 

Supòsits 
models 

Unifomne 1 

f 

Unifomne 1 

f 

' r 

f 

Models 
probab. 1 

Models 
probab. IV 

f 

Models 
probab. 1 

Models 
probab. IV 

f 

\ ' V i 

f 

\ ' 
Models 

probab. 11 

f 

Binomiat 1 
Models 

probab. 11 
Unifome II 

f 

Binomiat 1 
Models 

probab. 11 

' 

f 

' ' ' 

f 

' 
Models 

probab. III 
Normal 

f 

Binomial II 
Models 

probab. III 
Normal 

f 

Binomial II 
Models 

probab. III 
Normal 

f 

Binomial II 
Models 

probab. III 

f 

Models 
probab. III 

f 

i i Distribució 
most ral 1 

Mostres de 
població 

Distribució 
most ral 1 

Mostres de 
població 

Distribució 
mostral II 
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5 INTERPRETACIÓ 1 INFERÈNCIA 

Inferència a 
partir de taules 

Pèrdua 
d'informació 

Inferència a 
partir de 

diagrames 

Lectura de 
diagrames 

Dades singulars 

Lectura de 
taules 

Lectura de 
sèries 

temporals 

Projeccions 

Comparació de 
dades I 

Comparació de 
dades II 

Dades no 
comparables 

Lectura de 
dades bivariants 

(continua a la página següent) 
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5 INTERPRETACIÓ I INFERENCIA (continuació) 

Disseny 1 partir de 
grans mostres 

Disseny 1 partir de 
grans mostres 

partir de 
grans mostres 

V 

Estimació 
població 

Estimació 
població 

1 
Estimació de 
paràmetres 

i " 
Comparació 

de valors 
Variabilitat 

estimacions 
Comparació 

de valors 
Variabilitat 

estimacions 

' ' ' ' ' ' 
Tests 

estadístics 
Tipus 

errors 1 
Tests 

estadístics 
Tipus 

errors 1 

" i 
Re gió 

ica 
Tipus 

errors II 

' ' 

cri 
gió 
ica 

Tipus 
errors II 

' ' ' ' '̂  
Dues mostres 1 Dues mostres II Riscos 

} ' 
^ 

^ 
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Distribució deis conceptes i les tècniques en 5 cursos per a 
alumnes d'11 a 16 anys 

Les interconnexions entre els diferents diagrames de flux de la secció anterior 
són complicades. En alguns casos, els conceptes continguts en un dels diagra
mes han de ser tractats abans d'abordar els conceptes continguts en un altre. 
Així, p. ex., tots els conceptes del bloc 4.1 han d'haver-se tractat abans de pro
cedir amb el bloc 4.2. En altres casos, alguns (no tots) dels conceptes d'un bloc 
cal tractar-los abans d'alguns (no tots) dels conceptes continguts en un altre 
bloc. Així, p. ex., el treball amb la mediana del bloc 3.1 ha de precedir el tre
ball amb els quantils del bloc 3.2. Finalment, hi ha casos en què els conceptes 
de dos diagrames interactuen de forma continuada. Això és especialment cert 
en el cas del bloc 5, en el qual les inferències senzilles sobre conjunts senzills 
poden portar a la necessitat de treballar amb conjunts més complicats de dades 
i amb models de major complexitat. 

Les taules que es presenten a continuació pretenen mostrar totes aquestes in
terconnexions i repartir els conceptes en un període de 5 anys per a alumnes 
d'11 a 16 anys. La Taula 1 mostra els conceptes i les tècniques que es tracten 
en les diferents unitats didàctiques elaborades pel Projecte, i el nivell amb què 
són tractats la primera vegada que apareixen. Els ítems que apareixen en lletra 
cursiva corresponen als conceptes que haurien de tractar tots els alumnes du
rant l'ensenyament obligatori. 

La Taula 2 mostra l'edat o nivell educatiu en què haurien de ser tractats els 
diferents conceptes i les diferents tècniques a assolir per tots els alumnes du
rant l'ensenyament obligatori. 

Ambdues taules suggereixen l'edat o nivell en què les idees haurien de ser 
tractades per primera vegada a partir d'exemples. En cap cas no es pressuposa 
que aquestes idees hagin de ser consolidades a les edats indicades. Certament, 
les idees de la Taula 1 poden abastar els 5 anys d'ensenyament secundari obli
gatori o, en alguns casos, poden, fins i tot, començar a ser tractats en l'ensen
yament primari. El que interessa sobretot és l'ordre en què han de ser introduïts 
els conceptes més que l'edat precisa en què s'han de tractar. 
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Taula 1 Conceptes i tècniques d'estadística elemental: 
primera vegada que són tractats en el material didàctic elaborat pel Projecte 

1 RECOLLIDA DE DADES 
2 TABULACIÓ i REPRESENTACIÓ 

DE DADES 

Nivell 1.1 Utilització d'un 
cens 

1.2 Tipus de dades 1.3 Mostreig 1.4 Obtenció de 
dades 

2.1 Tabulado 2.2 Representacions 
gràfiques 

1 a. Censos petits. 
Fets objectius 

a. Dades discretes 
b. Dades contínues 
c. Agrupació de 
dades 
e. Dades bivariants 
discretes 
f. Dades bivariants 
contínues 

a. IVIostres simples 
c. Distribució 
mostrat 
e. Variabilitat 
mostrat 
f. Números aleatoris 
g. Taules aleatòries 

a. Dades directes 
b. Dades indirectes 
e. Fonts de dades 

a. Recompte directe 
b. Recompte taules 
doble entrada 
c. Simplificació 
taules 

a. Diagr barres 1 
b. Pictograma 
c. Diagr sectors 1 
e. Diagr barres II 
f. Histograma 1 
m. Diagr dispersió 

2 b. Censos petits, 
opinions 

d. Tipus de dades c. Opinions directes 
d. Opinions 
indirectes 

d. Disseny taules 

3 c. Censos grans h. Mostres 
esbiaixades 
b. Mostres grans 
d. Tècniques de 
mostreig 

f. Histogrames II 
j. Sèries temporals 
n. Piràmides 
població 

4 d. Cens Nacional i. Diagr. fr. acum. II 

Els l'tems en lletra cursiva corresponen a conceptes bàsics per a tots els alumnes 

Taula 1 (continuació) 

3 REDUCCIÓ DE DADES 

Nivell 3.1 Mesures de posició 3.2 Mesures de dispersió 3.3 Altres estadístics resum 3.4 Regressió i correlació 

1 a. Moda 1 
b. Mediana 1 
c. Mitjana 1 

a. Rang 
0. Dispersió 

2 e. Moda II 
f. Mitjana III 
h. Mediana II 

b. Quantils 1 

3 d. Mitjana II c. Taxes brutes 

4 e. RIO 
d.Ouantils III 

a. Index 1 
b. índex II 

b. Regressió 1 
c. Regressió II 
e. Ajustament òptim 
g. Assoc. diagr disp. 

Els l'tems en lletra cursiva corresponen a conceptes bàsics per a tots els alumnes 
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ON 
ON Taula 1 (continuació) 

4 PROBABILITAT 

5 INTERPRETACIÓ 1 5 INTERPRETACIÓ 1 
Nivell 4.1 Assignació de 4.2 Manipulació de 4.3 Models i distribucions INFERENCIA 

probabilitats probabilitats probabilitat 

1 a. Freq. relativa n. Imparcialitat a. Lect. taules 
b. Prob. ordinal 0. Simulació 1 b. Lect. diagrames 
c. Prob. 1 p. Simulació II c. Lect. sèries temp. 
d. Prob. II 
e. Prob. III 
f. Prob. IV 
g. Prob. V 
/. Biaix exper. 
m. Aleatorietat 
n. Probab. combin. 
0. Recompte resultats 

q. Simulació III d. Dades sing. 
e. Comparació dades 1 
h. Lectura dades bivar 
1. Disseny 1 
r. Dues mostres II 
u. Infer diagr. 
V. Infer taules 
w. Infer grans mostres 
X. Compan valors 
y. Pèrdua inform. 
z. Tendències 

2 a. Supòsits models g. No compar 
i. Estimació pobl. 
0. Test. estad, 
s. Dues mostres III 
t. Riscos 

Taula 1 (continuació) 

4 PROBABILITAT 
5 INTERPRETACIÓ 1 

INFERÈNCIA Nivell 4.1 Assignació de 
probabilitats 

4.2 Manipulació de 
probabilitats 

4.3 Models i distribucions 
probabilitat 

5 INTERPRETACIÓ 1 
INFERÈNCIA 

3 f. Compar. dades II 
k. Variab. estim. 
aa. Projeccions 

4 /. Esdeveniments 
j. Prob. esdev. 
k. Prob. cond. 1 

b. Suma prob. 1 
d. Prod. prob. 
f. Diagr. arbre 

d. Binomial i j . Estimació paràm. 
m. Tipus errors 1 
n. Tipus errors II 

Els ítems en lletra cursiva corresponen a conceptes bàsics per a tots els alumnes 
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Taula 2 Conceptes i tècniques d'estadística elemental: programa de 5 anys per a una especialització en 
estadística amb indicació de l'edat a la qual els conceptes i les tècniques poden ser introduïts. 

1 RECOLLIDA DE DADES 2 TABULACIÓ i REPRESENTACIÓ 
DE DADES 

Any 
(Edat) 

1.1 Utilització d'un 
cens 

1.2 Tipus de dades 1.3 Mostreig 1.4 Obtenció de 
dades 

2.1 Tabulado 2.2 Representacions 
gràfiques 

1 
(11-12) 

a. Censos petits. 
Fets objectius 

a. Dades discretes 
b. Dades contínues 
c. Agrupació de 
dades 
e. Dades bivariants 
discretes 
f. Dades bivariants 
contínues 

a. Mostres simples 
c. Distribució 
mestral 
e. Variabilitat 
mestral 
f. Números aleatoris 
g. Taules aleatòries 

a. Dades directes 
b. Dades indirectes 
e. Fonts de dades 

a. Recompte directe 
b. Recompte taules 
doble entrada 
c. Simplificació 
taules 

a. Diagr barres 1 
b. Pictograma 
c. Diagr sectors 1 
e. Diagr barres II 
f. Histograma 1 
m. Diagr dispersió 

2 
(12-13) 

b. Censos petits, 
opinions 

d. Tipus de dades c. Opinions directes 
d. Opinions 
indirectes 

d. Disseny taules 

3 
(13-14) 

c. Censos grans h. Mostres 
esbiaixades 
b. Mostres grans 
d. Tècniques de 
mostreig 

f. Histogrames II 
j. Sèries temporals 
n. Piràmides 
població 
d. Diagr sectors II 

4 
(14-15) 

d. Cens Nacional h. Diagr fr. acum. 1 
i. Diagr fr. acum. II 

5 
(15-16) 

k. Fulls especials 
1. Repr. específiques 

Taula 2 (continuació) 

3 REDUCCIÓ DE DADES 

Any 
(Edat) 

3.1 Mesures de posició 3.2 Mesures de dispersió 3.3 Altres estadístics resum 3.4 Regressió i correlació 

1 
(11-12) 

a. Moda 1 
b. Mediana 1 
c. Mitjana 1 

a. Rang 
0. Dispersió 

2 
(12-13) 

e. Moda II 
f. Mitjana III 
h. Mediana II 

b. Quantils 1 

3 
(13-14) 

d. Mitjana II 
g. Mitjana IV 

c. Taxes brutes 

4 
(14-15) 

c. Quantils II 
d. Quantils III 
e. RIQ 
f. Desv. mitj. 1 
g. Desv. mitj. II 
h. Variància 1 
i. Desv. estànd. 1 
j. Desv. estànd. II 

a. índex 1 
b. índex II 
e. Taxa mortal 
d. Taxa natal 

b. Regressió 1 
c. Regressió II 
d. Estacionalitat 
e. Ajustament òptim 
g. Assoc. diagr disp. 

5 
(15-16) 

k. Variància II 
1. Variància III 
m. Variància IV 
n. Variància V 

h. Assoc. no param. 
f. mínim quadrats 
i. Regressió III 
j. Correlació 
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o Taula 2 (continuació) 

4 PROBABILITAT 

5 INTERPRETACIÓ 1 5 INTERPRETACIÓ 1 
Any 4.1 Assignació de 4.2 Manipulació de 4.3 Models i distribucions INFERÈNCIA 

(Edat) probabilitats probabilitats de probabilitat 

a. Freq. relativa n. Imparcialitat a. Lect taules 
b. Prob. ordinal 0. Simulació 1 b. Lect. diagrames 
c. Prob. 1 p. Simulació II c. Lect. sèries temp. 
d. Prob. II 
e. Prob. III 

q. Simulació III d. Dades sing. 
e. Comparació dades 1 

1 f. Prob. IV h. Lectura dades blvar. 
(11-12) g. Prob. V 

1. Biaix exper 
m. Aleatorietat 
n. Probab. combin. 
0. Recompte resultats 

1. Disseny 1 
u. Inter diagr 
V. Infer taules 
w. Infer grans mostres 
X. Campar valors 
z. Tendències 

h. Espai mostral a. Supòsits models g. No compar 
2 i. Esdeveniments r Dues mostres II 

(12-13) ¡. Prob. esdev. 
k. Prob. cond. 1 

0. Test estad. 
s. Dues mostres III 

g. Suma de probab. b. Uniforme 1 f. Compar. dades II 

3 c. Prob. condic. II c. Models prob. 1 k. Variab. estim. 

(13-14) d. Producte probab. 
e. Prob. esdev. indep. 
f. Diagr arbre 

aa. Projeccions 

Taula 2 (continuació) 

4 PROBABILITAT 
5 INTERPRETACIÓ 1 

INFERÈNCIA Any 
(Edat) 

4.1 Assignació de 
probabilitats 

4.2 Manipulació de 
probabilitats 

4.3 Models i distribucions 
de probabilitat 

5 INTERPRETACIÓ 1 
INFERÈNCIA 

4 
(14-15) 

/. Esdeveniments 
j. Prob. esdev. 
k. Prob. cond. 1 

d. Binomial i 
e. Binomial II 
f. Models prob. II 
g. Models prob. III 
h. Distr mostral 1 
i. M2stres de pobi. 

j. Estimació paràm. 
m. Tipus errors 1 
n. Tipus errors II 

5 
(15-16) 

j. Models prob. IV 
k. Uniforme II 
1. Normal 
m. Distr. mostral II 

p. Regió crítica 
q. Dues mostres 1 
t. Riscos 



Objectius per als alumnes 

La informació continguda a les Taules 1 i 2 dels apartats anteriors es pot resu
mir en una sèrie d'objectius que han d'assolir els alumnes durant l'interval dels 
11 als 16 anys. Es distingeix entre els alumnes que necessiten l'estadística no
més com una part més de la seva formació bàsica i els que l'estudien com una 
assignatura optativa dins del seu currículum. Caldrà ajustar aquests objectius 
per als alumnes que no encaixen exactament en aquestes dues categories (p. ex., 
els que segueixen assignatures optatives de matemàtiques, no específicament 
d'estadística). 

Per a cada nivell, els objectius s'han distribuït en: 

(a) Tècniques que els alumnes haurien de dominar. 

(b) Tècniques i conceptes que els alumnes haurien de tractar a través d'e
xemples. 

És important que la primera vegada que l'alumne s'enfronta a un nou con
cepte o tècnica, ho faci a partir d'exemples senzills. Posteriorment, hom podrà 
augmentar la dificultat dels exemples per tal que l'alumne aconsegueixi un co
neixement més profund del concepte que s'està tractant. 

Sempre que sigui possible, els exemples utilitzaran dades reals per tal que 
les conclusions que se'n derivin siguin també reals i, potencialment, útils. Pen
sem que els alumnes discapacitats poden assolir el 20% inferior del rang de les 
habilitats que es proposen. 

Objectius per a tots els alumnes (excepte els discapacitats) 

Nivell 1 

Els alumnes haurien de ser capaços de: 

Nl.A.Ol Efectuar un cens senzill d'una petita població perfectament defi
nida. 

N1.A.02 Extreure mostres aleatòries d'una petita població. 
N1.A.03 Obtenir mostres de distribucions de probabilitat com la que corres

pon al llançament d'un dau. 
N1.A.04 Generar nombres aleatoris i començar a utilitzar taules de nombres 

aleatoris. 
N1.A.05 Obtenir dades pròpies aplicant mètodes de recompte i mesura, i uti

litzar altres fonts de dades. 
N1.A.06 Construir taules de freqüències per recompte de dades pròpies i sa

ber llegir el contingut d'aquest tipus de taules. 
N1.A.07 Construir i llegir diagrames de barres corresponents a dades de ti-
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pus discret i a dades de tipus continu amb intervals de classe d'igual 
amplada. 

N1.A.08 Llegir pictogrames. 
N1.A.09 Construir diagrames de sectors senzills. 
Nl.A.lO Llegir sèries temporals. 
Nl.A.ll Trobar la moda, la mediana, la mitjana i el rang en conjunts petits 

de dades no agrupades. 
N1.A.12 Assignar probabilitats en casos d'equiprobabilitat dels esdeveni

ments elementals. 
NI.A.13 Assignar probabilitats a l'elecció aleatòria d'un ítem procedent 

d'una població finita. 
NI.A. 14 Utilitzar freqüències relatives per estimar probabilitats. 
NI .A. 15 Obtenir inferències senzilles a partir de taules i de diagrames de bar

res. 

Caldria introduir els alumnes en exemples sobre: 

Nl.LOl Dades de discretes i contínues (simples i aparellades). 
N1.L02 Alguns dels problemes derivats de l'agrupament de dades. 
N1.L03 Variabilitat entre mostres. 
N1.L04 Aleatorietat; connexió entre imparcialitat i aleatorietat. 
N1.L05 Ús de l'aleatorietat en el disseny estadístic d'experiments. 
N1.L06 Simplificació de taules. 
N1.L07 Pictogrames. 
NI .L08 Dispersió en una distribució. 
NI.1.09 Estabilització de les freqüències relatives. 
NI.LIO Utilització de paraules com "probable" i "improbable" en relació 

amb la probabilitat. 
Nl.Lll Biaixos en experimentacions (p. ex. dau "trucat"). 
N1.I.12 Recompte sistemàtic de resultats en casos senzills. 
N1.L13 Càlcul de probabilitats de combinacions senzilles d'esdeveniments. 
N1.L14 Utilització de la probabilitat en la realització i interpretació de si

mulacions senzilles. 
NLL15 Lectura de sèries temporals. 
N1.L16 Comparació de valors reals i valors esperats relatius a conjunts de 

dades que resulten directament comparables. 
N1.1.17 Comparació de dues mostres. 
N1.L18 Les mostres grans milloren les inferències. 
N1.L19 Pèrdua d'informació amb l'agrupament i la presentació de dades. 
N1.L20 Detecció de tendències. 
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Nivell 2 

Els alumnes haurien de ser capaços de: 

N2.A.01 Dibuixar i llegir diagrames de dispersió. 
N2.A.02 Simplificar taules. 
N2.A.03 Dibuixar pictogrames. 
N2.A.04 Tractar alguns problemes derivats del disseny de qüestionaris, 
N2.A.05 Utilitzar qüestionaris per recollir informació procedent d'una po

blació petita. 
N2.A.06 Dissenyar taules per resumir les dades recollides. 
N2.A.07 Saber trobar la classe modal. 
N2,A.08 Saber trobar d'una forma informal els quantils d'una distribució. 

Caldria introduir els alumnes en exemples sobre: 

N2.I.01 Resultats procedents d'altres qüestionaris no creats pel propi 
alumne. 

N2.I.02 La mitjana i la mediana de dades agrupades. 
N2.I.03 Els supòsits implícits en els models simples de probabilitat. 
N2.I.04 Motius pels quals dos conjunts de dades poden no ser comparables. 
N2.I.05 Estimació de paràmetres d'una població a partir de mostres. 
N2.I.06 Una primera aproximació als tests estadístics. 
N2.I.07 Obtenció d'inferències a partir de la comparació de dues mostres. 
N2.I.08 El concepte de risc en una situació de presa de decisions. 

Nivell 3 

Els alumnes haurien de ser capaços de: 

N3.A.01 Calcular la mitjana i la mediana de dades agrupades. 
N3.A.02 Identificar alguns dels problemes derivats de la realització de cen

sos efectuats sobre poblacions grans. 
N3.A.03 Mostres extretes de poblacions grans (p. ex. alunmes d'una escola). 
N3.A.04 Identificar possibles causes de biaixos en el mostreig. 
N3.A.05 Representar sèries temporals senzilles. 
N3.A.06 Construir i interpretar una piràmide de població. 
N3.A.07 Calcular i interpretar les taxes brutes de natalitat i de mortalitat. 
N3.A.08 Fer projeccions senzilles. 

Caldria introduir els alumnes en exemples sobre: 

N3.I.01 Censos realitzats sobre poblacions relativament grans. 
N3.I.02 Algunes tècniques de mostreig sobre poblacions grans. 
N3.I.03 Histogrames amb intervals de classe de diferent amplada. 
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N3.I.04 Mitjanes calculades a partir d'un canvi d'origen. 
N3.I.05 Comparació de dades quan aquestes no són directament comparables. 
N3.I.06 Variabilitat de les estimacions realitzades a partir de diferents mos

tres. 

Nivell 4 

Els alumnes haurien de ser capaços de: 

N4.A.01 Resumir el treball que realitza el Cens Nacional de Població. 
N4.A.02 Llegir diagrames de freqüència acumulada. 
N4.A.03 Calcular un índex numèric com una mitjana ponderada. 
N4.A.04 Interpretar índexs numèrics. 
N4.A.05 Dibuixar de forma aproximada línies de tendència i saber apreciar 

quan és procedent un ajust de tipus lineal. 
N4.A.06 Interpretar un diagrama de dispersió per mostrar el grau d'associa

ció entre dues variables. 
N4.A.07 Utilitzar el terme 'esdeveniment' i adjudicar probabilitats a esdeve

niments. 
N4.A.08 Utilitzar la llei additiva de les probabilitats per esdeveniments mú

tuament exclusius. 
N4.A.09 Utilitzar la regla del producte de probabilitats condicionades (amb 

l'ajuda de diagrames d'arbre). 
N4.A.10 Identificar sobre un exemple particular els dos tipus d'error que es 

poden cometre i discutir la importància relativa de cadascun d'ells. 

Caldria introduir els alumnes en exemples sobre: 

N4.I.01 Diagrames de freqüència acumulada per a dades agrupades. 
N4.I.02 Diferents corbes d'ajust i la idea de corba de millor ajust. 

Objectius per als alumnes de l'assignatura optativa d'estadística 

Ir any (Edat 11-12) 

Els alumnes haurien de ser capaços de: 

El.A.Ol Efectuar un cens senzill d'una petita població perfectament defi

nida. 
E1.A.02 Extreure mostres aleatòries d'una petita població. 
El .A.03 Obtenir mostres de distribucions de probabihtat com la que corres

pon al llançament d'un dau. 
El .A.04 Generar nombres aleatoris i començar a utilitzar taules de nombres 

aleatoris. 
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E1.A.05 Obtenir dades pròpies aplicant mètodes de recompte i mesura, i uti
litzar altres fonts de dades. 

ELA.06 Construir taules de freqüències per recompte de dades pròpies i sa
ber llegir el contingut d'aquest tipus de taules. 

E1.A.07 Construir i llegir diagrames de barres corresponents a dades de ti
pus discret i a dades de tipus continu amb intervals de classe d'igual 
amplada. 

E1.A.08 Llegir pictogrames. 
E1.A.09 Construir diagrames de sectors senzills. 
ELA. 10 Llegir sèries temporals. 
ELA. 11 Trobar la moda, la mediana, la mitjana i el rang en conjunts petits 

de dades no agrupades. 
ELA. 12 Assignar probabilitats en casos d'equiprobabilitat dels esdeveni

ments elementals. 
ELA.13 Assignar probabilitats a l'elecció aleatòria d'un ítem procedent 

d'una població finita. 
E1.A.14 Utilitzar freqüències relatives per estimar probabilitats. 
ELA.15 Buscar les probabilitats de combinacions senzilles d'esdeveniments 

elementals per simple addició de probabilitats. 
E1.A. 16 Obtenir inferències senzilles a partir de taules i de diagrames de bar

res. 

Caldria introduir els alumnes en exemples sobre: 

El.LOl Dades discretes i contínues (simples i aparellades). 
E1.L02 Alguns dels problemes derivats de l'agrupament de dades. 
ELL03 Variabilitat entre mostres. 
E1.L04 Aleatorietat; connexió entre imparcialitat i aleatorietat. 
ELL05 Ús de l'aleatorietat en el disseny estadístic d'experiments. 
ELL06 Simplificació de taules. 
ELL07 Pictogrames. 
E1.L08 Dispersió en una distribució. 
ELL09 Estabilització de les freqüències relatives. 
ELL 10 Utilització de paraules com "probable" i "improbable" en relació 

amb la probabilitat. 
ELL 11 Biaixos en experimentacions (p. ex. dau "trucat"). 
E1.I.12 Recompte sistemàtic de resultats en casos senzills. 
ELL13 Casos en els quals no resulta procedent l'assignació de probabilitats 

a partir de criteris d'equiprobabilitat o basats en la freqüència relativa. 
ELL 14 Utilització de la probabilitat en la realització i interpretació de si

mulacions senzilles. 
ELL 15 Comparació de valors reals i valors esperats relatius a conjunts de 

dades que resulten directament comparables. 
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E1.I.16 Comparació de dues mostres. 
El.1.17 Les mostres grans amilloren les inferències. 
El.1.18 Pèrdua d'informació amb l'agrupament i la presentació de dades. 
E1.I.19 Detecció de tendències. 

2n any (12-13 anys) 

Els alunmes haurien de ser capaços de: 

E2.A.01 Dibuixar i llegir diagrames de dispersió. 
E2.A.02 Simplificar taules. 
E2.A.03 Dibuixar pictogrames. 
E2.A.04 Tractar alguns problemes derivats del disseny de qüestionaris. 
E2.A.05 Utilitzar qüestionaris per recollir informació procedent d'una po

blació petita. 
E2.A.06 Dissenyar taules per resumir les dades recollides. 
E2.A.07 Saber trobar la classe modal. 
E2.A.08 Calcular la mitjana i la mediana d'un conjunt de dades a partir de la 

seva distribució de freqüències. 
E2.A.09 Saber trobar d'una forma informal els quantils d'una distribució. 
E2.A.10 Descriure l'espai mostral d'un fenomen aleatori simple. 

Caldria introduir els alumnes en exemples sobre: 

E2.I.01 Resultats procedents d'altres qüestionaris no creats pel mateix 
alumne. 

E2.I.02 Diferents escales de mesura que es poden utilitzar en la recollida de 
dades. 

E2.I.03 Els supòsits implícits en els models simples de probabilitat. 
E2.I.04 Canvi d'espai mostral per introduir el concepte de probabilitat con

dicionada. 
E2.I.05 Motius pels quals dos conjunts de dades poden no ser comparables. 
E2.I.06 Estimació de paràmetres d'una població a partir de mostres. 
E2.I.07 Una primera aproximació als tests estadístics. 
E2.I.08 Obtenció d'inferències a partir de la comparació de dues mostres. 

3r any (13-14 anys) 

Els alumnes haurien de ser capaços de: 

E3.A.01 Identificar alguns dels problemes derivats de la realització de cen
sos efectuats sobre poblacions grans. 

E3.A.02 Descriure algunes tècniques d'obtenció de mostres procedents de 
grans poblacions. 

E3.A.03 Mostres extretes de poblacions grans (p. ex. alumnes d'una escola). 
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E3.A.04 Identificar possibles causes de biaixos en el mostreig. 
E3.A.05 Estimar paràmetres d'una població a partir de mostres. 
E3.A.06 Dibuixar histogrames en el cas d'intervals de classe d'amplada des

igual. 
E3.A.07 Construir i interpretar una piràmide de població. 
E3.A.08 Calcular la mitjana previ canvi d'origen. 
E3.A.09 Calcular i interpretar les taxes brutes de natalitat i de mortalitat. 
E3.A.10 Sumar probabilitats en el cas d'esdeveniments incompatibles. 
E3.A.11 Multiplicar probabilitats (incloses les probabilitats condicionades) 

utilitzant, si cal, diagrames d'arbre. 
E3.A.12 Representar gràfiques de sèries temporals senzilles. 
E3.A.13 Fer projeccions senzilles. 

Caldria introduir els alumnes en exemples sobre: 

E3.I.01 Censos realitzats sobre poblacions relativament grans. 
E3.I.02 Comparació de dades quan aquestes no són directament compara

bles. 
E3.I.03 Variabilitat de les estimacions realitzades a partir de diferents mos

tres. 
E3.I.04 Diagrames de sectors en el cas que l'àrea del cercle és proporcional 

a la freqüència. 
E3.I.05 Mitjanes de dades agrupades calculades a partir d'un canvi lineal 

d'escala. 
E3.I.06 Probabilitat condicionada. 
E3.I.07 La distribució uniforme discreta com un model. 
E3.I.08 Models de probabilitat obtinguts a partir de combinacions senzilles. 

4t any (14-15 anys) 

Els alumnes haurien de ser capaços de: 

E4.A.01 Resumir el treball que realitza el Cens Nacional de Població. 
E4.A.02 Dibuixar de forma aproximada línies de tendència i saber apreciar 

quan és procedent un ajust de tipus lineal. 
E4.A.03 Dibuixar i llegir diagrames de freqüències acumulades en el cas de 

dades agrupades. 
E4.A.04 Estimar els quartils i el rang interquartílic. 
E4.A.05 Calcular la desviació mitjana en el cas de dades agrupades i sense 

agrupar. 
E4.A.06 Calcular un índex numèric com una mitjana ponderada. 
E4.A.07 Interpretar índexs numèrics. 
E4.A.08 Interpretar un diagrama de dispersió per mostrar el grau d'associa

ció entre dues variables. 
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E4.A.09 Calcular les taxes estandarditzades de natalitat i mortalitat. 
E4.A. 10 Calcular probabilitats del model binomial, ambp=\ll. 
E4.A. 11 Extreure una mostra procedent d'una distribució i comparar la mos

tra amb la distribució. 

Caldria introduir els alumnes en exemples sobre: 

E4.I.01 Els supòsits implícits en l'ajust lineal d'una distribució bivariant. 
E4.I.02 Diferents corbes d'ajust i la idea de corba de millor ajust. 
E4.I.03 Mitjanes mòbils i variacions estacionals. 
E4.I.04 Dispersió d'una distribució a partir del càlcul de la variància i la 

desviació estàndard (dades no agrupades). 
E4.I.05 Relació aproximada entre desviació estàndard i percentils. 
E4.I.06 El model binomial, amb p=\l2. 
E4.I.07 Models d'espais de probabilitat basats en proves independents i 

probabilitats condicionades. 
E4.I.08 Extraccions de mostres d'una població i comparació de la composi

ció de la mostra amb la distribució de probabilitat teòrica. 
E4.I.09 Estimació de paràmetres d'una distribució a partir de mostres. 

5è any (15-16 anys) 

Els alumnes haurien de ser capaços de: 

E5.A.01 Calcular i representar mitjanes mòbils. 
E5.A.02 Calcular la variància i la desviació estàndard d'un conjunt de dades. 
E5.A.03 Calcular la variància i la desviació estàndard en el cas de dades 

agrupades. 
E5.A.04 Calcular la recta de regressió. 
E5.A.05 Apreciar la diferència entre correlació i causalitat. 

Caldria introduir els alumnes en exemples sobre: 

E5.I.01 Ús de paper gràfic especial (p. ex., paper semilogarítmic). 
E5.I.02 Formes especials de representació de dades. 
E5.I.03 La regió crítica en un contrast d'hipòtesis. 
E5.I.04 Comparació de dues mostres fent servir un grup control. 
E5.I.05 Repercussió d'una transformació lineal en el càlcul de la variància 

i la desviació estàndard. 
E5.I.06 El concepte del mètode dels mínims quadrats en els problemes d'a

justs. 
E5.I.07 Una mesura no paramètrica de la correlació. 
E5.1.08 Models de probabilitat per a variables contínues. 
E5.I.09 Les distribucions uniforme i normal. 
E5.L10 Extracció de mostres procedents de distribucions contínues. 
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No tots aquests ítems figuren en tots els currículums de l'assignatura opta
tiva d'estadística. Els ítems que fan referència a la variància, als models de pro
babilitats més avançats, a la correlació i al càlcul de la recta de regressió poden 
resultar excessius per als alumnes de 16 anys. Aquesta és la nostra opinió. 
Creiem que és preferible suprimir-los dels currículums d'11-16 anys i deixar-
los per més endavant. 
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