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Breu contingut:

La finalitat d'aquesta assignatura serà aprendre a ordenar la informació econòmica
per poder aprofitar-la millor i per seleccionar les mesures més representatives. 

Presentació:

OBJECTIU DE L'ASSIGNATURA
Els objectius principals de l'assignatura són l'extracció de les característiques més
rellevants de la informació econòmica proporcionada. L'alumne haurà de ser capaç
de descriure les dades proporcionades a partir d'aquestes característiques i
extreure'n les conclusions addients.

Temari:

TEMA 1: INTRODUCCIÓ
1. Concepte i contingut de l' Estadística
2. Estadística econòmica
3. Estadística descriptiva
4. Inferència estadística
5. Concepte estadístic de població, mostra i individu
6. Variables estadístiques. Classificació
7. Fases del procés estadístic
8. Precisió en els càlculs, arrodoniment, dígits significatius

TEMA 2: ANÀLISI DESCRIPTIVA DE LES DADES
1. Distribució de freqüències d'una variable
2. Reducció de dades, agrupació en intervals
3. Representacions gràfiques
4. Paràmetres poblacionals. Mesures i estadístics mostrals
5. Mesures i estadístics de posició: mesures de tendència central
6. Mesures de posició no centrals: quartils, decils i percentils
7. Mesures de variabilitat o dispersió
8. Forma d'una distribució: asimetria i curtosi
9. Mesures de concentració: Índex de Gini i corba de Lorenz

TEMA 3: TRACTAMENT DESCRIPTIU BIDIMENSIONAL
1. Introducció al tractament bidimensional
2. Distribucions marginals i condicionades
3. Moments en distribucions bidimensionals: covariància
4. Independència, dependència estadística, dependència funcional
5. Concepte de regressió lineal simple. Criteri de mínims quadrats
6. Bondat de l' ajust: variància residual, coeficient correlació lineal
7. Interpolació y predicció
8. Funcions reductibles a la forma lineal
9. Càlcul d'elasticitats

TEMA 4: NÚMEROS ÍNDEXS I TAXES DE VARIACIÓ
1. Definició d'un índex i les seves aplicacions



2. Índexs simples i compostos
3. Índexs complexes de preus ponderats i no ponderats
4. Propietats dels índex. Enllaços i canvis de base
5. Índexs de valor. Com deflactar sèries econòmiques
6. Taxes de variació

Forma d'avaluació:

L'alumne serà avaluat mitjançant tres proves que es realitzaran durant el curs. La
data de les proves serà comunicada als alumnes amb un mínim de tres setmanes
d'antelació.
La data de l'última prova coincidirà amb la data de l'examen final de
l'assignatura, un cop acabat el quadrimestre. La segona convocatòria serà al
Setembre i mitjançant un examen únic.
En la qualificació global de l'assignatura es tindrà també en consideració les
pràctiques voluntàries realitzades per l'avaluat.
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Pàgines web d'interès:

- www.idescat.es
- www.ine.es
- www.mfom.es

Observacions:

MÈTODE DOCENT
L'assignatura té una orientació fonamentalment pràctica. Durant el curs es
proporcionaran les eines teòriques necessàries per resoldre els casos pràctics
proposats a classe.
Una tercera part de la docència setmanal es durà a terme a l'aula de docència
d'informàtica, on es resoldran supòsits pràctics mitjançant el programa Excel.

Pràctiques
Durant el curs, es proposaran pràctiques a realitzar de forma voluntària pels
alumnes. 
Aquestes pràctiques es valoraran en la qualificació global de l'assignatura.

Atenció personalitzada
Els alumnes tindran un horari d'atenció presencial, del què s'informarà el dia d'inici



de les classes. Alhora, tindran la possibilitat d'adreçar les seves consultes
mitjançant correu electrònic.


