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Breu contingut:

Introducció a les técniques estadístiques bàsiques més freqüents en l'àmbit de
Treball Social

Presentació:

Objectius: 

L'assignatura és un introducció a les técniques estadístiques bàsiques més
freqüents en l'àmbit de Treball Social. S'emfatitzen més els aspectes d'interpretació
i base lògica que els aspectes més numèrics. L'objectiu principal és donar una
base que permeti resoldre les situacions més simples, però habituals d'investigació
social. A més a més, l'assignatura ha de servir de base per l'assignatura de
Mètodes i Tècniques d'Investigació Social. A les classes teòriques es proposa una
exposició dels continguts del programa de l'assignatura i realització d'exercicis
numèrics. A les classes pràctiques, la finalitat és formar l'estudiant en: l'anàlisi de
dades des de una vessant aplicada.

Temari:

1.Definició de conceptes

1.1. Població

1.2. Mostres

1.3 Paràmetre i estadístic

1.4 Variable: escala i mètrica

1.5 Notació estadística: el sumatori

2. Distribucions de freqüència i la seva representació gràfica

2.1. Distribucions de freqüència de variables contínues

2.2. Histograma simple i acumulatiu

2.3. Polígon de freqüència simple i acumulatiu

2.4. Propietats de les distribucions representades gràficament

2.5. Distribucions de freqüència de variables amb escala nominal

3. Estadístics descriptius univariats

3.1. Tendència central




3.2. Variabilitat

3.3. Asimetria

3.4. Qurtosi

3.5. Posició en la mostra

4. Transformació de puntuacions

4.1. Puntuacions directes, diferencials i típiques

4.2. Propietats de les puntuacions

4.3. Transformacions a escales arbitràries

5. Distribucions de Probabilitat

5.1. Alguns conceptes de probabilitat

5.2. Distribució binomial

5.3. Distribució normal

5.4. Utilització de les taules de la distribució normal

5.5. Altres distribucions

6. Inferència estadística en poblacions infinites

6.1. Conceptes introductoris

6.2. Inferència de m amb s2 coneguda

6.3. Inferència de m amb s2 desconeguda

6.4. Inferència sobre proporcions

6.5. Inferència no paramètrica

Forma d'avaluació:

Tipus d'avaluació: Examen de resposta múltiple i examen de problemes. La nota
final serà el promig dels dos exàmens. Per fer el promig, tots dos exàmens han
d'estar aprovats.
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Observacions:

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica i pràctica a l'aula d'informàtica

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català


