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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Altres:
     NURIA PEREZ ALVAREZ - A
     CARLES SERRAT PIE - A

Responsable: CARLES SERRAT PIE

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

715 - EIO - Departament d'Estadística i Investigació Operativa
749 - MAT - Departament de Matemàtiques

2015

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA (Pla 2013). (Unitat docent 
Optativa) 

5 Idiomes docència:  Anglès

Unitat responsable: 200 - FME - Facultat de Matemàtiques i Estadística

Titulació:

Professorat

Específiques:

Transversals:

3. CE-1. Capacitat per a dissenyar i gestionar la recollida d'informació, així com la codificació, manipulació, 
emmagatzematge i tractament d'aquesta informació.
4. CE-3. Capacitat per a formular, analitzar i validar models aplicables a problemes d'índole pràctica. Capacitat de 
seleccionar el mètode i/o tècnica estadística o d'investigació operativa més adequada per aplicar aquest model a cada 
situació o problema concret.
5. CE-4. Capacitat de fer servir els diferents procediments d'inferència per a respondre preguntes, identificant les 
propietats dels diferents mètodes d'estimació i els seus aventatges i inconvenients, adaptats a una situació concreta i 
en un context específic.
6. CE-6. Capacitat per a fer servir el software més adequat per a realitzar els càlculs necessaris a la resolució d'un 
problema.
7. CE-7. Capacitat per a comprendre articles d'estadística i investigació operativa de nivell avançat. Conèixer els 
procediments d'investigació tant per a la producció de nous coneixements com per a la seva transmissió.
8. CE-8. Capacitat de discutir la validesa, l'abast i la rellevància d'aquestes solucions i saber presentar i defensar les 
conclusions.
9. CE-9. Capacitat per a implementar algoritmes d'estadística i investigació operativa.

Capacitats prèvies

Les capacitats prèvies desitjables són les derivades de la formació en estadística matemàtica i probabilitat que 
habitualment els estudis de grau proporcionen. Dues referències que poden ajudar a preparar l'assignatura en la fase 
preliminar són: 
Gómez, G. (2002) Estadística Matemàtica 1 (Teoria). Apunt de la FME. Universitat Politècnica de Catalunya.
Gómez, G, Nonell, R i Delicado, P. (2002) Estadística matemàtica 1. (Problemes). Apunts de la FME. Universitat 
Politècnica de Catalunya

Horari: Es farà públic a l'inici del quadrimestre.

Horari d'atenció
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Les dades longitudinals, al combinar informació de la variabilitat entre-unitats i de l'evolució i variació intra-unitats 
representen, per la seva freqüència i rellevància, un repte tant per a l'estadístic professional com per al desenvolupament 
teòric.

L'objectiu del curs és, d'una banda, desenvolupar el marc teòric propi i, de l'altra, posar en pràctica els coneixements 
adquirits mitjançant l'ús de programari estadístic R.

1. 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.
2. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en 
consonància amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 125h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

30h  

0h 

15h  

0h 

80h  

  24.00% 

   0.00% 

  12.00% 

   0.00% 

  64.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

El curs és de caràcter pràctic i amb orientació PBL (Project/Problems Based Learning). 

Concretament:
a) exposar les necessitats metodològiques mitjançant l'anàlisi de dades reals, 
b) desenvolupar el model teòric (l'èmfasi principal es posaria en la modelització i la interpretació, i, secundàriament, en 
les demostracions dels resultats) 
c) tornar a les dades per a fer l'anàlisi.

El desenvolupament de les pràctiques és en R.

Metodologies docents
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Continguts

Model Lineal (LM) i Model Lineal Generalitzat 
(GLM).

Model Lineal Mixt amb Efectes Aleatoris (LMM). 

Equacions Generalitzades d'Estimació (GEE).

Model Lineal Mixt Generalitzat (GLMM).

Dedicació: 25h 

Dedicació: 25h 

Dedicació: 25h 

Dedicació: 25h 

Grup gran: 6h 
Grup petit: 3h 
Aprenentatge autònom: 16h 

Grup gran: 6h 
Grup petit: 3h 
Aprenentatge autònom: 16h 

Grup gran: 6h 
Grup petit: 3h 
Aprenentatge autònom: 16h 

Grup gran: 6h 
Grup petit: 3h 
Aprenentatge autònom: 16h 

Model Lineal (LM) i Model Lineal Generalitzat (GLM).

Model Lineal Mixt amb Efectes Aleatoris (LMM).

Equacions Generalitzades d'Estimació (GEE).

Model Lineal Mixt Generalitzat (GLMM).

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:
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- Una part de la nota prové de les pràctiques realitzats durant el curs (50%)
- La prova final consistirà en una part teòrica (25%) i una d'anàlisi de dades (25%)

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Per a les pràctiques del curs (50%). 

Són obligatòries, en anglès i es realitzaran en grups de 2-4 estudiants. Consistiran en l'anàlisi d'un conjunt de dades, 
reportant una memòria, els procediments de software que s'hagin utilitzat i una defensa del treball a classe amb suport 
digital. En l'avaluació es tindrà en compte en un 10% l'autoavaluació i l'avaluació entre iguals dels diferents grups.

Prova final (50%)

Part 1
Part 1.1 (30 minuts, 12.5%) Prova tipus test monoresposta sobre aspectes teòrics i/o metodològics del curs. Hi ha 4 
preguntes, amb 3 possibles respostes (només una de correcta) i amb penalització del 50% les respostes incorrectes.

Part 1.2 (60 minuts, 12.5%) Resposta a 4 preguntes de desenvolupament sobre aspectes teòrics i/o metodològics del 
curs.

En aquesta primera part de l'examen l'estudiant NO pot disposar del material del curs; només elements d'escriptura i 
calculadora.

Part 2 (90 minuts, 25%) Prova pràctica d'anàlisi de dades. 

En aquesta segona part de l'examen l'estudiant pot disposar de tot el material del curs (en suport paper i/o digital).

Introducció a l'anàlisi amb Valors No Observats 
(Missing Data Analysis).

Dedicació: 25h 

Grup gran: 6h 
Grup petit: 3h 
Aprenentatge autònom: 16h 

Introducció a l'anàlisi amb Valors No Observats (Missing Data Analysis).
Descripció:
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