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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Altres:
     MARTA PÉREZ CASANY - A

Responsable: MARTA PÉREZ CASANY

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

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:
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.

Capacitats prèvies

De Probabilitat i  Estadística bàsica: Els estudiants han de tenir coneixements bàsics sobre models de probabilitat, sobre 
els mètodes d'estimació de màxima versemblança i moments, i sobre  la teoria bàsica dels test d'hipòtesis. 

D'anàlisi Matemàtica: Els estudiants han de tenir clars els conceptes  relatius a les sèries de termes positius i a les 
funcions reals de variable real,  corresponents a un curs bàsic d'anàlisi matemàtica.

De modelització: No és indispensable però seria convenient tenir clar el concepte de model lineal. 

Requisits

L'estudiant ha d'haver cursat i aprovat, com a mínim,  un curs bàsic de Probabilitats i Estadística i un d'Anàlisi Matemàtica
corresponents a una titulació de  GRAU

Horari: dimecres i divendres de 10.00 a 12.00h i a  petició de l'estudiant.

Horari d'atenció
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L'objectiu bàsic de l'assignatura és que l'estudiant es familiaritzi amb els diferents model i  tècniques existents per tal 
d'analitzar variables resposta de recompte. A les sessions de teoria i problemes es treballaran els models sense 
covariants. A les sessions pràctiques es treballaran bàsicament els models amb covariants que, per la seva complexitat, 
requereixin l'ús d'un programari estadístic. 

*  

Capacitats a adquirir:

L'estudiant al final de curs ha de ser capç d'identificar la distribució de probabilitat associada a la seva variable resposta. 
També ha de ser capaç d'ajustar dades reals tant si intervenen covariants com si no, i de treure conclusions de les seves 
anàlisis.

Transversals:

9. CE-9. Capacitat per a implementar algoritmes d'estadística i investigació operativa.

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

Teoria:
 
El curs constarà de sessions de teoria  en les que la professora exposarà els principals conceptes que cal que l'estudiant 
assoleixi, i l'estudiant anirà participant plantejant les preguntes que li sorgeixin, responent les preguntes proposades per 
la professora, aixó com resolent petits exercicis que es vagin plantejant al transcurs de la sessió.
També a les sessions de teoria es discutiran al llarg del curs entre quatre i cinc articles de recerca que hauran treballat els
estudiants amb anterioritat.

Problemes:
A les sessions de problemes els estudiants resoldran els problemes que amb anterioritat els hi hagin sigut indicats. 
Aquestes sessions caldrà que l'estudiant les prepari prèviament a casa.

Pràctiques:
Al llarg del curs es realitzaran diverses sessions pràctiques amb el paquet estadístic R. En elles s'analitzaran diferents 
situacions amb dades reals.

Metodologies docents
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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
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Continguts

Distribucions discretes clàsiques: gènesi i propietats principals.

Tres problemes reals: impossibilitat d'observar el zero, zero-inflaxió i sobredispersió

Models amb covariants: regressió logística i models log-lineals.

Taules de contingència.

Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:

Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:

Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:

Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:

Distribucions binomial, Bernouilli i Poisson. Teorema de Moivre. La Poisson com a límit de binomials. Distribució 
multinomial.  
Relació entre la multinomial i la Poisson. Distribucions geomètrica i hypergeomètrica. Distribució power law

Impossibilitat d'observar el zero. distribucions positives i truncades en general. Excés de probabilitat en el zero.  
Models zero-modificats. Ïndex de zero-inflacció. Models ZIB i ZIP. Excés de variància. Concepte de 
sobredispersió. coeficient de variació. Distribucions mixtura amb distribució de barreja continua i discreta. 
Concretament s'estudiaran els models: beta-binomial, binomial-negatiu, Poisson-Invers-Gaussià i Tweedie-
Poisson. Tests de sobredispersió de Poisson, test U i test de Tiago de Oliveira. Distribucions ponderades, cas 
particular de la versió size-biased.

Breu repàs dels models lògit, pròbit i complementari log-log per a respostes binàries i dels models log-lineals per 
a variables recompte.   Regressió binària utilitzant la binomial negativa estesa (Prentice, 1986). Regressió 
logística utilitzant la binomial negativa i la tècnica de quasiversemblança. Tests per sobredispersió per models 
amb covariants (Dean i Lawless 1989, Dean 1992).   Tests score per a zero-inflació en els models binomial i 
Poisson (Deng i Paul 2000, Ridout, Demétrio i Hinde, 2001).

Com sorgeixen les taules de contingència? Objectius en l'anàlisi d'una taula de contingència. La multinomial, la 
hipergeomètrica, la binomial i la de Poisson vistes com a distribucions dels valors d'una taula de contingència. 
Anàlisi d'una taula de contingència mitjançant  regressió logística. Anàlisi d'una taula de contingència mitjançant 
un model log-lineal. Combinació de la informació de diverses taules de contingència 2 × 2.  Independència en 
taules de contingència de tres factors.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:



Última modificació: 27-04-2016

200613 - ADD - Anàlisi de Dades Discretes

Universitat Politècnica de Catalunya5 / 5

L'estudiant al llarg del curs haurà de llegir diversos articles. D'aquests, haurà  d'entregar un report de dos, i un haurà de 
presentar-lo oralment a classe.

La nota final provindrà un 40% de la qualificació obtinguda a l'examen final. Un altre 40% s'obtindrà de promitjar les tres
notes corresponents als dos reports d'articles i a la presentació oral realitzada a classe. El 20% restant el posarà el 
professor en base a la participació de l'estudiant a classe i en base el grau d'acompliment de les tasques encomanades. 

Sistema de qualificació

Bibliografia
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