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Introducció

L’assignatura Anàlisi de dades en l'Administració pública està adreçada als estu-

diants del grau de Gestió i Administració Pública. 

Els estudis de Gestió i Administració Pública ofereixen múltiples sortides pro-

fessionals que requereixen el tractament i l'anàlisi de les dades relatives a la so-

cietat i a les organitzacions privades i públiques per tal d'avaluar-ne les

necessitats i el seu funcionament.

En general, l’estadística ha esdevingut una eina imprescindible en el camp de

les ciències socials, en els treballs de recerca i a l’hora de desenvolupar profes-

sionalment tasques relacionades amb la gestió, la interpretació de dades i la

presa de decisions. 

Aquests materials introdueixen els conceptes estadístics més necessaris en la

seva formació, utilitzant un enfocament pràctic i aplicat. En aquest sentit, es

dóna prioritat a l’adquisició de conceptes i mètodes aplicats, evitant l’ús d’un

formalisme matemàtic excessiu. A priori, no es necessiten coneixements previs

d’estadística, ja que aquesta assignatura es tractarà des de zero i suposant que

l’estudiant no ha treballat mai en aquest camp. 

El material didàctic està constituït per cinc mòduls:

1. “Estadística descriptiva”, que inclou una introducció a l’estadística i a la

descripció de dades mitjançant taules, gràfics i estadístics, i també al concepte

de probabilitat i de distribució de probabilitat.

2. “Inferència d’informació per a una població”, que inclou distribucions, in-

tervals i contrastos.

3. “Inferència d’informació per a dues poblacions”, sobre els contrastos d’hi-

pòtesis per a dues poblacions.

4. “Relació entre variables: causalitat, correlació i regressió”, que inclou mo-

dels de regressió simple (lineal, quadràtica i cúbica).

5. “Introducció al disseny i anàlisi d’enquestes”, sobre les aplicacions estadís-

tiques a la selecció de mostres i a l’anàlisi de qüestionaris.
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Objectius

L’objectiu fonamental és introduir l’estudiant en l’ús de la metodologia esta-

dística per a descriure i compilar dades, construir mostres aleatòries vàlides,

comprovar hipòtesis i elaborar models estadístics.

A grans trets, les competències que es pretenen assolir són:

1. Entendre la importància de l’estadística en la societat moderna.

2. Aprendre a organitzar i resumir de manera descriptiva un conjunt de dades

d’una mostra mitjançant gràfics, taules de freqüències i estadístics.

3. Comprendre el concepte de probabilitat d’un esdeveniment i descobrir-ne les

principals propietats i aplicacions.

4. Conèixer les principals distribucions estadístiques que s’usen per a modelar

el comportament de variables discretes i contínues, i utilitzar-les en proves

d’hipòtesis.

5. Aplicar i interpretar la inferència estadística en poblacions.

6. Entendre la importància de les enquestes i els qüestionaris en la societat de

la informació i conèixer-ne l’elaboració i l’aplicació.

7. Aprendre a usar programari estadístic i d’anàlisi de dades com a instrument

bàsic en l’aplicació pràctica dels conceptes i les tècniques estadístiques.
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Continguts

Mòdul 1

Estadística descriptiva univariant

Alicia Vila, Ángel A. Juan i Patricia Carracedo 

1. Introducció a l’estadística

2. Descripció de dades mitjançant taules i gràfics

3. Descripció de dades mitjançant estadístics

4. El concepte de probabilitat

5. Distribucions de probabilitat discretes

6. Distribucions de probabilitat contínues

Mòdul 2

Inferència d'informació per a una població

Blanca de la Fuente i Patricia Carracedo

1. Distribucions mostrals i teorema central del límit

2. Distribució de la mitjana mostral

3. Distribució de la proporció mostral

4. Distribució de la variància mostral

5. Intervals de confiança per a una població

6. Contrastos d’hipòtesi per a una població

Mòdul 3

Inferència d’informació per a dues poblacions o més 

Blanca de la Fuente, Ángel A. Juan i Patricia Carracedo

1. Contrastos d’hipòtesi per a dues poblacions

2. Comparació de grups mitjançant ANOVA

Mòdul 4

Relació entre variables: causalitat, correlació i regressió

Blanca de la Fuente i Patricia Carracedo

1. Relació entre variables

2. Anàlisi de la correlació

3. Models de regressió simple

4. Models de regressió múltiple

Mòdul 5

Introducció al disseny i anàlisi d’enquestes

Ángel A. Juan, Alicia Vila i Patricia Carracedo

1. Disseny de qüestionaris

2. Disseny i selecció de la mostra

3. Anàlisi de qüestionaris: estudi parcial d’un cas
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