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Nom i cognom de l’estudiant i Codi 
 
 

Prova d’avaluació continuada 5. Intervals de confiança i contrastos d'hipòtesi de 
dues mostres, ANOVA i el contrast de les taules de contingència. 

 
 
Criteris d’avaluació 
 
Les preguntes curtes valen un punt cadascuna i els problemes tres punts cadascun. S'han de desenvolupar i 
raonar les respostes i s'ha de demostrar agilitat utilitzant el llenguatge de l'assignatura. Això inclou tant els 
problemes com les preguntes. 
 
 
Format i data de lliurament 
 

El nom del fitxer que contingui la PAC 5 resolta de l‘estudiant Miquel Surià Castells i de l’assignatura de 
Fonaments d’Estadística tindrà el següent format: 01501_PAC5_suria_castells.doc o bé 
01501_PAC5_suria_castells.pdf. Recordeu que els cognoms s’escriuran sense accents i que aquest nom ha de 
figurar en l’espai corresponent de la primera pàgina i als peus de pàgina de tot el document de respostes.  

Les proves d’avaluació continuada s’han de presentar en el Registro d’Avaluació Continuada (RAC) que es 
troba en la part superior de l’aula, en un únic fitxer en formato WORD o PDF. El darrer dia per a presentar 
aquesta activitat és el proper 25 de maig de 2018.  
 
 
Enunciat 
 
Per aquesta PAC farem servir dos fitxers: 

• Un fitxer de dades per analitzar, que tenim en dos formats (treballadors.xlsx i treballadors.RData). 
• Una taula amb els paràmetres personalitzats per resoldre la vostra PAC, diferents per cadascú 

(01501_PAC5_dades.pdf). Aquí hi trobareu les dades que us corresponen fent servir el codi que 
trobareu penjat al tauler de la vostra aula. 

 
Als fitxers treballadors.xlsx i treballadors.RData hi tenim recollides dades sobre una mostra representativa de 
treballadors de grans empreses de la República de Simbòmbia. Per cada treballador hem recollit les següents 
variables: 

• Empresa: Nom de la companyia on treballa. 
• Categoria: Categoria laboral 
• Antiguitat: Antiguitat a l’empresa a l’inici de l’any 2017, en anys. 
• Sou: Ingressos totals percebuts durant l’any 2017, en corones simbombeses. 

 
NOTA: Per a cadascun dels problemes de contrastos, haurem de solucionar-los seguint aquests passos: 

i. Plantejament del contrast d’hipòtesis: definició de les hipòtesis nul·la i alternativa 
ii. Expressió de l’estadístic de contrast, així com de la distribució que segueix 

iii. Quantificació de l’estadístic i conclusió calculant el p-valor o per al nivell de significació α donat 
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PREGUNTES 
 
1 i 2. Per les preguntes 1 i 2 respongueu el “Qüestionari PAC5” que trobareu a l’espai “Moodle2” de l’aula. Teniu 
el mateix temps que per lliurar la PAC i fins aleshores podeu canviar les vostres respostes (podeu fer tants 
intents com vulgueu i s’avalua només l’últim). No cal que inclogueu res del qüestionari en aquest document de 
resposta de la PAC. 

 
3.- Podem afirmar que els treballadors de la companyia empresa1 tenen un sou de mitjana més elevat que 
els de la companyia empresa2? Decidiu amb un nivell de significació del 5%. 

Nota 1: Vegeu el Mòdul 8 "Contrast de dues mostres", i la Fitxa F003 "Contrast de dues mostres". 
 
Nota 2: Per a treballar amb només dues companyies, és convenient seleccionar-les amb el menú Dades > 
Taula de dades activa > Fes un subconjunt de la taula de dades activa. Al camp «Expressió de selecció» 
hi podeu posar empresa =="empresa1" | empresa =="empresa2"  (no oblideu de posar-lo entre cometes i 
canviar empresa1i empresa2 pel nom de les vostres empreses). És aconsellable que li doneu un nom diferent 
a la taula resultant (camp "Nom de la nova taula de dades", per exemple DuesEmpreses) per tal de conservar 
també la taula completa, ja que més endavant la tornarem a necessitar. 
 
Nota 3: Si no teniu activada l’opció d’RCommander corresponent al contrast que voleu fer, proveu en primer 
lloc d’executar la comanda DuesEmpreses$empresa=droplevels(DuesEmpreses$empresa) i després de 
refrescar la taula mitjançant el menú Dades > Taula de dades activa > Refresca la taula de dades activa 
 
Nota 4: Fixeu-vos bé l’ordenació que fa R de les dues empreses, ja que és molt important a l’hora de definir les 
hipòtesis unilaterals. Podeu fer una descriptiva per veure quina empresa posa primera i quina segona. 
 
 
 
4.- Sense fixar-nos amb les diferències entre els sous mitjans, podem afirmar que les variabilitats poblacionals 
dels sous de les companyies empresa1 i empresa2 són diferents? Decidiu amb un nivell de significació del 
10%. 

Nota: Vegeu el Mòdul 9 "Contrast de variàncies" i la Fitxa F005 "Contrast de la variància". 

 

 
 
EXERCICIS 
1.- Volem estudiar l’estructura de les categories dels treballadors de les companyies empresa1 i empresa2.  
Més concretament, volem contrastar si les variables empresa i categoria laboral són independents i si la 
proporció de treballadors de la categoria tipus1 és igual en l’empresa1 que en l’empresa2. 
 
Nota 1: Vegeu la Fitxa 023 Taules de contingència, el cas pràctic i la bibliografia complementària “Anàlisi 
bivariable entre dues variables qualitatives: taules de contingència“ per a la primera part i la Fitxa F003 "Contrast 
de dues mostres" i el Mòdul 8 "Contrast de dues mostres" per a la segona part. 

Nota 2: Per a la segona part, elaboreu la taula de contingència de les variables empresa i categoria i busqueu 
quina proporció de treballadors de la categoria tipus1 hi ha a l’empresa1 i quina proporció de treballadors a 
l’empresa2 

a) Plantegeu el contrast d’independència de les dues variables indicant quines són les hipòtesis del 
contrast, quin és l’estadístic de contrast i la distribució que segueix. 

b) Indiqueu el p-valor del contrast i la decisió que es prendria amb un nivell de significació de l’1%. 

c) Si volguéssim fer un contrast sobre la igualtat de proporcions poblacionals de la categoria tipus1 en 
les dues empreses, quin valor tindria l’estadístic de contrast? (No cal que realitzeu el contrast). 
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2. Fixem-nos ara només amb els treballadors de la companyia empresa1. Estem interessats en estudia si ha 
diferències estadísticament significatives de sou entre les diferents categories de l’empresa 

Nota 1: Vegeu el Mòdul 12 "Anàlisi de la Variància", i la Fitxa F025 "Anàlisi de la variància amb un factor 
controlat". 

Nota 2: Per treballar amb les dades de només l’empresa1, és convenient eliminar de la taula les dades de 
l’empresa2. Podeu fer-ho amb Dades > Taula de dades activa > Fes un subconjunt de la taula de dades 
activa. Al camp «Expressió de selecció» hi podeu posar empresa=="empresa1" (no oblideu de posar-lo entre 
cometes). És aconsellable que li doneu un nom diferent a la taula (camp "Nom de la nova taula de dades") per 
tal de conservar també la taula amb dues empreses.  

a) A nivell descriptiu, elaboreu un resum numèric i un de gràfic per a descriure la variable sou dels 
treballadors de la companyia empresa1 segons les diferents categories laborals. Quines semblances i 
diferències hi aprecieu? 

b) Anem a realitzar un contrast per saber si la població d’on hem extret la mostra anterior, presenta o no 
diferències en relació al sou. Quines són les hipòtesis del contrast, quin és l’estadístic de contrast i 
quina és la distribució que segueix? Justifiqueu els graus de llibertat. 

c) Quin valor té l’estadístic de contrast i quina decisió preneu per als nivells de significació 0.01 i 0.10? 
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