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ASSIGNATURA: Estadística Aplicada  

ESTUDIS: Com Aud, Per, Pub RP 

CODI: ESA 

 
TIPUS: Obligatòria     CURS: 2    SEMESTRE: 2Q  
CRÈDITS hores/setmana: 5 crèdits 
CRÈDITS ECTS: 4 crèdits 
PROFESSOR: Lc. Enric Mur, Dr. Jordi A. Jauset 
IDIOMA: Català, Castellà 
 
 
PREREQUISITS:  
 
CONEIXEMENTS PREVIS:  
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT:  
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA: 
 
L'assignatura està estructurada en dos blocs corresponents a l'Estadística descriptiva i 
l’Estadística inferencial. Es posa èmfasi en la seva utilitat mitjançant exemples teòrics i 
pràctics. Les sessions teòriques es poden complementar amb el visionat de diversos 
documentals a fi que l'alumne conegui la incidència de l’Estadística en el món real 
empresarial, social i científic. 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
 
Els objectius principals són els següents: 
 

1 - Adquirir els coneixements bàsics sobre el tractament de dades en general. 
  

2 - Iniciar a l'estudiant en els principis estadístics bàsics, disseny dels estudis 
d'investigació, tècniques de selecció de mostres, càlculs d'errors i mides, així com la seva 
aplicació i utilitat dins del món de la comunicació. 

 
3 - Assolir coneixements de la terminologia àmpliament utilitzada en l'anàlisi estadística. 

 
4 - Aplicació i interpretació de l'anàlisi estadística en els mitjans de comunicació 
(enquestes, audiències, EGM, etc.) 

 
CONTINGUTS:  

I. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

1. Introducció i conceptes bàsics 

2. Representacions gràfiques 

3. Paràmetres de centralització i de posició 

4. Paràmetres de dispersió 

5. La distribució normal 



CODI ASSIGNATURA   Pàg 2 de 2 
 

 
    

6. Aplicacions: 

6.1. Càlculs i interpretació de percentatges 

6.2. Anàlisi comparativa de dades (resultats d’enquestes) 
 

6.3 Audiències de televisió: rating i share 

II. ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

7. Introducció a la teoria de mostres: conceptes bàsics 

8. Tècniques de selecció de mostres: classificació,  avantatges i inconvenients 

9. El teorema del límit central i les seves aplicacions 

10. Disseny d’estudis d’investigació amb mostres: càlculs d'errors i mides. Interpretació 
dels resultats  

 
METODOLOGIA: 
 
Es fa una exposició del tema teòric (classes magistrals) que es complementa amb diversos 
exemples pràctics que es resolen a classe i d’altres que es proposen per a casa. També, si 
s’escau, es duen a terme petits debats, que tenen a veure amb la interpretació dels resultats 
i la seva aplicació pràctica a la vida real. 
 
Els alumnes, fora de classe, tenen que complementar l’estudi consultant la bibliografia 
recomanada i resolent un recull de problemes proposats pels professors i tots els que ells 
trobin pels seus propis mitjans. 
 
AVALUACIÓ: 
 
C. Exàmens tipus test 
 
La prova, tipus test, constarà d’una part teòrica i una altra amb casos pràctics. Tindrà en 
compte els diversos continguts de l'assignatura, i s'indicarà, mitjançant la ponderació 
corresponent, la  seva repercussió en la nota final.  
 
Habitualment, les qüestions pràctiques es basen amb articles de premsa i/o treballs reals. A 
la darrera classe es mostra i es resol un exemple d’un examen anterior a fi que els alumnes 
coneguin el model del mateix.  
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 
Objectiu 1: 
 

� L’estudiant ha de demostrar que té un coneixement bàsic del tractament de dades en 
general. 

 
 
Objectiu 2: 
 

� L’estudiant ha de demostrar que ha assolit uns coneixements bàsics en relació amb el 
disseny dels estudis d'investigació, les tècniques de selecció de mostres, els càlculs 
d'errors i mides, i la seva aplicació pràctica. 
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Objectiu 3: 
 
� L’alumne ha de demostrar que coneix amb profunditat la terminologia i significat dels 

termes utilitzats amb l’anàlisi estadística. 
 
Objectiu 4: 
 
� L’alumne ha de demostrar una correcta interpretació en aquells treballs i/o informes 

habituals en el món del periodisme i la comunicació: enquestes, audiències, resultats 
EGM, etc.  
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SIERRA, R. Técnicas de investigación social. Madrid: Paraninfo, 1994 
 
BIBLIOGRAFIA I/O MATERIAL COMPLEMENTARI: 
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Conjunt d’exercicis proposats pels professors de l’assignatura. 
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