
TEMA 1: INTRODUCCIÓ A LA BIOESTADISTICA!!
1. INTRODUCCIÓ A LA BIOESTADÍSTICA!!
• L'estadística forma part del procés d'investigació en les ciències que es caracteritzen per presentar 

variabilitat en la resposta, és a dir en l'estudi de !
• fenòmens aleatoris. !
• En estudis de salut dels fenòmens són aleatoris (al repetir l'experiment en les mateixes condicions sabem 

quins poden ser els possibles resultats però !
• no el resultat). !

- Per exemple: Un tractament, aplicat a diversos individus amb idèntica patologia, produeix diferents 
respostes: Uns es curen, altres empitjoren, mentre que altres fan rebutjos ... !

- "La Bioestadística [...] ensenya i ajuda a investigar en totes les àrees de les Ciències de la Vida on 
la variabilitat no és l'excepció sinó la regla ".!!

• En ciència els models per estudiar els fenòmens són de dos tipus: !
Deterministes !

- Fenomen determinista: en repetir l'experiment sota les mateixes condicions, sabem quin serà el 
resultat. !

- Exemple: Si llancem una pilota a l'aire, sabem que caurà. !
- Les ciències exactes com la física o la química estableixen lleis deterministes. !!

Aleatoris !
- Fenòmens aleatoris: quan realitzem l'experiment sabem quins seran els possibles valors, però no el 

resultat. !
- Exemple: en llançar un dau, sabem que pot sortir 1,2,3,4,5,6 !
- Però fins que no realitzem l'experiment no sabem el resultat.!!

• En estudis de salut dels fenòmens són variables. !
- Exemples: Una mateixa malaltia produeix diferents símptomes. !!

• S'estudien col · lectius. !
- Examinar un sol individu, donaria una visió molt parcial, esbiaixada i incompleta. !
- Aplica l'estadística com a tècnica matemàtica. !
- El resultat estadístic és per al grup, no per al individu.!!

• Per tant; !
• L'Estadística és la Ciència de la !

- Sistematització, recollida, ordenació i presentació de les dades referents a un fenomen que 
presenta variabilitat o incertesa per 
al seu estudi metòdic, a fi de !

- deducció les lleis que regeixen 
aquests fenòmens, !

- i poder d'aquesta manera fer 
previsions sobre els mateixos, 
prendre decisions o obtenir 
conclusions!!!!!!!



2. CONCEPTES BÀSICS!!
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: aquells mètodes que inclouen la recol · lecció, presentació i 
caracterització de un conjunt de dades obtingudes a l'atzar, per tal de descriure apropiadament les 
diverses característiques que tenen. !

Aquesta fa referència a les característiques principals de la recollida de dades quantitativament. 
L'estadística descriptiva es diferencia de l'estadística inferencial o l'estadística inductiva en el fet 
que l'estadística descriptiva té la intenció de resumir un conjunt de dades, més que no pas fer servir 
les dades per aprendre sobre la població estadística que les dades han de representar. Això 
significa que l'estadística descriptiva, al contrari que l'estadística inferencial, no s'ha desenvolupat 
en la base de la teoria de la probabilitat.!
- L'estadística descriptiva proporciona resums simples sobre la mostra i les mesures. Junt amb les 
anàlisis de gràfics simples formen la base de l'anàlisi de les dades.!!
- Univariant: taules de freqüències, índexs de tendència central o de posició, dispersió i 

representacions gràfiques.!
Se centra en l'anàlisi d'una única característica o qualitat de l'individu. Les 
característiques a analitzar presenten k modalitats, exhaustives i mútuament 
excloents!

- Bivariant: índexs de comparació i representacions gràfiques.!
Permeten l'anàlisi conjunta de dues característiques dels individus d'una població 
amb el propòsit de detectar possibles relacions entre elles. La naturalesa (nominal, 
ordinal o numèrica) de les característiques objecte d'estudi determinarà les eines 
més adequades per al seu anàlisi.!!

ESTADISTICA INFERENCIAL: a partir de les dades observables (reals) i utilitzant les lleis de 
probabilitats extrapolem els resultats obtinguts en la mostra a la població amb una certa confiança 
(s'utilitza la teoria de la probabilitat)!

!És una part de l'estadística matemàtica que es dedica a deduir possibles resultats d'una població 
sotmesa a estudi, a partir de l'anàlisi de mostres diverses d'aquesta població. Un exemple molt típic 
seria un sondeig electoral, a partir del qual es vol conèixer quin seria el resultat de la votació de 
totala població (evidentment amb el seu marge d'error associat).!


