
TEMA 2 : ESTADISTICA DESCRIPTIVA!
2.1 VARIABLE ESTADIS. UNIDIMENCIONAL!

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Inclou la 
recol · lecció, presentació i descripció d'un 
conjunt de dades. !

• objeciu:  resumir, sintetitzar, representar 
i explorar.!

ESTADÍSTICA INFERENCIAL: Tècnica 
d'interpretació dels valors resultants de les 
tècniques descriptives ia la presa de 
decisions i obtenció de conclusions sobre la 
població.!!
RECOLLIDA D'INFORMACIÓ: Un cop 
decidit el fenomen a estudiar,  definides les 
constants del grup a estudiar s'han de 
concretar les variables que anem a 
analitzar. Per mesurar i obtenir les dades 
es necessiten instruments de mesura com 
ara els qüestionaris.!!
MATRIU DE DADES: Perquè necessitem 
una matriu de dades? !

• Exemple: Si demanem una descripció 
d e l g r u p f a m i l i a r  ( v a r i a b l e s 
sociodemogràfiques), ara l'edat i el 
sexe, el més usual és que obtinguem la 
següent resposta. !

• Respecte al sexe hi ha 4 homes i 4 
dones (igual nombre d'homes que de 
dones). !

• Respecte a l'edat 40, 21, 27, 35, 42, 29, 
45, 36, ... (hi ha joves, adults, ...). 
L'edat mitjana és de 34.4 anys.!!

RECOL·LECCIÓ DE DADES (organització 
rectangular): En la majoria dels casos les 
dades es recolliran organitzats en p 
variables mesurades en n unitats mostrals!!
ESTUDIS UNIVARIANTS I BIVARIANTS: 
En ambdós tipus d'estudis veurem com 
resumir la informació que conté la matriu de 
dades utilitzant taules de freqüències, 
índexs resum, índexs de comparació i 
tècniques gràfiques. !

• Estudis univariants : !
Anàlisi i resum de les variables preses d'una en una. Analitzes la variable d'una en una.!
Descriurem les variables que defineixen el perfil del grup estudiat (edat, sexe, nivell 
socioeconòmic, etc) i les variables pròpies del nostre estudi (mètodes anticonceptius 
utilitzats, nombre de parelles en els últims 12 mesos, etc). !

• Estudis bivariants :!
Anàlisi i resum de les variables relacionades dos a dos. Tens relacions amb altres variants.!
Exemple 1: L'edat en els seropositius és més gran en homes que en dones. !
Exemple 2: Les persones que no utilitzen preservatiu tenen més probabilitat d'infecció VIH.!



2.1.1 DISTRIBUCIÓ DE FREQÜENCIES!
TIPUS DE FREQÜENCIA !

!

!!!!!!
AJUNTAR DADES: Quan unavariable quantitativa (contínua o discreta) té molts valors diferents, 
resulta de poc utilitat mostrar una taula de freqüències pràcticament il·legible. El millor és 
agrupar les dades en intervals de manera que els resultats siguin comprensibles!

Freqüencia Absoluta (nI) Freqüencia relativa (%)

Numero per categoria!
Un cop ordenats els valors o categories de la 
variable, la freqüència absoluta és el nombre 
d'individus que hi ha en cadascuna d'elles.

El percentatge calcula la freqüència dels valors 
o categories de la variable respecte al total 
d'individus que hi ha.

Freqüencia acumulada (na) Freqüència relativa Acumulada (% a) 

Es tracta d'anar acumulant els valors (la 
freqüència absoluta)de cada categoria amb els 
de la categoria anterior

El percentatge calcula la freqüència acumulada 
dels valors o categories de la variable respecte 
al total d'individus que hi ha.

Valors perduts o "missing"

Els missing els podem definir com a valors de 
les variables que desconeixem (no s'hagi 
respost, estigui equivocat, etc) per a algun / s 
dels individus



!!
1. El nombre d'intervals ha de ser útil; és a dir, ni molts intervals que facin molt llarga la 
llista d'opcions, ni molt pocs perquè no es perdi precisió. un !
nombre d'intervals entre cinc i quinze és el més usual i convenient. !
2. La mida dels intervals ha de ser un nombre enter. !
3. Els intervals han de conservar la continuïtat, l'exhaustivitat i l'exclusivitat. !
4. Els intervals no han solapar; és a dir, han de ser mútuament excloents. !
(A la pràctica se solen definir entre 5 i 15 classes)!!

!!



2.1.2 REPRESENTACIONS GRÀFIQUES!
• Objectiu: comunicar de forma ràpida i visual la 

descripció de les variables. El gràfic ha de ser 
clar i senzill per entendre tota la informació que 
ens proporciona. !

• Una bona representació gràfica ha de ser:!
- Autoexplicativa !
- Senzilla (si les freqüències són molt 

baixes pot interessar agrupar les dades) !
• Una bona representació gràfica ha de tenir: !

- Títol aclaridor !
- Unitats de mesura en els eixos!!!

DIAGRAMA DE BARRES:!
• En variables qualitativa nominals i ordinals ( o cuantitatives discretes amb pocs valors)!
• A l'eix d'ordenades hi ha els valors de la variable, l'amplitud és arbitrària, però ha de ser la 

mateixa en totes les barres. L'espai entre elles és arbitrari però constant entre elles. !
• L'alçada de cada barra es reflecteix en l'eix d'ordenades i és proporcional a la freqüència 

(absoluta o relativa).!!
DIAGRAMA DE SECTORS!
• En variables qualitatives nominals i no recomanat per a variables qualitatives ordinals!
• Es representen les categories de la variable mitjançant sectors. !
• L'àrea de cada sector és proporcional a la freqüència de cada categoria (absoluta o relativa). !
• Els sectors es diferencien per un codi (color) o nom de cada categoria. !!
PICTOGRAMES !
• En variables qualitatives nominalsi ordinals i varibles quantitatives discretes!
• Similar al diagrama de barres però s'utilitzen figures il·lustratives de la variable que s'està 

analitzant !
• La mida és proporcional a la freqüència que representen!!
HISTOGRAMES( barres juntes no hi ha separació)!
• En variables quantitatives cotinues!
• Rectangles la base és l'amplitud de l'interval. !
• L'altura representa la freqüència absoluta o relativa de cada interval, sempre que l'amplitud de 

cada interval sigui la mateixa. !
• L'àrea de cada rectangle ha de ser proporcional a l'altura (núm d'individus que hi ha en 

l'interval). 



2.1.3 MESURES DE TENDENCIA CENTRAL, DISPERCIÓ, POSICIÓ I FORMA!!
INDEX DE POSICIÓ I DE DISPERCIÓ!

!
MESURES DE TENDENCIA CENTRAL I DE POSICIÓ !

MODA (Mo)!
• Correspon al valor de la variable que té una major freqüència (de les 

variables el que esta més freqüencia)  !
• Una distribució pot ser amodal, unimodal, bimodal omultimodal.!!
MEDIA (x)!
• Totes les dades dividit pel total!
• Es una mesura de tendencia, indica el centre de la distribució!
• En distribucions asimentriques no serveix la media!
• Valor que marca el centre de gravetat de la distribució. !
• Estadístic molt afectat per valors extrems !
• Convenient quan les dades es concentren simètricament respecte a aquest 

valor. !
• Molt sensible a valors extrems. En aquests casos 

és més convenient calcular la mitjana!
• S 'u t i l i t za quan la var iab le es tà mesura 

escalamétrica fins i tot en escala ordinal. !
• Cal anar amb compte amb la presència 

d'anomalies; pot donar una idea equivocada del 
centre si la distribució no és simètrica i té valors 
extrems a una banda (exemple: salaris).!!

MEDIANA (Md)!
• No es fixa en els valor, busca el mitj i parteix!
• Asimetrics mediana si!
• Estadístic poc afectat per valors extrems !
• És convenient quan les dades són asimètrics.!
• Mitjana és una mesura de tendència central. 

Divideix la distribució en dues parts iguals, deixant 
per sota del seu valor el 50% de les observacions i 
un altre 50% de les observacions per sobre.!

Diferents maneres de calcular la segons s i 
N(nºindividus) es par o impar!

• IMPAR:  Primer ordenarem les dades i despres 
aplicarem una formula!

• PAR: La mediana serà el promitj entre els valor que ocupin les dos posicions.!!
Simetria si mediana, media es la mateixa 

Mesures de tendència central i 
de Posició: on estan situades

Mesures de dispersió: com de 
concretades estan

Mesures de Forma: que forma 
presenta la distribució de les 

observacions

Moda!
Media!

Mediana!
Cuantiles

Amplitud o Rango!
Rango Intercuartílico o a.cuartílica!

Varianza!
Desviación típica!

Coeficiente de variación

Asimetría!
Apuntamiento



CUANTILES(Q1,Q2,Q3)!
• Són mesures de posició però no tenen per què 

ser centrals. És una altra manera de dividir la 
distribució de les dades. !

• Entre elles podem trobar els quartils, 
percentils, decils, etc !

• Se sol utilitzar quan volem dividir d'una manera 
determinada la distribució o quan hi ha moltes 
observacions.!!!

CALCUL:!
• Primer quartil: Q1 és el valor que deixa un 25% de les observacions 

ordenades per sota i un 75% per sobre. !
• Serà la dada que ocupa la posició !!

• Segon quartil: Q2 és el valor que deixa un 50% de les observacions ordenades per sota i un 
50% per sobre (mediana). !!

• Tercer quartil: Q3 és el valor que deixa un 75% de les observacions 
ordenades per sota i un 25% per sobre !
• Serà la dada que ocupa la posició!!

MESURES DE POSICIÓ: CUARTILES!
• Calcul posició: !!!!!!!!!
MESURES DE POSICIÓ: PERCENTILS (P 25, 
P75...)!
• Percentils: deixen el x% de les observacions per sota!!

!



MESURES DE DISPERCIÓ!
VARIABILITAT O DISPERCIÓ!
• Els estudiants de Bioestadística reben diferents qualificacions en l'assignatura (variabilitat). A 

què pot deure? !
- Diferències individuals en el coneixement de la matèria. !

• Podria haver altres raons (fonts de variabilitat)? !
• Per exemple suposem que tots els alumnes posseeixen el mateix nivell de coneixement. Les 

notes serien les mateixes en  tots? Segurament No !
- Dormir poc el dia de l'examen, els nervis ... !

- Diferències individuals en l'habilitat per fer un examen. !
- L'examen no és una mida perfecta del coneixement. !

- Variabilitat per error de mesura. !
- En alguna pregunta difícil, es dubta entre diverses opcions, i l'atzar es tria la mala !

- Variabilitat per atzar, aleatorietat.!!
LES MESURES DE DISPERCIÓ: Ens serviran per mesurar la variabilitat o dispersió que mostren 
les observacions i ens indicaran si les observacions estan poc o molt concentrades entre si o al 
voltant de la mesura de centre.!
Les mesures de dispersió, també anomenades mesures 
de variabilitat, mostren la variabilitat d'una distribució, 
indicant per mitjà d'un nombre, si les diferents 
puntuacions d'una variable estan molt allunyades de la 
mitjana. Quant més gran sigui aquest valor, major serà la 
variabilitat, com menor sigui, més homogènia serà a la 
mitjana. Així se sap si tots els casos són semblants o 
varien molt entre ells.!
! !!

RANG O AMPLITUD (R)!
• És la diferència entre els valors màxim i mínim que 

pren la variable (Xi). !
- R = Max (xi) - Min (xi). !

• Exemple: 2,1,4,3,8,4. El rang és 8-1 = 7!!
• RANG INTERCUARTILIC.!

• RIQ: És la mesura de dispersió que mesura la 
variabilitat entre els valors que comprenen al 50% 
dels individus centrals de la distribució!

- RIQ = P75-P25= Q3- Q1!!
VARIÀNCIA (S^2)!
• És la mesura de dispersió que mesura la variabilitat dels valors en relació a la mitjana. !
• Inconvenients: les unitats de mesures i major magnitud. !

DESVIACIÓ TÍPICA!
• És l'arrel quadrada positiva de la variància, i en conseqüència té les 

mateixes unitats que la variable que descriu !!!!



EXEMPLES!

!
COFICIENT DE VARIACIÓ (C.V)???????!
• És una mesura de dispersió relativa. No està influenciat 

per la unitat de mesura utilitzada i té en compte també el 
valor de la mitjana de la distribució estudiada. !

• Quan les distribucions a comparar tenen diferent mitjana, o 
quan utilitzen unitats de mesura diferents necessitem un 
índex de dispersió relatiu.! !

!
• MES EXPLICACIO!!1!
• En l'exemple en què comparàvem els pesos per als homes i les dones és necessari calcular el 

coeficient de variació? !
• Abans hem comparat dues distribucions de pes que tenien la mateixa mitjana 56 kg. I amb la 

desviació estàndard teníem suficient per comparar-les i decidir quina era més dispersa!!!!
MESURES DE FORMA!
• Hi ha diferents formes de distribució. !
• La majoria de distribucions en ciències de la salut segueixen una distribució normal (gaussiana). 



DISTRIBUCIÓ NORMAL!
• És un tipus particular de distribució de freqüències. !
• En els casos en què els valors que assumeix una variable depèn de múltiples factors sense 

que cap d'ells sesgue la distribució, és d'esperar que els valors es distribueixin 
homogèniament al voltant de la mitjana la mitjana i la 
moda. !

• Aquestes variables aleatòries presenten una 
distribució que és aproximadament simètrica i la 
gràfica té forma de campana !

• Aquesta distribució és utilitzada en aplicacions 
estadístiques com a model o paràmetre de comparació 
atesa la freqüència o normalitat amb què certs fenòmens 
tendeixen a semblar-se a aquesta distribució.!!

ASIMETRIA :SKEWNESS!
• De vegades podem trobar distribucions amb valors anormalment alts en un dels extrems de la 

distribució. En aquest cas és convenient mesurar el grau d'asimetria(amb el grafic o hi ha 
manera de calcular?!

• Una distribució és simètrica si la meitat esquerra la seva distribució és la imatge especular de 
la seva meitat dreta. Mitjana i mediana coincideixen. Si només hi ha una moda també 
coincideix. !

• Una distribució és asimètrica positiva o negativa en funció de a quin costat es troba la cua de 
la distribució. !

• La mitjana tendeix a desplaçar cap a les valors extrems (cues).!!
APUNTAMENT : CURTOSIS!
• La curtosi ens indica el grau d'apuntament (aixafament) d'una distribució respecte a la 

distribució normal o gaussiana (veure tema 3).!

!



2.2 VARIABLE ESTADÍSTIQUES BIDIMENCIONALS!
ANALISIS BIVARIANT!
• En aquest apartat tractarem diferents formes de descriure la relació entre dues variables: !
• Quantitatives: Estudiar si hi ha relació entre l'alçada i el pes. !
• Qualitatives: Hi ha relació entre fumar i patir malaltia de pulmó? !
• Una quantitativa i una qualitativa: El preu de l'habitatge depèn de la zona on està ubicada?!!
RELACIÓ ENTRE VARIABLES!
• Direm que dues variables estan relacionades quan el valor d'una variable (dependent) depèn del 

valor que pren l'altra variable (independent). !
• La variable dependent és el factor que és observat i mesurat per determinar l'efecte de la 

variable independent. !
• La variable independent és aquella característica que se suposa ser la causa del fenomen 

estudiat!
• Objectiu: Quina és la variable dependent i la independent? !
• Exemples: !

- Hores d'estudi / Notes !
- Ingressos / Nivell d'estudis !
- Zona de l'habitatge / Preu habitatge!!

Quantitatives !
Exemple: Notes en funció de les hores d'estudi !
Per resoldre utilitzarem el diagrama bivariant o d'dispersió i per quantificar el grau de relació lineal 
el coeficient de correlació lineal de Pearson. !!
Qualitatives !
Exemple: Grau de satisfacció i l'estat civil !
Utilitzarem una taula de contingència i per comprovar si hi ha dependència o independència entre 
les variables ens  basarem en la comparació de freqüències (Test Chicuadrado de Pearson, tema 
4). !!
Quantitativa i qualitativa !
Exemple: Notes en funció del professor !
Per saber si hi ha dependència o independència entre les variables ens basarem en la comparació 
de les mitjanes (Z t-test o T-test, tema 4)!!
2.2.1 TAULES DE CONTINGENCIA! !

•'!!!!



2.2.1 REPRESENTACIÓNS GRÀFIQUES!

!! !

!!!

!!!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


