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INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

En diversos camps científics sovint hem de treballar amb conjunts de dades on s’ha

recollit  informació  de  diverses  variables.  L’estadística  inferencial  s’aplica  per

contrastar si es poden considerar com a certes les suposicions que fem sobre una o

diverses variables. L’estadística s’aplica quan volem estudiar diverses variables a la

vegada ja sigui per veure la relació que hi ha entre aquestes variable ja sigui per

formar grups semblants d’individus o ja sigui per simplificar l’estructura del conjunt

de dades. Per aplicar les tècniques de l’estadística multivariant cal fer-ho a través

de programes informàtics específics; en aquest cas usarem el programa Xlstat per

la seva senzillesa en el seu funcionament i per la varietat i potència de tècniques

que es poden aplicar.

OBJECTIUS

Conèixer les utilitats i principals aplicacions del programa estadístic Xlstat.

Aplicar  amb  Xlstat,  a  diversos  conjunts  de  dades,  les  tècniques  bàsiques
d’inferència i les tècniques multivariants.

Interpretar els resultats obtinguts quan s’ha aplicat cada tècnica estadística.



CONTINGUTS

1. Instal·lació del programa Xlstat.

2. Navegació pels menús de Xlstat. Quadres de diàleg.

3. Preparació de dades usant fulls de càlcul.

4. Interferència estadística per a mitjans, variàncies i proporcions. ANOVA.

5. Models de regressió simples i múltiples.

6. Representació gràfica de dades multivariants: multidimensional scaling.

7. Tècniques de reducció de dades multivariants: anàlisi factorial i anàlisi de
components principals.

8. Creació de grups semblants de dades multivariants: anàlisi clúster jeràrquic i
no jeràrquic.

METODOLOGIA 

Aquesta activitat es desenvoluparà mitjançant un format de curs que s’impartirà en
diversos dies en aules d’informàtica per tal que l’alumnat pugui practicar al mateix
temps que es donen explicacions per part del professor. L’alumnat podrà portar les
seves pròpies dades per tal de fer les anàlisis estadístiques adients.

DESTINATARIS

PDI i PAS del departament de Bioquímica i Biotecnologia

CERTIFICACIÓ 

Assistència del 80% a les classes


