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INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

Aquest curs té com objectiu introduir als participants les eines d’anàlisi estadístic

integrades al software MATLAB.

MATLAB és una eina de software matemàtic molt utilitzat en centres d’investigació i

desenvolupament.  És  tracta  d’un  software  molt  flexible,  que  es  pot  aplicar  en

diversos camps de coneixement. És especialment útil per a l’anàlisi, ja que conté

multitud  de  funcions  relacionades  amb  l’estadística,  la  majoria  incloses  en  un

paquet  de  contingut  exclusivament  relacionat  amb l’anàlisi  estadístic  anomenat

“Statistics  amb  Machine  Learning  Toolbox”  (paquet  inclòs  a  la  llicència  actual).

Tenint en compte aquestes funcionalitats, MATLAB es pot considerar una alternativa

vàlida a  paquets  estadístics  clàssics  com SPSS o SAS,  tant  a  nivell  de  funcions

disponibles coma a nivell de precisió de càlculs.

Destaca també per la facilitat d’ús del seu codi (llenguatge M), que permet ser molt

flexible a l’hora de treballar amb sintaxis. Per últim, és tracta d’un software capaç

de representar gràficament dades i funcions d’una manera senzilla, generant gràfics

i figures molt vistoses.

OBJECTIUS

- Conèixer el funcionament bàsic i interfície del software MATLAB

- Aprendre a introduir i exportar les dades

- Aprendre com realitzar diversos anàlisis estadístics en MATLAB

- Aprendre com representar gràficament les dades



CONTINGUTS

1. Introducció al software MATLAB

a. Interfície

b. Sintaxis

2. Gestió de dades

a. Tipus de variables

b. Importar i exportar dades

c. Formats propis de MATLAB

3. Estadístics descriptius per variables qualitatives i quantitatives

4. Contrast d’hipòtesis: Proves t-Student

5. Contrast d’hipòtesis: ANOVA

6. Regressions lineals simples

7. Representació gràfica

METOLOGIA

La metodologia bàsica serà el format taller, on els participants treballaran cadascú
en un ordinador.  Les sessions es realitzaran a una aula d’ordinadors, però si per
motius  de velocitat  de  processament  els  participants  prefereixen utilitzar  el  seu
ordinador personal, ho podran fer si així ho desitgen.

DESTINATARIS

Personal Docent Investigador dels Departament de Pedagogia i Psicologia
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