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Assignatura optativa de la Licenciatura en Matemàtiques. 

PROFESSORAT
- RESPONSABLE:
Ricardo Alberich Martí: 971173003, r.alberich@uib.es
ALTRE PROFESSORAT:
Arnau Mir Torres: 971172987, arnau.mir@uib.es

TUTORIAS
HORARI:  Publicadas en UIB digital.
LLOC:       Despacho 216

DESCRIPTORS OFICIALS DE L’ASSIGNATURA AL BOE
Técnicas de reducción de la factorialidad. Técnicas de classificación. Técnicas de
predicción.

CRÈDITS TEÒRICS (3 crèdits):
OBJECTIUS
L’alumne de conèixer les tècniques actuals més habituals de l’estadística multivariant.
O sigui, resumir el conjunt de variables en unes poques noves variables, construides
com a transformació de les originals amb la mínima pèrdua de informació, trobar grups
en les dades, si aquests existeixen, classificar noves observacions en grups definits i
relacionar dos conjunts de variables..

METODOLOGIA
És una assignatura a extiguir. No té docència. Contactar amb els professors.

DESCRIPCIÓ DELS CONTINGUTS

• Tema 0. Repàs de l’Àlgebra matricial.

• Tema 1. Dades multivariants. Descripció.

• Tema 2. Anàlisi gràfic i dades atípiques.

• Tema 3.  Anàlisi  de  components  principals  (ACP):  descripció  del  problema, 
etapes en un

 ACP, propietats i interpretació de les components.

• Tema  4.  Escalat  multidimensional:  descripció  del  problema,  escalat  mètric, 
coordenades



 principals.

• Tema  5.  Anàlisi  de  correspondències  múltiples:  descripció  del  problema, 
recerca de la

 millor projecció, distància khi-quadrat, assignació de puntuacions.

• Tema  6.  Mètodes  de  classificació  automàtica:  matriu  de  distàncies,  dades 
binàries i

 contínues, algorismes de clúster.

• Tema 7. Distribucions multivariants.
 
CRÈDITS PRÀCTICS (3 crèdits):
OBJECTIUS
L’alumne ha d’assolir els objectius teòrics fent ús de les eines informàtiques que té a

l’abast. Per això, l’alumne ha de conèixer la terminologia pròpia d’un paquet estadístic:

maneig de grans taules de dades, importació de fitxers i com resoldre els problemes

d’anàlisi de dades fent ús del paquet.

METODOLOGIA
Els problemes se resoldran i se desenvoluparan en una sala d’ordinadors aprenent i fent
servir el paquet estadístic R. (http://www.r-project.org/).
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2000.
• ISBN: 3540030794

ELEMENTS D’AVALUACIÓ 
L’avaluació de l’assignatura constarà de l’entrega d’una memòria consistent en la
resolució d’un conjunt de problemes d’estadística multivariant on es podrà fer ús de
eines informàtiques abans esmentades.
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