


Missió 3: La seva missió, si decideix acceptar-la, és 
esbrinar què fan amb la seva informació, com la 
transformen en el que anomenen: "estadístics", 
"gràfics" i "conclusions". 



Resumint la 
informació de les 

dades



Gràfics, taules, 
resums numèrics



Consideracions per 
triar una tècnica de 
resum de dadesTot dependrà del tipus 

de variables amb les 
que treballis

I de la informació 
que vulguis 
obtenir



Consideracions per 
triar una tècnica de 
resum de dades1. Tipologia de les dades: Quin tipus de dades tens?

2. Objectiu del resum: Què vols explicar?

3. Destinatari del resum: A quin públic vols 
adreçar-te?

4. Eines disponibles: Amb quin software pots 
treballar?



Objectiu: convèncer a 
través de dades climàtiques 
de l’existència de canvi 
climàtic a Catalunya

• Farem servir dades numèriques de 
temperatures recollides al llarg dels 
anys en diversos observatoris 
Catalans.

• Ens adreçarem a un public general 
no especialista en la matèria

• Utilitzarem com a eina de treball el 
software Excel



Recol·lecció de dades

• Hem obtingut dades de 
Climatologia del Idescat

• L’aspecte de les dades és el 
següent

• En algun cas hem hagut de 
preprocessar les dades

• Símbol per dades faltants
• Canvis en els noms de les 

comarques
• Errors en la introducció o 

descàrrega de les dades

Nota: les estacions de mesura no sempre són les mateixes al llarg dels anys

https://www.idescat.cat/indicadors/?id=aec&n=15192


Depuració de 
les dades

Problemes potencials que cal detectar

• Per assolir dades tècnicament correctes
• Codificació de dades faltants
• Problemes amb els noms de les 

variables: símbols no adequats
• Problemes amb els valors de les 

variables categòriques
• Duplicitats
• Canvi d’unitats en les variables
• Símbol decimal



Dades consistents

• Les dades consistents són aquelles 
que són tècnicament correctes i 
estan preparades per l’anàlisi 
estadística

• Impliquen la identificació, 
eliminació, correcció o imputació 
de:

• Observacions anòmales

• Valors inconsistents

• Dades faltants



Dades originals   Dades depurades



Quant de temps 
penseu que porta la 
preparació i neteja 
de les dades?

Aquesta foto de Autor desconegut està sota llicència CC BY-NC

https://dimpapp.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%86%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/teenager-woman-thinking-looking/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Dades de mitjanes anuals processades 
i agrupades en un únic fitxer

Les podem trobar al fitxer: 
DadesClimatiques.csv

http://dadesclimatiques.csv


Hi ha canvi 
climàtic?

Quina ha estat la distribució de les 
temperatures mitjanes a Catalunya 
l’any 2000? I l’any 2020?

Com ha evolucionat la temperatura 
mitjana anual a l’Aran?

Ha canviat la distribució de 
temperatures mitjanes a Catalunya 
des de l’any 2000 al 2020?



Quin tipus de variables tindrem en aquest 
exemple?

• Valor de les temperatures en ºC 

• Precipitacions en mm

Variable numèrica continua

Variable numèrica continua

Abans de començar!

Abans de començar!



Gràfics descriptius

Histograma

Temperatura Freqüència

[10,11] 4

(11,12] 2

(12,13] 3

(13,14] 4

(14,15] 8

(15,16] 10

(16,17] 7

(17,18] 2

(18,19] 1



Estadístics descriptius

Percentils Temperatura

10% 12

20% 13

25% 13,5

30% 13,9

40% 14,6

50% 15

60% 15,4

70% 15,7

75% 15,8

80% 16,5

90% 16,7

Mesures de 
centre

Temperatura

Mitjana 14,61

Mediana 15

Moda 15,4



Gràfics descriptius (evolució)

Gràfic de línies amb l’evolució 
temporal

Box-plot



Estadístics descriptius (dispersió)

Mesures de dispersió Temperatura

Rang 8,3

Rang Interquartílic 2,3

Desviació típica (sd) 2,06

95% de les dades en l’interval

[10.49,18.73]

[mitjana- 2*sd, mitjana+2*sd] 



Què passa si volem relacionar dues variables numèriques?



Any Precipitació mm Temperatura ºC

2000 893 10,2

2001 845,8 9,7

2002 1277 9,3

2003 1168 10

2004 803,4 8,9

2005 764,2 9,2

2006 799,8 10,4

2007 801,6 9

2008 988,4 8,9

2009 991,6 9,8

2010 915,8 8,7

2011 810 10

2012 824,8 9,3

2013 1333,1 8,6

2014 1094,5 9,8

2015 960,9 9,9

2016 686,2 9,8

2017 859,1 9,7

2018 1247,1 9,6

2019 1062,9 9,7

2020 1056,8 10,2

Temperatura i precipitació a l’Aran



Variabilitat 
dels valors 
mostrals



Simulació amb Excel



No volem que 
marxeu tenint la 
impressió que no 
existeix el canvi 
climàtic!



Tornem a la pregunta 
sobre el canvi climàtic
Utilitzarem ara una sèrie de dades molt més llarga



Com ha evolucionat la temperatura a Barcelona des de 1780?



Com ha 
evolucionat la 
temperatura a 

Barcelona des de 
1780?



Objectiu: Fer 
una predicció 
sobre les 
possibilitats de 
guanyar una 
bota d’or un 
futbolista

Farem servir dades 
numèriques i 
categòriques sobre 
els darrers 
guanyadors de la 
bota d’or

Guanyarà Lewandowski la propera bota 
d’or masculina?

Malauradament Alexia no guanyarà la 
femenina perquè està lesionada!



Dades de guanyadors de la bota d’Or des 
de 1996 agrupades en un únic fitxer

Les podem trobar al fitxer: 
BotaOro.csv

http://botaoro.csv


Com és el 
guanyador 
de la bota 
d’or?

Quina nacionalitat ha guanyat 
més vegades la bota d’or els 
darrers anys?

Quin club ha guanyat més vegades 
la bota d’or?

Quants gols es necessiten per 
guanyar la bota d’or?



Quin tipus de variables 
tindrem en aquest 
exemple?

• Nacionalitat del club del guanyador
 
• Nacionalitat del guanyador 

• Nombre de gols del guanyador 

Variable categòrica

Variable numèrica discreta

Variable categòrica

Comencem!
Comencem!



Taules de freqüències i diagrama 
de sectors

País Club Freq. abs Percentatge

Alemania 2 6,67

Armenia 1 3,33

Austria 2 6,67

Chipre 1 3,33

Croacia 1 3,33

Escocia 1 3,33

España 9 30

Estonia 3 10

Gales 4 13,33

Italia 1 3,33

Inglaterra 1 3,33

Países Bajos 1 3,33

Portugal 3 10



Gràfics descriptius



Quants gols es 
necessiten per 
aconseguir una 
bota d’or?

Ha canviat en 
el temps el 
nombre de gols 
necessari?



Com li anirà a 
Lewandowski?

•Resultat després de 21 
jornades (55% de la 
competició)

Si acaba amb 28 sembla que ho tindrà difícil!



Missió 2: La seva missió, si decideix acceptar-la, és indagar quines 
són les seves fonts d'informació, com recluten nous membres 
anomenats "participants" i com aconsegueixen la seva participació a 
través del que hem interceptat que anomenen "enquestes".

ARA LA MISSIÓ ÉS VOSTRA I CAL QUE SUPEREU 

LES SEGÜENTS PREGUNTES:



Preguntes Missió III

1. Donades unes dades sempre podrem fer el gràfic que ens agradi més
a. I tant, el més important és que el gràfic sigui el que ens agradi
b. Haurem de tenir en compte el tipus de variables
c. Depèn, de quantes dades tinguem però si en tenim prou segur que sí

2. Si recollim moltes dades sempre podrem treure conclusions sobre la població que estem estudiant
a. És cert si tenim més de 1000 dades
b. Mai podem dir res sobre la població només sobre la nostra mostra
c. Depèn, haurem de tenir en compte com s’ha recollit la mostra

3. Quan expliquem en un treball o exposició els resultats obtinguts a partir d’una variable contínua és el més important és calcular/fer:
a. La mitjana o alguna altra mesura de centre
b. Alguna mesura de dispersió
c. Un histograma o gràfic similar
d. Totes 3 coses


