
GRBIO Divulga



Scientific 
spreading 
sessions 
organized by 
“UB divulga: 
science for 
everyone”, 
which was 
titled "What is 
statistics for?



Jornada de divulgació del món de l’estadística, 18 de maig 2021

Spreading activity 
with two talks



Jornada de divulgació del món de l’estadística, 18 de maig 2021

El món és multivariant
Concepción Arenas Sola



Introduction to 
multivariate 
methods and its 
applications



Jornada de divulgació del món de l’estadística, 18 de maig 2021

Aprenentatge 
automàtic en salut

Nuria Perez-Alvarez



Què és l’aprenentatge automàtic?

Introduction to 
machine learning 
methods and its 
applications in 
health



Lupe explained the “Alfabet de 
l’Estadistica” project and these 
two books were presented



Yovi presented the “Stat Wars” 
project and the “Planter de 
sondeigs” competition





• Activitats Stat Wars
• 25 Novembre (online, repte especial  )
• 10 Desembre (online)
• 23 Febrer (online)
• 30 abril (mixta: 1 institut FME presencial; 2 

instituts online)
• Agraïments a la Mireia Ribera



Equip que ha realitzat les activitats del curs 2020-2021

• Esteban Vegas

• Ferran Reverter

• Nuria Perez

• Dani Fernández

• Sara Tous

• Patricia Genius (UVic)

• Alejandra Cabaña (UAB)



Nombre d’assistents Stat Wars 
curs 2020-2021
• 25 Novembre 2020
EducaFriends (Aspeger): 9 ó 10 alumnes i 2 tutors

• 10 Desembre 2020
La Salle Barceloneta: 20 alumnes i 1 tutor

• 23 Febrer 2021
Institut Josep Tous: 33 alumnes de 1r de Batxillerat i dos professors/res

• 30 abril 2021 - online
FEDAC: dos grups classe de 4t d'ESO, un a mb 27 i l'altre amb 28 alumnes ---Problemes tècnics i no 
van seguir l’event
Viladomat: 58 alumnes i 3 professors

• 30 abril 2021– presencial
Institut Bosc de Montjuic: assisteixen 10 alumnes (inscrits 20 però per COVID nomes van venir 8 
alumnes i 1 professor)

Total (Assistents reals): 129 alumnes i 9 tutors



• Col·laboració amb Llampecs de 
ciència: “¿Qué es una red
neuronal?” 

• Guió i presentació:
Esteban Vegas
Ferran Reverter
Nuria Perez

• Produït per en Jordi Cortés
• Agraïments a la Marta Bofill
Publicacio a Youtube 2/07/2021



• Activitat ONLINE (1h duració)
• Xerrada i debat amb en Klaus

Langohr com a ponent i la
Nuria Perez com a
presentadora.

• 16 assistents
• Entorn UPC
• Infografia a Zenodo



Gràcies per 
la vostra
atenció!
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