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Abstract: 
 
Els models lineals generalitzats, introduïts per Nelder i Wedderburn el 1974, van 
experimentar una amplia difusió després del tractament donat per McCullagh i Nelder 
(1989). Aquests models permeten estendre la teoria clàssica dels models lineals a variables 
resposta no normals, que formen part dels models exponencials. En particular engloben el 
tractament dels models logit i de la regressió de Poisson. 
 
Els models lineals, i els models lineals generalitzats, poden incorporar factors aleatoris amb 
distribució normal, donant lloc als models lineals mixtes i als models lineals generalitzats 
mixtes. Els models mixtes adopten diferents noms segons el context com ara models de 
mesures repetides, models de components de la variància, models longitudinals o models 
de correlació serial. 
 
No sempre la normalitat és apropiada pels efectes aleatoris. Per exemple en una regressió 
de Poisson, en què els factors aleatoris prenguin valors exclusivament positius, la 
distribució Gamma pot ser més apropiada que la distribució normal. Els models jeràrquics 
introduïts per Lee i Nelder (1996) permeten considerar factors aleatoris no normals en tots 
els models lineals generalitzats. Aquesta i d’altres extensions dels models lineals i dels 
models lineals generalitzats, estan ara a l’abast del públic amb l’aparició del llibre de Lee, 
Nelder i Pawitan (2006), que s’acompanya del software corresponent. 
 
Aquest curs del Servei d’Estadística vol donar a conèixer als investigadors i professionals de 
l’Estadística els darrers avanços en el tractament dels models lineals i dels models lineals 
generalitzats amb efectes aleatoris no normals. 
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