
SERVEI D'ESTADÍSTICA DE LA UAB

11, 12 i 13 de novembre de 2002:
CURS: TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES D'ANÀLISI MULTIVARIANT DESCRIPTIVA

El curs "Tècniques Estadístiques d'anàlisi multivariant descriptiva" organitzat pel Servei d'Estadística de la UAB forma part de la sèrie de cursos i seminaris sobre
estadística aplicada i avançada amb els quals pretenem posar a l'abast una formació en les més recents tècniques estadístiques.

Des de fa trenta anys, els mètodes d'anàlisi multivariant de dades (mètodes factorials i mètodes de classificació) han probat la seva eficàcia en l'estudi de grans masses
d'informació complexa. Es tracta de mètodes descriptius però multidimensionals, per oposició als mètodes d'estadística descriptiva que tracten únicament una o dues
variables.

Els mètodes factorials, molt utilitzats en Data Mining (o mineria de dades), permeten confrontar nombroses informacions, el que fa que sigui més ric que anàlisis
separades. Ofereixen representacions gràfiques de la informació continguda en grans taules de dades i es manifesten així com un instrument de síntesi notable,
mitjançant una reducció de la dimensionalitat. Permeten extreure les tendències més destacades, jerarquitzar-les i eliminar els efectes marginals o puntuals que
perturben la percepció global de l'observat. Els mètodes de classificació resulten ser un complement necessari dels mètodes factorials ja que faciliten la construcció de
tipologies d'individus segons les variables en estudi.

Aquests mètodes s'apliquen a múltiples dominis científics com la sociologia, l'epidemiologia, l'ecologia, la lingüística, la psicometria, l'anàlisi de mercats, l'arqueologia, ...
També es fan servir a la banca i en les assegurances on han d'analitzar-se grans fitxers de dades.

Objectiu del curs:

Presentar i discutir els principals mètodes d'estadística multidimensional descriptiva. El curs es complementa amb classes pràctiques fent servir el software SPAD. Es farà
una presentació del software universitari DTM (del professor Lebart) de difusió lliure.

Destinataris:

Aquest curs està dirigit a universitaris, investigadors i professionals amb coneixements d'estadística, que desitgin introduïr-se a l'estudi de les tècniques d'anàlisi
multivariant. I especialment indicat per a professionals de la banca, assegurances, anàlisi de mercats, psicometria, medicina,... que desitgin aplicar aquestes tècniques
en el seu àmbit de feina.

Coordinadors:

Mónica Bécue
Professora titular
Departament d'Estadística i Investigació Operativa
Universitat Politècnica de Catalunya

Pere Puig
Director científic
Servei d'Estadística
Universitat Autònoma de Barcelona

Professorat participant:

Ludovic Lebart
Director d'Investigació
CNRS, Centre National pour la Recherche Scientifique, París

Mónica Bécue
Professora titular
Departament d'Estadística i Investigació Operativa
Universitat Politècnica de Catalunya

Joan Valls
Assessor estadístic
Servei d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona
Professor associat
Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona

Maria Luisa Hernández
Doctorant
Departament d'Estadística i Investigació Operativa
Universitat Politècnica de Catalunya
Professora
Universidad de Veracruz, Méjico

René Álvarez
Professor associat
Departament d'Estadística i Investigació Operativa
Universitat Politècnica de Catalunya

Margarita Pons
Llicenciada en Ciències i Tècniques Estadístiques
Universitat Politècnica de Catalunya

Ponents convidats:

Pedro López Roldán
Carlos Lozares Colina

Professors titulars
Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Departament de Sociologia
Universitat Autònoma de Barcelona

Durada, Preu i Inscripció:

Durada total del curs: 18 hores en 3 sessions de 6 hores, més un tutorial optatiu de 2 hores

La preinscripció es podrà formalitzar a partir del dia 16 de setembre de 2002 a través del Servei d'Estadística:

Edificio D (Serveis Informàtics),  UAB.
Telèfon: 93.581.13.47
Correu electrònic: s.estadistica@uab.es
Web: http://einstein.uab.es/_c_serv_estadistica
(omplint el formulari de contacte)
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La inscripció haurà d'efectuar-se abans del dia 4 de novembre de 2002, i quedarà formalitzada automàticament amb el pagament de la quota mitjançant les següents
modalitats:

Transferència bancària, al nombre de compte 2013 0692 80 0201765781 de la Caixa de Catalunya, indicant com a concepte el nom del curs i el beneficiari.

Enviar per correu un taló Nominatiu a nom de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Abans del 15 d'octubre Després del 15 d'octubre
Quota d'inscripció al curs: 175,00 EUROS (29.116 pta) 250,00 EUROS (41.595 pta)
Quota especial per professors de la UAB i estudiants: 125,00 EUROS (20.797 pta) 175,00 EUROS (29.116 pta)

Allotjament:

Els assistents interessats en rebre informació d'allotjament, poden posar-se en contacte amb nosaltres enviant-nos un email: s.estadistica@uab.es.

Places:

El nombre de places estarà limitat a 50.
El nombre mínim d'alumnes inscrits per la realització del curs serà de 15.

Programa:

11 de novembre

  8:00 –  9:30 Tutorial optatiu de SPAD. Tractament de fitxers i anàlisis senzilles.
  9:45 – 10:00 Ignauguració del curs a càrreg de Mónica Bécue i Pere Puig
10:00 - 11:00 Introducció. Presentació general dels mètodes.
11:00 - 12:00 Anàlisi de components principals I (ACP I).
12:00 - 12:30 Pausa Cafè.
12:30 - 13:30 Anàlisi de components principals II (ACP II).

15:00 - 16:00 Anàlisi de components principals III (ACP III).
16:00 - 16:30 Pausa Cafè.
16:30 - 18:30 Pràctiques.

12 de novembre

10:00 - 12:00 Mètodes de classificació. Centres mòbils. Classificació jeràrquica.
12:00 - 12:30 Pausa Cafè.
12:30 - 13:30 Anàlisi de correspondències simples (AC1).

15:00 - 16:00 Anàlisi de correspondències simples (AC2).
16:00 - 16:30 Pausa Cafè.
16:30 - 18:30 Pràctiques.

13 de novembre

10:00 - 12:00 Anàlisi de correspondències múltiples (ACM).
12:00 - 12:30 Pausa Cafè.
12:30 - 13:30 Ponencia a càrreg de Pedro López Roldán y Carlos Lozares Colina
                    "Aplicació de l'anàlisi multivariable en l'estructuració de dades socials"

15:00 - 16:00 Estratègia d'anàlisi per dades d'enquestes.
16:00 – 16:30 Pausa Cafè.
16:30 - 18:30 Pràctiques.

Per les pràctiques es farà servir el software SPAD.
Es proporcionarà als assistents un cd amb la versió 5 de SPAD, amb una llicència de 30 dies.

Idioma: Aquest curs es realitzarà el castellà.

Entitat col·laboradora:
 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
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