
13 i 14 de Setembre de 2004
JORNADES DE TREBALL: L'ESTADÍSTICA A L'EUROREGIÓ LLENGUADOC-ROSSELLÓ, MIGDIA-PIRINEUS,
CATALUNYA. 

Presentació:

Aquestes Jornades de Treball tenen com a objectiu la creació d'un marc de treball que faciliti la cooperació entre els estadístics de l'Euroregió Llenguadoc-Rosselló,
Migdia-Pirineus i Catalunya, tant per als estadístics dedicats a la recerca com per als estadístics de l'àmbit empresarial i de l'administració pública d'aquesta regió.

Programa, horaris i professorat:

Aquestes Jornades es realitzaran els dies 13 i 14 de Setembre de 2004, i constarà dels següents blocs i sessions:

Programa (pdf)

Dilluns 13 de Setembre

9:30h - 13:00h

Ensenyament de l'Estadística (moderador: Jordi Ocaña, UB)

      Professor Pierre Joly (Director de l'Escola Nacional de l'Estadística i l'Anàlisi de la Informació de Rennes, INSEE): "La formació dels estadístics:       Estadística
oficial i Estadística a les empreses".

     Professor Jeanne Fine (IUFM i Laboratori d'Estadística i Probabilitat, Universitat Paul Sabatier, Tolosa): "L'ensenyament de l'Estadística a           secundària i la
formació dels professors".

     Taula rodona sobre l'ensenyament de l'Estadística amb la participació de Jaume Barceló (Dept. d'Estadística i Investigació Operativa de        la UPC) i Ernest
Pons (Cap d'Estudis d'Estadística de la UB).

15:00h - 18:00h

La recerca en l'Estadística dins l'Euroregió: presentació de treballs de recerca (moderador: Joan del Castillo, UAB)

        Professor Gérard Letac (Universitat Paul Sabatier, Tolosa): "Estimació bayesiana en el cas gaussià quan la matriu de precisió té zeros                 inflats".

      Professor Antoine de Falguerolles (LSP - Universitat Paul Sabatier, Tolosa): "Models de rang reduït per l'anàlisi de les variables".

      Professor Gilles Ducharme (Universitat Montpellier II): "Alguns progressos recents en proves llises d'adequació".

      Taula rodona sobre la recerca en Estadística amb la participació de Guadalupe Gómez (Dept. d'Estadística i Investigació Operativa de la         UPC), Josep M.
Oller (Dept. d'Estadística de la UB) i Albert Satorra (Dept. d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra)

Dimarts 14 de Setembre

9:30h - 12:00h

L'Estadística oficial a nivell regional (moderador: Josep M. Vegara, Idescat)

         Mr. Henri Théron, director de la D.R. de l'INSEE de Llenguadoc-Rosselló: "L'acció regional de l'INSEE a França".

       Mme. Magali Demotes-Mainard, director de la D.R. de l'INSEE de Migdia-Pirineus: "L'Estadística oficial a nivell regional".

       Taula rodona sobre l'Estadística oficial al centre de l'Euroregió amb la participació de M. Antònia Monés (directora general de                      Programació
Econòmica, Generalitat de Catalunya), Manuel Martí-Recober (membre del  Consell  Català d'Estadística i  professor del Dept.              d'Estadística i  Investigació
Operativa de la UPC) i Joaquim Capellades (sub-director de Producció Estadística de l'Idescat).

12:00h - 13:00h

L'Estadística en la recerca agrònoma i biomètrica (moderador: Carles Capdevila, U. Lleida)

         Professor Hervé Cardot (INRA, Tolosa): "Estimació del pla d'ocupació dels sòls i de les respostes locals de les cultures a partir de cròniques        d'imatges satèl.lit
de baixa resolució".

     
15:00h - 15:45h

       Taula rodona sobre l'Estadística en la recerca agrònoma amb la participació d'Ignasi Romagosa (Dept. de Producció Vegetal i de Ciència        Forestal de la
Universitat de Lleida), Jesús Piedrafita (Dept. de Ciència Animal i dels Aliments de la Universitat Autònoma de Barcelona) i            Agustín Lobo (CESBIO-Tolosa).

15:45h - 18:00h

L'Estadística a les empreses (moderador: Albert Prat, UPC)

         Dr. Pascal Lezaud (Centre d'Estudis de la Navegació Aèria de l'Escola Nacional d'Aviació Civil, Tolosa): "Estudis sobre les desviacions laterals        observades en
l'aterratge".
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       Taula rodona sobre l'Estadística a les empreses amb la participació de Xavier Tort-Martorell (Dept. d'Estadística i Investigació Operativa        de la UPC),
Lourdes Pozueta (INASMET, Donosti) i Antoni Robert (Director de Qualitat d'ALSTOM).

     

Durada, preu i inscripció:

La durada total de les Jornades d'Estadística és de 13 hores.

Quota d'inscripció a les Jornades:

                                       Estudiants i professorat                Altres

Abans del 10 de Setembre:                   50 €                           120 €
Després del 10 de setembre:                 75 €                           180 €

La inscripció es podrà sol.licitar a través del Servei d'Estadística omplint el formulari de inscripció.
La inscripció quedarà formalitzada amb el pagament de la quota mitjançant una transferència bancària, indicant el nom del participant, al número de compte: 2013 0692
80 0201765781 de Caixa de Catalunya.
El termini de pagament finalitzarà el dia 13 de setembre de 2004, no obstant, podeu gaudir d'un descompte si el pagament es realitza abans del 10 de setembre de
2004.
Així mateix, els professors o personal de la UAB que desitgin fer el pagament mitjançant un càrrec intern, hauran d'omplenar el següent document (càrrec intern) i
enviar-lo per correu intern al Servei d'Estadística - Edifici D (Serveis informàtics).

  

Lloc i mapa de com arribar-hi:  

Casa de Convalescència
Hospital de Sant Pau-Universitat Autònoma de Barcelona
(c/Sant Antoni M. Claret, 167.  08025 Barcelona)
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