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Tasca: Càlcul d’alçada

1. A partir de les dades obtingudes (temps de vol i 
velocitat del salt), calculeu l’alçada obtinguda per 
cada persona.

2. Seleccioneu la millor de les 3 alçades i només les 
dades d’aquelles persones que hagin realitzat els 
dos tests.



Parts del treball

L’article ha d’incloure els següents apartats: 

● Abstract en anglès i català 
● Objectius 
● Hipòtesi nul·la i alternativa 
● Metodologia (descripció del tipus d’entrenament aplicat, de l’elaboració de gràfics 

i del test estadístic aplicat)
● Resultats 
● Conclusions
● Bibliografia 



Què és l’estadística?

Part de les matemàtiques que s'encarrega de l'estudi 
d'una determinada característica en una població, 

recollint les dades, organitzant-les en taules, 
representant-les gràficament i analitzant per treure 

conclusions d'aquesta població.



Quines són les aplicacions de l’estadística?

Ciències físiques i experimentals: Medicina, 
biologia, física, química i medi ambient

Ciències socials i humanístiques: Economia, 
sociologia, política, demografia, negocis i esport



Quins tipus d’estadística hi ha?

Estadística descriptiva: Part de l’estadística que descriu, 
analitza i representa un conjunt de dades utilitzant mètodes numèrics i 
gràfics amb l’objectiu de sintetitzar i representar aquesta informació.

Estadística inferencial: Part de l’estadística dedicada a 
obtenir resultats d’una població objecte d’estudi a partir dels resultats 
obtinguts de l’anàlisi d’un subconjunt d’aquesta població, anomenat 
mostra. 



Aplicacions estadística

National Geographic



Passos per dur a terme un estudi estadístic

1. Objectiu: Estudiar si l’aplicació de la vacuna evita el contagi 
per SARS-CoV-2  

2. Definir les hipòtesis
a. Hipòtesi nul·la (Ho): Es contagien igual els pacients vacunats que els 

injectats amb placebo (les diferències observades són petites [no significatives] entre els 
vacunats i els injectats amb placebo, per tant és probable que siguin degudes a l’atzar)

b. Hipòtesi alternativa (H1): Es contagien menys els pacients vacunats 
que els injectats amb placebo (hi ha diferències importants [significatives] entre els dos 
grups, és poc probable que es deguin a l’atzar)



Test estadístic

T-student: comparar mitjanes on les dues mostres estan 
relacionades, és a dir, quan una persona és mesurada en dues 
condicions diferents.

Alçada del salt vertical abans i després de l’entrenament

t = X1 - X2 / error estàndard



Si el valor obtingut en el test és…

● major que el de la taula → 
acceptem H1

● menor que el de la taula → 
acceptem H0



Vocabulari a conèixer

Desviació estàndard (σ): Ens permet quantificar 
com de diferents o semblants són les dades que 
obtingudes

=STDEV(E2:E32)

Variància (s2)   =σ2



Vocabulari a conèixer

Error estàndard (SE): Es calcula amb la següent 
fórmula

SE = √(s2/N + s2/N)



Indicacions del treball

1. Calcular les alçades assolides amb alguna de les fórmules estudiades a física.

2. Seleccionar la millor de les 3 alçades i només les dades d’aquelles persones que hagin realitzat els dos tests.

3. Dividir les persones en funció si han aplicat l’entrenament A o B

4. Realitzar el test estadístic T-Student

a. Calcular la mitjana de les diferències =average(E2:E32)

b. Calcular desviació estàndard i la variància de les diferències

c. Calcular l’error estàndard

d. Calcular el valor de t

e. Buscar el p-valor i comparar-lo amb el valor de t

5. Elaborar la memòria


