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Presentació 1 

 

Presentació 

La capacitat de variació acompanya qualsevol aspecte relacionat amb l’actuació humana. 
La Psicologia científica esdevé una disciplina que, a partir de l’estudi del comportament 
de les persones, facilita la formulació de models teòrics per clarificar la forma en què 
succeeixen les conductes en la realitat. L’objectiu últim és la descripció, explicació i 
predicció d’aquests fenòmens i de les seves interrelacions. 

L’anàlisi de dades, en la seva aplicació particular en l’àmbit de la Psicologia, es presenta 
com una eina fonamental que possibilita la configuració de models generals del compor-
tament humà a partir de l’evidència empírica que aporten conjunts limitats d’informació. 
Amb aquesta finalitat, la denominació genèrica d’anàlisi de dades engloba un conjunt de 
tècniques i procediments que permeten seleccionar, explorar i modelar dades amb la fi 
d’obtenir interpretacions de la realitat que siguin psicològicament i conceptualment signi-
ficatives. 

En referir-nos a anàlisi de dades no estem delimitant una nova àrea de coneixements dintre 
de la nostra disciplina, sinó que ens estem referint a una forma d’actuació en la qual els 
problemes psicològics esdevenen els propòsits (és a dir, els objectius) i les tècniques 
analítiques (fonamentalment estadístiques) els procediments. El modus operandi està 
contingut en el mateix terme “anàlisi”, ja que amb ell es fa referència a la identificació, 
selecció i descomposició de les causes que, presumiblement, originen la variabilitat pròpia 
dels esdeveniments que integren el cos de coneixements de la Psicologia científica. 

El text que presentem és el primer volum d’una collecció que ha estat desenvolupada per 
donar resposta a qüestions estadístiques i metodològiques relacionades amb la recerca en 
Psicologia. La finalitat d’aquest primer volum és ensenyar els fonaments de l’anàlisi de 
dades que permeten llegir i discutir rigorosament els estudis que es presenten dintre de les 
diferents àrees aplicades de la nostra disciplina. El segon volum, continuació del primer, 
és una lectura imprescindible per assolir aquest propòsit general, ja que recull les 
tècniques i els models bàsics que es fan servir per obtenir coneixement en Psicologia. 

Els volums 1 i 2 són una adaptació a l’àmbit de la Psicologia del llibre Métodos estadísticos 
en Ciencias de la Salud (Doménech, 1997-2014). 

L’enfocament d’aquest text és conceptual i pràctic, per la qual cosa la seva lectura i 
comprensió únicament requereix nocions bàsiques de matemàtiques. L’objectiu principal 
és ajudar a trobar procediments per donar resposta a les preguntes i les hipòtesis que 
formulen els investigadors que treballen en àrees aplicades, i a familiaritzar-se amb la 
interpretació dels resultats. El càlcul numèric i les fórmules no representen una meta, sinó 
un medi auxiliar per consolidar els fonaments de les tècniques que es presenten. 

Al llarg del llibre, cada vegada que apareix un terme important relacionat amb l’anàlisi de 
dades es presenta la seva equivalència en anglès. Així mateix, en els diferents capítols es 
plantegen un conjunt d’exemples que recullen preguntes i estructures reduïdes de dades 
hipotètiques ubicades en diferents àmbits psicològics, per il·lustrar els conceptes que van 
apareixent i facilitar la integració en un context aplicat dels coneixements que es van 
adquirint. 

  Els llistats d'ordinador que 
es presenten en aquest text  
s'han obtingut amb Stata13. 
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D’altra banda, la resolució dels exemples que es proposen s’acompanya de llistats d’ordi-
nador per familiaritzar-se amb la seva interpretació i així evitar els càlculs innecessaris i 
focalitzar l’atenció en l’adequada comprensió dels conceptes. En aquest curs s’ha triat el 
programa Stata que és un dels programes comercials amb més futur. Els llistats amb els 
resultats d’aquest programa inclouen una capçalera on la icona  indica la seqüència de 
menús, i en negreta la seva traducció en forma de sintaxi, per obtenir els corresponents 
llistats o resultats. L’objectiu d’aquestes capçaleres és guiar als lectors amb uns mínims 
coneixements d’Stata perquè puguin reproduir els exemples que es presenten. 

Finalment, cada capítol inclou una prova d’autoavaluació per revisar els conceptes més 
importants i comprovar el nivell de comprensió i execució dels principals aspectes teòrics, 
pràctics i d’interpretació de llistats d’ordinador. Està formada per preguntes tancades 
d’elecció múltiple i incorpora les corresponents solucions. 

Per concloure aquesta presentació voldríem indicar que la configuració d’aquest llibre 
contempla l’anàlisi de dades com una eina bàsica al servei de la investigació i la recerca 
de respostes en l’àmbit general de la Psicologia. Per aquesta raó, els continguts relacionats 
amb aquesta matèria s’han procurat presentar com un medi que permetrà: 1) descobrir i 
comprendre millor les possibilitats i limitacions de la investigació científica i experimental 
aplicada a la nostra disciplina; 2) diferenciar les conclusions basades en evidències empíri-
ques d’aquelles altres que no posseeixen aquests fonaments; i 3) desenvolupar una forma 
de pensament independent, antidogmàtic i crític de la realitat que ens envolta. 

Barcelona, Març de 2014 

 

 

 

 

Edició en pdf 
Aquesta edició en pdf conté només els dos primers capítols del text. Els autors autoritzen  
la reproducció lliure i gratuïta d’aquest document. 

 

 

Agraïment 
Volem agrair a la professora Eva Penelo Werner la lectura crítica d’aquest text i els seus 
suggeriments per millorar-lo .  
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UD 1 
Descripció de dades 

quantitatives 
 
 

 

En aquest primer capítol s’exposen els principals índexs estadístics i representacions 
gràfiques que permeten sintetitzar una distribució de dades quantitatives. La descripció de 
dades categòriques es tractarà en el següent capítol. 

Començarem il·lustrant el concepte de matriu de dades, que ens permetrà establir una 
classificació de les variables en dos grans tipus segons l’escala de mesura: variables no 
mètriques (dades categòriques) i variables mètriques (dades quantitatives). 

Després de revisar les principals tècniques de representació gràfica d’aquestes dades, es 
presenten els índexs estadístics bàsics que permeten descriure la distribució d’una variable 
quantitativa. Aquests índexs es poden calcular de dues formes diferents: mitjançant 
“moments” o a partir “d’ordenacions”. Comprovarem que els índexs descriptius basats en 
ordenacions són més robustos i de més fàcil interpretació que els índexs clàssics (mitjana i 
desviació estàndard) basats en moments. 
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1.1 Introducció 

Hi havia una vegada al país de Psicolandia... El rei, que era un gran estadista, estava 
desesperat. El príncep hereu, destinat a assumir en pocs dies totes les responsabilitats de 
la Corona, patia des de ben petit un problema d’enuresi primària nocturna i diürna. 
Durant la infància del nostre príncep, la major complicació d’aquesta incontinència era 
l’increment en la factura de bugaderia, raó per la qual no se li va concedir la més mínima 
importància. Ara però, el problema esdevenia molt més greu, ja que una de les relíquies 
que s’havien conservat des de temps immemorials estava amenaçada: la tapisseria del tro 
reial. Així doncs, la desesperació del rei pare posseïa un sòlid fonament. 

Deu mesos de psicoteràpia era el temps mínim que el Psicoanalista Major, considerat com 
el millor especialista del país, creia necessari per la remissió de l’enuresi. 

“Majestat, acostumava a dir el Psicoanalista Major del regne no desespereu, que la Psico-
anàlisi és sàvia”. Però malgrat que el monarca no desconfiava de la saviesa de la Psicoanàlisi , 
ni dels designis de la Providència, va pensar que potser seria millor cercar savieses alterna-
tives. I així ho va fer. Va ordenar cridar un jove i assabentat psicòleg, un dels que maneguen 
gran quantitat d’estadístiques tot just incorporades als seus coneixements, per a confirmar 
la veracitat dels números. Certament, deu mesos esdevé un temps d’espera massa llarg per a 
una sang tan blava i una tapisseria tan ben mimada.  

“Cinc mesos, majestat! La meitat dels pacients del doctor Mowrer presenten una remissió 
abans dels cinc mesos! Al feu de Frenopatolandia, aquest illustre professor conductista, 
ha aconseguit associar la distensió de la bufeta amb la resposta d’inhibir la micció i ha 
superat totes les estadístiques conegudes amb una teràpia coneguda com el pipi-stop”. 

Renoi! meditava el rei no aconsegueixo entendre-ho. O el meu Psicoanalista m’enganya 
o aquest jove ho pretén fer. “Sabeu, jove psicòleg, que el meu conseller no m’ha recomanat 
aquest doctor Mowrer?”. 

“Majestat, deu ser l’enveja. Us puc assegurar que és la millor dissuasió per a certes 
recomanacions”. 

“D’acord, d’acord! Però heu de saber que jo també disposo de sistemes per la dissuasió. 
Per exemple: la lapidació no és mal sistema per combatre fallàcies. No creieu?”. 

El torn li va tocar ara al Psicoanalista Major. En l’audiència amb el rei l’habitual cortesia 
es transformà en conversa franca, com diuen les cròniques. És a dir: es va anar al gra. 

“Certament, el rumor ha arribat fins a mi, Majestat, però hi havia un error. Segons les 
meves notícies, la mitjana del temps de remissió és onze mesos”. 

“Espero que estigueu ben assabentat digué el rei. Sapigueu que els nostres botxins fa 
temps que no s’entrenen, i això faria més penosa la vostra mort. I em sabria greu, de debò”. 

I així, igual que la fràgil nau abatuda per un fort temporal, el regi cap patia per l’humit 
futur del príncep entre aquella mar turbulenta d’estadístiques que, al menys en aparença, 
resultaven tan contradictòries entre si. 

Però sa majestat, capità ben previngut, abans d’ingressar el príncep a Frenopatolandia va 
voler que algú recollís de forma discreta més informació. D’aquesta manera, un cosí 
segon del príncep, persona de tota confiança, fou encarregat de la missió. 
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Taula 1-1: Temps de remissió  
de l’enuresi dels pacients  
tractats pel doctor Mowrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
I com acostuma a succeir en la majoria dels estats, els assumptes transcendents s’arreglen 
als passadissos. No és –cregui-ho el lector que a Frenopatolandia no tinguessin passa-
dissos, però va voler la Deessa Fortuna que l’estança de l’emissari reial coincidís amb una 
festa en el país que representava l’última esperança per l’hereu de Psicolandia. Un cop fina-
litzada la festa, pletòric de felicitat, retornà l’emissari al seu país. Havia aconseguit més del 
que calia esperar. Encara ressonava en les seves orelles l’eco de les paraules pronunciades 
per una gentil becària de Frenopatolandia: “El doctor Mowrer? Se’l coneix com el Gran 
Remeier. El més freqüent és que els pacients deixin de mullar-se abans del mes”. 

La còlera del rei davant aquesta nova espècie de burla no coneixia límits. Va pensar que 
fins i tot els seus familiars volien conjurar-se contra ell i el seu dolor. Com és possible 
va pensar que la mitjana del temps de remissió sigui d’onze mesos i per altra banda em 
diguin que en la meitat dels casos l’enuresi remet abans dels cinc mesos? I com els meus 
parents m’anuncien que el més freqüent és que deixen de pixar-se abans d’un mes? 

Qualsevol altre hagués enviat a la forca a tal conjunt de farsants. Però el rei, prudent i molt 
entès en assumptes d’estat per això se’l coneixia amb el sobrenom de l’estadista va con-
vocar el Consell de Savis i Similars. La deliberació va ser dura. La Retòrica i l’Astronomia 
podrien ajudar a embellir i orientar-se en el problema. La Geometria i la Filosofia a deli-
mitar-lo i discutir-lo. La Medicina i la Música, en canvi, oferien poques solucions. Entre 
totes aquestes disciplines i entre tots els discursos va destacar l’Estadística i l’explicació 
del savi estadístic, que fou la següent: 

“Majestat, tinc en el meu poder les dades del frenopàtic i he pogut comprovar que el jove 
psicòleg us ha donat un valor correcte: la mediana del temps de remissió és de cinc 
mesos. També el Psicoanalista Major us ha dit la veritat: la supervivència mitjana és 
d’onze mesos. Ni tan sols la becària ha enganyat el vostre emissari, donat que allò més 
freqüent, és a dir la moda del temps de remissió, es troba entre 0 i 30 dies. 

Els vostres informadors us han donat, per tant, números correctes, però insuficients per 
conèixer la veritat. Aquests índexs estadístics, anomenats mesures de tendència central, 
sempre s’han d’acompanyar de mesures de dispersió que completen la informació estadís-
tica donant, en el vostre cas, una imatge de l’homogeneïtat de la distribució del temps de 
remissió que podeu apreciar al pergamí reproduït a la Taula 1-1. 

Temps de remissió  Nombre 
 (mesos complerts)  de casos 
       0          3 
       2          1 
       3          1 
       4          1 
        5          1 
       6          1 
       7          1 
    16         1 
    30        1 
    53     1 
       Total    12 

      Estadístics 
Mitjana:  11.0 meses 
Mediana: 5.0 meses 
Moda: 0.5 meses
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En distribucions molt asimètriques, com aquesta, la mitjana aritmètica no és una mesura 
de posició adequada per descriure-les. L’índex que ofereix la millor imatge és la mediana, 
que us ha donat el jove psicòleg. Però en casos com aquest és preferible, inclús, una mesura 
de posició frívola, com la moda, facilitada per la becària, a la mitjana, que us ha indicat el 
Psicoanalista Major. 

A més, la fiabilitat d’aquests índexs està directament relacionada amb el nombre de casos 
que han intervingut en el seu càlcul. El doctor Mowrer porta molts anys fent recerca però 
la seva experiència terapèutica és ben limitada: únicament disposa de 12 casos tractats. 
Una mostra tan petita proporciona uns índexs estadístics molt poc fiables”. 

Després d’aquesta explicació, la preocupació pel problema d’incontinència del príncep va 
continuar turmentant al rei però si no es viu no se sent el monarca va comprendre que, 
alliberat de tantes falses conclusions, es podia dedicar al seu únic patiment i al seu problema. 

I si gran qualitat de rei és la moderació, podem dir que fou un rei gran, inclús en castigar 
a qui li aconsellà sense analitzar del tot el problema. El càstig fou únicament per un: el 
Psicoanalista Major. Però més que un càstig fou una lliçó. 

Va fer que, senzillament, aprengués estadística. I ho va aconseguir amb una única lliçó 
que resultaria massa extensa si la volguéssim repetir completa. En resum, el va convidar 
al seu sopar, que no a sopar. No va faltar de res. Els millors vins de l’any i les millors 
reserves van aplacar la set del rei i la mirada del Psicoanalista convidat. Els corrals de 
palau es van veure privats dels més tendres exemplars, que va condimentar el cuiner reial. 
El Psicoanalista, que gaudia de bon olfacte, el va poder saciar, igual que el rei va saciar la 
seva gana. La resta es pot intuir fàcilment. 

Després d’acabar el sopar, veient el rei que el seu convidat no estava del tot satisfet, li va 
confessar que no entenia el motiu. Òbviament, hi havia hagut menjar per tots dos. Fins i 
tot havia sobrat: si les estadístiques no diuen mentida, en mitjana havien menjat cadascun 
la meitat dels aliments i havien consumit la meitat de les begudes. Quina era la causa 
d’aquell descontentament? 

Davant tanta magnificència reial no es va dubtar. Pocs dies després, reunida l’Assemblea 
del Regne i el Consell de Savis i Similars, es va canviar el sobrenom oficial del rei. Ja no 
l’anomenarien l’estadista sinó l’estadístic. 

 

1.2 Conceptes preliminars 

1.2.1 Població i mostra 

El primer pas que realitza tot investigador que desitja conèixer unes característiques o 
comprovar una teoria a partir de dades empíriques és definir perfectament la població, és 
a dir, el conjunt complert d’individus als què es referiran les conclusions del seu estudi. 

Les poblacions que interessen a l’investigador acostumen a ser molt  extenses i per tant és 
pràcticament impossible estudiar-les de forma completa. Les tècniques estadístiques perme-
ten a l’investigador inferir característiques i relacions que existeixen en una població, analit-
zant aquests aspectes en una mostra representativa formada per un grup reduït d’individus 
de la població. 
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Figura 1-1. Població i mostres aleatòries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si en lloc de treballar amb tota la població es treballa amb una mostra de mida adequada 
no únicament disminueix el cost de l’estudi sinó que al tenir menys subjectes es millora la 
qualitat de la captura de les dades. 

En l’àmbit de l’estadística els elements que integren la població (o la mostra) s’anomenen 
individus o subjectes. Tot i que freqüentment els individus són persones, també poden ser 
animals, procediments, objectes diversos o altres elements reals o abstractes. 

El binomi població i mostra representa l’eix central de qualsevol plantejament estadístic. 
La Figura 1-1 suggereix que un cop definit el conjunt de subjectes als quals es desitja 
generalitzar les conclusions de l’estudi, es té una única població; però existeixen una infi-
nitud de mostres representatives: cada vegada que s’escull a l’atzar un conjunt de subjectes 
s’obté una mostra amb una composició que probablement serà diferent de l’anterior degut 
a l’error aleatori del mostratge. 

Suposem que es coneix la població de talles en néixer de tots els nadons a Catalunya l’any 
2000, de manera que la seva mitjana ha estat de 50.9 cm. Suposem també que s’ha obtingut 
d’aquesta població una mostra de n=400 nens, amb l’objectiu d’estudiar altres caracterís-
tiques biomètriques, i que la seva talla mitjana ha estat 51.2 cm. 

Els diferents índexs estadístics descriptius de tota una població s’anomenen paràmetres, 
i s’acostumen a simbolitzar amb lletres gregues. El paràmetre mitjana de la població de 
talles d’aquests nens val =50.9 cm. 

Cada paràmetre de la població pot ser estimat a partir de les dades observades a una 
mostra obtinguda a l’atzar. El procediment consisteix en utilitzar una funció, anomenada 
estadístic, que és una fórmula en la qual intervenen el conjunt d’observacions. En aquest 
cas la funció de l’estadístic mitjana és molt simple: suma de les talles xi dels 400 nens de 
la mostra i dividida per n=400: 

x  = 
n

x
n

1i
i

   

Així doncs, si la talla mitjana obtinguda a partir de l’estadístic x  amb les talles dels 400 
nens d’una mostra aleatòria ha estat de 51.2 cm, aquest valor és una estimació del parà-
metre  (mitjana verdadera de la població). 

Estimador del paràmetre mitjana 

POBLACIÓ 
 = 50.9 cm Paràmetre  mitjana 

… … …

Selecció a l’atzar

Mostra 1 
x1 = 51.2 

Mostra 2 
x2 = 49.8 

Mostra j 
xj = 51.7 x = n

xi   

           
Estadístic mitjana 
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No es pot oblidar que la mitjana d’aquesta població (paràmetre) té un únic valor =50.9 
cm, malgrat que en aplicar l’estadístic x  a cada mostra obtinguem un valor jx  diferent. 
En absència de biaix els valors jx  de l’estadístic x  calculats en les diferents mostres 
fluctuaran al voltant de la verdadera mitjana ; aquesta fluctuació serà menys intensa (és 
a dir, les estimacions seran més semblants al paràmetre ) a mesura que la mida de les 
mostres sigui més gran. 

 

1.2.2 Matriu de dades: tipus de variables 

Les dades de qualsevol estudi es recullen, d’acord amb un determinat protocol, mitjançant 
formularis o qüestionaris, que permeten registrar la informació de cadascun dels subjectes 
de manera estandarditzada i estructurada en forma de matriu de dades. 

La matriu de dades és una estructura en forma de taula que conté els valors de cada sub-
jecte en les diferents variables. Les files d’aquesta taula representen cada individu i les 
columnes representen les diferents variables. 

S’entén per variable cadascun dels caràcters o aspectes que es registren en els subjectes 
de l’estudi i que poden prendre diferents valors. És una característica compartida per a un 
determinat grup d’individus i que té diferents graus de magnitud o diferents categories. 

L’estadística classifica les variables en dos grans grups segons segons siguin dades no 
mètriques (variables categòriques) o dades mètriques (variables quantitatives).  

Dintre de les variables categòriques es distingeixen dos tipus segons tinguin o no ordre les 
diferents categories de la variable. Dintre de les variables quantitatives es distingeixen les 
discretes de les contínues. El Quadre 1-1 presenta un exemple de matriu de dades. 

En una investigació real és freqüent trobar subjectes amb valors desconeguts per alguna 
variable; aquests valors es designen en anglès amb el terme missing, i no intervenen en 
els càlculs estadístics posteriors. En el Quadre 1-1 els casos amb valor missing s’han 
simbolitzat amb la notació (•). 

En la matriu de dades es registren altres aspectes que no es consideren variables des de la 
perspectiva de l’estadística, com el número de cas (que és l’identificador del subjecte) i les 
dates (que són punts en el temps). 

La data d’un esdeveniment requereix d’una consideració especial perquè representa un 
punt en el temps. Serà la diferència entre dues dates la que ens aporti la mesura del temps 
transcorregut. Per exemple, l’edat en el moment d’aplicar una intervenció és una variable 
generada mitjançant la diferència entre la data de la intervenció i la de naixement. 

Les variables amb categories sense ordre provenen d’una escala de mesura nominal.  
El sexe (masculí; femení) i el curs d’un trastorn psicològic (agut; crònic) són exemples de 
variables binàries. El color del cabell (negre; marró; ros) i el tipus d’intervenció (A/B/C) són 
exemples de variables amb varies categories. Les úniques operacions permissibles entre les 
seves categories (valors) són les relacions d’igualtat o desigualtat: negre marró ros. 

Les variables amb categories ordenades procedeixen d’una escala de mesura ordinal; 
per exemple, el nivell socio-econòmic (baix; mitjà; alt). Les operacions permissibles entre 
els seus valors són les relacions d’igualtat o desigualtat i les d’ordre: baix < mitjà < alt. 



 
Capítol 1: Descripció de dades quantitatives 9 

 
Quadre 1-1. Matriu de dades i classificació de les variables segons l’escala de mesura. 

Id Sexe Edat Nivell socio-
econòmic 

Pes 
(kg) 

Talla 
(cm) 

Nombre de 
símptomes 
d’ansietat 

Data inici 
intervencions 

Tipus de 
tractament 

Curs del 
trastorn 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
   

Masculí 
Masculí 
Femení 
Masculí 
Masculí 
Masculí 
Femení 
Femení 

   

47 
54 
• 

62 
40 
58 
28 
42 
   

Baix 
Alt 
Alt 
• 

Baix 
Mitjà 
Baix 
Mitjà 

   

85 
78 
75 
80 
69 
76 
65 
68 
   

172 
168 
159 
176 
174 
165 
155 
160 
   

3 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
3 
   

28-11-2010 
26-07-2010 
10-11-2010 
01-08-2010 
05-09-2010 
12-02-2011 
12-01-2011 
22-03-2011 

   

A 
C 
B 
B 
C 
A 
A 
A 
   

Crònic 
Agut 

Crònic 
Agut 
Agut 

Crònic 
Agut 
Agut 

   

(•) Valor desconegut (missing). 

  Tipus de variable Exemples 

Dades no mètriques 
(categòriques) 

 Categòrica (escala nominal) 
 Binària (2 categories) ........................
 Amb més de 2 categories ..................

Categories ordenades (escala ordinal) ....

 

Sexe (masculí/femení) 
Tipus de tractament (A, B, C) 

Nivell socio-econòmic 

Dades mètriques 
(quantitatives) 

 Quantitatives (escala d’interval o de raó)
 Discreta (recompte) ......................... 
 Contínua (mesura) ...........................

 

Nombre de símptomes 

Edat, pes, talla 

 

Les variables quantitatives procedeixen d’una escala mètrica que pot ser d’interval o de 
raó. La temperatura és un exemple de mesura en una escala d’interval ja que l’origen de 
l’escala (0ºC) no indica absència de calor sinó que és un valor arbitrari corresponent a la 
temperatura de fusió del gel. En aquest cas les operacions permissibles entre els seus 
valors són les relacions d’igualtat o desigualtat, les d’ordre i la suma i resta. Per exemple, 
10ºC < 20ºC < 25ºC i, a més, podem afirmar que l’increment en passar de 10ºC a 20ºC és 
el doble que en passar de 20ºC a 25ºC: 2010= (2520)2. Aquest increment també seria 
el doble si la temperatura estigués mesurada en una altra escala, per exemple en graus 
Fahrenheit. 

El nombre mitjà de cigarretes fumades per un subjecte al dia és un exemple de mesura en 
una escala de raó ja que l’origen de l’escala (0c/d) indica l’absència de consum de tabac. 
En aquest cas les operacions permissibles entre els seus valors són les relacions d’igualtat 
o desigualtat, les d’ordre i la suma, resta, multiplicació i divisió. Per exemple, 10 < 20 i, a 
més, un subjecte que fuma 20c/d consumeix el doble que un que únicament fuma 10c/d: 
20=102. Observi que aquesta operació no és permissible en una escala d’interval: donat 
que la temperatura està mesurada en una escala en la qual el 0 no representa l’absència de 
calor, si un objecte està a 10ºC i altre a 20ºC podrem assegurar que la seva temperatura és 
10ºC major, però mai podrem afirmar que té el doble de temperatura. 
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Les variables quantitatives, en estar mesurades en escales d’interval o de raó, permeten el 
càlcul d’índexs estadístics, com la mitjana, que comporten sumes i restes entre els seus 
valors. Aquests índexs, però, no s’han d’aplicar mai a variables ordinals. És fàcil cometre 
aquest error perquè les categories de les variables ordinals s’acostumen a codificar amb 
números 0, 1, 2, ... i aquests codis es confonen amb els valors d’una variable quantitativa. 
Calcular la mitjana, per exemple, del nivell socio-econòmic (1, 2, 3) d’un grup de subjectes 
implicaria acceptar que passar del nivell baix a mitjà representa el mateix increment que 
passar del nivell mitjà a alt. 

La puntuació APGAR del nadó en néixer és un exemple en el que es pot considerar ordinal 
o mètrica. Aquesta puntuació s’assigna valorant un conjunt de cinc ítems: freqüència 
cardíaca, ritme respiratori, to muscular, color de la pell i reflexos. Cadascun dels ítems obté 
una puntuació de 0, 1 o 2 en funció del nivell de resposta del subjecte (0 indica situació 
patològica i 2 situació normal). La puntuació APGAR final és la suma dels punts obtinguts 
en cadascun dels ítems i per aquest motiu la major part d’investigadors la consideren 
mètrica. Aquesta decisió implica el supòsit de que els intervals representen diferències 
iguals en els atributs que s’estan mesurant: una disminució en la puntuació APGAR al néixer 
de 9 a 8 és equivalent a una disminució en la puntuació de 7 a 6. Aquesta opció permetrà 
calcular estadístics com la mitjana, desviació estàndard, etc.    

L’estadística distingeix les variables discretes de les contínues. El nombre de símptomes és 
un exemple de variable quantitativa discreta, que sempre són el resultat d’un recompte i 
només poden prendre els valors enters 0, 1, 2, ... L’edat, el pes i la talla són exemples de 
variables quantitatives contínues perquè poden prendre qualsevol valor dintre d’un cert 
interval. El Quadre 1-2 il·lustra com les variables discretes es mesuren de forma exacta i 
els seus valors intermedis no tenen sentit. Les variables contínues prenen com a valor 
números reals, valors que quan es mesuren amb un instrument sempre es transformen en 
dades discontínues resultants del grau d’exactitud de l’instrument de mesura emprat. 
Això fa que a vegades, al mirar els seus valores es considerin, erròniament, discretes. 

Com a regla general, les variables contínues donen mesures arrodonides. Així, al mesurar 
el pes amb exactitud de kilograms (sense decimals), s’ha arrodonit el resultat al valor enter 
més proper, obtenint el conjunt de valors {... 49; 50; 51; 52; ...}. En aquest cas la distribució 
de pesos presenta una discontinuïtat aparent d’1 kg, perquè ha estat mesurat amb un grau 
d’exactitud de ±0.5 kg. Això implica que 51 kg, per exemple, no és el valor exacte sinó un 
valor arrodonit que indica que el pes del subjecte pertany a l’interval 49.5 a 50.5 kg. Així 
doncs, un subjecte de 50 kg no vol dir que pesi exactament 50 kg sinó que el seu pes és 
dins l’interval 49.5 a 50.5 kg. Si se suposa que el procediment de mesura no introdueix 
cap biaix, els resultats de la mesura sempre seran els centres d’aquests intervals d’exactitud. 

La regla general és que les variables contínues donen mesures arrodonides, però tota regla 
té la seva excepció. En efecte, les variables contínues que mesuren el temps transcorregut 
(per exemple, l’edat, el temps de tractament o l’edat d’inici de consum de tabac) quan es 
presenten amb valors enters s’expressen en temps complert (en setmanes, mesos o anys 
complerts) que s’obtenen truncant (no arrodonint) el temps transcorregut continu. 

En el Quadre 1-2 veiem que tant als subjectes que acaben de complir 50 anys com als que 
els falta 1 dia per complir 51 els correspon un valor truncat de 50 anys (complerts). 

Cas particular molt important 
en Ciències de la Salut: variable 
temps  transcorregut 
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Quadre 1-2. Precisió de la mesura de variables quantitatives. 

  
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regla general: Les mesures s’arrodoneixen; per exemple, si es decideix registrar el pes en kilograms 
sense decimals, un subjecte de 50.7 kg se li assigna un pes de 51 kg perquè el seu valor és més 
pròxim a 51 kg que a 50 kg. 

Excepció: És habitual que les edats en particular, i els temps transcorreguts en general, es mesurin 
en unitats complertes de temps; així, es diu que un subjecte de 50.7 anys té 50 anys (i en tindrà 50 
anys encara que només li falti 1 dia per complir els 51 anys). 

 

Una edat registrada en anys complerts igual a 50 no correspon al valor exacte 50 sinó que 
representa un valor que pertany a l’interval d’edats compreses entre el dia que es compleix 
50 anys i l’instant anterior a complir 51 anys. El valor central 50.5 d’aquest interval és el 
que millor representa l’edat real d’aquests subjectes (a falta d’informació més exacta). 

Si únicament es disposa de l’edat en anys complerts i s’introdueixen en la calculadora els 
valors truncats (... 49; 50; 51; ...) en comptes dels valors corregits (... 49.5; 50.5; 51.5; ...), 
és fàcil comprovar que la mitjana obtinguda és incorrecta perquè té un biaix de 0.5 anys. 

Sovint es pot mesurar una determinada característica amb diferents escales. Així, es podria 
recollir per a un mateix subjecte l’hàbit de fumar (no fumador, fumador) o el consum de 
tabac en cigarretes/dia (c/d) amb pràcticament el mateix cost. La regla general és registrar 
aquell aspecte que aporti la màxima informació. Registrant el tabac de forma quantitativa 
(c/d) és possible, posteriorment, classificar els subjectes en les categories de no fumador i 
fumador (escala nominal). En canvi, el pas contrari no és possible. 

   No té sentit tenir  
        2.7 símptomes: 
        Variable discreta 

2 símptomes (valor exacte) 
2 0 1 3 

Nombre de símptomes:   0  1  2  3 …  (valors exactes) 

Edat (anys complerts): 

.. 49  50  51 .. (exactitud: +1año)

50      [50  51 [ anys

Centre interval: 
50.5 anys 

Resultat mesura 
(truncat) 

50.7

Valor exacte 

0  51  52 50

  Té sentit  
       tenir 50.7 anys 

Pes (kg): 

 .. 49  50  51.. (exactitud: ±0.5 kg)

51    50.5  51.5 kg 

Resultat mesura 
(arrodonit) 

Centre interval: 
51 kg 

 49 0  51  52 50
50.7

Valor exacte 

   Té sentit  
        pesar 50.7 kg 
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Taula 1-2. Diferents formes d’expressar l’edat i càlcul de la mitjana. 

Id Data de 
naixement 

Data inici  
de fumar 

Edat 
(anys complerts)

Edat 
(dies) 

Edat 
(anys decimals) 

Edat 
(anys complerts 

corregits) 

1 

2 

3 

4 

5 

11.09.1989 

20.05.1989 

07.10.1987 

23.10.1990 

14.08.1988 

17.08.2001 

14.06.2001 

10.06.2001 

30.05.2001 

21.04.2001 

11 

12 

13 

10 

12 

  4358 

  4408 

  4995 

  3872 

  4633 

11.93 

12.07 

13.68 

10.60 

12.43 

11.5 

12.5 

13.5 

10.5 

12.5 

  Mitjanes 11.6      4453.2 12.2 12.1 

    
Valor esbiaixat 

  
Valor exacte 

 
Valor aproximat 

 

 

1.2.2.1 Variable temps transcorregut 

El temps transcorregut és una variable contínua que quan es presenta en valors enters 
s’expressa en forma de temps complert (valor truncat). Per calcular un temps transcorregut 
de forma exacta és necessari registrar les dates d’inici (DI) i final (DF) del període 
temporal, i seguir el següent procés: 

1. Definir les unitats de mesura del temps ja que ni el mes ni l’any són mesures de temps. 
En Ciències de la Salut es fa servir la definició estadística: 

   1 any = 365.25 dies  (ja que cada 4 anys hi ha 1 de traspàs) 
   1 mes = 365.25 / 12 = 30.4375 dies 
   1 setmana = 7 dies 

2. Calcular el temps transcorregut en dies. Aquest càlcul és automàtic per l’ordinador:  
  DF  DI     T_Dies 

3. Transformar els dies en les unitats de temps desitjades (setmanes, mesos o anys): 
   T_Set =  T_Dies / 7 
   T_Mes =  T_Dies / 30.4375 
   T_Any =  T_Dies / 365.25 

La Taula 1-2 presenta la data de naixement i la data d’inici de fumar d’un grup de cinc 
adolescents, i també l’edat d’inici de fumar en anys complerts. Aquestes dates permeten 
conèixer les seves edats amb una exactitud de dies, i també en anys decimals, i calcular la 
mitjana d’edat d’aquests 5 subjectes que resulta ser de 12.2 anys. 

Què hagués succeït si en comptes de les dates s’haguessin registrat les edats d’aquests 
subjectes en anys complerts? A la penúltima columna de la Taula 1-2 apareixen les seves 
edats en anys complerts. Si amb aquestes edats es calcula la mitjana (11.6 anys) es comprova 
que és 0.6 anys inferior a la mitjana real (12.2 anys) degut a que els valors estan truncats. 
La manera de corregir aquest biaix, si únicament es tenen les edats en anys complerts, és 
incrementar-la en +0.5 anys tal com indica l’última columna de la taula; d’aquesta manera, 
la mitjana de l’edat corregida és 12.1 anys (valor semblant al real 12.2 anys). 
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Com s’analitzen les variables registrades en temps complert? Tal com es pot comprovar 
en l’exemple anterior, el registre de les variables en temps complert (valors truncats) té 
implicacions pràctiques tant en el càlcul dels índexs estadístics descriptius com en la seva 
representació gràfica. El més adequat és registrar les dates d’inici (DI) i final (DF) dels 
períodes temporals. Tanmateix, si únicament es tenen les variables mesurades en temps 
complerts, s’han d’incrementar +0.5 anys abans d’incorporar-les a les anàlisis estadístiques. 

 

1.2.3 Variables contínues categoritzades 

La regla general és recollir la informació quantitativa amb la major exactitud possible; per 
exemple, es pot demanar l'edat d'un adult en anys complits però és millor registrar la data 
de naixement. Ja que la major part d'estudis comporten seguiment el procediment d'elecció 
és recollir les dates de cada etapa perquè restant les dates disposarem de les edats i dels 
temps transcorreguts; així, si en un estudi sobre desintoxicació de toxicòmans es registren 
les dates de naixement, d'inici i final de la intervenció, del primer seguiment, etc., per dife-
rència amb la de naixement es té l'edat en qualsevol moment, la diferència entre les dates 
d'inici i final de la intervenció dóna la duració del tractament, etc.  

De vegades es registren variables quantitatives agrupades en intervals o es categoritzen 
variables contínues. Per exemple, en compte de preguntar l'edat a la que va començar a 
fumar es registra la variable binària fumar abans del 14 anys; o es disposa de l'índex de 
massa corporal en kg/m2 però s’introdueix categoritzat segons l’O.M.S. (infrapes, normopes, 
sobrepes i obesitat). 

Recollir variables quantitatives categoritzades, o categoritzar-les, és un error important 
quan es realitza sense motius teòrics perquè aquestes transformacions comporten una 
pèrdua d'informació (Royston, Altman i Sauerbrei, 2006). No obstant això, és freqüent 
trobar estudis amb variables quantitatives categoritzades pel fet que s'han analitzat amb 
models de regressió que exigeixen el supòsit de linealitat dels predictors, i quan no es 
compleix, la solució habitual és introduir el predictor categoritzat.  

També hi ha situacions en què convé recollir la informació quantitativa categoritzada; per 
exemple, per registrar el nivell de renda és millor presentar intervals perquè a les persones 
no els hi agrada dir la quantitat exacta de diners que guanyen. 

Quina és l'escala de mesura de les variables quantitatives categoritzades? Si es coneixen 
els intervals de classe es consideren mètriques i es pot usar el centre de cada interval per a 
realitzar els càlculs; en cas contrari es tracten com a ordinals. 

I les variables dicotomitzades? Per exemple, el sobrepes (IMC  25kg/m2) o fumar abans 
dels 14 anys. Les categories d'aquestes variables, a diferència del sexe que és nominal, 
presenten un orde i les podem considerar ordinals. 
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Taula 1-3: Regla d’Sturges per escollir el nombre d’intervals. 

Mida de la mostra 6  
a 10 

11 
a 22 

23 
a 44 

45 
a 90 

91 
a 181

182 
a 362 

363 
a 726 

727
a 1453

1454
a 2909

Nombre d’intervals 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

1.3 Tabulació i representació gràfica 

Després de recollir en la matriu de dades els valors de les diferents variables de cada subjecte 
s’han d’organitzar per resumir-los. L’ordenació dels subjectes d’acord amb els valors que 
presenten en la variable que es vol estudiar és el primer pas per obtenir la distribució de 
freqüències i representar-la gràficament. 

Una distribució de freqüències consisteix en una sèrie de classes predeterminades (que 
poden ser categories, números o intervals de valors, segons l’escala de mesura de la 
variable) amb el nombre total de subjectes que s’inclouen en la classe. En altres paraules, 
quan construïm la distribució de freqüències estem classificant als subjectes en categories 
(si la variable és nominal u ordinal) o en números o intervals de valors (si la variable és 
mètrica). 

 
1.3.1 L’histograma 

L’histograma (histogram) és una representació clàssica de la distribució d’una variable 
contínua. Per dibuixar-lo es parteix d’una distribució de freqüències amb les dades 
agrupades en intervals de classe d’igual o diferent amplitud. Sobre cada interval es 
dibuixa un rectangle amb àrea igual a la freqüència (absoluta) corresponent. Això equival 
a dibuixar un rectangle amb alçada igual al quocient entre la freqüència i l’amplitud de 
l’interval, de manera que l’eix de les ordenades representarà el nombre de casos per unitat 
de la variable mesurada (Colton; pp. 19-37). 

Un pas previ és ordenar les dades i agrupar-les en intervals de valors (anomenats classes). 
A l’hora de realitzar aquesta classificació s’han de tenir en compte alguns principis bàsics: 
els intervals de classe han de ser mútuament excloents, s’han d’evitar intervals amb extrems 
oberts i el nombre escollit de classes ha de reflectir la forma de la distribució. La Taula 1-3, 
construïda aplicant la regla d’Sturges (1926), ens ofereix una orientació sobre el nombre 
d’intervals. Així, per representar una variable amb un nombre d’observacions entre 91 i 
181 podrem agrupar-les en 8 intervals. 

Exemple. Suposem que la talla d’una mostra de 58 subjectes, que s’ha mesurat amb un grau 
d’exactitud de 0.5cm, oscil·la entre 150 i 179 cm. Per agrupar-les s’ha optat per construir 
sis intervals d’amplitud 5 cm (la regla d’Sturges suggereix 7 intervals): 

(150-154)   (155-159)   (160-164)   (165-169)   (170-174)   (175-179) 

Així, en el primer interval situarem els subjectes amb una talla de 150, 151, 152, 153 i 154. 
Donat que aquests valors s’han mesurat amb precisió de 0.5 cm, els llindars verdaders 
d’aquest primer interval són (149.5 - 154.5). De la mateixa manera, els llindars verdaders 
del segon interval són (154.5 – 159.5) i així successivament s’obté una partició de la talla en 
intervals que no presenten discontinuïtats.  

  En àmbits diferents de les 
Ciències de la Salut, s’empra  
la definició clàssica en la que 
tots els intervals tenen igual 
amplitud. En aquest cas els 
rectangles es dibuixen amb una 
alçada igual a la freqüències de 
cada l’interval.  
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Quadre 1-3. Edats d’aparició d’un síndrome en una mostra de 66 subjectes. 

 Edat  Casos   Edat Casos Edat Casos   Edat  Casos   Edat Casos
 0 

1 
3 
4 
7 
9 

 1 
1 
1 
1 
1 
1 

  11 
15 
16 
18 
20 
25 

2 
3 
1 
1 
1 
2 

28 
29 
31 
32 
35 
38 

2 
3 
1 
3 
4 
2 

  40 
46 
48 
49 
50 
53 

 3 
4 
3 
4 
4 
3 

  56 
58 
60 
63 
71 
95 

2 
3 
2 
4 
2 
1 

 

Exemple amb temps transcorregut. La variable temps transcorregut requereix especial 
atenció. El Quadre 1-3 presenta la distribució de les edats, en anys, en què apareix un deter-
minat síndrome en una mostra de 66 subjectes.  

La primera taula del Quadre 1-4 presenta la distribució de freqüències d’aquestes edats 
agrupades en intervals de classe d’igual amplitud (10 anys). 

Pensem en l’interval (0-9) que conté les edats 0, 1, 2, ... 9 anys. Donat que un nen té 9 
anys fins l’instant anterior de complir els 10, els llindars verdaders d’aquest interval són 
(0-10). El següent interval (10-19), que conté les edats 10, 11, 12, ... 19 anys, tindrà per 
llindars verdaderes (10-20) i així successivament. 

L’amplitud d’un interval de classe es defineix com la diferència entre els seus llindars 
verdaders. Per exemple, l’amplitud de l’interval (10-19) és igual a 10 anys (10 = 10). 

Per dibuixar l’histograma es col·loquen els llindars verdaders de cada classe sobre l’eix 
de les abscisses, i en l’eix de les ordenades el quocient entre la freqüència i l’amplitud del 
corresponent interval. Com en aquest cas els intervals tenen una amplitud de 10 anys 
l’alçada de cada rectangle és igual a la seva freqüència dividida per 10. D’aquesta manera, 
els rectangles que formen l’histograma presenten la seva base sobre els llindars verdaders 
de cada interval i tenen per superfície el nombre de casos de l’interval: la superfície total 
de l’histograma representa el 100% dels subjectes. 

La segona taula del Quadre 1-4 presenta la distribució de freqüències de les edats d’aquesta 
mostra agrupades en intervals de classe de diferent amplitud escollits segons el coneixement 
que es té de la distribució de l’edat d’aparició del síndrome. Amb aquesta nova agrupació es 
dibuixa el segon histograma. 

L’histograma clàssic indica que la freqüència del diagnòstic es va incrementant fins arribar 
a un màxim entre els 40 i 49 anys i desprès va baixant.  

L’histograma amb intervals de diferent amplitud té l’avantatge de permetre visualitzar que 
la freqüència és molt gran en el primer any de vida i va disminuint, però a partir dels 10 
anys es va incrementant fins arribar a un màxim entre els 40 i 49 anys i desprès torna a 
baixar.   
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Quadre 1-4. Histogrames de la distribució d’edats amb intervals d’igual i diferent amplitud. 

Edat
(anys) 

Casos
ni 

Llindars verdaders
li      Li 

Centre classe 
xi = (li+Li)/2 

Amplitud
hi = Lili

Casos/any
ni / hi 

0 - 9 

10 - 19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

70 - 79

80 - 89

90 - 99

  6 

  7 

  8 

10 

14 

12 

  6 

  2 

  0 

  1 

  0 - 10 

10 - 20 

20 - 30 

30 - 40 

40 - 50 

50 - 60 

60 - 70 

70 - 80 

80 - 90 

90 - 100 

 5 

15 

25 

35 

45 

55 

65 

75 

85 

95 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

0.6 

0.7 

0.8 

1.0 

1.4 

1.2 

0.6 

0.2 

0 

0.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edat 
(anys) 

Casos
ni 

Llindars verdaders
li      Li 

Centre classe 
xi = (li+Li)/2 

Amplitud
hi = Lili

Casos/any
ni / hi 

0 

1 - 4 

5 - 9 

10 - 19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

70 - 79

80 - 99

  1 

  3 

  2 

  7 

  8 

10 

14 

12 

  6 

  2 

  1 

0 - 1 

1 - 5 

  5 - 10 

10 - 20 

20 - 30 

30 - 40 

40 - 50 

50 - 60 

60 - 70 

70 - 80 

80 - 100 

0.5 

3.0 

7.5 

15 

25 

35 

45 

55 

65 

75 

90 

1 

4 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

20 

1.0 

0.75 

0.4 

0.7 

0.8 

1.0 

1.4 

1.2 

0.6 

0.2 

0.05 

0      10      20     30      40     50      60     70     80      90    100   Edat (anys) 

1.4 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

Casos 
 per any 

0     10      20     30      40     50      60     70    80      90    100   Edat (anys) 

1.4 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

Casos 
 per any 
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 Exercici 1-1: Les següents dades són les puntuacions obtingudes per una mostra de 35 fumadors en el 

test de Fagerström que mesura el grau de dependència psíquica i comportamental al tabac. 

5; 8; 3; 6; 5; 5; 9; 7; 6; 6; 1; 9; 5; 7; 8; 4; 5; 4; 10; 2; 6; 8; 4; 9; 3; 6; 8; 5; 7; 4; 7; 5; 6; 5; 4 

S’accepta que les puntuacions estan mesurades amb un error de 0.5 punts. 

1) Omplir la següent taula (la columna “Tabulació” és per anar posant marques a la fila 
corresponent a cada puntuació): 

Punts Tabulació Casos
ni 

Llindars verdaders 
li      Li 

Centre classe 
xi = (li+Li)/2 

Amplitud
hi = Lili 

Casos/punt
ni / hi 

   1 - 2       

   3 - 4       

   5 - 6       

   7 - 8       

   9 - 10       

 
2) Dibuixar l’histograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solució al final del Capítol. 
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Quadre 1-5. Representació en forma de diagrama de tija i fulla. 

 
Edat 

(anys complits) Casos

0 
1 
3 
4 
7 
9 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 
15 
16 
18 

2 
3 
1 
1 

20 
25 
28 
29 

1 
2 
2 
3 

31 
32 
35 
38 

1 
3 
4 
2 

40 
46 
48 
49 

3 
4 
3 
4 

50 
53 
56 
58 

4 
3 
2 
3 

60 
63 

2 
4 

71 2 
95 1 

Total 66 
 

 

 

 

 

 

Stem & Leaf 
0  *  01 
0  T  3 
0  F  4 
0  S  7 
0  •  9 
1  *  11 
1  T   
1  F  555 
1  S  6 
1  •  8 
2  *  0 
2  T   
2  F  55 
2  S    
2  •  88999 
3  *  1 
3  T  222 
3  F  5555 
3  S    
3  •  88 
4  *  000 
4  T   
4  F   
4  S  6666 
4  •  8889999 
5  *  0000 
5  T  333 
5  F   
5  S  66 
5  •  888 
6  *  00 
6  T  3333 
6  F   
6  S    
6  •     
7  *  11 
7  T  
7  F   
7  S    
7  •   
............ 

9  F  5 

Interpretació dels símbols (última xifra) 
  1 línia per tija: • (0-9) 
  2 línies per tija: * (0-4)   • (5-9) 
  5 línies per tija: * (0-1)   T (2-3)   F (4-5)   S (6-7)   • (8-9) 

    Stem & Leaf 
0 • 013479 
1 • 1155568 
2 • 05588999 
3 • 1222555588 
4 • 00066668889999 
5 • 000033366888 
6 • 003333 
7 • 11 
8 • 
9 • 5

Xifra de les 
desenes (tija)

Xifra de les  
unitats (fulles) 

  0 a 9 anys 
10 a 19 anys
20 a 29 anys

 Les tiges intermèdies 
s’han de representar 
encara que no tinguin 
fulles per a no deformar  
la imatge de la distribució 

Stem & Leaf
0  *  0134 
0  •  79 
1  *  11 
1  •  55568 
2  *  0 
2  •  5588999 
3  *  1222 
3  •  555588 
4  *  000 
4  •  66668889999 
5  *  0000333 
5  •  66888 
6  *  003333 
6  •   
7  *  11 
7  •   
8  *   
8  •   
9  *  5

 0 a 4 anys 

 5 a 9 anys 

10 a 14 anys

15 a 19 anys

 Les tiges intermèdies 
s’han de representar 
encara que no tinguin 
fulles per a no deformar  
la imatge de la distribució 
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1.3.2 Diagrama de tija i fulla (stem & leaf) 

El diagrama de tija i fulla (stem & leaf) és un diagrama proposat per Tukey (1977) en el 
marc de l’Anàlisi Exploratòria de Dades (Exploratory Data Analysis, EDA). Es caracteritza 
per proporcionar una ordenació de totes les dades quantitatives en intervals sense perdre 
els valors originals que ofereix una representació visual de la forma de la distribució.  

L’adopció de l’EDA ha suposat un notable canvi ja que parteix d’una anàlisi respectuosa i  
no agressiva amb les dades. Els seus gràfics procuren no perdre els valors individuals, i els 
índexs descriptius que proposa són més intuïtius i fàcils d’interpretar. 

Per dibuixar aquest diagrama cada valor se separa en dues parts: el/s primer/s dígit/s, que 
rep/reben el nom de tija (stem), i l’últim dígit, anomenat fulla (leaf). Per exemple, el valor 
28 es pot separar en la xifra de les desenes 2 (stem) i en la xifra de les unitats 8 (leaf). 

Quan les dades han estat mesurades de forma molt precisa pot ser necessari arrodonir-les 
prèviament. Per exemple, si es tracta d’una mostra de nadons amb pesos entre 2420 g i 
4250 g, per representar-los s’arrodoneixen les dues últimes xifres. Així, un pes de 3880 g 
s’arrodoneix a 3.9 kg, i aquest valor se separa en la xifra de les unitats 3 (stem) i en la xifra 
de les dècimes 9 (leaf). 

El primer pas és determinar amb l’ajut de la regla d’Sturges (p. 14), el nombre més apropiat 
de tiges, tenint en compte que un número molt gran o molt petit de tiges en relació al nombre 
de dades impedeix apreciar la forma de la distribució. Un cop s’ha decidit el nombre de 
tiges, es llisten totes elles ordenades en una columna i s’escriu cada fulla juntament amb la 
tija que li correspon (Quadre 1-5). Si hi ha valors molt allunyats, els de la cua esquerra es 
poden escriure tots en la primera línia i els de la cua dreta tots en l’última.  

El Quadre 1-5 presenta tres exemples de diagrames de tija i fulla per a la distribució de 
les edats del Quadre 1-3 (p. 15).  

Comentarem com s’ha construït el diagrama de la part superior dreta. Veiem que les dife-
rents tiges estan formades per les xifres de les desenes (0 a 7) i les fulles són les xifres de 
les unitats de cadascuna de les edats. 

La primera tija (0) conté les edats del subjectes entre 0 i 9 anys, que es representen amb la 
xifra de les unitats (fulla): 0, 1, 3, 4, 7 i 9. La segona tija (1) conté els subjectes entre 10 i 
19 anys representats amb la xifra de les unitats (fulles): 1, 1, 5, 5, 5, 6 i 8; és a dir, hi ha dos 
subjectes d’11 anys, tres de 15, un de 16 i un de 18 anys. A la  tercera tija (2), que conté els 
subjectes entre 20 i 29 anys, hi ha vuit nous casos: un de 20 anys, dos de 25, dos de 28 i 
tres de 29 anys. I així successivament.  

L’anterior diagrama constitueix l’expressió més simple, en la qual cada tija ocupa una 
sola línia. Però en el diagrama de la part inferior dreta cada tija s’ha dividit en dues línies. 
El símbol (*) representa les línies amb fulles que prenen valors de 0 a 4 i el símbol () 
representa les línies en les quals les fulles prenen valors de 5 a 9 (Tukey, 1977; pp. 11-3). 

Quan hi ha moltes dades, les divisions anteriors es poden ampliar a 5 línies per cada tija 
com es pot veure en el diagrama de l’esquerra del Quadre 1-5. En aquest cas Tukey (1977, 
pp. 11-13) proposa els següents símbols: (*) per designar fulles de 0-1, (T) per fulles de 
2-3, (F) per fulles de 4-5, (S) per fulles de 6-7 i () per fulles de 8-9. Els símbols T, F, i S 
corresponen a la primera lletra en anglès del valors que representen (T: two-three. F: four-
five, S: six-seven). 

  El càlcul dels llindars  
que permeten identificar els 
valors allunyats s’explica a 
l’apartat 1.5.5 (p. 40) 
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Llistat 1-1. Diagrama de tija i fulla de les edats d’aparició d’un síndrome 

 Statistics | Summaries tables, and tests | Distributional plots and test | Stem-and-leaf display 
stem EdatSindr, lines(1) 

  9*   5
  8*   
  7*   11
  6*   003333
  5*   000033366888
  4*   00066668889999
  3*   1222555588
  2*   05588999
  1*   1155568
  0*   013479

Stem-and-leaf plot for Edat (Edat)

 

 

Quina de les tres és més adequada? En aquest exemple, amb només 66 casos, la represen-
tació més adequada és la primera (1 línia per tija), perquè ofereix una imatge més nítida de 
la forma de la distribució. Aquesta apreciació coincideix amb la regla de Sturges que per 
a 66 subjectes aconsella 7 intervals (Taula 1-3, p. 14). 

El diagrama de tija i fulla té molts avantatges. Es fàcil de construir, permet localitzar fàcil-
ment mesures de posició i ordre (com la mediana o els percentils), permet identificar les 
concentracions de dades, informa de la possible existència de llacunes (gaps) en les quals 
no s’ha observat cap valor, indica l’amplitud d’una distribució i identifica els possibles 
valors allunyats. 

Un diagrama de tija i fulla és un híbrid entre una gràfica i una taula, ja que d’una banda 
representa la distribució ordenada de tots els valors, i d’altra banda s’assembla a l’histo-
grama que resultaria d’aquesta distribució. Ara bé, construir les barres amb les pròpies 
dades té l’avantatge de que mai es perd la informació original, cosa que no succeeix amb 
l’histograma perquè es dibuixa triturant les dades en un nombre reduït d’intervals. 

El Llistat 1-1 presenta el diagrama de tija i fulla de la distribució de les edats d’aparició 
d’un síndrome; s’ha dibuixat 1 tija por cada 10 unitats. També es poden demanar 2 i 5 
línees por cada 10 dígits. 
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Quadre 1-6. Tipus de variables i principals gràfiques. 

  Tipus de variable Principals representacions gràfiques 

  Categòrica (nominal)  • Diagrama de barres (Bar chart) 
 • Diagrama de sectors (Pie chart) 

  Categories ordenades   • Diagrama de barres (Bar chart) 
 • Diagrama de línies (Line chart) 

  Quantitativa discreta  • Diagrama de línies (Line chart) 
 • Diagrama de barres (Bar chart) 
 • Diagrama de caixa (Boxplot) 

  Quantitativa contínua  • Diagrama de caixa (Boxplot) 
 • Histograma (Histogram) 

 

1.3.3 Altres representacions gràfiques 

Les distribucions de freqüències que s’obtenen amb els diferents tipus de variables es poden 
visualitzar mitjançant representacions gràfiques.  

Les representacions gràfiques de les distribucions de dades es poden realitzar de formes 
molt diverses, però acostumen a seguir unes convencions amb la finalitat d’unificar criteris. 
En l’eix de les abscisses (X, horitzontal) es col·loquen els valors de la variable, i en l’eix 
d’ordenades (Y, vertical) les freqüències absolutes o relatives (percentatges) corresponents. 
La intersecció dels dos eixos és l’origen, de manera que en l’eix d’abscisses les puntuacions 
més baixes estan a l’esquerra, i en l’eix d’ordenades els valors petits estan a baix. A més, 
sempre convé incloure en cada gràfica tota la informació possible per evitar ambigüitats i 
facilitar la seva interpretació per altres persones o per nosaltres mateixos. 

El Quadre 1-6 presenta les principals representacions gràfiques que corresponen als diferents 
tipus de variables. 

 

 

 

1.3.4 Representació gràfica de dades quantitatives discretes 

Les dades quantitatives discretes es poden representar amb diagrames de tija i fulla. També 
s’acostumen a representar mitjançant diagrames de barres i diagrames de línies. Al dibuixar 
un diagrama de barres (bar chart), en l’eix d’abscisses es col·loquen els diferents valors 
de la variable (valors discrets), i en l’eix d’ordenades les freqüències. Sobre cada valor de 
la variable es dibuixa una barra perpendicular amb una alçada igual a la freqüència que li 
correspon. Com a norma general és preferible representar les freqüències relatives en forma 
de percentatges ja que les absolutes fan més difícil la comparació de gràfiques.  

El diagrama de línies (line chart) és la representació que resulta d’unir amb línies rectes 
els extrems superiors de les barres. 
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Llistat 1-2. Representació gràfica d’una variable quantitativa discreta: 

diagrama de barres i diagrama de línies. 

 Graphics | Histogram 
histogram Apgar, discrete percent 

 Graphics | Twoway graph | Plots | Create | Advanced plots | Histogram   
twoway (histogram Apgar, discrete percent recast(connected)) 
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Exemple. El test d'Apgar és una prova que se li fa al nounat a 1 minut de néixer, i que es 
repeteix als 5 minuts, en la que es registren uns senzills paràmetres cardiovasculars i neuro-
lògics. Dóna una puntuació que pot anar de 0 a 10. Es considera que el nounat esta bé si 
obté entre 7 i 10 punts. És una dada a tenir en compte en psicopatologia perquè puntua-
cions Apgar baixes poden estar relacionades amb trastorns cognitius. 

Es vol representar la puntuació Apgar d’una mostra de 360 mares primípares. El Llistat 1-2 
representa la mateixa distribució amb un diagrama de barres (a l’esquerra) i amb un 
diagrama de línies (a la dreta). En ambdues es representen els percentatges de casos.  
 
Exemple. En interessa representar la puntuació Apgar de l’anterior mostra de 360 mares 
primípares dintre de les subpoblacions definides per l’hàbit de fumar de la mare. Per 
entendre la importància de representar les freqüències relatives, el Llistat 1-3 presenta el 
mateix diagrama de barres agrupades construït amb freqüències absolutes i relatives; en el 
de l’esquerra les barres representen el nombre de casos i en el de la dreta el percentatge 
de casos. El gràfic de la esquerra sembla indicar que hi ha més no fumadores amb Apgar 
6 i 7 degut a que a la mostra hi ha moltes més mares no fumadores que fumadores. Aquest 
efecte desapareix en representar les barres amb percentatges.  
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Llistat 1-3. Representació gràfica d’una variable quantitativa en subpoblacions: 

representació del nombre de casos i del percentatge de casos. 

 Statistics | Summaries, tables and tests | Frequency tables | Two-way tables with meas. of assoc.   
tabulate Apgar Hfum, column 

 
 La taula presenta la distribució  

de la puntuació Apgar de forma 
separada per a mares no fumadores  
i fumadores. 

 

 

 És molt important saber llegir 
aquesta taula 
En total hi ha 260 mares que  
no fumen i 100 que fumen. 
Per exemple, amb Apgar 7 hi ha  
20 no fumadores que són el 7.7%  
del total de les 260 que no fumen  
i 13 fumadores que representen  
el 13% del total de les 100 que fumen. 

                  100.00     100.00      100.00 
     Total         260        100         360 
                                             
                 38.46      22.00       33.89 
        10         100         22         122 
                                             
                 31.54      26.00       30.00 
         9          82         26         108 
                                             
                 17.31      16.00       16.94 
         8          45         16          61 
                                             
                  7.69      13.00        9.17 
         7          20         13          33 
                                             
                  4.62      10.00        6.11 
         6          12         10          22 
                                             
                  0.38       8.00        2.50 
         5           1          8           9 
                                             
                  0.00       5.00        1.39 
         4           0          5           5 
                                             
     APGAR    No fumen      Fumen       Total
 Puntuació      Hàbit de fumar

 Graphics | Bar chart > Graph by calculating summary statistics 
preserve 
collapse (count) N=Id, by(Apgar Hfum) 
separate N, by(Hfum) 
egen P0= pc(N0) 
egen P1= pc(N1) 
graph bar (mean)N0 (mean)N1, over(Apgar) 
graph bar (mean)P0 (mean)P1, over(Apgar) 
restore 

                          Gràfic erroni                                                Gràfic correcte 
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 És molt important saber 
llegir aquest gràfic.  
El gràfic indica que amb Apgar 
de 4 a 7 hi ha més fumadores,  
però el percentatge s’inverteix 
amb Apgar de 8 a10 en haver-hi  
més mares no fumadores. 
Aquest resultat suggereix una 
associació entre fumar durant 
l’embaràs i la puntuació Apgar 
del nadó: les mares que fumen 
donen puntuacions més baixes 
que les no fumadores.  
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Figura 1-2. Índexs descriptius calculats a partir de moments. 

 
 
 
 
 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Descripció basada en moments 
L’estadística ha establert una sèrie de mesures o índexs amb l’objectiu de descriure de 
forma sintètica les distribucions de dades quantitatives. Qui no coneix l’estadística creu 
que únicament amb la mitjana es poden descriure aquestes distribucions. Un exemple és la 
informació periodística sobre la renda dels ciutadans que es limita a oferir el seu valor 
mitjà (renda per càpita). Aquesta dada no permet inferir el nivell de vida de la majoria 
dels ciutadans. Si la renda fos molt variable ens trobaríem en un país amb gent molt rica i 
també molt pobra, però si la renda fos poc variable ens trobaríem en un país més just. 

Els índexs per descriure distribucions de dades quantitatives es poden construir seguint dues 
estratègies: a partir dels moments de la distribució o a partir de l’ordenació de les dades. 

Les distribucions A i B  
tenen la mateixa forma però 
 es diferencien per la seva 

tendència central (posició) 
representada per les mitjanes  

A B



A

B 

Les distribucions A i B 
tenen igual mitjana  

 però es diferencien per la  
seva dispersió (variabilitat) 

representada per les 
desviacions estàndard   

Les distribucions A i B son 
simètriques i tenen igual  

mitjana i desviació estàndard 
 però es diferencien per el seu 
apuntament representat pels 
coeficients d’apuntament  2 

Mesocúrtica 
( 2C =3) 
(Normal) 



Platicúrtica  (2B < 3) 

Leptocúrtica (2A > 3) 

Les distribucions A i B 
tenen igual mitjana   

i desviació estàndard  
 però es diferencien per la seva 

asimetria representada per 
els coeficients de simetria 1 



Negativa 
1B < 0   

Positiva
1A > 0
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Aquest apartat presenta un conjunt d’índexs estadístics, basats en moments, que representen 
la posició, dispersió, asimetria i apuntament de la distribució. En una mostra amb n valors 
x1... xi ... xn aquests índexs utilitzen totes les dades i són fàcils de calcular perquè, si x  és la 
mitjana del conjunt xi de les dades, s’obtenen a partir de les sumes S1= xi; S2= (xi  x )2; 
S3= (xi  x )3 i S4= (xi  x )4. La suma S1 dividida per el nombre de valors s’anomena 
moment de primer ordre, i les següents dividides per n corresponen, respectivament, als 
moments de segon, tercer i quart ordre.  

Però veurem que la facilitat de càlcul es veu contrarestada pel fet que es tracta, en general, 
d’índexs matemàtics de difícil interpretació pràctica. La desviació estàndard que mesura 
dispersió, per exemple, només té interpretació quan la distribució segueix una llei Normal. 
A més, els principals índexs  (mitjana i desviació estàndard) es veuen afectats per la pre-
sència de valors anormalment allunyats.   

Les distribucions representades a la Figura 1-2 indiquen que per sintetitzar una distribució 
de dades quantitatives és necessari donar les mesures que representen els quatre aspectes 
fonamentals d’aquest tipus de variables: tendència central, dispersió, asimetria i apuntament. 

La primera representació de la Figura 1-2 mostra les distribucions A i B, que es caracte-
ritzen per diferir en posició, ja que les dades d’A s’agrupen al voltant d’un valor més baix 
que les de B. En aquest cas, una mesura de tendència central com la mitjana aritmètica , 
resumirà les diferències que existeixen entre ambdues distribucions. 

La segona representació de la Figura 1-2 indica la necessitat d’una mesura de dispersió ja 
que la distribució A es més homogènia que B essent, tanmateix, coincidents en posició. 

La tercera representació de la Figura 1-2 indica que les mesures de posició i dispersió tam-
poc són suficients per caracteritzar una distribució ja que A i B tenen la mateixa mitjana  
i la mateixa desviació estàndard . A diferència de les distribucions anteriors que eren 
simètriques a l’entorn de la mitjana (1=0), les distribucions A i B tenen una de les cues 
més extensa que l’altra. En aquests casos s’observa que els valors es concentren en 
posicions inferiors o superiors a la mitjana de la distribució. Els valors positius (1A>0) 
s’obtenen quan una cua de la distribució s’allunya per la dreta, de manera que existeixen 
valors anormalment alts respecte a la mitjana. Els valors negatius (1C<0) s’obtenen quan 
una cua de la distribució s’allunya per l’esquerra, de manera que existeixen valors 
anormalment baixos respecte a la mitjana. En Ciències de la Salut l’asimetria positiva és 
més freqüent que la negativa (Altman, 1991, p.36).  

La quarta representació de la Figura 1-2 reflexa un aspecte referit al seu apuntament 
(curtosis) respecte a la llei Normal que poques vegades apareix publicat. La distribució C, 
que coincideix amb la llei Normal, és una distribució mesocúrtica (2C = 3). La distribució 
a és leptocúrtica (2A > 3) perquè la seva forma és més apuntada que la llei Normal amb 
igual variància, de manera que els valors s'acumulen en el centre de la distribució, i en les 
cues hi ha menys dades de què s'espera si la distribució fos Normal. La distribució B és 
platicúrtica (2B < 3) perquè la seva forma és més aplanada que la llei Normal amb igual 
variància, de manera que els valors s'acumulen en les cues, mentres que en la part central 
hi ha menys dades de què s'espera si la distribució fos Normal. Alguns programes d'ordi-
nador presenten el seu valor disminuït en 3 unitats perquè 0 representi la Llei Normal, un 
valor positiu indica que és més apuntada i un negatiu que és més aplanada que la Normal. 
 

Mesures de tendència central: 
Mitjana 

Mesures de forma: 
Coeficient d’asimetria 

Mesures de dispersió:  
Variància i desviació estàndard 

Mesures de forma: 
coeficient d’apuntament  
(curtosi) 
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Així doncs, per sintetitzar una distribució amb índexs basats en moments, és necessari donar 
les mesures que representen els aspectes fonamentals que acabem d’il·lustrar, però lo més 
habitual es presentar només la mitjana  i la desviació estàndard . 

S’anomenen mesures basades en moments perquè el seu càlcul s'obté a partir de la diferèn-
cia de cada valor xi respecte a la mitjana de la distribució. La mitjana és el moment d'orde 
1, la variància el moment central d'orde 2, i la asimetria i l'apuntament són els moments 
centrals estandarditzats d'orde 3 i 4 respectivament. 

 La mitjana i la variància són les mesures més utilitzades per descriure distribucions 
quantitatives. Tanmateix, aquestes dues mesures, preferiblement, s’haurien de fer servir 
en distribucions properes a la llei Normal; la presència de valors molt allunyats en una de 
les cues les afecta tal com podrem comprovar a l’apartat 1.6 (p. 47).  

 
1.4.1 Bases per calcular índexs basats en moments 

Els índexs estadístics els calcula l’ordinador, però és important conèixer les bases del càlcul 
i la interpretació dels principals índexs basats en moments: mitjana, variància i asimetria. 
Per il·lustrar l’exposició s’utilitza el Quadre 1-7, que recull els pesos d’una hipotètica 
mostra aleatòria de 5 joves: 48, 54, 58, 60 i 60 kg. A la figura s’ha representat un eix 
graduat en les unitats de la variable (kg), sobre el qual s’ha situat el valor de cada individu 
en aquesta variable. Donat que el pes s’ha registrat amb un grau d’exactitud de ±0.5 kg, el 
valor de 48 kg representa un pes entre 47.5 i 48.5 kg. Per aquesta raó cada valor s’ha 
representat sobre un rectangle d’1 kg d’amplada amb base en els llindars reals del pes. 

La part superior del Quadre 1-7 presenta el sumatori xi que serveix per calcular el moment 
de primer ordre, la mitjana aritmètica (Mean). Amb aquestes dades s’obté: 

xi = 48+54+58+60+60 = 280      x = 280/5 = 56 kg 
La mitjana aritmètica té una interpretació física senzilla: si es dibuixa un eix graduat en 
les unitats de la variable i es situa sobre l’eix cada subjecte com si fos un quadrat de massa 
unitat, la mitjana aritmètica és el punt d’equilibri d’aquesta distribució (centre de masses). 

En segon lloc el Quadre 1-7 presenta el càlcul del moment central de segon ordre o variàn-
cia (Variance). La variància és, en termes físics, el moment d'inèrcia de la distribució de 
masses quan aquesta gira al voltant d'un eix perpendicular que passa pel seu centre de masses: 
com més allunyades estiguin els subjectes de la mitjana més inèrcia tindrà la distribució. 
Ja que és un índex que mesura la variabilitat a l’entorn de la mitjana, la base del seu càlcul 
són les diferències xi  x  entre cada valor i la mitjana, de manera que la seva magnitud 
serà major quan més allunyades estiguin les observacions xi respecte a la seva mitjana x . 
La variable resultant de restar a una variable x la seva mitjana x , s’anomena variable 
centrada: xic =  xi  x .  
Sembla intuïtiu utilitzar el sumatori (xi  x ) dels valors de la variable centrada per definir 
aquesta mesura de variabilitat, però no serveix perquè la suma d’aquestes diferències sempre 
val zero ja què unes són positives (valors xi > x ) i les altres negatives (valors xi < x ), i es 
compensen. En efecte, un simple càlcul aritmètic permet demostrar-ho: 

(xi  x ) =   xnxi  =  
n

x
nx i

i  =   ii xx =  0 

i es pot comprovar en la distribució del Quadre 1-7:  (xi  x ) = 8 2 + 2 + 4 + 4  =  0 

Centrar una variable equival  
a desplaçar la distribució fins  
que la seva mitjana sigui 0. 

Mitjana 

Variància 



 
Capítol 1: Descripció de dades quantitatives 27 

 
Quadre 1-7. Bases per calcular els moments centrats de primer, segon i tercer ordre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

Un important concepte estadístic associat al càlcul anterior és el de graus de llibertat. 
Sens dubte el lector es qüestionarà per l’origen d’aquest curiós nom, graus de llibertat, 
que se simbolitza per les sigles df  (degrees of freedom). Veiem a què es refereix. Quatre 
d’aquestes 5 diferències xi  x  tenen llibertat per prendre qualsevol valor (per exemple: 
82+2+4 = 4), tanmateix la cinquena diferència no és lliure ja que obligatòriament ha 
de valdre +4 perquè sumat als anteriors doni zero; per aquesta raó, el número de graus de 
llibertat equival al nombre total d’observacions menys una: df = n1. 

Per calcular un índex de variabilitat no és possible utilitzar directament la suma de les 
diferències (xi  x ) ja que s’anul·len entre si. És necessari definir mesures que treguin el 
signe de les diferències. Entre aquestes podem triar la suma de les diferències en valor 
absolut, xi  x |, o la suma de les diferències al quadrat, és a dir la suma de quadrats de la 
variable centrada, SS = (xi  x )2, que és la base per calcular el moment de segon ordre: 

SS = xi  x )2 =  (8)2 + (2)2 + (2)2 + (4)2 + (4)2  =  64 + 4 + 4 + 16 + 16  = 104 kg2 

Quina és la diferència entre un índex de variabilitat definit amb la suma de quadrats i un 
altre definit amb la suma de valors absoluts? Observi el primer i últim valor de la distribució: 
es tracta de subjectes el pes del qual s'allunya de la mitjana en 8 kg  i +4 kg. Si s'utilitza 
el valor absolut de la diferència, el primer contribueix amb 8 kg (el doble que el segon). 
Però si s'utilitza el quadrat de la diferència, el primer valor contribueix amb 64 kg2 el que 
representa quatre vegades la contribució de l'últim (16 kg2). Aquest fet fa de la variància 
un índex de dispersió sensible a la presència de valors allunyats de la mitjana. 

 En estadística el terme suma de quadrats (SS) s’utilitza per designar la suma de quadrats 
de la variable centrada xi x )2, que és el numerador de la variància. Així doncs, convé 
no confondre’l amb la suma dels valors de la variable al quadrat (  2

ix ). 

(8)2  
   22

(2)2 

   42

   42

Propietat de la suma de distàncies a la mitjana:
xi  x ) = 82+2+4+4 = 0    df = 51 = 4 

S2 = xi  x )2 = 64+4+4+16+16 = 104 kg2

   Variància  s2 = 104/4 = 26 kg2 (Moment d’inèrcia)

Sumatoris dels
moments d’ordre 

1, 2 i 3 

S3 = xi  x )3 = 5128+8+64+64 = 384 kg3

   23

(2)3 

(8)3  
  43

  43

 48                        54              58     60 
x = 56 kg   Mitjana  x = 280/5 = 56 kg  (Centre de masses)

S1 = xi  =  48+54+58+60+60 = 280  kg

El concepte de 
graus de llibertat (df) 
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La variància calculada amb les dades d’una mostra és el moment de segon ordre (m2 = 
S2/n). Però en estadística es fa servir la variància (s2) que estima la variància 2 de la 
població, que es defineix com la suma de quadrats (SS) dividida pels graus de llibertat (df): 

SS = xi  x )2 = 104      s2 =  SS / (n1) = 104/4 = 26 kg2 

La base de l’índex d’asimetria (skewness) és la suma dels valors de la variable centrada 
elevats a la tercera potència S3 = (xi  x )3, base del moment de tercer ordre (m3 = S3/n).  
Es pot comprovar en el Quadre 1-7: els subjectes amb pesos de 54 i 58 kg, en estar situats 
simètricament al voltant de la mitjana 56 kg, es compensen mútuament, ja que (2)3 = 8 
es compensa amb 23 = 8. Si tots els subjectes estiguessin distribuïts simètricament a l’entorn 
de la mitjana la suma S3 valdria 0. Tanmateix, el subjecte amb 48 kg de pes no queda 
compensat amb els dos subjectes amb 60 kg de pes, ja que (8)3

 = 512 <<< 243 = 128  
i el valor negatiu de S3 = xi  x )3 = 384 indica que aquesta distribució presenta una 
asimetria negativa, tal com s’aprecia visualment ja que la cua de l’esquerra és més allargada. 
L’índex que mesura el grau d’asimetria, calculat en una mostra, és el moment de tercer 
ordre estandarditzat (Sk) que no té unitats de mesura: 

m2 = 
n
2S

 = 
5

104
= 20.8;   m3 = n

3S
=

5
384

= 76.8     Sk = 
2/3

2

3

m

m
 = 2/38.20

8.76
 = 0.81 

 

 

1.4.2 Càlcul de la mitjana, la variància, la desviació estàndard i l’asimetria 
en una mostra 

Tal com ja hem indicat anteriorment, les poblacions acostumen a ser molt extenses, la qual 
cosa impedeix estudiar-les de forma completa i conèixer el valor dels diferents paràmetres 
(mitjana, variància, etc.). Per aquest motiu, a la pràctica, els estudis es realitzen amb mostres 
representatives de la població (veure apartat 1.2.1, pàg. 6). 

El Quadre 1-8 explica que el càlcul d’un índex estadístic en una mostra es fa amb una fór-
mula, anomenada estimador, amb l’objectiu que el valor obtingut a la mostra s’aproximi 
el màxim possible al valor del paràmetre poblacional. 

La mitjana (Mean) és una mesura de tendència central que es defineix com la suma de 
cada valor (xi) dividida pel nombre d’observacions (n). Quan es calcula en una mostra amb 
n subjectes, l’estimador de la mitjana  de la població es simbolitza per x  i ve donat per 
la fórmula: 

[1-1]                      x = 
n

)x+...+x+x( n21  =  
n

x i

n=i

1=i


 

Exemple. El valor de la mitjana en la mostra de 5 pesos es: 

x = 
5 

6060585448 
 = 

 5

280
 =  56 kg 

Les unitats de mesura d’una mitjana són les mateixes que les de la variable que resumeix. 
Així, si els pesos es mesuren en quilograms, la seva mitjana tindrà quilograms com a unitats. 

Asimetria 
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Quadre 1-8. Estimadors de la mitjana i de la variància. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variància (variance) es la mesura de dispersió que es defineix com la mitjana de la 
suma de quadrats de les diferències entre cada valor de la variable xi i la mitjana aritmètica 
x  de la distribució. Representa, en termes físics, el moment d’inèrcia de la distribució de 
masses quan gira al voltant d’un eix perpendicular que passa pel seu centre de gravetat.  

Quan es calcula en una mostra amb n subjectes l’estimador de la variància 2 de la població 
es simbolitza per s2 i ve donat per la fórmula: 

[1-2]    s2 = 
1n

)xx(+...+)xx(+)xx( 2
n

2
2

2
1




 = 
1n

)xx( 2
i

n=i

1=i




= 

fd

SS
 

La teoria de l’estimació demostra que s2, quan es calcula dividint per n1, és la millor 
estimació puntual de la variància desconeguda 2 de la població origen de la mostra. 

Per què dividir per n1, en comptes de dividir per n, ofereix una millor estimació? 
Una senzilla explicació és que a la fórmula [1-2] s’ha fet servir la mitjana x  de la mostra en 
comptes de la mitjana  de la població (ja que  és desconeguda), i en calcular la mitjana x  
amb els valors xi, és lògic que els valors xi s’assemblin més a x  que a . Per això, les 
diferències (xi  x )2 acostumen a ser més petites que les diferències (xi)2. Es demostra 
que aquesta disminució es pot compensar dividint la suma de quadrats per n1 en comptes 
de dividir-la per n. Observi que si la mida n de la mostra és gran aquesta correcció resulta 
insignificant. 

Al llarg del text es comprovarà que els graus de llibertat expressen un important concepte 
dintre del marc general de l’Estadística, i sempre apareixen en fórmules d’estadístics que 
continguin paràmetres estimats amb les dades de la mateixa mostra. En aquest cas, els 
graus de llibertat d’un estadístic equivalen al nombre total d’observacions n menys el 
nombre de paràmetres estimats que intervenen en el seu càlcul. 

Exemple. El valor de la variància del pes en la mostra de 5 nois és: 

s2 = 
15

442)2()8( 22222




 = 
4 

104
 =  26 kg2 

 Suma de quadrats

 Graus de llibertat

x =
n
xi  Atzar

Mostra 
x  ;  s2 

Població 
 ; 2 

s2 =
1n

)xx( 2
i


  

Estimador 
mitjana 

Estimador 
variància 
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Llistat 1-4. Resultat de calcular els índexs descriptius basats en moments dels pesos 
d’una hipotètica mostra de 5 joves. 

 Statistics | Summaries, tables and tests | Other tables |  Compact table of summary statistics 
tabstat Pes, statistics(count mean sd var skewness kurtosis) 

                               
         Pes           5        56   5.09902        26  -.809592   2.14497
                                                                          
    variable           N      mean        sd  variance  skewness  kurtosis

 

 

Donat que la variància és el resultat d’una suma de quadrats, té com a unitats de mesura el 
quadrat de les unitats de mesura de la variable que descriu. 

És més fàcil interpretar la desviació estàndard (Standard Deviation), que és l’arrel 
quadrada positiva de la variància, i que té les mateixes unitats que la variable que descriu. 
La desviació estàndard en la població es simbolitza amb , i quan s’estima en una mostra 
es simbolitza per s o SD: 

[1-3]      s2  = 
1n

SS


 =  

1n

)xx( 2
i

n=i

1=i




        s = + s2  

Exemple. El valor de la desviació estàndard del pes en la mostra de 5 nois és: 

s2 = 26 kg2           s = + 26  = 5.1 kg 

El Llistat 1-4 presenta el càlcul dels índexs descriptius basats en moments dels pesos de la 
mostra de 5 joves. En la part descriptiva dels estudis el més habitual és presentar la 
desviació estàndard juntament amb la mitjana. Amb els resultats d’aquesta mostra diríem 
que la mitjana de pes és de 56 kg (SD = 5.1 kg). Convé advertir que moltes de les normes 
de publicació prohibeixen expressament indicar la mitjana i la desviació estàndard de la 
següent forma: 56 ± 5.1 kg (Altman y Bland, 2005).  

 

 
 Exercici 1-2: Calcular la mitjana, la variància i la desviació estàndard de la distribució de talles (en cm) 

registrada en la següent mostra de 5 noies: 

154, 158, 158, 162 i 168 

Solució: x =160 cm;  s2 =28 cm2;  s = 5.292 cm. 

 
 Exercici 1-3: Saps emprar la calculadora? Es tracta d’introduir la sèrie de 5 talles de l’exercici anterior 

en la calculadora i obtenir la mitjana, la desviació estàndard i la variància. Si els valors no 
coincideixen amb els anteriors, revisa el manual de la calculadora. 
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 Quadre 1-9. Distribució dels temps de remissió de l’enuresi dels pacients  

del doctor Mowrer registrats en mesos complerts 

 
 
 
 
 

generate TRc = TR + 0.5 
label variable TRc "Temps de remissió (mesos corregits)" 

tabstat TRc, statistics(count mean sd var skewness kurtosis) 

                            
      TRc          12        11  15.90026  252.8182  1.872232  5.362562
                                                                       
 variable           N      mean        sd  variance  skewness  kurtosis

 

 

1.4.2.1  Cas particular: mitjana i desviació estàndard de la variable temps 
transcorregut mesurada amb temps complert (valors truncats) 

En l’apartat 1.2.2 (p. 11) s’ha explicat que la mesura més exacta del temps transcorregut 
s’obté registrant les dates d’inici i final del període i calculant la durada en dies o en altres 
unitats (setmanes, mesos o anys) amb decimals. 
Tanmateix, hi ha situacions en les que es fa difícil registrar les dates, per exemple, en una 
enquesta on es pregunta quina edat tenies quan vares començar a fumar? En aquest cas 
només es disposa de l’edat en anys complerts, de manera que els valors registrats correspo-
nen al llindar inferior en comptes del centre de l’interval d’exactitud. Així, si va començar 
als 14 anys s’ha d’entendre que l’edat exacta pertany a l’interval de 14 a 15 anys i, a falta 
d’informació més exacta, el valor 14.5 és el que millor representa aquesta edat. 
Això implica que la mitjana de l’edat s’haurà d’incrementar en 0.5 anys quan s’introdueixen  
les edats xi en anys complerts. Tanmateix, el valor de la variància no queda afectat donat 
que les diferències xi  x  no varien en sumar 0.5 tant als valors xi com a la mitjana x . 

Exemple. Calcular la mitjana i la desviació estàndard del temps de remissió de l’enuresi 
dels pacients del doctor Mowrer (Taula 1-1, p. 5) representat en el Quadre 1-9: 

    x = 
12

53+30+...+0+0
 = 

12

261
 = 10.5     cx = 10.5+0.5 = 11 mesos (corregida) 

     s = 
112

).50153(+).501(30+...+).501(0+).501(0 2222




= 15.9 mesos 

El valor corregit de la mitjana és el mateix que s’obtindria emprant els valors individuals 
corregits 0.5; 0.5; 0.5; ... ; 30.5 i 53.5 mesos: 

cx =
12

.553+30.5+...+0.5+0.5
 = 

12

321
 = 11 mesos 

La correcció no afecta a les diferències que serveixen per calcular variabilitat o asimetria. 
Per exemple, la primera diferència seria: (0.511) = (010.5). 

0  1   2   3  4   5   6  7  8  9  10     12    14    16 17          30 31                            53 54 mesos

Mitjana (11 mesos)
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1.4.2.2 Interpretació de la mitjana i de la desviació estàndard 

La mitjana representa el centre de gravetat de la distribució i representa bé la tendència 
central de les dades quan la distribució és simètrica. 

La distribució dels pacients del doctor Mowrer presenta un temps de remissió mitjà de 
l’enuresi d'11 mesos (SD = 15.9 mesos). Si observa el Quadre 1-9 comprovarà que en la 
major part de pacients (9/12=75%) l’enuresi remet abans de l'octau mes, de manera que la 
mitjana d'11 mesos no representa en absolut la tendència central d'aquesta distribució. 
Això s'explica per l'enorme asimetria positiva d'aquesta distribució, ja que els pacients amb 
remissió de 30 i 53 mesos desplacen el centre de masses de la distribució, i la mitjana ja no 
representa la tendència central. En el apartat 1.5 s'explica que els índexs basats en ordenacions 
(mediana, quartils) són els més adequats per a les distribucions molt asimètriques. 

La desviació estàndard no té una interpretació física senzilla com la mitjana i, en general 
tampoc té cap interpretació estadística, únicament la que es dedueix de la seva fórmula: 
quan les dades estan molt disperses a l’entorn de la mitjana el numerador de la fórmula  
és gran i s’obté una desviació estàndard gran; però si les dades estan molt agrupades, el 
numerador de la fórmula serà petit i la desviació estàndard també serà petita. Per tant,  
la desviació estàndard és un índex matemàtic que caracteritza la dispersió (grau d’homo-
geneïtat) d’una distribució. 

Cas particular. Quan les dades es distribueixen segons una llei Normal (distribució de 
Laplace-Gauss que té forma de campana), la desviació estàndard es pot interpretar tal com 
il·lustra la Figura 1-3: si sumem i restem a la mitjana la desviació estàndard s’obté un 
interval que conté aproximadament el 68% del casos; si sumem i restem a la mitjana dues 
vegades la desviació estàndard s’obté l'anomenat interval normal, dintre del qual es troba 
aproximadament el 95% dels casos; i finalment, si sumem i restem a la mitjana tres vega-
des la desviació estàndard s’obté un interval que pràcticament conté tots els casos (99.7%). 

 

1.4.3 Càlcul dels índexs d’asimetria i apuntament 

Les fórmules per estimar els índexs d’asimetria i apuntament són més complexes que les 
de la mitjana i la variància. En aquest text no les presentem perquè aquests càlculs sempre 
es realitzen amb l’ordinador. El Llistat 1-4 (p. 30) presenta el resultat de calcular aquests 
índexs. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 1-3. Interpretació de la desviació estàndard en una distribució Normal . 



68% 95% 99.7%

 + 2 +2 3 +3  
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Taula 1-4. Mesures normals del pes i la talla de subjectes en dos períodes de creixement  

i els corresponents coeficients de variació. 

Pes (kg) Talla (cm) Coeficients de variació ( s / x ) Edat 
(anys) x  s x  s Pes Talla 

2 

17 

12.4 

60.8 

2.05 

6.69 

  87.0 

147.3 

4.1 

5.9 

2.05/12.4 = 0.165 
6.69/ 60.8 = 0.110 

4.1/87.0 = 0.047 
5.9/147.3 = 0.040 

 

 

1.4.4 Mesura de dispersió relativa: el coeficient de variació 

Els valors de la variància i de la desviació estàndard depenen de les unitats de mesura de la 
variable, la qual cosa impossibilita la comparació entre si d’índexs de dispersió que tinguin 
diferents unitats. 
Es pot definir un índex de dispersió relativa, que no depengui de les unitats de mesura, 
dividint el valor de l’índex de dispersió pel seu corresponent índex de posició. De tots 
aquests possibles índexs, el més emprat és el coeficient de variació, que es defineix com 
el quocient entre la desviació estàndard i la mitjana: 

[1-4]                                          CV = 
x
s

 

Aquest quocient, que no té dimensions, és el valor de la desviació estàndard mesurada en 
unitats de magnitud igual a la mitjana. 

Exemple. La Taula 1-4 presenta les característiques estadístiques del pes i la talla de nens 
en dos períodes del creixement. Què és més variable, el pes o la talla? Aquests paràmetres 
són més variables als 2 anys o als 17 anys? 
La resposta a aquestes preguntes, partint de la desviació estàndard, és que als 2 anys la talla 
és més variable que el pes (4.1 > 2.05) i als 17 anys passa el contrari; però aquestes conclu-
sions no tenen sentit perquè les desviacions estàndard tenen diferents unitats de mesura i no 
són comparables (si s’hagués expressat la talla en metres s’haurien canviat les conclusions). 
Per això hem de fer servir els coeficients de variació calculats en la Taula 1-4 que indican 
que el pes és més variable que la talla, tant als 2 anys com als 17 anys. 
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1.4.5 La mitjana ponderada 
Un alumne ha obtingut les següents notes en les 5 assignatures d'un curs i vol calcular la 
nota mitjana del curs. 

Assignatura A1 A2 A3 A4 A5 Total 

Crèdits 6 5 4 12 3 30 

Nota 5.8 6.1 9.1 5.4 8.6 35 
 

Probablement molts la calcularien amb la fórmula habitual de la mitjana, és a dir, sumant 
totes les notes i dividint per 5: 

x  = 
n

x i

n=i

1=i


=  
5

6.8+4.5+1.9+1.6+8.5
 = 

5

35  = 7.0 

Aquesta fórmula de la mitjana aritmètica és un cas particular en el qual totes les observacions 
tenen el mateix pes (wi=1). La mitjana aritmètica ponderada es una definició més general 
de la mitjana que permet assignar pesos diferents a cada observació, de manera que una dada 
xi contribuirà en major o menor mesura al valor de la mitjana en funció del pes wi assignat. 
La seva fórmula és: 

[1-5]         wx =

w

xw

i

n=i

1=i

ii

n=i

1=i




 

Reflexionant una mica ens adonarem que la puntuació mitjana obtinguda de 7.0 punts és 
conceptualment errònia perquè en aquest exemple les assignatures tenen diferents pesos; 
és evident que una nota obtinguda en una assignatura de 12 crèdits ha de tenir més pes en 
la mitjana que la nota d'una assignatura de 3 crèdits. 

La mitjana conceptualment correcta d'aquestes 5 notes és la que s'obté ponderant-les pel 
nombre de crèdits, és a dir, calculant la següent mitjana ponderada:  

wx =

w

xw

i

5=i

1=i

ii

5=i

1=i




= 

312456

6.83+4.512+1.94+1.65+8.56




 = 
30

3.192
 = 6.4 

 
El Llistat 2-3 Presenta el càlcul de la mitjana de les notes (variable Nota) sense ponderar i 
ponderada pel nombre de crèdits de cada nota (variable Credits). 
 

Com s'explica que la mitjana ponderada sigui més baixa que la no ponderada? 
Observi que les notes més altes (9.1 i 8.6) s'han obtingut en les assignatures de pocs crèdits, 
i per tant pesen poc, mentre que les notes més baixes (5.8 i 5.4) corresponen a les assigna-
tures amb més crèdits. 
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 Llistat 1-5. Càlcul de la mitjana no ponderada i ponderada de les notes. 

 Statistics | Summaries, tables and tests | Summary and descriptive statistics | Summary statistics 
summarize Nota 

       Nota           5           7      1.7161        5.4        9.1
                                                                    
  Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

 

summarize Nota [aweight = Credits] 

          Nota         5          30        6.41   1.558405        5.4        9.1
                                                                               
    Variable       Obs      Weight        Mean   Std. Dev.       Min        Max

 

 

L'elecció dels pesos de cada subjecte depèn del propòsit de l’estimació. Un ús freqüent de 
la ponderació és corregir biaixos de la mostra per estimar característiques de la població; 
per exemple, si en una mostra per estimar la prevalença (proporció) de tabaquisme hi ha 
més noies que nois, s'haurà de donar una mica més de pes als nois i menys a les noies per 
aconseguir una mostra equiprobable en sexe ja que en la població se suposa que la proporció 
de nois i noies és del 50%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.5 Descripció basada en ordenacions 

Els índexs basats en moments, com la mitjana i la desviació estàndard, són mesures fiables  
caracteritzades per incloure en el seu càlcul tots els valors de la distribució, però veurem 
que amb distribucions asimètriques o amb valors anormalment allunyats, s’han d’emprar  
índexs més robustos que no es vegin afectats per aquests aspectes. 
Una alternativa són les mesures basades en ordenacions. El seu ús ha experimentat un gran 
increment a partir de la publicació del llibre sobre Anàlisi Exploratòria de Dades (EDA, en 
anglès) publicat per Tukey l’any 1977, en el que es proposa una estadística fonamentada 
en mesures d’ordre i es destaquen els seus avantatges. 
Aquest apartat presenta els índexs descriptius per dades quantitatives basats en els quantils 
que són mesures de posició que s’obtenen dividint el conjunt ordenat de les dades en q parts 
iguals. Tal com podrem comprovar, són mesures de fàcil interpretació pràctica i que tenen 
una representació gràfica excel·lent: el diagrama de caixa (Boxplot). 

  En el següent Capítol 
s'explica que la proporció  
és un cas particular de la 
mitjana aritmètica 
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La mediana (median, Md) és el valor de la variable que divideix la mostra ordenada en 
dos grups de la mateixa mida. Indica la tendència central i és l’alternativa a la mitjana. 

Els quartils (quartiles, Q1; Q2; Q3) són cadascun dels 3 valors de la variable que divideixen 
la mostra ordenada en 4 grups d’igual grandària. 

Exemple. Si en la distribució de consum de tabac els fumadors (Figura 1-4) el 25% fuma 
menys de 10 c/d, el 50% fuma menys de 16 c/d i el 75% menys de 30 c/d:   

Q1 = 10 c/d;   Md = Q2 = 16 c/d;   Q3 = 30 c/d 

Els percentils (percentiles, Pi) són cadascun dels 99 valors de la variable que divideixen 
les dades ordenades en 100 grups d’igual grandària. El percentil (d’ordre) k correspon al 
valor de la variable que deixa per sota el k per 100 dels subjectes de la població. Així, per 
exemple, a partir de la distribució de talles d’una mostra representativa de nois de 10 anys 
residents a Catalunya (Figura 1-5), direm que a la talla 132 cm li correspon un percentil 
10 si el valor 132 cm deixa a la seva esquerra el 10%, i a la seva dreta el 90% dels nens; 
en conseqüència, un nen de 10 anys de 132 cm té una talla baixa perquè el 90% dels nens 
de la seva edat mesuren més de 132 cm. Direm que a una talla de 152 cm li correspon el 
percentil 97 quan el valor 152 cm deixi a la seva esquerra el 97% i a la seva dreta el 3% 
restant de nens; per tant, un nen de 10 anys de 152 cm es pot considerar bastant alt. 

El percentil que ocupa un determinat subjecte l’avalua ja que indica la seva posició respecte 
a la resta dels individus del seu grup. Quan els percentils es calculen en un grup normatiu 
o de referència, com en el cas dels nens de 10 anys residents a Catalunya, permeten 
avaluar qualsevol subjecte ja que a partir de la seva mesura donen la posició que ocuparia 
en el grup de referència. Així, la Taula 1-5, amb els percentils més característics de les distri-
bucions del pes i la talla d’un grup normatiu d’adults catalans, permet avaluar la talla i el 
pes d’una dona de 157 cm i 68 kg i concloure que és baixa (una mica per sobre del per-
centil 10) i grassa (per sobre del percentil 90) en comparació a la població de referència 
catalana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-4. Mediana i quartils de la distribució  
del consumo de tabac dels fumadors. 

 Figura 1-5. Percentils de la distribució 
de talles de nois de 10 anys  

(Població de Catalunya de l’any 2008). 

25% 
25% 25%

25% 

10
Q1 

16
Q2 

Md 

Tabac (c/d)30
Q3 

0

90% 

P10 = 132  

10%

cm

3%
97% 

P97 = 152 cm

  Els grups normatius 
s’obtenen mitjançant  
una mostra a l’atzar de  
la població d’interès 
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Taula 1-5. Mesures normals de pes i talla d’adults catalans. 

Percentil P3 P10 P25 P50 P75 P90 P97 

Talla (cm)    Homes 163.5 167.4 170.4 173.7 177.2 181.7 186.5 

Dones 150.1 153.8 157.0 160.7 165.0 168.9 172.3 

Pes (kg)        Homes 49.9 56.5 60.2 66.7 73.0 82.1 88.7 

Dones 43.5 46.5 49.9 54.2 59.1 64.4 71.5 

Font: Carrascosa, A. et al. (2008). 
 

 

 

 

 

 

 

1.5.1 Càlcul dels quantils 

Per calcular els quantils de la distribució d’una variable es parteix de les dades ordenades 
dels n subjectes de la mostra, per exemple a través d’un diagrama de tija i fulla (stem & leaf). 
En els següents apartats es presenten dos mètodes de càlcul: el mètode de Tukey (Tukey, 
1977, pp. 28, 33 i 53), que permet calcular la mediana, els quarts, els vuitens, els setzens, 
etc., i el mètode del promig ponderat, que permet calcular els percentils. Ambdós mètodes 
ofereixen el mateix valor de la mediana; tanmateix, el primer i tercer quart únicament 
coincideixen amb els percentils 25 i 75 quan hi ha molts subjectes. 

 

1.5.1.1 Càlcul de la mediana i dels quarts amb el mètode de Tukey 

La mediana Md coincideix amb el percentil 50, el decil 5 i el quartil 2, i correspon al 
valor central del conjunt d’observacions ordenades. El valor de la mediana és el valor de 
la variable que divideix la distribució en dues parts iguals. Si tenim els n valors ordenats 
des d’1 fins a n, és fàcil comprovar que la mediana Md estarà en la posició: 

2

n1
         Posició de la mediana 

El Quadre 1-10, que presenta les puntuacions obtingudes per una mostra de 12 subjectes 
en una prova de depressió, ens servirà de base per calcular la mediana i els quarts. 

En aquest quadre s’ha dibuixat un eix graduat en les unitats de la variable depressió i s’ha 
representat cada valor sobre un rectangle amb base entre els llindars verdaders de cada 
puntuació ja que se suposa que es mesuren amb exactitud de 0.5 punts. Així, el subjecte 
que ha obtingut 7 punts, s’ha representat en el Quadre 1-10 amb la base del quadrats entre 
6.5 i 7.5 punts.  
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Quadre 1-10. Puntuacions de depressió d’una mostra clínica d’11 subjectes. 

  

 

 

 

 

 

        Posició i: 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª

  Puntuació xi: 7 17 19 20 21 23 25 26 27 27 29

Quadre 1-11. Càlcul de la mediana 
i dels quarts (n senar).

 

                                                                               
                                     H1 = 19.5     Md = 23     H3 = 26.5 

 
         Posició i: 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª  

   Puntuació xi: 7 17 19 20 21 23 25 26 27 27  

Quadre 1-12. Càlcul de la mediana 
i dels quarts (n parell).

                                                                            
                                    H1 = 19    Md = 22     H3 = 26 

 

Exemple. El Quadre 1-11 ens permet definir formalment el càlcul de la mediana. Quan el 
nombre de subjectes (n=11) és senar el valor de la mediana està situat exactament en la 6ª 
posició, i per tant se li assigna directament el sisè valor: 

Posició: 
2

111
= 6      Md = 23 

S’arriba al mateix resultat calculant-la en la distribució del Quadre 1-10: el valor de 23 punts 
deixa la meitat dels subjectes (5 subjectes) a cada costat. 

Exemple. El Quadre 1-12 il·lustra el procediment de càlcul de la mediana quan el nombre 
de subjectes és parell. (Són les mateixes dades però hem tret l’últim subjecte per disposar 
d’un exemple amb n=10 subjectes). Ara el valor de la mediana està situat entre les 
posicions 5ª i 6ª, i se li assigna la mitjana dels valors cinquè i sisè: 

Posició: 
2

101
= 5.5      Md =

2

2321
= 22 

Càlcul dels quarts. Els quarts H1 i H3 corresponen als valors que divideixen cadascuna de 
les meitats definides per la mediana en dues parts iguals. El seu càlcul es redueix a trobar 
la mediana de cada meitat de la distribució. 
Exemple. Per obtenir els quarts de la distribució de les puntuacions de depressió, primer 
s’ha de situar la mediana de la distribució (Md=23) en el Quadre 1-11. Donat que el nombre 
de subjectes és senar, el primer quart H1 és la mediana dels 6 valors (incloent-hi el valor de la 
mediana) de la meitat esquerra (7, 17; 19; 20; 21 i 23) situats entre les posicions 1ª a 6ª:  

Posició: 
2

61
= 3.5      H1 = 

2

2019 
= 19.5 

Càlcul de la mediana 
amb nombre senar 
de subjectes  
 

Càlcul de la mediana 
amb nombre parell 
de subjectes  
 

Càlcul dels quarts  
amb nombre senar 
de subjectes  
 

Mediana 

0   1   2   3   4   5   6   7   8 9  10     12      14    16       18     20    22 23 24      26      28      30  punts 
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 Exercici 1-4: Calcular el tercer quart H3 a partir dels 6 valors de la meitat dreta (23; 25; 26; 27; 27 i 29) 
de la distribució (incloent-hi el valor de la mediana) situats entre les posicions 6ª a 11ª: 

Solució: H3 està situat en la posició 8.5 i li correspon el valor de 26.5 punts. 
 

Exemple. Per obtenir els quarts quan el nombre de subjectes és parell, primer se situa la 
mediana (Md=21) en el Quadre 1-12. El primer quart H1 és la mediana dels 5 valors (7; 17; 
19; 20 i 21) de la meitat esquerra situats entre les posicions 1ª a 5ª:  

Posició: 
2

51
= 3     H1 = 19 

 
 Exercici 1-5: Calcular el tercer quart H3 a partir dels 5 valors (23; 25; 26; 27 i 27) de la meitat dreta de 

la distribució situats entre les posicions 6ª a 10ª: 

Solució: H3 està situat en la posició 8 i li correspon el valor de 26 punts. 

 

  Què passaria si el primer valor del Quadre 1-10 en comptes de 7 punts fos de 0 punts? 
Doncs que aquest valor tant allunyat de la resta baixaria el valor de la mitjana i augmentaria 
el de la desviació estàndard, però no modificaria el valor de la mediana ni dels quartils. 
Per aquest motiu en l’àmbit de l’estadística es consideren índexs robustos. 
 

 Exercici 1-6: Calcular la mediana i els quarts a la distribució d’edats del Quadre 1-3 (p. 15).  
Es reprodueix el diagrama de tija i fulla del Quadre 1-5 (p. 18) perquè el càlcul d’aquests 
índexs requereix l’ordenació dels subjectes pel valor de l’edat. 
Els valors de la mediana i dels quarts s’han de corregir incrementant-los en 0.5 anys perquè 
són mesures de posició i les edats estan registrades en anys complerts. 

Stem-and-leaf plot for Edat 

  9*   5
  8*   
  7*   11
  6*   003333
  5*   000033366888
  4*   00066668889999
  3*   1222555588
  2*   05588999
  1*   1155568
  0*   013479

  

Solució:  Md = 40.0 (correcció: 40.5);   H1 = 28 (correcció: 28.5);   H3 = 53 (correcció: 53.5). 

 
  Tukey també proposa donar els vuitens (eighths) per descriure la distribució. S’obtenen 

calculant la mediana de cada una de les quatre parts de la distribució definides pels quarts.  

Càlcul dels quarts  
amb nombre parell 
de subjectes  
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Quadre 1-13. Distribució dels temps de remissió de l’enuresi. 

 

 

 

 

 
 

                Posició i: 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª

Temps de remissió (meses)  xi: 0 0 0 2 3 4 5 6 7 16 30 53

                                                                                                                            
                                                                      H1 = 1.0        Md = 4.5           H3 = 11.5 

 

Exemple. El Quadre 1-13 presenta ordenat els temps de remissió de l’enuresi (Taula 1-1, 
p. 5), i ens servirà de base per calcular la mediana i els quarts d’aquesta distribució.  
En aquesta figura s’ha dibuixat un eix graduat en les unitats de la variable (mesos per a la 
remissió) i s’ha representat cada valor sobre un rectangle amb base sobre els llindars reals 
de cada temps de remissió. Una remissió de 0 mesos complerts vol dir que s’ha produït 
dins l’interval 0 a 1 mes; per aquesta raó els tres subjectes amb temps de remissió 0 s’han 
representat amb la base dels quadrats entre 0 i 1; el subjecte amb temps de remissió de 2 
mesos s’ha representat entre 2 i 3 mesos, i així successivament. Així doncs, la distribució 
dibuixada ja incorpora la correcció dels temps.  

El gràfic indica que la mitjana és 5.0 mesos ja que deixa 6 subjectes (la meitat) a cada costat. 
Així mateix indica que el primer quart, que és la mediana de la primera meitat, està situat 
entre 1 i 2 ja que deixa 3 subjectes (la meitat) per cada costat; és a dir, qualsevol valor 
entre 1 i 2 mesos compleix la definició, i quan això passa Tukey ho situa en el punt mitjà, 
de manera que H1 = 1.5 mesos. 

Anàlogament el gràfic indica que el tercer quart, que és la mediana de la segona meitat, 
està situat entre 8 i 16 ja que deixa 3 subjectes (la meitat) per cada costat, i qualsevol valor 
entre 8 i 16 mesos compleix la definició, i al no s’introdueix cap supòsit sobre la forma de 
la distribució el situarem en el punt mitjà: H3 = (8+16)/2 = 12.0 mesos. 

Com es calcularien a partir de la distribució de temps que apareix en la part inferior 
del Quadre 1-13? Ho farem aplicant les fórmules dels exemples anteriors per un nombre 
parell de subjectes, però com que es tracta de temps complits haurem d'afegir 0.5 mesos 
als valors obtinguts. 

 Posició Md:
2

121
= 6.5      Md =

2

54 
= 4.5  (Correcció: 5 mesos) 

El primer quart és la mediana dels 6 valors de la meitat esquerra (0, 0, 0, 2, 3 i 4) situats 
entre les posicions 1ª a 6ª:  

 Posició H1:
2

61
= 3.5        H1 = 

2

20 
= 1  (Correcció: 1.5 mesos) 

0   1   2   3   4   5   6   7   8 9  10 11 12      14    16  17            30  31                                  53  54   mesos

Mediana H3
H1 

Mitjana
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Llistat 1-6. Càlcul dels percentils de la distribució dels 12 temps de remissió de l’enuresi 
amb el mètode de Tukey 

 Statistics | Summaries, tables and tests | Other tables | Compact table of summary statistics 

tabstat TRc, statistics(count mean sd p25 p50 p75 iqr) 

                               
     TRc          12        11  15.90026       1.5         5        12      10.5
                                                                                
variable           N      mean        sd       p25       p50       p75       iqr

 
 

Llistat 1-7. Càlcul dels percentils amb el mètode del promig ponderat 

 Statistics | Summaries, tables and tests | Summary and descriptive statistics | Centiles with CIs 

centile TRc, centile(5 25 50 75 95) 

                           95          53.5        17.26974        53.5*
                           75         14.25         4.76768        53.5*
                           50             5        .7127273    15.54273
                           25             1              .5     5.23232*
     TRc        12          5            .5              .5          .5*
                                                                       
Variable       Obs  Percentile      Centile        [95% Conf. Interval]
                                                      Binom. Interp.   

 
* Lower (upper) confidence limit held at minimum (maximum) of sample  

 

El tercer quart és la mediana dels 6 valors de la meitat dreta (5, 6, 7, 16, 30 i 53) situats 
entre les posicions 7ª a 12ª: 

 Posició H3:
2

127 
= 9.5         H3 = 

2

167 
= 11.5  (Correcció: 12 mesos) 

El Llistat 1-6 presenta el resultat d’estimar els percentils de la distribució dels 12 temps de 
remissió de l’enuresi amb el mètode de Tukey 

 
1.5.1.2 Càlcul de percentils i quartils amb el mètode del promig ponderat 

Si provem de dividir els valors ordenats d’una mostra en 100 parts iguals ens adonarem que 
no hi ha una única solució. El Llistat 1-7 presenta l’estimació dels percentils de la distri-
bució dels temps de remissió de l’enuresi amb el mètode del promig ponderat (weighted 
average), que és el d’elecció. L’anàlisi es fa amb la variable TRc (temps de remissió 
corregit sumant-li 0.5 mesos). L’estimació de la mediana amb els dos mètodes sempre 
coincideix (Md = P50 = H2 = 5.0 mesos) però els quartils (Q1 = P25 = 1 mes i Q3 = P75 = 14.25 

mesos) són lleugerament diferents dels quarts (H1 = 1.5 mesos i H3 = 12 mesos) estimats 
pel mètode de Tukey. 

Fixem-nos en el percentil 75. Com és possible que pel mateix concepte (valor que deixa el 
75% dels subjectes a l’esquerra) tinguem dos valors diferents? Mirant la distribució dels 
temps de remissió del Quadre 1-13 es veu que qualsevol valor entre 8 i 16 mesos compleix 
la definició de percentil 75. L'estimador de Tukey no realitza cap supòsit sobre la distribució i 
li assigna el punt mitjà: H3 = (8+16)/2 = 12. L'estimador mediana ponderada té en compte 
la asimetria de la distribució i, com és positiva, li assigna un valor superior (Q3 = 14.25) 
que també està entre 8 i 16 mesos. 
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En general, quant més asimètrica és la distribució, més diferents són ambdues estimacions, 
ja que l’estimació del promig ponderat considera l’asimetria. 

 

1.5.2 Mediana, desviació quartil i coeficient de variació quartil 

La mediana (Md) és la mesura de tendència central que indica el valor central del conjunt 
ordenat de les dades. Correspon al percentil 50 i al quartil 2. Si la distribució és simètrica 
la mediana coincideix amb la mitjana. 

  Md= H2 = Q2 = P50  

L’interval interquartil (interquartile interval, IQI) és l’interval:  [Q1; Q3]  ó  [H1; H3]  

L’amplitud interquartil (interquartile range, IQR) és una mesura de dispersió de valor 
igual a la longitud de l’interval que conté el 50% central dels individus de la distribució. 
Es pot calcular a partir dels quartils o dels quarts: 

[1-6] Promig ponderat:  IQR = Q3  Q1 = P75  P25;    Tukey: IQRT = H3  H1  

 

La desviació quartil (quartile deviation, QD) és una mesura de dispersió que es defineix 
com la meitat de l’amplitud interquartil: 

[1-7] Promig ponderat:  QD = 
2

QQ 13   = 
2

PP 2575  ;   Tukey:  QDT =
2

)HH( 13    

El coeficient de variació quartil  (quartile deviation coefficient, CVQ) és un índex de 
dispersió relativa que no depèn de les unitats de mesura de la variable: 

[1-8] Promig ponderat: CVQ = 
2/)Q+Q(

2/)QQ(

13

13   = 
)Q+Q(

)QQ(

13

13   

 Tukey: CVQT = 
2/)H+H(

2/)HH(

13

13   = 
)H+H(

)HH(

13

13    

Exemple. Calcular l’amplitud interquartil, la desviació quartil i el coeficient de variació 
quartil de la distribució dels temps de remissió de l’enuresi, a partir dels percentils calculats 
en el Llistat 1-6 pel mètode del promig ponderat. 

  IQR =  P75  P25 = 14.25  1 = 13.25 mesos 

  QD = 
2

QQ 13   = 
2

125.14 
 =  6.625 mesos 

  CVQ = 
)Q+Q(

)QQ(

13

13   = 
125.14 

125.14




 =  0.869 

 

 Exercici 1-7: Calcular l’amplitud interquartil, la desviació quartil i el coeficient de variació quartil a partir 
dels quarts de Tukey calculats en el Llistat 1-6. 

Solució:  IQRT = 10.5 mesos;   QDT = 5.25 mesos;   CVQT = 0.778. 
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1.5.3 Mesures d’asimetria basades en ordenacions 

Els índexs d’asimetria es basen en comparar la mediana amb el valor mitjà (mid) de dues 
mesures de posició simètriques a la mediana (Tukey, 1977, pp. 7980). Si fem servir com 
mesures de posició simètriques els percentils P25 i P75, quan estan a la mateixa distància de 
la mediana el seu valor intermedi (mid) ha de ser similar al valor de la mediana, i en aquest 
cas la distribució és simètrica en la zona del 50% central: (P25 + P75) / 2  Md.  D’aquest 
raonament es deriva el següent índex específic de simetria: 

[1-9]                         S = 
PP

Md2P+P

2575

2575


 

 

El valor S=0 indica simetria en la zona del 50% central de la distribució. Si S>0 la 
distribució presenta una asimetria positiva i si S<0 presenta una asimetria negativa. 

Tukey (1977, pp. 7980) proposa calcular aquest índex a partir dels quarts, dels vuitens i 
dels valors màxim i mínim de la distribució. Però també es poden calcular a partir dels 
percentils estimats segons el promig ponderat. 

Exemple. Estudiar l’asimetria de la distribució dels temps de remissió a partir dels percentils 
calculats en el Llistat 1-6 pel mètode del promig ponderat. 

    Simetria en la zona del 50% central:  S = 
PP

Md2P+P

2575

2575


 

=
125.14 

52125.14


 

= 0.40 

      Conclusió: El valor S=0.40 > 0 indica asimetria positiva en la zona del 50% central. 

    Simetria en la zona del 80% central:  S = 
PP

Md2P+P

1090

1090


 

 = 
16.46 

5216.46


 

= 0.82 

      Conclusió: El valor S=0.82 > 0 indica asimetria positiva en la zona del 80% central. 
      El seu valor, el doble de l’asimetria del 50% central de la distribució, indica que és a 
      la cua dreta de la distribució on hi ha més asimetria. 
 

 Exercici 1-8: Calcular l’índex de simetria en la zona del 50% central de la distribució dels temps de 
remissió a partir dels quarts de Tukey calculats en el Llistat 1-6. 

Solució:  ST = 0.33. 
 
 
1.5.4 Moda i amplitud 

La moda (mode, Mo) és la mesura de tendència central que correspon al valor de la variable 
més freqüent a la distribució. 

L’amplitud, el recorregut o el rang (range, Ra) és la mesura de dispersió que correspon a 
la diferència entre el valor màxim i mínim de la distribució: 

[1-10]                                 Ra  =  xmáx  xmin 

Aquestes mesures són poc fiables perquè en el seu càlcul únicament intervenen uns quants 
valors de la distribució. Tanmateix poden ser adequades per descriure distribucions de valors 
poc dispersos, com per exemple les edats en una mostra d’adolescents; en aquest cas 
sembla molt adequat utilitzar la moda perquè representa l’edat més freqüent, i si no hi ha 
cap valor allunyat l’amplitud també serà una mesura adequada de variabilitat. 



 
44 Anàlisi de dades en Psicologia (Última revisió: 4.5.2014)  

Exemple. Calcular la moda i l’amplitud de la distribució dels temps de remissió de l’enuresi 
(Taula 1-1, p. 5): 
Moda:   Mo = 0 mesos complerts   (Correcció:  Mo = 0.5 mesos) 
S’ha de corregir el valor de la moda?  Es recomana corregir-lo per uniformitat amb la resta 
d’índexs de posició; tanmateix ja que correspon a un valor concret de la distribució també 
es pot donar sense correcció però especificant que es tracta de temps complert. 

Amplitud:   Ra = 53  0 = 53 mesos 
  Es pot comprovar que només s’han de corregir les mesures de posició, ja que a l’origen 

de les altres mesures hi ha una diferència que no queda afectada per la correcció. Per exemple, 
l’amplitud no canvia si es calcula amb els valor corregits: Ra = 53.5  0.5 = 53 mesos. 

 

 

 

 

1.5.5 Diagrama de caixa (Boxplot) 

El diagrama de caixa (boxplot) és una extraordinària representació sintètica de la distribució 
que permet visualitzar les seves principals característiques: tendència central, dispersió, 
asimetria i valors allunyats (Tukey, 1977, pp. 39-42). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-6. Diagrama de caixa (Boxplot) del temps de remissió de l’enuresi. 

 Quan són dades en temps 
complert s’han d’incrementar  
en +0.5 unitats abans d’obtenir 
el Boxplot. 
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  H3 = 12.0 

 x11 = 30.5 

x1 = 0.5  (Adjacent)
  H1 = 1.5 

 IQRT =10.5 
 Md = 5.0 

  x10 = 16.5  (Adjacent)

Valors
allunyats H3 + 1.5IQRT = 27.75

 x12 = 53.5   Màxim
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La Figura 1-6 presenta el diagrama de caixa de la distribució del temps de remissió de 
l’enuresi. La part central està formada per un rectangle d’amplada arbitrària i altura limitada 
per la posició dels quarts tercer i primer (H3 i H1). Un traç horitzontal gruixut a l’interior 
del rectangle marca la posició de la mediana. Dues potetes (whiskers), que s’ajunten a cada 
base del rectangle amb una línia perpendicular, marquen els valors adjacents (adjacent) 
que corresponen al màxim i mínim valor de la distribució que no es consideren diferents 
de la majoria de valors. Finalment, es representen con punts () cadascun dels valors 
allunyats que corresponen al subjectes amb  temps de remissió de 30 i 53 mesos. 

Tukey (1977, pp. 43-44) proposa que en una mostra es considerin valors allunyats (outside)  
els valors de les cues que, dels quarts primer (H1) i tercer (H3), estan a una distància supe-
rior a 1.5 vegades l’amplitud interquartil  (IQRT = H3H1). 
 

 Exercici 1-9: Calcular els llindars dels valors allunyats de les dues cues de la distribució del temps de 
remissió de l’enuresi. 
Els subjectes amb tems de remissió de 30 i 53 mesos són realment valors allunyats? 

Solució:  IQRT = (121.5) = 10.5     1.5IQRT = 1.510.5 = 15.75  
   Llindar cua superior: H3 + 1.5IQRT = 12.0 + 15.75 = 27.75 mesos.    
   Llindar cua inferior: H1  1.5IQRT = 1.5  15.75 =  14.25 mesos.   
Són valors allunyats perquè superen el llindar de 27.75 mesos. A la cua inferior no poden haver-hi valors 
allunyats perquè el llindar és negatiu.  

 

Interpretació del diagrama de caixa de la Figura 1-6. Indica que a l’inici del 5è mes  
de tractament ha remès la meitat dels pacients i que el 50% central de les remissions es 
produeixen entre l’1.5 i els 12 mesos de tractament. A més, la distribució presenta una 
forta asimetria positiva (el traç gruixut de la mediana està per sota del centre de la caixa i 
la pota superior es molt més alta que la inferior), i hi ha dos subjectes (Id=11 i 12) amb un 
temps de remissió anormalment alt respecte als de la resta de pacients. 
En resum, el diagrama de caixa és un tipus de representació adequada per: 
 Localitzar la tendència central de la distribució. 
 Avaluar la dispersió del 50% central de la distribució (alçada de la caixa). 
 Detectar la possible asimetria en el centre de la distribució (posició de la mediana 

desplaçada del centre de la caixa). 
 Detectar la possible asimetria de les cues de la distribució (potes de diferent longitud). 
 Detectar els valors allunyats de la distribució. 

 
 Exercici 1-10: Calcular els llindars dels valors allunyats de les dues cues de la distribució de les edats 

d’aparició d’un síndrome a partir dels quarts amb l’edat corregida calculats a l’Exercici 
1-6 (p. 39). 
Hi ha valors allunyats en aquesta distribució d’edats? 

Solució:  IQRT = 25.  Llindars cua inferior: 9.0 i 46.5 anys.   Llindars cua superior: 91.0 i 128.5 anys. 
Només hi ha un valor allunyat: és l’edat del subjecte de 95.5 anys. A la cua inferior no poden haver-hi valors 
allunyats perquè els llindars són negatius.  

 



 
46 Anàlisi de dades en Psicologia (Última revisió: 4.5.2014)  

 
Llistat 1-8: Evolució dels valors d’ansietat d’una mostra de 20 pacients   

durant el primer any de tractament. 

 Graphics | Box plot 
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1.5.5.1 Els fonaments del gràfic de caixa 

La distribució dels 12 temps que es vol resumir, a l’esquerra de la Figura 1-6, indica que 
hi ha valors que s’haurien de separar perquè els seus temps de remissió són completament 
diferents dels de la majoria i distorsionarien el resum. El Boxplot separa els valors allunyats, 
i les potes de la caixa es dibuixen amb el màxim i mínim de la resta de valors: la caixa amb 
les seves potes és la síntesi de la part de la distribució que es pot resumir.  
I és una síntesi amb valors fàcils d’interpretar: les potes delimiten els valors màxim i el 
mínim, la caixa senyala el 50% central dels valors de la distribució, ja que els seus costats 
se situen en el primer (H1) i tercer (H3) quart, i el traç gruixut de dins la caixa indica el valor 
de la mediana que deixa la meitat dels subjectes a cada cantó. Aquest 5 valors permeten 
construir una imatge bastant bona de com es distribueixen els valors dels subjectes. 
I què es fa amb els valors allunyats? doncs ja que no es poden resumir, cadascun es dibuixa 
en el gràfic. A més, per a Tukey són molt importants. En l’estudi dels temps de remissió 
han permès identificar els subjectes que no responen bé al tractament. 

 
1.5.5.2 Ús del diagrama de caixa per comparar diferents distribucions de valors 

El diagrama de caixa és molt útil per comparar distribucions de dades quantitatives en 
diferents grups i/o per estudiar l’evolució d’un caràcter en diferents moments temporals. 
El Llistat 1-8 presenta l’evolució de les puntuacions obtingudes en una escala d’ansietat 
per un grup de subjectes que van iniciar una teràpia cognitiu-conductual. Cada diagrama de 
caixa correspon a un moment en el tractament: abans de començar la teràpia, al mes, als 
tres mesos i als sis mesos i als 9 mesos de l’inici del tractament. 
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Quadre 1-14. Distribució dels temps de remissió de l’enuresi: la forta asimetria provoca 
que la mitjana representi malament la tendència central. 

 
 
 
 
 
 
 Statistics | Summaries, tables and tests | Summary statistics  
summarize TRc, detail 

99%         53.5           53.5       Kurtosis       5.362562
95%         53.5           30.5       Skewness       1.872232
90%         30.5           16.5       Variance       252.8182
75%           12            7.5
                        Largest       Std. Dev.      15.90026
50%            5                      Mean                 11

25%          1.5            2.5       Sum of Wgt.          12
10%           .5             .5       Obs                  12
 5%           .5             .5
 1%           .5             .5
      Percentiles      Smallest
                                                             
             Temps de remissió (mesos corregits)

 
 

La seqüència de gràfiques de caixa sintetitza molt bé l’evolució de l’ansietat. Si ens fixem 
en les medianes, a partir del primer mes comença a baixar. A més, les caixes ensenyen 
com es van estabilitzant els valors d’ansietat del 50% central dels pacients (que és una 
part molt representativa del conjunt de pacients) i com el tractament també va disminuint 
la variabilitat. Els gràfics detecten que a partir del primer mes el pacient 4 no respon a la 
teràpia ja que la seva puntuació d’ansietat està molt allunyada de la dels altres pacients. 
Finalment, a l’any, es detecta que el pacient 5 també presenta un valor allunyat de la resta 
de pacients tractats, però no tant allunyat com el del pacient 4. 

 

1.6 Índexs basats en moments o en ordenacions? 
Presentar la mitjana i la desviació estàndard per descriure les variables quantitatives d’un 
estudi és un ritual que quasi sempre es fa sense reflexionar si són els índexs més adients. 

El Quadre 1-14 presenta la distribució dels temps i els estadístics descriptius basats en 
moments i en ordenacions obtinguts amb l’ordre summarize, que a més llista els 4 valors 
més petits i els 4 més grans situats a ambdues cues de la distribució.  

El que més sorprèn és el valor de la mitjana d’11 mesos, que no representa la tendència 
central ja que l’enuresi de la major part dels pacients ha remés abans del vuitè mes de 
tractament.  

MitjanaMediana 

0   1   2   3   4   5   6   7   8 9  10     12      14    16  17            30  31                                  53  54   mesos
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A l’apartat 1.4.1 (p. 26) s’explica que la mitjana és el centre de masses de la distribució, 
i com que en aquesta distribució hi ha temps excepcionalment grans la mitjana s’ha de 
desplaçar fins que la distribució quedi en equilibri (llei de la palanca). Així doncs, la 
mitjana no és una bona mesura de posició per a distribucions amb asimetries importants. 

En aquest cas, l’índex d’elecció és la mediana que, com es pot veure en el Quadre 1-14, 
se situa a la part central de la distribució. Quan la distribució és simètrica el valor de la 
mediana coincideix amb el de la mitjana, com ja s’ha comentat abans. 

Quina d’aquestes conclusions descriu millor la distribució i és més fàcil d’interpretar? 

  Clàssica:   El temps mitjà de remissió és d’11 mesos (SD = 15.9 mesos). 
  Correcta: La mediana del temps de remissió es de 5 mesos (IQI: 1.5 a 12 mesos) 

La conclusió clàssica és errònia perquè la mitjana no representa adequadament la tendència 
central d’aquesta distribució i la desviació estàndard de 15.9 mesos és un índex matemàtic 
de variabilitat sense interpretació pràctica. 
La mitjana aritmètica i la desviació estàndard són especialment apropiades per descriure 
distribucions que tendeixin a seguir la llei Normal. En aquest cas la desviació estàndard 
s’interpreta tal com s’explica a la Figura 1-3 (p. 32). 

La segona conclusió és fàcil entendre. La mediana de 5 mesos representa bé la tendència 
central de la distribució (indica que a l’inici del 5è mes ha remès l’enuresi de la meitat dels 
pacients) i els quartils 1.5 i 12 mesos indiquen de forma natural la variabilitat del 50% central 
dels temps de remissió.  
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1.7 Exercici de síntesi 

S’ha administrat a una mostra clínica de 32 nens i nenes el test CDI 
que avalua depressió. És una prova de 30 ítems (puntuacions entre 0 
i 30), i a partir del punt de tall de 19 punts es considera una possible 
depressió. 
Les puntuacions obtingudes es reprodueixen a l’esquerra, i els índexs 
basats en moments en la següent taula: 

 

1) Construir un diagrama de tija i fulla amb 5 tiges per cada desena. 

2) Construir un diagrama de tija i fulla amb 2 tiges per cada desena. 

3) Dibuixar l’histograma d’aquesta distribució a partir de l’agrupació 
de les puntuacions en intervals d’amplitud 3, amb la restricció de 
que un dels intervals ha de començar amb la puntuació 19 per poder 
identificar fàcilment els possibles deprimits.  

 Nota: Omplir la taula per construir l’histograma a partir dels dia-
grames de tija i fulla. 

4) Calcular la proporció de nens amb 19 o més punts. 

5) Calcular la mediana i el quarts (Tukey) 

6) Calcular els llindars inferior i superior que defineixen els valors 
allunyats necessaris per dibuixar el diagrama de caixa. 

7) Dibuixar el diagrama de caixa (BoxPlot).  

8) La distribució és asimètrica? I si és asimètrica, l’asimetria és posi-
tiva o negativa. 

9) Analitzar les dades amb Stata i respondre el punts 1, 3, 4 5 i 7. 
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1.8 Resum 
Els resultats d’una investigació es recullen en una matriu de dades, on les files representen 
els subjectes i les columnes les variables. Les variables poden estar mesurades en diferents 
escales: nominal, ordinal o mètrica. Segons l’escala de mesura emprada es poden classificar 
en dos grups: categòriques (sense ordre nominals- o ordenades ordinals-) i quantitatives 
(discretes o contínues).  

Sempre que sigui possible registrar una mateixa característica de forma categòrica o quan-
titativa, la regla general és registrar-la en quantitatiu perquè aporta més informació. 

Les variables quantitatives contínues acostumen a tenir l’aparença de discretes degut al 
grau d’exactitud de l’aparell de mesura: el resultat d’una mesura és un valor arrodonit,  
a excepció del temps transcorregut que s’expressa mitjançant valors truncats anomenats 
temps complerts. 

Les distribucions de variables quantitatives es poden visualitzar gràficament mitjançant 
diferents representacions. La funció principal d’aquestes gràfiques és oferir informació 
global i resumida de les dades registrades. L’histograma és el gràfic més conegut i dóna 
una imatge completa de la distribució. Una alternativa molt interessant és el diagrama de 
tija i fulla (stem & leaf) que presenta tots els valors ordenats i agrupats en intervals de 
manera que les barres formades pels propis valors ofereixen una imatge completa de la 
distribució; l’avantatge respecte a l’histograma és que al dibuixar les barres amb el propis 
valors es mantenen totes les dades ordenades i això facilita la detecció d’anomalies. 

Hi ha dues alternatives per descriure variables quantitatives: mesures basades en moments 
i mesures basades en ordenacions. 

Les mesures basades en moments són les que més s’utilitzen per descriure variables  
quantitatives. La mitjana aritmètica i la desviació estàndard, especialment útils quan les 
distribucions s’aproximen a lleis Normals, són els índexs que es presenten de forma rutinària 
per descriure les variables quantitatives d’un estudi. Malgrat el seu extens ús, quan es 
calculen en distribucions asimètriques i/o amb valors allunyats són difícils d’interpretar. 

Les mesures basades en ordenacions (mediana, quartils i percentils) han experimentat un 
gran increment d’ús a partir de la publicació del text Anàlisi Exploratòria de Dades (Tukey, 
1977). Les distribucions asimètriques i/o amb valors allunyats es descriuen millor amb 
aquests índexs ja que no es veuen afectats per aquestes anomalies, i a més són molt fàcils 
d’interpretar.  

Mereix especial atenció el diagrama de caixa (boxplot), un gràfic de l’anàlisi exploratòria  
de dades amb unes característiques i potència de síntesi excepcional que el fan imprescindible 
per descriure les distribucions de dades quantitatives. 

Finalment recordarem la problemàtica de les mesures en temps complert. Sempre que 
sigui possible es recomana registrar les dates en lloc dels temps transcorreguts perquè 
s’obtenen mesures més precises i es facilita la gestió de les dades especialment en els 
estudis que comporten el seguiment dels subjectes. Així doncs, és millor registrar la data 
de naixement i la data de resposta en lloc de l’edat. Però si només es disposa de l’edat, 
per exemple en anys complerts, es produeix un biaix en les mesures de posició (mitjana, 
mediana, quartils, etc,) que s’ha d’eliminar tot incrementant la variable en 0.5 unitats. 
Les mesures de dispersió, asimetria i apuntament no s’han de corregir. 
 

 Només s’han de corregir les 
mesures de posició (mitjana, 
percentils, ..) de les variables 
registrades en temps complert. 
La resta de variables (pes,  
talla, puntuacions de proves 
psicomètriques, etc.) no s’han 
de corregir. 
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Prova d’autoavaluació 

 

 

 

 Pregunta 1: La talla presenta en un grup de nens en edat escolar una mitjana de 130 cm i una variància 
de 16 cm2. S’ha registrat en els mateixos subjectes el temps de reacció a un estímul auditiu, 
obtenint una mitjana de 2.5 ms i una variància de 0.13 ms2. Quina de les dues distribucions 
presenta major variabilitat? 
(A): No es pot contestar sense conèixer el número de subjectes. 
(B): És necessari avaluar les condicions de registre abans de contestar. 
(C): La talla. 
(D): El temps de reacció. 
 

 Pregunta 2: Quina de les següents afirmacions referides a les variables quantitatives contínues és 
verdadera? 
(A): Les seves mesures mai són valors exactes. 
(B): Les seves mesures donen valors discrets enters. 
(C): Prenen com a valors un conjunt de qualitats o atributs. 
(D): Es registren tabulades en intervals de classe. 
 

 Pregunta 3: L’objectiu principal de la tabulació d’una variable quantitativa contínua en intervals de 
classe és: 
(A): obtenir una informació més detallada i precisa. 
(B): trobar la freqüència i l’amplitud quartil. 
(C): simplificar els càlculs dels índexs estadístics. 
(D): obtenir una representació gràfica. 
 

 Pregunta 4: S’ha avaluat el resultat d’una psicoteràpia registrant les següents valoracions clíniques: 
1 = pitjor;  0 = igual;  1 = lleugerament millor;  2 = millor;  3 = molt millor. Amb quina 
escala ha estat registrada aquesta variable? 
(A): Quantitativa.  (B): Nominal.  (C): Ordinal.  (D): Amb cap escala. 
 

 Pregunta 5: S’ha determinat en un grup de subjectes la presència (X=1) o absència (X=0) d’una 
determinada característica. Amb quina escala ha estat registrada aquesta variable? 
(A): Numèrica.  (B): Quantitativa contínua.  (C): Quantitativa discreta.  (D): Nominal. 
 

 Pregunta 6: El coeficient de variació: 
(A): és sempre menor que la desviació estàndard. 
(B): mesura la variació que experimenta la desviació estàndard per 100 unitats de mesura. 
(C): no té unitats de mesura. 
(D): Totes les respostes anteriors són certes. 
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 Pregunta 7: Quin dels següents índexs estadístics no correspon al valor de la mediana en una distribució 
de valors que té una asimetria negativa? 
(A): La mitjana aritmètica.  (B): El quartil 2.  (C): El percentil 50. 
(D): Tots els índexs anteriors representen el valor de la mediana. 

 
 Pregunta 8: La diferència entre el valor màxim i mínim d’una distribució s’anomena: 

(A): desviació quartil.  (B): amplitud o rang. 
(C): amplitud interquartil. (D): desviació estàndard. 
 

 Pregunta 9: S’ha registrat en una mostra aleatòria de subjectes de la població general el pes (kg) i la 
talla (m), i s’ha creat l’índex de massa corporal com el quocient entre pes/talla2. Quina de 
les següents respostes és més adequats per sintetitzar aquesta distribució? 
(A): Mitjana i desviació estàndard. 
(B): Mitjana, amplitud, asimetria i apuntament. 
(C): Mitjana i moda. 
(D): Mediana i percentatges. 
 

 Pregunta 10: Quan diem que un individu amb una puntuació igual a 20 en un test d’aptitud ocupa el 
percentil 70 d’una distribució, volem indicar que: 
(A): el 70% dels subjectes tenen puntuacions iguals o superiors a 20. 
(B): de cada 100 subjectes, 70 tindran una puntuació igual a 20. 
(C): el 30% dels subjectes tenen puntuacions superiors a 20. 
(D): el 30% dels subjectes tenen puntuacions iguals o inferiors a 20. 
 

 Pregunta 11: En un hospital s’han registrat 130 naixements durant un període de temps. La distribució 
de freqüències del pes en néixer, obtinguda en una mostra aleatòria de 30 nadons, presenta 
una mitjana de 3.05 kg i una variància de 0.78 kg2. Quants graus de llibertat han intervingut 
en el càlcul del segon estadístic? 
(A): 29    (B): 30    (C): 129    (D): Un altre valor. 
 

 Pregunta 12: Una mostra de subjectes s’ha dividit per sexe i s’ha mesurat una variable quantitativa. Si 
la desviació estàndard de la distribució de freqüències d’aquesta variable calculada en el 
grup d’homes és més gran que en el grup de les dones, vol dir que en el homes: 
(A): els valors individuals alts seran els més freqüents. 
(B): existirà una gran proximitat entre els valors individuals registrats i la seva respectiva 

mitjana. 
(C): la mitjana també serà un valor elevat. 
(D): els valors individuals seran poc homogenis. 
 

 Pregunta 13: Tenim 5 subjectes de 15, 20, 25, 25 i 40 anys complerts. Quant val la mitjana d’edat 
d’aquest grup? 
(A): 24.5 anys.  (B): 25 anys.  (C): 25.5 anys.  (D): Un altre valor.  
 

 Pregunta 14: Quant val la variància de la distribució anterior? 
(A): 9.35   (B): 9.85   (C): 87.5   (D): Un altre valor. 
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 Pregunta 15: Les variables quantitatives discretes: 

(A): poden prendre qualsevol valor dintre d’un interval de valors. 
(B): prenen com a valors un conjunt de qualitats o atributs. 
(C): prenen un conjunt de valors enters. 
(D): prenen un conjunt de valors discrets. 
 

 Pregunta 16: Quin dels següents índexs mesura de forma adequada la variabilitat d’una variable 
quantitativa que segueix una distribució normal? 
(A): La moda.      (B): La mediana.     (C): La desviació estàndard. 
(D): Un altre índex diferent dels anteriors. 
 

 Pregunta 17: La mitjana de la puntuació d’un grup de subjectes en un test d’aptitud és de 17.5, aquest 
valor indica que: 
(A): la majoria de subjectes tenen puntuació igual a 17.5. 
(B): la majoria de subjectes tenen puntuació propera a 17.5. 
(C): el 50% dels subjectes tenen puntuació igual a 17.5. 
(D): Cap de les respostes anteriors és correcta. 
 

 Pregunta 18: S’ha mesurat el pes d’un grup d’adolescents (amb grau d’exactitud 0.5 kg), i el resultat s’ha 
arrodonit al valor exacte més proper. Per tabular-los s’han construït intervals d’amplitud 
igual a 10 kg. començant per 60 kg. El primer interval tindrà per límits verdaders: 
(A): 600    (B): 609    (C): 59.59.5    (D): 609.5. 
 

 Pregunta 19: Continuant amb la pregunta anterior, els límits que apareixeran a la taula corresponents 
als dos primers intervals de classe seran: 
(A): 599  i  699      
(B): 609  i  709 
(C): 600  i  700      
(D): 609.5  i  709.5. 
 

 Pregunta 20: La diferència entre el valor corresponent al tercer quart i el corresponent al primer quart 
indica el valor de la: 
(A): mediana.          
(B): mitjana.        
(C): desviació estàndard. 
(D): Cap de les respostes anteriors és certa. 
 

 Pregunta 21: S’han tabulat les observacions d’una variable quantitativa contínua, s’ha dibuixat un 
histograma amb tots els intervals d’igual amplada, i els dos primers intervals d’aquest 
histograma tenen la mateixa alçada. Si es decideix dibuixar un nou histograma agrupant els 
dos primers intervals en un únic interval, la alçada d’aquest nou interval respecte a la 
alçada dels dos primers intervals de l’antic histograma, es: 
(A): la meitat.        (B): el doble.     (C): la mateixa. 
(D): Falten dades per contestar aquesta pregunta. 



 
54 Anàlisi de dades en Psicologia (Última revisió: 4.5.2014)  

 

Problema A 
La següent taula presenta la distribució del temps en segons que 
triguen un grup de rates molt actives per resoldre un laberint en T.  

Es tracta d’entrar aquesta sèrie de dades a la calculadora i completar 
els valors que han estat ombrejats en els següents llistats. 

Nota: Donat que el temps es registre en dècimes de segon o té sentit 
fer la correcció de temps complert. 

 

 

   stats |     Temps 
---------+------------ 
       N |          . 
     min |          . 
     max |          .A 
    mean |          .B 
      sd |          .C 
variance |  6.137971 
skewness | -1.003757 
kurtosis |  4.593725 
   range |          .D 
     iqr |          .E 
     p25 |          .F 
     p50 |          .G 
     p75 |          .H 

---------------------- 

 
 

Temps  Casos 
  3.0     1 
  6.6     1 
  7.2     1 
  7.7     1 
  8.9     1 
  9.3     2 
  9.6     2 
 10.0     1 
 10.9     4 
 11.3     1 
 11.7     5 
 12.5     1 
 13.0     2 
 14.9     1 

 

 Pregunta 22: Es tracta d’una variable: 
(A): categòrica.    (B): ordinal.    (C): quantitativa discreta.    (D): quantitativa contínua. 

 
 Pregunta 23: Quina representació gràfica considera més adequada per les dades de la distribució 

anterior? 
(A): Un polígon de freqüències.    (B): Un diagrama de barres. 
(C): Un diagrama de sectors.         (D): Un diagrama de caixa. 
 

 Pregunta 24: En comptes d’A quin valor li correspon? 
(A): 3.0   (B): 11.90   (C): 14.90   (D): Un altre valor. 
 

 Pregunta 25: En comptes de B quin valor li correspon? 
(A): 10.333   (B): 10.833   (C): 10.900   (D): Un altre valor. 
 

 Pregunta 26: En comptes de C quin valor li correspon? 
(A): 0.506   (B): 2.477   (C): 6.138   (D): Un altre valor. 
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 Pregunta 27: En comptes de D quin valor li correspon? 

(A): 3.0   (B): 11.90   (C): 14.90   (D): Un altre valor. 
 

 Pregunta 28: En comptes d’E quin valor li correspon? 
(A): 3.0   (B): 11.90   (C): 14.90   (D): Un altre valor. 
 

 Pregunta 29: Quant val el coeficient de variació d’aquesta distribució? 
(A): 0.24   (B): 0.506   (C): 2.477   (D): Un altre valor. 
 

 Pregunta 30: Quant val la moda d’aquesta distribució? 
(A): 10.333   (B): 10.900   (C): 11.700   (D): Un altre valor. 

 
 Pregunta 31: En comptes de F quin valor li correspon? 

(A): 9.30   (B): 10.90   (C): 11.70   (D): Un altre valor. 
 

 Pregunta 32: En comptes de G quin valor li correspon? 
(A): 9.30   (B): 10.90   (C): 11.70   (D): Un altre valor. 
 

 Pregunta 33: En comptes de H quin valor li correspon? 
(A): 9.30   (B): 10.90   (C): 11.70   (D): Un altre valor. 
 

 Pregunta 34: Els valors del temps en resoldre el laberint amb percentils de rang 95 i 5 són, respectivament, 
14.425 i 3.900. Això significa que el: 
(A): 95% dels valors de temps són superiors a 14.425 i el 5% són inferiors a 3.900. 
(B): 90% central dels valors de temps se situa entre 14.425 i 3.900. 
(C): 95% dels valors de temps són superiors a 14.425 i el 5% a 3.900. 
(D): 99.9% dels valors de temps està situat entre 14.425 i 3.900. 
 

 Pregunta 35: El significat de la mediana d’aquesta distribució és el següent: 
(A): si cada valor de temps representa la unitat de massa sobre una barra, el valor de la 

mediana seria el centre de gravetat del conjunt de masses. 
(B): el temps en resoldre el laberint de la meitat dels individus té un valor pròxim a la 

mediana. 
(C): el temps en resoldre el laberint de la meitat dels individus té un valor igual o inferior 

a la mediana. 
(D): Totes les respostes anteriors són certes. 



 
56 Anàlisi de dades en Psicologia (Última revisió: 4.5.2014)  

 
Solucions dels exercicis i de la prova 

 
Solució Exercici 1-1: 

Punts Tabulació Casos 
ni 

Llindars verdaders 
li      Li 

Centre classe
xi = (li+Li)/2

Amplitud
hi = Lili

Casos/punt
ni / hi 

  1 - 2  2 0.5 - 2.5 1.5 2 1 

  3 - 4  7 2.5 - 4.5 3.5 2 3.5 

  5 - 6  14 4.5 - 6,5 5.5 2 7 

  7 - 8  8 6.5 - 8.5 7.5 2 4 

  9 - 10  4 8.5 - 10.5 9.5 2 2 

 

 

 

Solució prova d’avaluació 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Solució D A D C D C A B A C 

Pregunta 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Solució A D C C C C D C B D 

Pregunta 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Solució C D D A B C B D A C 

Pregunta 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Solució A B C B C - - - - - 

 

 

 
 
 

0   1   2   3  4   5   6  7   8   9  10    Punts 

7

6

5

4

3

2

1

0

Casos
 per punt
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UD 2 
Descripció de dades 

categòriques 
 
 

 

 

En aquest capítol es descriuen les dades categòriques nominals i ordinals i es presenten 
els índexs que l’epidemiologia psicològica utilitza per descriure l’estat de Salut d’una 
població. Aquests índexs depenen de l’òptica transversal (instant temporal) o de seguiment 
(període temporal) amb la qual es desitja descriure el fenomen, i permeten mesurar dos 
aspectes bàsics: la incidència i la prevalença. 
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1.1 Tabulació i representació gràfica de dades categòriques 

1.1.1 Distribució de freqüències 

Per construir la distribució de freqüències d’una variable categòrica es classifiquen els 
subjectes per categories i es presenta el recompte expressat en proporcions o percentatges. 

El Llistat 2-1 representa la distribució de freqüències (absolutes i relatives) del tipus d’enu-
resi d’un grup de 305 nens i nenes que han anat a consulta psicològica per aquest problema. 
La distribució s’ha ordenat de major a menor freqüència per facilitar la interpretació. 

La primera taula indica hi ha un 1.64% de nens en els que no s`ha registrar el tipus d’enuresi. 
La segona  taula indica que l’anàlisi s’ha realitzat amb 300 subjectes, i que el tipus més 
freqüent és la nocturna que la pateixen 185 nens, casi el 62% dels nens que acudeixen a 
aquest servei. 

Amb variables nominals es facilita la interpretació presentant les categories ordenades, 
però amb variables ordinals les categories sempre s’han de presentar en el seu ordre natural. 

 

1.1.2 Representació gràfica 

Un tipus de representació que ens permet descriure variables categòriques nominals, ordi-
nals i quantitatives discretes, és el diagrama de barres (bar chart). Per dibuixar aquesta 
gràfica es col·loquen en l’eix de les abscisses (X) les categories de la distribució a representar, 
i sobre cada categoria es construeix un rectangle d’alçada igual a la freqüència relativa de la 
respectiva categoria (la base té amplada arbitrària però constant). 
 

Llistat 2-1. Distribució de freqüències del tipus d’enuresi. 

 Statistics > Summaries, tables, and tests > Tables > One-way tables 

                     | Main |  Categorical variable:Enuresi 
                           Treat missing values like other values 
                           Display the table in descending order of frequency 
tabulate Enuresi, missing sort 

      Total          305      100.00
                                                
          .            5        1.64      100.00
    Ambdues           53       17.38       98.36
     Diürna           62       20.33       80.98
   Nocturna          185       60.66       60.66
                                                
    Enuresi        Freq.     Percent        Cum.

 

tabulate Enuresi, sort 

      Total          300      100.00
                                                
    Ambdues           53       17.67      100.00
     Diürna           62       20.67       82.33
   Nocturna          185       61.67       61.67
                                                
    Enuresi        Freq.     Percent        Cum.

 

Activant la casella 
el llistat inclou els 

valors desconeguts 
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Llistat 2-2. Diagrama de barres i diagrama de sectors 

 Graphics > Histogram 

 Graphics > Pie chart 

histogram Enuresi, discrete percent 

graph pie, over(Enuresi) title(Tipus d’enuresi) plabel(_all percent) 
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La imatge de l’esquerra del Llistat 2-2 presenta el diagrama de barres que corresponen a 
la distribució de l’enuresi en nens. És convenient representar els diagrames amb freqüències 
relatives (percentatges) en lloc de freqüències absolutes (nombre de casos). 

Una altra forma de representar variables categòriques és mitjançant un diagrama de 
sectors (pie chart). En aquest diagrama a cada classe se li assigna un sector de superfície 
proporcional a la seva freqüència relativa. Per dibuixar-lo és suficient repartir els 360º del 
cercle de forma proporcional a la mida de cada categoria mitjançant l’expressió: 

[2-1]             Angle =  Freqüència relativa  360º 

La imatge de la dreta del Llistat 2-2 presenta el diagrama de sectors de la distribució de 
l’enuresi. Per exemple, el sector que representa el tipus nocturn s’ha dibuixat amb un angle 
de 0.617360º = 222.1º. 

  

1.1.3 Descripció de variables per subpoblacions 

En ocasions interessa representar la distribució de diferents atributs de forma conjunta. 
Per exemple, la distribució d’enuresi segons el sexe. El Llistat 2-3 presenta la distribució 
del Llistat 2-1 segmentada segons el sexe. 

La primera columna conté la distribució del tipus d’enuresi en la subpoblació de 210 nens 
i la segona en la subpoblació de 90 nenes; per tant s'han de calcular els percentatges de 
columnes. La comparació d'aquestes dues distribucions indica que, respecte als nens, menys 
de la meitat de nenes presenten enuresi nocturna però presenten tres vegades més de diürna 
i el doble de mixta. L'última columna conté la distribució en el conjunt dels 300 nens i 
nenes que coincideix amb la del Llistat 2-1.  
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Llistat 2-3. Descripció de subpoblacions. 

 Statistics > Summaries, tables, and tests > Frequency tables > Two-way tables with measures of 
                                                                                                                                                                   association 

                          | Main |  Row variable:Enuresi     Column variable:Sexe 
                                           Within-column relative frequencies 
tabulate Enuresi Sexe, column 

                100.00     100.00      100.00 
     Total          90        210         300 
                                             
                 26.67      13.81       17.67 
   Ambdues          24         29          53 
                                             
                 40.00      12.38       20.67 
    Diürna          36         26          62 
                                             
                 33.33      73.81       61.67 
  Nocturna          30        155         185 
                                             
   Enuresi      Femení    Masculí       Total
                     Sexe

 

 

Llistat 2-4. Diagrama de barres agrupades 

 Graphics > Bar chart 
preserve 
collapse (count) N=Id, by(Enuresi Sexe) 
separate N, by(Sexe) 
egen P0= pc(N0) 
egen P1= pc(N1) 
graph bar (mean)N0 (mean)N1, over(Enuresi)  Gràfic erroni 
graph bar (mean)P0 (mean)P1, over(Enuresi) 
restore 
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El Llistat 2-4 presenta dues representacions gràfiques de la distribució del tipus d’enuresi 
segons el sexe. 

La gràfica de l'esquerra és errònia perquè està construïda amb les freqüències absolutes 
(nombre de casos): suggereix que l’enuresi nocturna es 5 vegades més freqüent en el nens 
i els altres dos tipus tenen freqüències similars en nens i nenes.  
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Llistat 2-5. Diagrama de línies per representar l'evolució de la prevalença  

de negativisme desafiant segons els grups d'edat. 

 Graphics > Twoway graph (scatter, line, etc.) 

preserve 
collapse(mean) ODD, by(Age) 
replace ODD= ODD*100 
twoway (connect ODD Age) 
restore 
preserve 
collapse (mean) ODD, by(Sex Age) 
replace ODD= ODD*100 
twoway (connect ODD Age if Sex==0)(connect ODD Age if Sex==1, lpattern(dash)) 
restore 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

P
re

va
le

n
ce

 (
%

)

3 4 5 6 7
Age

ODD diagnosis

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

P
re

va
le

n
ce

 (
%

)

3 4 5 6 7
Age

Boys
Girls

Sex

ODD diagnosis

 

La gràfica de la dreta és correcte perquè a l’estar construïda amb les freqüències relatives 
(percentatges) no l’afecta que hi hagi molts més nens que nenes i representa la distribució 
del tipus d’enuresi en les subpoblacions de nens i nenes; s'aprecia que amb enuresi nocturna 
hi ha una mica més del doble de nens que de nenes, però amb enuresi de tipus diürn i 
mixt hi ha moltes més nenes que nens. 

En altres ocasions té interès representar l’evolució d’una variable binària segons els 
valors d’una variable ordinal o quantitativa. La primera gràfica del Llistat 2-5 representa 
la prevalença de negativisme desafiant en funció del grup d'edat i reflecteix un increment 
molt petit quan augmenta l'edat. La segona gràfica és la mateixa representació amb línies 
diferents per a nens i nenes, la qual cosa permet apreciar que la prevalença en els nens 
s'incrementa amb l'edat mentre que en les nenes tendeix a disminuir lleugerament. 

 

1.1.4 Com ens poden enganyar amb un gràfic 

Els gràfics han de donar un resum visual, el més objectiu possible de la informació, però, 
en ocasions, s’utilitzen de manera tendenciosa per produir impressions enganyoses o 
interessades. Exposarem les argúcies més emprades. 

Quan s’utilitzen figures representatives de les categories, l’àrea de cada figura ha de ser 
proporcional a la seva freqüència. Si es dibuixen de manera que només les seves alçades 
siguin proporcionals a les freqüències, s’obtindrà un gràfic tendenciós que accentuarà les 
categories de major freqüència.  
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Quadre 2-1. Els tres gràfics de la primera fila són enganyosos perquè exageren les diferències;  
els de la segona fila corregeixen aquest biaix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gràfic de la part superior esquerra del  Quadre 1-1 presenta aquest tipus de distorsió que 
accentua la proporció d’èxits obtinguts amb una teràpia farmacològica amb imipramina 
emprada en una mostra de nens amb enuresi; el gràfic de sota representa la imatge dels 
fracassos amb àrea proporcional a la freqüència.  

El segon mètode de distorsió consisteix en retallar l’eix de les ordenades de manera que la 
seva graduació no comença a zero. Aquesta estratègia magnifica les diferències entre les 
categories. El gràfic del centre del Quadre 1-1 presenta aquesta distorsió: magnifica una 
diferència molt petita (4%) entre els èxits de dues teràpies diferents; el gràfic de sota 
dibuixa les barres a partir de zero i reflexa una diferència molt petita. 

El tercer procediment consisteix en utilitzar diferent pendent en un polígon de freqüències 
segons interessi accentuar o atenuar les diferències. El gràfic de la part superior dreta del 
Quadre 1-1 representa la taxa de mortalitat (per 100000 h) per trastorns de la conducta 
alimentària en una determinada població, entre els anys 1970 i 2000. En funció de l’escala 
utilitzada podem accentuar (gràfic superior) o atenuar (gràfic inferior) l’augment de la taxa 
anual  de mortalitat per aquests tipus de trastorns. 
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1.2 Mesures de freqüència d’un esdeveniment 

En aquest apartat s’estudien els índexs que serviran de base per descriure l’estat de salut i 
altres esdeveniments d’una població. Es tracta d’índexs matemàtics generals que es poden 
utilitzar per mesurar la freqüència d‘esdeveniments (per exemple, èxit d’una intervenció, 
trastorn, assolir un aprenentatge, etc.) o d’altres condicions. La descripció de la presència 
de determinats esdeveniments a una població es pot realitzar des de dues òptiques: transversal 
i de seguiment. 

Sota l’òptica transversal es registren dades en un moment temporal, obtenint una mostra 
de subjectes i recomptant els casos d’interès presents. Aquesta informació condueix al 
càlcul d’índexs estàtics referits a aquest moment temporal. En l’àmbit de l’epidemiologia 
les mesures obtingudes amb aquests índexs s’anomenen prevalences. 

Sota l’òptica de seguiment, les dades es registren en un període temporal determinat (fix 
o variable) que pot incorporar el moment temporal en el qual es produeix l’esdeveniment. 
En aquest cas, en disposar d’informació sobre el ritme en el que es van presentant els 
esdeveniments, es poden calcular índexs que recullen aspectes dinàmics a l’incorporar el 
temps en el seu càlcul. En l’àmbit de l’epidemiologia les mesures obtingudes amb aquests 
índexs s’anomenen incidències. 

Tant per l’òptica transversal com per la de seguiment, la base dels índexs és el nombre de 
subjectes que presenten l’esdeveniment estudiat. Tanmateix, el nombre de casos presents 
(freqüència absoluta) mai es pot considerar un índex perquè no reflexa la seva importància 
relativa, donat que li falta un denominador amb la mida de la població (i el període) en el 
qual s’han presentat aquests esdeveniments. Per tant, aquests indicadors són el resultat del 
quocient o raó entre dues magnituds. 

En Psicologia es distingeixen tres importants tipus de raons: les proporcions, les odds i les 
taxes. Aquest índexs serviran per descriure les respostes binàries presents en un determinat 
moment o les que es produeixen durant el període de seguiment. 

 

1.2.1 Raó 

Una raó (ratio) és tot índex obtingut en dividir dues quantitats: 

[2-2]                                          r = 
m

n
 

Si aquestes quantitats m i n són números positius (cas habitual), les raons seran números 
reals entre zero e infinit. 

Exemple. L’índex de pes relatiu (IPR), que es defineix com la raó entre el pes real  i 
l’ideal. Així, si un home adult pesa 90 kg i el pes ideal (per la seva talla de 175 cm) és de 
75 kg, el seu índex de pes relatiu és: 

IPR = 
idealPes

 realPes
 = 

75

90
 = 1.2  (20% d’excés de pes) 

Exemple. La raó de masculinitat per a l’enuresi es defineix com el quocient entre els 
casos presents en els nens i els presents en les nenes. A partir de la mostra  de 300 nens i 
nenes amb enuresi del Llistat 2-3 (p. 60), la raó de masculinitat és: 

Raó de masculinitat =  210 / 90  = 2.3 
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1.2.2 Proporció 

Una proporció (proportion) és una raó tal que el valor del numerador està inclòs en el 
denominador: 

[2-3]                                         p = 
b+a

a
 

La proporció indica, en tants per un, la part que el numerador representa del denominador. 
Si es multipliquen per 100 s’obtenen percentatges o tants per cent. Quan expressen parts 
molt petites (per exemple esdeveniments molt poc freqüents) les proporcions s’acostumen 
a expressar multiplicades per 1000; 10000; etc. 

Quan a i b són números enters positius que representen el recompte o la freqüència de dos 
esdeveniments mútuament excloents, la proporció p és un número real entre 0 i 1 que rep 
el nom de freqüència relativa. 

Exemple. En una mostra a l’atzar de 500 reclusos de les presons catalanes hi ha 400 fumadors 
i 100 no fumadors. La freqüència de l’hàbit de fumar correspon a la proporció de fumadors 
i indica que hi ha 80 fumadors per cada 100 reclusos: 

pF = 
010+040

400
 =  

500

040
 = 0.8  (80%) 

La freqüència relativa es pot considerar com l’estimació d’una probabilitat si es calcula 
en una mostra representativa d’una població. Així, en l’exemple anterior, la probabilitat de 
que un reclús sigui fumador és 0.80 ja que la proporció s’ha calculat en una mostra aleatòria 
de la població de reclusos de les presons catalanes. 

 

1.2.3 Odds 

L’odds és el quocient entre la proporció o probabilitat d’ocurrència d’un esdeveniment i 
la proporció o probabilitat (complementària) de no ocurrència: 

[2-4]                       O  =  
p1

p


  =  

b+a

b
b+a

a

  =  
b

a
 

Odds és un terme anglosaxó que es fa servir en llenguatge d’apostes i no té equivalent en 
català ni consens en la seva traducció. En aquest text s'utilitza directament el terme odds, 
sense cursives, a l'espera que algun dia l’IEC l’accepti.  
L’odds representa la freqüència d’un aspecte relativa als subjectes que no el presenten. 
Els seus valors poden anar de 0 (el succés mai esdevé) a + (el succés esdevé sempre). 

Exemple. En l’anterior mostra de 500 reclusos de les presons catalanes hi ha 400 fumadors i 
100 no fumadors. La raó entre el nombre de fumadors i el complementari de no fumadors 
val 400/100 = 4. Per tant, l’odds de fumadors és 4 i això vol dir que hi ha 4 fumadors per 
cada no fumador, o que la probabilitat de ser fumador és 4 vegades més gran que la de ser 
no fumador. El Quadre 2-2 resumeix les diferències entre la proporció i l’odds de fumadors 
presents en aquesta mostra. 
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Quadre 2-2. Proporcions i odds. 

En una mostra a l’atzar de 500 reclusos hi ha 400 fumadors i 100 no fumadors 

pFU  = 
001+004

004
 = 

500

004
 = 0.80 


Freqüència relativa de fumadors 

Hi ha 80 fumadors per cada 100 subjectes 

Estima la probabilitat que un subjecte  
de la població sigui fumador 

(si la mostra s’ha obtingut a l’atzar) 

OddsFU  = 
001

004
 = 4 

 
Freqüència de fumadors relativa als no 

fumadors (terme emprat en apostes) 

Hi ha 4 fumadors per cada no fumador 

La probabilitat de ser fumador és 4 vegades 
més gran que la de no ser fumador 

Equivalència: Una odds de 4 equival a una proporció del 80% 

 
Equivalència entre odds i proporció. Una senzilla operació algebraica transforma les 
proporcions en odds i a la inversa: 

[2-5]                         O  = 
p1

p


                p  = 

O1

O


 

Una proporció de 0.8 és equivalent a l’odds: O = 0.8 / (10.8) = 0.8 / 0.2 = 4. 
Una odds de 4 és equivalent a la proporció: p = 4 / (1+4) = 4 / 5 = 0.8. 

Propietat de les odds: Cas d’esdeveniments poc freqüents. Un simple examen de la 
fórmula [2-5] evidencia una important propietat de l’odds: si l’aspecte estudiat té una 
freqüència molt baixa, a és molt més petit que b i el denominador (a+b) pràcticament val 
b, i en aquest cas el valor de l’odds i de la proporció pràcticament coincideixen: 

Si   a <<<  b        p =
b+a

a
 

b

a
 =  O 

Exemple.  En una mostra de 1000 nens n’hi ha 1 amb autisme:  p = 1/1000    O = 1/999 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2-1. Relació entre proporció i odds. 
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La Figura 2-1 presenta aquesta propietat. La línia inferior representa les proporcions i la 
superior les odds: les proporcions fins a 0.10 es diferencien en menys d’una centèsima del 
valor de l’odds; però a partir de 0.20 les divergències comencen a ser importants (el gràfic 
indica que la proporció 0.20 equival a l’odds 0.25). 

Com és millor descriure la freqüència d’un esdeveniment, amb proporcions o amb odds? 
Sempre es calculen proporcions ja que tenen una interpretació més fàcil. Les odds no es 
fan servir per descriure la freqüència d’un esdeveniment, però són la base per construir la 
raó d’odds (OR) que és un important índex d’associació entre variables binàries que per 
les seves bones propietats matemàtiques es pot aplicar a qualsevol tipus de disseny; a més, 
en els estudis de casos i controls l’OR és l’única mesura d’associació que es pot emprar. 

 
 Exercici 2-1: En un estudi sobre ansietat de separació realitzat en una mostra aleatòria de 598 nens i 

nenes, han presentat aquest trastorn 10 de les 312 nenes i 4 dels 286 nens. 
1) Calcular la proporció i l’odds de nenes amb ansietat generalitzada. Repetir els càlculs 
en la mostra de nens. 
2) Prenent com a referència els nens, calcular el quocient (raó) de proporcions i el d’odds 
de trastorn generalitzat. Com s’interpreten aquestes raons? 
 
Solució: la proporció de nenes amb ansietat generalitzada és 0.0321 (3.21%) i l’odds és igual a 0.0331. 
La proporció de nens amb ansietat generalitzada és 0.0140 (1.40%) i l’odds és igual a 0.0142 
Raó de proporcions: PR = 2.29 (la proporció de nenes amb ansietat generalitzada és 2.29 vegades més gran 
que la de nens. Raó d’odds: OR = 2.33 (s’interpreta com la raó de proporcions).  

 

 

1.3 Mesures de freqüència que incorporen el temps: Risc i taxa 
Els estudis amb seguiment consisteixen en vigilar al llarg d'un període de temps prefixat, 
els subjectes d'una cohort que estan en risc de presentar determinats esdeveniments o res-
postes d'interès, i registrar el moment en què es produeix cada nou esdeveniment. Aquests 
esdeveniments poden ser malèfics (mort, recidiva, trastorn, etc.) o benèfics (remissió, 
curació, etc.). Seguir una cohort de subjectes en risc comporta excloure a l’inici tots els 
subjectes que ja presenten l’esdeveniment d’interès. 

Una característica inherent als estudis de seguiment és la presència de temps censurats 
(censored time), deguts als abandonaments abans de finalitzar l’estudi o a que en acabar 
el període de seguiment no s'ha presentat en el subjecte l'esdeveniment d'interès.  

El registre del moment temporal en el qual es produeix cadascun dels esdeveniment permet 
obtenir índexs que incorporen el temps en el seu càlcul i que reflecteixen la dinàmica del 
procés d’aparició dels esdeveniments. Les mesures bàsiques per descriure aquest tipus de 
dades, que es coneixen com dades de supervivència (survival data), són el risc i la taxa. 
 
1.3.1 Estructura de les dades d’un estudi de seguiment 
Un grup de 12 pacients psicòtics amb símptomes positius d'esquizofrènia (al·lucinacions i 
deliris) han estat tractats amb un neurolèptic i seguits durant un màxim de 14 dies (excepte 
el pacient Id=5 que va demanar l’alta voluntària als 11 dies). Per poder calcular la taxa 
s’ha registrat la data de cadascuna de les remissions completes de la simptomatologia. 
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Taula 2-1. Dades de seguiment de 12 pacients amb símptomes positius d’esquizofrènia durant 14 dies. 

                    

Resultat de l’estudi (dades agregades) 

Període de seguiment:  14 dies 
Pacients amb símptomes a l’inici:  N0 = 12 
Pacients amb símptomes al final:  N1 = 3 
Esdeveniments (remissions): N0  N1 = 9  
 
 
 
 
 
 
 
Estat: 1= Remissió 
    0= Amb símptomes 

 

Quadre 2-3. Seguiment de 12 pacients amb símptomes positius d’esquizofrènia durant un període de 14 dies. 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
En l’Excel de la Taula 2-1 s’ha calculat el temps de seguiment (DiesTract) restant les dues 
dates, i en l’última fila s’ha calculat la suma dels camps Estat i DiesTract. Observi l’avantatge 
de codificar la variable Estat amb els valores 0/1 (1= Remissió; 0= Amb símptomes): la suma 
dona el nombre d’esdeveniments (remissions) que s’han presentat durant el seguiment.  

Temps calendari

  Id 

26/2/07 5/3/07 12/3/07 19/3/07 26/3/07

6 
7 
8 

9 
10 

11 

12 

1 
2 
3 

4 
5 

Id

0 7 

6
7
8

9
10

11

12

1
2
3

4
5

Temps de seguiment
14 dies1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13

     Temps censurat
      (Amb símptomes)

     Temps complert 
      (Remissió) 

 El pacient 5 no va finalitzar els 14 dies de 
seguiment perquè va demanar l’alta voluntària. 
Les pèrdues són habituals en els seguiments.  
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La Taula 2-1 també presenta la informació agregada: si no s’hagués registrat la data de la 
remissió només coneixeríem que en 9 dels 12 pacients hauria remès els símptomes durant 
el període de 14 dies de tractament. 

El Quadre 2-3 presenta les imatges clàssiques de les dades d’un estudi de seguiment. En la 
part esquerra s'han representat les dades en temps calendari, i en la part dreta les dates 
s'han traslladat a origen 0 per representar-les en temps de seguiment (dies). 

Els seguiments que acaben amb un cercle representen pacients amb remissió i els temps 
transcorreguts s’anomenen temps complerts o no censurats (uncensored time). Els que 
acaben amb una fletxa representen pacients que continuen amb els símptomes al final 
dels 14 dies de tractament (Id 2 i 10) o en el moment que han abandonat l’estudi (Id 5); 
s’anomenen temps censurats (censored time) perquè no es coneix el temps que tardaran 
en remetre els símptomes (que serà més enllà dels 14 dies). 
 

1.3.2 Riscos i taxes 

El risc i la taxa són dos índexs estadístics per descriure les dades de supervivència  
procedents de registrar l’esdeveniment d'interès en estudis de seguiment. 

El risc (Risk) indica la probabilitat que un subjecte en risc presenti l'esdeveniment durant 
el període de seguiment. 

La taxa (Rate) mesura la velocitat en què es presenten els esdeveniment en el període de 
seguiment. Es poden definir taxes absolutes i relatives, però en ciències de la salut només 
es calcules les taxes relatives. 
El Llistat 2-6 presenta el càlcul amb Stata de la taxa de remissions del grup de 12 
pacients amb símptomes positius d’esquizofrènia. 
 

1.3.3 Càlcul d’un risc 

El valor del risc (R) es la proporció d’esdeveniments acumulats durant el període de segui-
ment. Aplicat a l’estudi anterior, amb N0=12 subjectes amb símptomes a l’inici i N1=3 
subjectes amb símptomes al final, s’obté: 

[2-6]  R = 
0

10

N
NN   = 

21

312 
 = 

12

9
=  0.75  (75.0%) 

Estima la probabilitat de que a un pacient amb símptomes, aquests remetin en un període de 
14 dies: el risc de remissió en 14 dies es del 75%. 

 El risc R compleix la definició de proporció; però estrictament no es una proporció 
perquè per interpretar-lo és necessari donar el període de seguiment. 

 

1.3.4 Càlcul d’una taxa 

La taxa mitjana absoluta (Ia) és la velocitat amb la que es presenten els esdeveniments. 
S’obté dividint el nombre d’esdeveniments per la durada del seguiment. Aplicat a l’estudi 
anterior: 

[2-7]  Ia = 
t
NN 10


  =  

41

312 
 = 

41

9
 =  0.64 remissions per dia 



 
Capítol 2: Descripció de dades categòriques 69 

Llistat 2-6. Càlcul del risc i de la taxa de remissió dels símptomes d’esquizofrènia 

generate DiesTrat = DataFin - DataIni 
list, noobs clean 

12   16/03/2007   22/03/2007       1          6
11   13/03/2007   23/03/2007       1         10
10   08/03/2007   22/03/2007       0         14
9   06/03/2007   09/03/2007       1          3
8   06/03/2007   15/03/2007       1          9
7   05/03/2007   13/03/2007       1          8
6   02/03/2007   12/03/2007       1         10
5   01/03/2007   12/03/2007       0         11
4   01/03/2007   06/03/2007       1          5
3   26/02/2007   05/03/2007       1          7
2   26/02/2007   12/03/2007       0         14
1   26/02/2007   02/03/2007       1          4
Id      DataIni      DataFin   Estat   DiesTrat

 

 
Resultat de l’estudi 

Període de seguiment:  14 dies 
Pacients amb símptomes a l’inici:  N0 = 12 
Pacients amb símptomes al final:  N1 = 3 
Esdeveniments (remissions):  N0  N1 = 9 

Temps total de tractament:            101 dies

 Statistics > Summaries, tables, and tests > Tables > Table of summary statistics (tabstat) 

tabstat Estado DiasTrat, statistics(count sum mean) columns(statistics) 

Risc = 
12
9

= 0.75 (75% de remissions  
 en 14 dies de tractament)

DiasTrat          12       101  8.416667
 Estado          12         9       .75
                                      

variable           N       sum      mean

 
Taxa = 

110

9
= 0.089 remissions per pacient  

i dia de tractament 

 
¿Que hauria passat amb la taxa absoluta si en lloc de 12 pacients hagués hagut 24 (el doble) 
amb el mateix comportament? Doncs que en lloc de 9 remissions n’hi haurien 18 i la taxa 
valdria el doble: 

n=24      Ia = 
41

18
 = 1.28 remissions per dia 

Així doncs, la taxa absoluta no serveix per realitzar comparacions perquè depèn del nombre 
de subjectes en risc, i és necessari emprar la taxa relativa. 

La taxa central mitjana relativa, anomenada taxa (rate) en Epidemiologia, es defineix com 
el quocient entre el nombre de subjectes que han presentat l’esdeveniment durant el període 
de seguiment i la suma de temps ti en què els subjectes han estat en risc:  

 Nombre de nous esdeveniments durant un període [2-8]          I = 
i

10

t

NN




 =
Suma d’unitats de temps que els subjectes han estat en risc

La taxa de remissions de l’estudi és: 

I = 
011

312 
 = 

011

9
 = 0.089 remissions per pacient i dia de tractament 

¿Què hauria passat amb la taxa relativa si en lloc de 12 pacients hagués hagut 24 (el 
doble) amb el mateix comportament? Doncs que en lloc de 9 remissions n’hi haurien 18, i 
en lloc d’un total de 101 dies en tractament serien 202 dies, de manera que el valor de  la 
taxa no canviaria: 

n=24      I = 
202

18
 = 0.089 remissions per pacient i dia de tractament 
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Així doncs, la taxa central relativa permet realitzar comparacions per que no depèn del 
nombre de subjectes en risc i per aquest motiu és la taxa que s’empra en Epidemiologia. 

El numerador de la taxa es el nombre de nous esdeveniments (casos), i per tant no té 
unitats de mesura. El denominador és la suma d’unitats de temps, i té unitats de mesura 
de temps; si es mesura en dies la taxa tindrà com unitats el recíproc del temps (dia1). 
Donada la dificultat de comprensió d’aquesta unitat, és preferible referir-nos a esdeveni-
ments per subjecte i dia en risc. 

Una taxa és una mesura de velocitat. Quan els casos es produeixen molt aviat els subjectes 
estan poc temps en risc, el denominador disminueix i el valor de la taxa augmenta; si els 
casos es produeixen lentament els subjectes estaran més temps en risc, el denominador 
augmenta i el valor de la taxa disminueix. 

El terme taxa és molt confús perquè té diferents accepcions segons l’àmbit en que 
s’empra. En general es refereix a la freqüència en la que es presenta un esdeveniment en 
un determinat període de temps, de manera que la taxa es fa servir com a sinònim de 
proporció de casos ocorreguts en un determinat període (expressada en tants por 100; 
1000; 10000; etc.) i per aquest motiu es parla de taxa de mortalitat, de taxa d’atur, etc. 

Amb esta definició el risc seria una taxa, però en l'àmbit de l'Epidemiologia es distingeix 
entre risc i taxa, i es reserva el terme taxa quan els denominadors són temps de subjectes 
en risc, de manera que, per exemple, el terme taxa d’atur es substituiria pel de proporció 
de desocupats. 
 

 Exercici 2-2: S’ha seleccionat una cohort formada per 1000 professors d’ensenyament secundari sense 
cap trastorn depressiu en el moment d’iniciar la seva primera feina (entre els anys 2001 i 
2003) i cada professor van ser seguit durant 5 anys.  

  Es van registrar les dates d’entrada al estudi, les dates dels diagnòstics de depressió i l’estat 
del professor (1= Amb depressió; 0= Sense depressió) a final del seguiment. En aquest 
període es van presentar 100 diagnòstics de depressió i el nombre total d’anys en risc del 
conjunt del 1000 professors va ser de 4811.7. 
Calcular el risc de patir una depressió en els 5 primers anys de treball i la taxa mitjana de 
diagnòstics de depressió en aquest període. 
 
Solució: Risc=10%.  Taxa = 2.078 casos per cada 100 professors i any en risc.   

 
 
Atenció! Les unitats d'aquesta taxa permeten calcular el nombre de casos que s'esperen en 
3 anys quan s’incorporen 400 professors: 0.020784003 = 24.9 casos, o el nombre esperat 
de casos en 6 anys si s'incorporen 200 professors: 0.020782006 = 24.9 casos, però perquè 
aquests càlculs siguin vàlids s'ha de complir un supòsit fonamental: el valor de la taxa és 
constant al llarg d'aquests períodes.  
Quan aquest supòsit és difícil d’acceptar s’haurien d’estimar taxes en períodes més curts, 
per exemple taxes anuals. 
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1.3.5 Càlcul de taxes amb dades agregades 

¿Com calcular la taxa quan no es coneix el temps ti en què cada subjecte ha estat en risc? 
Quan es tenen dades agregades només es coneix el nombre inicial i final (N0 i N1) de sub-
jectes en risc i el període de seguiment (t). En aquest cas, el temps dels N1 subjectes que 
han estat en risc durant tot el període es N1 × t, però no es coneix el temps en risc dels 
restants N0  N1 subjectes en els que s’ha presentat l’esdeveniment durant el període de 
seguiment. 
Si es suposa que els esdeveniments es van presentant uniformement durant el període t, 
en promig aquests subjectes han estat exposats la meitat del temps t/2 (supòsit actuarial). 
Sota aquest supòsit, el càlcul de la taxa central mitjana relativa per a dades agregades es 
realitza amb la següent fórmula (Elandt-Johnson i Johnson, 1980; pp. 14-6): 

[2-9]       I  =  
i

10

t

NN




 
tN2/t)NN(

NN

110

10





  

Aplicant aquesta fórmula a les dades de l’estudi sobre remissions de símptomes d’esquizo-
frènia, en el que N0 = 12; N1 = 3 i t = 14 dies, s’obté: 

I =
143)2/14(9

9


 =  0.086 remissions per pacient i dia de tractament 

El càlcul exacte realitzat amb les dades individuals (p. 69) dóna 0.089 remissions per pacient 
i dia de tractament, valor molt similar a l’obtingut amb dades agregades sota el supòsit 
actuarial. 

  

 Exercici 2-3: En l’Exercici 2-2 s’ha calculat la taxa de trastorns depressius en la cohort de 1000 profes-
sors d’ensenyament secundari (sense cap trastorn depressiu en el moment d’iniciar la seva 
primera feina) amb dades individuals.  

En aquest exercici farem el càlcul amb dades agregades: cada professor van ser seguit 
durant 5 anys i en aquest període es van presentar 100 diagnòstics de depressió. 

Calcular el risc de patir una depressió en els 5 primers anys de treball i la taxa mitjana de 
diagnòstics de depressió en aquest període. 
 
Solució: Risc=10%.  Taxa = 100/4750 = 2.11 casos per cada 100 professors i any en risc.   
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1.4 Prevalença i incidència d’un esdeveniment 

En l’àmbit de l’Epidemiologia, la presència d’una característica o d’un esdeveniment es 
mesura amb dos tipus d’índexs que avaluen aspectes diferents: prevalença (prevalence) i 
incidència (incidence). Aquestes mesures s’obtenen amb proporcions, riscos i taxes.   

La prevalença d’una determinada característica (trastorn, hàbit, etc.) és una mesura 
associada al nombre de subjectes que presenten la característica en un moment donat; 
aquest subjectes, anomenats casos prevalents, s’identifiquen amb un estudi transversal. 
Per exemple, per calcular la prevalença d’assetjament escolar se selecciona una mostra a 
l’atzar d’estudiants de Catalunya que acaben de començar primer d’ESO, s’esbrina quants 
estan patint assetjament i es calcula la proporció que representen del total de la mostra; 
aquesta proporció és la mesura de prevalença. 

La prevalença durant el temps de vida (lifetime prevalence) és la proporció de subjectes 
de la població que en algun moment de la seva vida han sofert el trastorn. 

La incidència d’un determinat esdeveniment (trastorn, remissió, mort, etc.) és una mesura 
associada al nombre de nous casos amb l’esdeveniment que es van presentant durant un 
període de seguiment; aquest subjectes, anomenats casos incidents, s’identifiquen amb 
un estudi de seguiment. 
Per exemple, per calcular la incidència d’assetjament escolar durant el primer curs d’ESO, 
s’exclouen els estudiants de la mostra anterior que estan patint assetjament (casos prevalents) 
ja que no estan en risc de patir-lo, i se segueix la resta de la mostra (subjectes en risc) 
durant tot el curs escolar per detectar els nous casos d’assetjament que es van presentant 
(casos incidents); la proporció que representen els nous casos respecte als inicialment en 
risc és un mesura d’incidència anomenada risc, i si es calcula la taxa que representa aquests 
nous casos obtindrem la taxa d’incidència d’assetjament escolar durant primer d’ESO.  

 

1.4.1 Càlcul de la prevalença i de la incidència 

La proporció del 80% de fumadors obtinguda en una mostra de reclusos (Quadre 2-2, p. 65) 
és una estimació de la prevalença de fumadors a les presons catalanes. El risc del 20% que 
té un professor d’ensenyament secundari de patir un trastorn d’ansietat en els 10 primers 
anys de docència, i la taxa de 0.021 casos d’ansietat per professor i any de docència és una 
taxa d’incidència (apartat 1.3.4, p. 68) són mesures d’incidència. 

El Quadre 2-4 presenta les dades hipotètiques d’una mostra de 100 estudiants de primer 
d’ESO que foren seguits des de l’inici fins al final del curs. Les línies contínues senyalen 
el període en el qual els casos 1 a 9 van patir assetjament; els restants 91 alumnes no van 
ser objecte d’assetjament. Per facilitar els càlculs tots el nous casos d’assetjament 
comencen a principi de mes, i es considera que acabat l’assetjament ja no s’està en risc de 
tornar a ser assetjat. 

La prevalença (prevalence, P) es defineix com el nombre de casos presents en un instant t 
dividit per la població total en l’instant t. 

 Nombre de casos presents en un instant t (casos prevalents)
[2-10]               Pt = 

Població total en l’instant t 
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Quadre 2-4. Seguiment d’una mostra de 100 estudiants durant primer d’ESO  

per registrar els casos d’assetjament escolar (curs 2010-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La prevalença d’assetjament escolar l’1 de setembre de 2010, estimada a partir de la mostra 
del Quadre 2-4, es del 5%: 

Prevalença 1-9-2010 =
100

5
= 0.05

 Numerador:  Casos 1; 3; 5; 6 i 9 

 Denominador: Mostra total l’1-9-2010 

 
 Exercici 2-1: Quant val la prevalença d’assetjament escolar a l’inici del segon semestre (1 de febrer), 

estimada a partir de la mostra del Quadre 2-4? 
Solució: 6/100 = 6%. 

 

El càlcul de la incidència implica excloure els casos prevalents. Així, el nombre d’alumnes 
que l’1 de setembre estan en risc d’assetjament és 95 (100 menys els 5 casos prevalents).  

El risc (risk, R) és una mesura d’incidència que indica la probabilitat de que un subjecte, 
en risc a l’inici, presenti l’esdeveniment durant el període d’estudi: 

 

 

 
El risc d’assetjament durant el curs 2010/11, estimat a partir de la mostra del Quadre 2-4, 
és del 4.2%: 

R2010-11 = 
59

4
 = 0.042

 Numerador:  Casos 2; 4; 7 i 8 

 Denominador: Alumnes en risc l’1-9-2010 

El risc de 0.042 (4.2%) estima la probabilitat de que un estudiant que comença 1er d’ESO 
lliure d’assetjament, pateixi assetjament en algun moment dels 10 mesos que dura el curs. 

Nombre de nous casos durant un període (Casos incidents)
[2-11]             R = 

Població de subjectes que a l’inici del període estan en risc 
de presentar l’esdeveniment 

                   
En risc: 95

F: Final de
l’assetjament

Cas 1

Cas 2

Cas 3

Cas 4

Cas 5

Cas 6

Cas 7

Cas 8

Cas 9

F

F

F 

Casos 10 a 100 
(91 casos) 

F 

F 

F

F

Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul 

Risc 



 
74 Anàlisi de dades en Psicologia (Última revisió: 4.5.2014)  

Tant el risc com la prevalença compleixen la definició de proporció (apartat 1.2.2, p. 64), 
però el risc R sempre ha d’anar acompanyat de la durada del període d’observació ja 
que d’altra forma no es podria interpretar; no és el mateix el risc de patir assetjament en 
algun moment del curs o el de patir-lo en el primer o en el segon semestre. 
 

 Exercici 2-2: Quant val el risc d’assetjament escolar al primer semestre del curs 2010/11, estimat a partir 
de la mostra del Quadre 2-4?  I el risc al segon semestre? 

Solució:  RSet-Gen = 3/95 = 0.032 (3.2% d’assetjaments en 5 mesos)    
  RFeb-Jun = 1/92 = 0.011 (1.1% d’assetjaments en 5 mesos) 

 

La taxa mitjana d’incidència, o simplement, taxa d’incidència (incidence rate, I ), és una 
mesura del ritme d’ocurrència d’un esdeveniment en els subjectes en risc de la població 
en un determinat període, que es calcula amb la fórmula [2-8] de la taxa (p. 69):  

 Nombre de nous casos en un període donat 
I = 

Suma d'unitats de temps que els subjectes de la població han estat en risc
 

La taxa d’assetjament durant el curs 2010/11 (Quadre 2-4) val: 

I2010-11 =
10913462

4


=

925

4
= 0.00432 casos d’assetjament per alumne i mes 

El numerador coincideix amb el del risc: hi ha hagut 4 nous casos d’assetjament durant el 
curs. El denominador està format per la suma del nombre d’unitats de temps que cada 
alumne ha estat en risc durant el període d’exposició; per tant, integren aquest sumatori 
els 2; 6; 4 i 3 mesos que els casos 2; 4; 7 i 8, respectivament, han estat en risc, i a més, els 
10 mesos de cadascun dels 91 alumnes lliures d’assetjament durant tot el curs. 

Quan el valor de la taxa és un número molt petit el resultat s’expressa multiplicat per una 
potència de 10 perquè sigui més fàcil d’interpretar. Així, l’anterior taxa de 0.00432 mes1 
es multiplicaria per 1000 per expressar-la com a 4.32 casos per 1000 alumnes i mes en risc. 

 
 Exercici 2-3: Quant val la taxa d’incidència d’assetjament escolar durant el primer semestre del curs 

2010/11, estimat a partir de la mostra del Quadre 2-4?  I la taxa del segon semestre? 

Solució:  ISet-Gen = 3/469 = 6.4 casos per 1000 alumnes i mes en risc.     
               IFeb-Jun = 1/456 = 2.2 casos per 1000 alumnes i mes en risc. 

 

Com es calcularia la taxa d’incidència d’assetjament escolar si en lloc de les dades del 
Quadre 2-4 només sabéssim que a la mostra de 95 alumnes en risc s’han produït 4 casos 
d’assetjament durant els 10 mesos que dura el primer d’ESO? Si no se sap el moment en 
què s’ha produït cada cas, s’haurà d’aplicar la fórmula [2-9] per a dades agregades (p. 71): 

I2010-11 = 
10915+5+5+5

4


 = 
109154

4
 

 = 
930

4 = 0.0043 

Supòsit actuarial

Taxa 
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Quadre 2-5. Dies des de l’inici del tractament fins a la desaparició dels símptomes 

 

 Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
Neurolèptic 
         A 
 

Cas 1 
Cas 2 
Cas 3 
Cas 4 
Cas 5 

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

 
*
*
*
*

 
*
*
*
 

 
*
*

 
 

*

 
 

*

 
 

*

 
 

*

 
 

*

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

 

…

                  
Neurolèptic 
         B 
 

Cas 6 
Cas 7 
Cas 8 
Cas 9 
Cas 10

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

 
*
*
*

 
*
 

*

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* …

 

         Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
 
 
                   

1.5 Diferència entre risc i taxa d’incidència 
El risc i la taxa són índexs d’incidència complementaris: el risc és un índex estàtic i la 
taxa un índex dinàmic. És molt important conèixer què mesura un risc i què mesura una 
taxa.  El següent exemple, similar al d’Álvarez, Bolúmar i Porta (1987), ens ho aclarirà. 

El Quadre 2-5 presenta el resultat d’un experiment en el què s’administren durant 14 dies 
els neurolèptics A i B a dos grups a l’atzar de 5 pacients esquizofrènics amb símptomes 
positius; els asteriscs indiquen presència de símptomes i permeten calcular el temps trans-
corregut des de l’inici del tractament fins a la desaparició dels símptomes de cada pacient.  

Aquestes dades indiquen que A i B tenen la mateixa eficàcia al final dels 14 dies (eliminen els 
símptomes del 80% dels pacients); però l’anàloga eficàcia es desmenteix en examinar el patró 
de les remissions: amb el neurolèptic A la remissió dels símptomes és molt més ràpida. 

Aquests dos aspectes queden quantificats calculant els riscos i les taxes de remissions als 
14 dies en els dos grups. Si cada asterisc indica un dia de presència de la simptomatologia: 

    Neurolèptic A: RA =
5

4
= 0.80  (80% de remissions en 14 dies de tractament)

    IA =
2+3+14+4+1

4
=

24

4
= 0.17 remissions per pacient  

i dia de tractament 

    Neurolèptic B: RB =
5

4
= 0.80  (80% de remissions en 14 dies de tractament)

    IB =
6+9+8+14+7

4
=

44

4
= 0.09 remissions per pacient  

i dia de tractament 

El risc de remissió als 14 dies de tractament és el mateix en els dos grups (RA = RB = 0.8), 
però en el grup A la taxa d’incidència és de 0.17 remissions per subjecte i dia de tractament, 
quasi el doble que la del grup B que és de 0.09 remissions per subjecte i dia de tractament. 

temps
censurats

 
Inici del 

tractament

 
Final del 
seguiment
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En capítols posteriors s’explica com comparar mesures d’incidència, però podem avançar 
que principalment es comparen dividint-les. Si prenem el neurolèptic B com a referència, el 
quocient entre dos riscs s’anomena raó de riscs o risc relatiu (Relative Risk, RR): 

[2-12]                        RR = 
B

A

R

R
= 

5/4

5/4
 = 1    Risc relatiu 

El resultat RR=1 indica que amb qualsevol dels dos neurolèptics el risc de remissió als 14 
dies és el mateix. 

El quocient entre les dues taxes d’incidència s’anomena raó de taxes (Rate Ratio, IR): 

[2-13]                      IR = 
B

A

I

I
= 

44/4

24/4
= 1.8    Raó de taxes  

El resultat IR=1.8 indica que si s’administra el neurolèptic A en comptes del B, la taxa de 
remissions és 1.8 vegades més gran. 

Estratègia errònia: valorar els neurolèptics A i B comparat les mitjanes dels temps 
de remissió de cada grup. No s’ha de caure en l’error de calcular la mitjana d’aquests 
temps perquè no es coneix el temps de remissió dels subjectes 3 i 7, ja que són temps 
censurats que indiquen que els símptomes triguen més de 14 dies en desaparèixer. L’anàlisi 
correcta d’aquestes dades es realitza amb tècniques d’anàlisi de la supervivència. 

 

1.6 Presentació i comunicació dels resultats descriptius 

Els estudis de recerca es poden comunicar mitjançant informes tècnics o, el més habitual, 
a través d’articles en revistes científiques. Pel que fa als articles, els resultats estadístics 
es presenten en taules resum, en forma de gràfics i també dins del text. 
 

1.6.1 El nombre de decimals 

La majoria dels índexs que apareixen a les taules resum o en el text no són valors enters 
sinó arrodonits. La regla d’arrodoniment és universal: arrodonir un número X que té molts 
decimals, a D decimals, comporta escriure el valor X amb D decimals que més proper 
estigui del veritable valor X. Per exemple, si el resultat d’un càlcul és exactament 2.7485, 
arrodonit a 3 decimals és 2.749, a dos decimals és 2.75 i a 1 decimal és 2.7. Un error fre-
qüent és arrodonir a partir d’un valor ja arrodonit: el valor 2.7485 arrodonit a 1 decimal és 
2.7 però si es fes a partir del valor arrodonit a dos decimals 2.75 donaria erròniament 2.8. 

Una de les preguntes més habituals en el moment de presentar els resultats descriptius és 
quants decimals s’han d’emprar. Malgrat que no existeix una norma fixa, és important 
tenir present que fer servir un nombre excessiu de decimals no aporta informació rellevant i 
dificulta molt la lectura de les taules. 

En el cas de dades quantitatives, alguns textos recomanen presentar la mitjana amb un  
decimal més en relació a les dades originals, i la desviació estàndard amb dos decimals més 
(Altman, 1991, p.42). Tanmateix, la precisió amb la qual es presenten les dades finals depèn 
de la seva pròpia naturalesa, de tal manera que per l’arrodoniment es tindrà en compte la 
rellevància pràctica de la informació que es reté o es rebutja. 
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Suposeu que en els subjectes que formen part de l’estudi sobre imatge corporal i trastorns 
de la conducta alimentària el pes s’ha registrat amb una exactitud de ±0.1 kg. En aquest 
cas sembla poc coherent presentar la mitjana del pes dels bulímics arrodonida a 53 kg. 
D’altra banda, si presentéssim aquest valor com 52.74 kg, el segon decimal es podria 
considerar irrellevant des d’un punt de vista pràctic. Per tant, donant la mitjana de 52.7 kg 
estem usant una precisió de 100 grams, igual a l’emprada per registrar els pesos. 

En el cas dels percentatges el nombre de decimals a retenir segueix una lògica semblant. 
Percentatges que oscil·len entre un 10% i un 90% no requereixen més d’un decimal, ja que 
una precisió major no comporta un guany en rellevància pràctica, i es calculen a partir de 
les proporcions arrodonides a 3 decimals. A la Taula 2-1, dir que el percentatge de dones 
a la mostra de bulímics és del 52.4% no implica una pèrdua d’informació important i és 
més clar que el percentatge de 52.38%.  
En canvi, quan les proporcions són molt petites s’han de presentar com a mínim amb dues 
xifres significatives. Per exemple, en una mostra a l’atzar de 1137 adolescents de la comarca 
de Barcelona s’han trobat 2 casos amb trastorns de l’espectre autista, que representen una 
proporció de 0.0008795; aquest resultat, arrodonit a 2 xifres significatives, es de 8.8 casos 
per 10000 adolescents. 

 

 

 

 

1.6.2 La taula resum 

És una estructura simple on s’inclouen índexs que resumeixen les distribucions de les 
variables més rellevants. La seva construcció ha de respondre al tres requisits bàsics: la 
simplificació, la clarificació i l’autoexplicació. Una taula és poc informativa o difícil de 
llegir i interpretar, si es construeix amb un format complicat, si els títols i les etiquetes 
són insuficients (o ambigus) o si no s’incorporen les unitats de mesura de les variables. 
En nombroses ocasions es disposa de dades per a diferents grups, subpoblacions o en 
diferents moments del temps. En aquests casos els grups se situen en les columnes i els 
índexs estadístics descriptius en les files. 

La Taula 2-1 presenta la descripció de les característiques a l’inici de l’estudi de dues 
mostres d’adolescents que van participar en una investigació sobre imatge corporal i tras-
torns de la conducta alimentària. La taula comença amb el nombre de subjectes de les  
mostres d’anorèxics i bulímics; a continuació cada variable de la taula s’ha descrit a partir 
de diferents índexs estadístics de posició i dispersió, segons l’escala de mesura (nominal o 
mètrica) i les característiques de la distribució de les dades. És important indicar clarament 
quins índexs es presenten per descriure cadascuna de les variables. 

Per caracteritzar la distribució de valors de les variables sexe i nivell socioeconòmic és 
suficient presentar el nombre de casos i el percentatge relatiu corresponent a cada 
categoria en cadascuna de les mostres. Quan una taula inclou simultàniament freqüències 
absolutes i relatives és important diferenciar-les de forma clara i evident. Per exemple, els 
percentatges poden anar seguits del símbol %. 
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Taula 2-1. Estudi sobre imatge corporal i trastorns de la conducta alimentària  

(dades descriptives hipotètiques). 

 Anorèxics Bulímics 

 Nombre de subjectes 60 84 

 Sexe femení 34  (56.7%) 44  (52.4%) 

 Nivell socio-econòmic  Alt 
       Mitjà 
      Baix 

10  (16.7%) 
28  (46.7%) 
22 (36.6%) 

13  (15.5%) 
42  (50.0%) 
29  (34.5%) 

 Pes (kg)     Mitjana (SD) 48.3 (8.21) 52.7 (7.86) 

 Talla (cm)    Mitjana (SD) 149.3 (6.39) 151.6 (7.42) 

 IMC* (kg/m2)   Mitjana (SD) 17.9 (2.94) 19.2 (3.15) 

 Edat (anys)    Moda (amplitud) 15 (12 a 18) 14 (12 a 17) 

 Autoconcepte   Mediana (IQI)** 80 (75 a 92) 50 (41 a 75) 
*IMC: Índex de massa corporal.   **IQI: Interval interquartil. 
 

 

Malgrat que és poc habitual, en la Taula 2-1 es presenten índexs diferents segons la variable 
a descriure. Si les distribucions de pes, talla i IMC no s’allunyen de la llei Normal, la mitjana i 
la desviació estàndard són els índexs descriptius adequats. S’acostumen a presentar les  
mitjanes acompanyades de la desviació estàndard (entre parèntesis); moltes normes de 
publicació prohibeixen expressar la mitjana i la desviació de la següent manera: x ±SD. 
Així, per a la mostra d’adolescents amb anorèxia seria incorrecte escriure 48.3 ± 8.2 kg; 
dins el text d’un article s’expressaria així: “.. presenta una mitjana de 48.3 kg (SD=8.2).” 

L’edat, en canvi, és una variable de molt baixa dispersió en l’estudi (varia entre 12 i 18 anys). 
En aquest tipus de distribució els índexs que millor representen el valor central i la dispersió 
són la moda i l’amplitud, encara que és molt habitual veure-la descrita amb la mitjana i 
desviació estàndard, i no es pot considerar que sigui erroni. 

La distribució de l’autoconcepte ha presentat marcades anomalies; per aquesta raó es dona 
mediana i amplitud interquartil com a índexs de posició i dispersió. 

D’altra banda, és important tenir present que l’omissió dels totals pot induir a confusió 
quan els grups són petits. En aquest sentit, i com a norma general, és millor no presentar 
percentatges en mostres molt reduïdes; per exemple, que el 75% dels subjectes responen 
bé a una psicoteràpia aporta una informació tendenciosa si a l’estudi només s’ha realitzat 
en un grup de 8 subjectes. 



 
Capítol 2: Descripció de dades categòriques 79 

  
1.6.3 Les representacions gràfiques 

La informació continguda a les taules resum és molt útil, però es necessita un cert temps 
per interpretar-la; a més el propi format de la taula limita la quantitat d’informació que 
pot incloure. Per això, en determinades situacions, les representacions gràfiques són un 
extraordinari medi alternatiu i/o complementari per descriure i comunicar la informació. 
Per exemple, els gràfics són molt útils en comunicacions orals que comporten la transmissió 
d’un considerable volum d’informació a una determinada audiència amb un temps limitat. 

Igual que les taules, els gràfics han de complir el requisit de la simplificació, la clarificació i 
l’autoexplicació. Però, a vegades, es dibuixen prioritzant els efectes decoratius i visuals per 
obtenir imatges suggerents amb el risc de presentar una informació científica insuficient, 
ambigua o que indueixi a confusió. Bland (1995, p.79) alerta d’aquest perill referint-se al 
costum de representar diagrames de sectors amb efectes tridimensionals, ja que en aquests 
casos els angles no són proporcionals als números que representen sinó les àrees, que sovint 
presenten formes diferents i dificulten la seva comparació.  

L’elecció d’un tipus particular de gràfic dependrà tant de la naturalesa de les dades com 
de les característiques que es pretenen valorar i comunicar. 

El diagrama de caixa (BoxPlot) és una excel·lent representació gràfica de dades quantitatives, 
resulta especialment útil per a distribucions amb pocs valors i esdevé una valuosa eina per 
comparar visualment una distribució en diferents subpoblacions o en diferents moments. 

Quan la variable és discreta o contínua amb un petit rang de variació, per exemple, l’edat 
d’inici del consum de tabac en anys complerts o la puntuació Apgar, els percentatges de 
cada valor es poden representar  amb gràfics de barres o de línies.  

Els diagrames de sectors i de barres són les representacions més freqüents per a dades 
categòriques nominals i ordinals. La regla general és representar els percentatges de les 
diferents categories, excepte en mostres molt petites on s’ha de representar el nombre de 
subjectes. En àmbits científics es recomana dibuixar-los sense efectes de 3 dimensions.  

Per representar el valor que pren un índex (mitjana, proporció, etc.) en les subpoblacions 
definides per les categories d’una altra variable, nominal o ordinal, s’empra el diagrama 
de barres. Per exemple, l’associació de la hiperactivitat (absent, present, comòrbida) amb el 
tabaquisme i el consum d’alcohol, es pot representar amb un primer diagrama de barres on 
les barres representin les prevalences de tabaquisme, i amb un altre on les barres representin 
les mitjanes o les medianes de consum d’alcohol. Aquests gràfics es poden fer més 
complexos, representant nois i noies per separat amb l’objectiu de poder comprovar si els 
seus patrons d’associació són diferents; en aquest cas es representa l’associació amb 
gràfics de barres agrupades on la variable d’agrupació és el sexe. 

Per representar el valor que pren un índex (mitjana, proporció, etc.) en les subpoblacions 
definides per les categories d’una variable quantitativa (o ordinal) s’empra el diagrama de 
línies. Així, per representar l’evolució de la prevalença de trastorn de conducta en funció 
de l’edat en anys complerts, es dibuixa un diagrama de línies situant les prevalences en 
l’eix de les ordenades i les edats en el de les abscisses. Si es vol representar l’evolució de 
la prevalença del trastorn de conducta per a nens i nenes s’ha de dibuixar un diagrama de 
línies agrupades on la variable d’agrupació és el sexe.  
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1.7 Resum 

Per descriure la presència d’una determinada característica o d’un esdeveniment en una 
població, es poden adoptar dues vessants diferents: la transversal i la de seguiment. La 
transversal comporta estimar el nombre de subjectes de la població que presenten aquesta 
característica en un moment temporal. La vessant de seguiment implica fixar un període 
de temps i anar registrant el moment en què es van produint nous esdeveniments; en aquest 
cas, en disposar d’informació sobre el ritme amb el que es presenta el fenomen, es poden 
calcular índexs que reflecteixen la dinàmica del procés. Per avaluar tots aquest aspectes 
es defineixen tres mesures fonamentals: les proporcions, les odds i les taxes.  

Una Raó (ratio) és qualsevol índex obtingut en dividir dues magnituds; per exemple, en 
la població d’autistes la raó de masculinitat (quocient entre el nombre d’autistes de sexe 
masculí i el de sexe femení) és aproximadament 5:1, i vol dir que per cada 5 homes hi ha  
1 dona autista.  

Una proporció (proportion) és una raó tal que el numerador és una part del denominador, 
i per tant els seu valor està comprès entre 0 i 1. Expressa la freqüència relativa d’una 
característica o esdeveniment en tants per 1; si es multiplica per 100 s’obté el percentatge 
(tants per cent). Una proporció es considera l’estimació d’una probabilitat quan es calcula 
en una mostra representativa de la determinada població. 

Una Odds (odds) és una raó entre la probabilitat d’ocurrència d’un esdeveniment i la pro-
babilitat complementària de no ocurrència, i el seu valor va de zero (si l’esdeveniment que 
mai succeeix) fins a infinit (si l’esdeveniment sempre succeeix). Representa la freqüència 
de l’esdeveniment relativa als subjectes que no el presenten.  

El Quadre 2-2 (p. 65) recull les fórmules de càlcul de les proporcions i les odds, i la 
interpretació d’aquests índexs. 

La Taxa (rate) és una raó que mesura la velocitat relativa en què es van produint nous 
esdeveniments en un determinat període de temps. Es calcula amb la fórmula [2-8] (p. 69) 
dividint el nombre de nous esdeveniments que es produeixen durant un període temporal, 
pel nombre d’unitat de temps que els subjectes de la població han estat en risc.  
És una mesura de velocitat perquè quan els casos es produeixen molt ràpidament aquests 
subjectes estan poc temps en risc, el denominador es més petit i la taxa augmenta. Si es 
produeixen més lentament, estaran més temps en risc, el denominador serà més gran i la 
taxa disminuirà. 

En l’àmbit de l’Epidemiologia, la presència d’una característica o d’un esdeveniment es 
mesura amb dos tipus d’índexs que avaluen aspectes diferents: prevalença i incidència. 
Aquestes mesures es realitzen amb proporcions, riscos i taxes.   

La prevalença (prevalence) d’una determinada característica (trastorn, hàbit, etc.) és una 
mesura associada al nombre de subjectes que presenten la característica en un moment 
donat; aquest subjectes, anomenats casos prevalents, s’identifiquen mitjançant un estudi 
transversal. La prevalença es mesura amb la proporció de casos prevalents que hi ha a la 
població en un moment donat. 

La incidència (incidence) d’un determinat esdeveniment (trastorn, remissió, mort, etc.) és 
una mesura associada al nombre de nous casos amb l’esdeveniment que es van presentant 
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durant el període de temps fixat; aquest subjectes, anomenats casos incidents, s’identifiquen 
amb un estudi de seguiment.  

El Risc (risk) d’un determinat esdeveniment es mesura amb la proporció que representen 
els casos incidents respecte als subjectes inicialment en risc. 

La Taxa d’incidència (incidence rate) d’un determinat esdeveniment es mesura amb la 
taxa que representa el ritme d’ocurrència dels casos incidents. 

El risc i la taxa són índexs d’incidència complementaris: el risc és un índex estàtic i la 
taxa un índex dinàmic. El Quadre 2-5 (p. 75) presenta el resultat d’un experiment en el qual 
s’administren durant 14 dies els neurolèptics A i B a dos grups a l’atzar de 5 pacients 
esquizofrènics amb símptomes positius. L’examen d’aquestes dades indica que el risc de 
remissió als 14 dies de tractament amb A o B és el mateix (RA = RB = 80%; RA / RB = 1), 
però aquesta anàloga eficàcia als 14 dies queda desmentida en examinar el patró de les 
remissions: amb el neurolèptic A la remissió dels símptomes és 1.8 vegades més ràpida  
(IA = 0.17; IB = 0.09;  IA / IB = 1.8). 

Finalment, quan es parla de la presentació del resultats, és molt important tenir en compte 
que els índex s’han d’expressar només amb el nombre de decimals imprescindibles, perquè 
un nombre excessiu de decimals dificulta molt la seva interpretació. Aquest nombre es 
pot establir utilitzant el sentit comú. Per exemple, l’índex de massa corporal (IMC) varia 
aproximadament entre 17 i 35 kg/m2; el més aconsellable seria donar la mitjana de 24.7 kg/m2 

amb un decimal perquè, amb dos decimals (IMC= 24.73 kg/m2), el matís de les tres centè-
simes aporta una informació irrellevant. 
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Prova d’autoavaluació 

 
 Pregunta 1: En una població de 20.000 subjectes apareixen durant un determinat període d’observació 

75 casos d’esquizofrènia i 20 de paranoia. Quin quocient indicarà els casos d’esquizofrènia 
per cada cas de paranoia? 
(A): Raó.   (B): Taxa.   (C): Odds.   (D): Proporció. 
  

 Pregunta 2: Quin és el valor de l’índex anterior arrodonit a 4 decimals? 
(A): 0.0038   (B): 0.2667   (C): 3.7500   (D): Un altre valor. 

 
 Pregunta 3: Quin tipus d’estudi és més adequat per determinar la incidència dels trastorns d’ansietat 

en una determinada la població? 
(A): De seguiment.    (B): Terapèutic.   (C): Transversal. 
(D): Amb divisió aleatòria dels subjectes en grups. 
 

 Pregunta 4: Per representar una variable categòrica: 
(A): És millor representar sempre les freqüències absolutes. 
(B): Sempre s’ha de fer servir el diagrama de caixa. 
(C): S’ha de fer servir un histograma. 
(D): Cap de les respostes anteriors és certa. 
 

 Pregunta 5: Els estudis que recullen observacions en un determinat moment o període s’anomenen: 
(A): longitudinals.  (B): transversals. (C): de seguiment.  
(D): Cap de les respostes anteriors és certa 
 

 Pregunta 6: Per tal d’estudiar un determinat trastorn psicològic s’examina una mostra de 500 subjectes 
al llarg d’un any. Durant el període d’observació 482 subjectes no presenten el trastorn, i 
en 10 dels casos restants ja estava present en iniciar l’estudi. Quin ha estat risc, expressat 
en casos per mil, durant el seguiment? 
(A): 36    (B): 20    (C): 16.33    (D): Un altre valor. 
 

 Pregunta 7: Seguint amb l’enunciat anterior, la prevalença (en casos per mil) en el moment d’iniciar 
l’estudi era: 
(A): 36    (B): 20    (C): 16.33    (D): Un altre valor. 

 
 Pregunta 8: Es realitza un estudi sobre trastorns de l’estat d’ànim en una mostra de 86 subjectes amb 

patologia física crònica i es detecta el trastorn en 4 casos. Quin índex estima el quocient 
entre la probabilitat de patir el trastorn i la probabilitat de no patir-lo? 
(A): Incidència acumulada.   (B): Taxa.   (C): Odds.   (D): Proporció. 
 

 Pregunta 9: Quin valor té l’índex anterior? 
(A): 20.5   (B): 21.5   (C): 0.0465   (D): Un altre valor. 
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 Pregunta 10: En un estudi sobre restricció calòrica i pèrdua de pes, es defineix el percentatge de 
pèrdua d’excés de pes com: 

Aquest índex es: 
(A): un percentatge.   (B): una raó.   
(C): una odds.   (D): una taxa absoluta. 
 

 Pregunta 11: Les raons de masculinitat i feminitat són: 
(A): Freqüències absolutes.   (B): Proporcions.  (C): Odds.    (D): Taxes. 
 

 

Problema A 

Les següents taules, obtingudes amb l’ordre tabulate, presenten la distribució de fre-
qüències de l’hàbit de fumar de la mateixa mostra de 100 estudiants universitaris. La 
primera ordre inclou l’opció missing i la segona no. Completeu primer els valors que 
han estat ombrejats en els llistats i després contesteu les preguntes que es formulen. 
 
      Tabac |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

   No fumen |                       A           . 

      Fumen |         32            B           H 

          . |         10            C           . 

------------+----------------------------------- 

      Total |                       D 

 
 
      Tabac |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

   No fumen |                       E           I 

      Fumen |         32            F           J 

------------+----------------------------------- 

      Total |                       G 

  
 Pregunta 12: Quin tipus de gràfic utilitzaria per representar aquesta distribució? 

(A): Un histograma.   (B): Un boxplot. 
(C): Un diagrama de barres.  (D): Qualsevol dels anteriors. 

 

 Pregunta 13: En comptes d’A quin valor li correspon? 
(A): 32.0   (B): 35.6   (C): 58.0   (D): Un altre valor. 
 

 Pregunta 14: En comptes de B quin valor li correspon? 
(A): 32.0   (B): 58.0   (C): 64.44   (D): Un altre valor. 

 
 Pregunta 15: En comptes de C quin valor li correspon? 

(A): 10.0   (B): 90.0   (C): 100.0   (D): Un altre valor. 

100
ideal pesinicial pes

final pesinicial pes
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 Pregunta 16: En comptes de D quin valor li correspon? 

(A): 80   (B): 90   (C): No es pot saber   (D): Un altre valor. 
 

 Pregunta 17: En comptes d’E quin valor li correspon? 
(A): 32.0   (B): 35.56   (C): 64.44   (D): Un altre valor. 
 

 Pregunta 18: En comptes de F quin valor li correspon? 
(A): 35.56   (B): 58.0   (C): 64.44   (D): Un altre valor. 
 

 Pregunta 19: En comptes de G quin valor li correspon? 
(A): 80.0   (B): 90.0   (C): 100.0   (D): Un altre valor. 
 

 Pregunta 20: En comptes de H quin valor li correspon? 
(A): 64.44   (B): 90.0   (C): 100.0   (D): Un altre valor. 
 

 Pregunta 21: En comptes d’I quin valor li correspon? 
(A): 32.0   (B): 35.56   (C): No es pot saber   (D): Un altre valor. 
 

 Pregunta 22: En comptes de J quin valor li correspon? 
(A): 35.6   (B): 64.4   (C): No es pot saber   (D): Un altre valor. 
 

 

Problema B 

Es desitja valorar una tècnica d'ensenyament  
de la natació que s'aplica durant 24 sessions a  
una mostra de 20 escolars de 5 anys d'edat amb 
l’objecte de nedar 25 metres sense parar. 

La taula presenta el nombre de sessions trans-
corregudes des de l'inici de l'entrenament fins  
a recórrer una piscina de 25 metres sense parar 
(final del seguiment).   

La variable Estat registra l'estat del nen al final  
del seguiment; el codi 1 indica prova superada i  
el 0 prova no superada.  

Nota: Subjecte JEM ha abandonat el curs després  
de la sessió 13 en la que encara no havia superat  
la prova (Estat=0).  

 

 En aquest estudi el nombre de sessions 
equival al temps en el càlcul de les taxes. 
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 Pregunta 23: Quan dura l'estudi? 

(A): 20 setmanes   (B): 24 setmanes   (C): 24 sessions   (D): No es pot saber. 
 
 Pregunta 24: Quants alumnes estan inicialment en risc? 

(A): 0   (B): 20   (C): 24  (D): No es pot saber. 
 

 Pregunta 25: A quin risc estan exposats? 
(A): A ofegar-se      (B): A superar la prova en 24 sessions    
(C): A no superar la prova en 24 sessions     (D): No es pot saber. 
 

 Pregunta 26: Quants alumnes han superat la prova? 
(A): 15   (B): 16   (C): 20   (D): Un altre valor. 
 

 Pregunta 27: Quan val el risc de superar la prova en 24 sessions? 
(A): 25.0%   (B): 75.0%   (C): 78.9%   (D): Un altre valor. 
 

 Pregunta 28: Quan val la taxa d'incidència d'èxits en les 24 sessions? 
(A): 0.0167   (B): 0.0366   (C): 3.66%   (D): Un altre valor. 

 
 Pregunta 29: Suposi que només se sap que 15 dels 20 escolars han superat la prova (nedar 25 metres 

seguits) el llarg de les 24 sessions. Calcular només amb aquestes dades agregades la taxa 
d'èxits. 
(A): 0.0500   (B): 0.0366  (C): 5.00%   (D): No es pot calcular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solucions de la prova 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Solució A C A D B C B C D B 
Pregunta 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Solució C C C A A D C A C B 
Pregunta 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
Solució D D C B B A B B A  
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