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Presentació 
L’objectiu d’aquest Tutorial és aprendre a utilitzar el programa Stata, es tracta d’un programa d’ús universal per 
a l’anàlisi estadística de dades i multiplataforma, això vol dir que la interfície de l’usuari, la sintaxi i els resultats 
que es generen són els mateixos en tots els sistemes operatius (Windows, Mac, etc.). Per aprendre com funciona 
es portarà a terme un treball dirigit que consisteix a llegir les dades d’un hipotètic estudi sobre Hàbits de salut, 
desades al fitxer Salut.xlsx, definir les propietats de les variables, crear noves variables per respondre les hipò-
tesis de l’estudi i finalment realitzar una breu anàlisi descriptiva de les dades. 

Per treballar amb aquest Tutorial és imprescindible imprimir-lo (està dissenyat per ser imprés a doble cara) i, 
amb l’ordinador al costat, s’han d’anar realitzant les tasques que es van proposant. Tingueu en compte que les 
imatges poden variar lleugerament segons la versió d’Stata i del programari i dispositius instal·lats a l’ordinador. 

Els capítols 1 i 2 són teòrics; contenen conceptes i terminologia bàsica de processament de dades i una breu 
presentació de l’Stata. Les tasques que es proposen comencen a l’apartat “Lectura de les dades” (p. 19). 

El Tutorial s’ha preparat amb la versió 13 d’Stata, disponible a les Aules d’informàtica de la Universitat Autònoma 
on es pot estudiar aquest Tutorial. Per poder realitzar aquest tutorial és necessari tenir coneixements bàsics de 
Windows. 

 

Versions d’Stata 
Stata està disponible en quatre versions: Stata/MP, Stata/SE, Stata/IC i Small Stata en funció de la velocitat de 
processament i del nombre màxim de variables i d’observacions que es poden analitzar: 

Versions  
d’Stata Nombre màxim de variables Nombre màxim de variables  

per model estadístic 
Nombre màxim 
d’observacions 

MP  y  SE 32.767 10.998 Il·limitat 

IC 2.047 798 Il·limitat 

Small Stata 99 99 1.200 

Totes les versions d’Stata incorporen les mateixes eines d’estadística i la mateixa operativa. S’actualitza 
periòdicament de forma automàtica i és possible ampliar l’operativa instal·lant noves funcions, programades per 
la comunitat internacional d’usuaris d’Stata, anomenades user-written commands. 

 

Preparació dels ordinadors 
El Tutorial està format per un document i el fitxer de dades Salut.xlsx. En primer lloc s’ha de crear una nova 
carpeta amb el nom Tutorial Stata i a dins hi copiarem el fitxer de dades. Els fitxers que es crearan durant el 
Tutorial s’aniran desant en aquesta carpeta. 
Atès que aquest Tutorial treballa amb diferents tipus de fitxers (Excel, Dades, Sintaxi i Resultats Stata) i algunes 
icones que els identifiquen són força similars, es recomana que Windows mostri el tipus (extensió) del fitxer.  
Per a això n’hi ha prou amb obrir qualsevol carpeta, per exemple, la carpeta Tutorial Stata de l’escriptori, i 
escollir, al menú de la carpeta, Organitza, després Opcions de carpeta... i finalment la fitxa Visualització on 
s’ha de desactivar la casella:  Amaga les extensions de fitxer dels tipus de fitxers coneguts i sortir amb el botó 
D’acord. 
Després d’haver realitzat aquesta acció veurem els noms dels fitxers amb la seva extensió, de manera que al 
fitxer Excel de dades en lloc de veure Salut veurem Salut.xlsx. 

 A tot el Tutorial, per indicar una seqüència s’escriuen les diferents opcions de menú seguides del signe |.  
Així, per expressar la seqüència anterior escriurem: Organitza | Opcions de carpeta... | Visualització. 
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Nota terminològica 
El llenguatge d’Stata està format pel que en anglès anomenen command. Com traduir aquesta paraula? 
Els llibres en castellà l’acostumen a traduir per “comando” encara que és un terme no acceptat per la RAE. 
En català, segons el diccionari que es consulti, trobarem com a traducció els termes instrucció i ordre. Però en 
el Gestor de consultes terminològiques i lingüístiques dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona 
(http://www2.ub.edu/assessling/cgi/consultes/resposta.pl?consultes_id=733) trobarem una bona argumentació de 
com s’ha de traduir aquest terme.  
El diccionari de termes tecnològics (http://searchwindowsserver.techtarget.com/) conté les següents definicions:  
  command:  In computers, a command is a specific order from a user to the computer’s operating system 

or to an application to perform a service ... 
  instruction: An instruction is an order given to a computer processor by a computer program.  

Així dons, en aquest tutorial traduirem command per ordre, que és la traducció recomanada per SoftCatalà 
(http://www.softcatala.org/recull.html). 
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1 Estudi sobre hàbits de salut 
S’ha realitzat un estudi sobre hàbits de salut administrant el següent qüestionari a una mostra de 52 subjectes. Per 
preparar el qüestionari s’han seguit aquestes regles d’ús universal: 
• En un estudi només es registren variables originals, mai variables calculades. Així, si s’estudia l’obesitat 

introduirem el pes i l’alçada, mai l’índex de massa corporal ni la variable binària obès / no obès, perquè aquestes 
variables les pot crear Stata a partir del pes i l’alçada de cada subjecte. 

• En un estudi convé registrar dates, mai edats ni temps transcorreguts. Així, és millor registrar la data de 
naixement dels subjectes i les dates en què es produeixen els esdeveniments que ens interessen, perquè Stata 
permet calcular de forma exacta els temps transcorreguts entre les diferents dates.  

Qüestionari de salut                                                                    Número: _____ 

Sexe: (  ) Masculí  (  ) Femení Pes: ___,_ kg  Alçada: ____ cm        

Data naixement: ___/___/_____ Data de resposta: ___/___/_____ 

Codi postal: ______      Pressió arterial sistòlica: ___ mmHg   Pressió arterial diastòlica: ___ mmHg 

¿Fuma actualment o ha fumat?   (  ) Mai   (  ) Ex fumador    (  ) Fumador  
 Si fuma o ha fumat ¿amb quina edat va començar?  ___ anys  (  ) No recordo  
 Si fuma ¿quantes cigarretes fuma en promig cada dia? ____ c/d    (  ) Ns/Nc  

Hàbits positius 
H1: Pràctica esportiva ........  
H2: Dieta equilibrada .........  
H3: Descans regular ...........  

   Mai    Ocasional  Habitual 
 (  ) (  ) (  ) 
 (  ) (  ) (  ) 
 (  ) (  ) (  ) 

Hàbits negatius 
H4: Consum d’alcohol ........  
H5: Consum de cafeïna  .....  

Nul/Baix      Mig         Alt 
 (  ) (  ) (  ) 
 (  ) (  ) (  ) 

 

1.1 Preparació de les dades 
Un cop recollides totes les dades d’aquest estudi s’han introduït al fitxer Salut.xlsx tenint en compte aquestes 
regles bàsiques: 
• Les variables categòriques s’entren codificades, mai el text de les categories. Així, si el Sexe es registra 

com “Femení/Masculí” en lloc d’aquests textos s’han d’introduir codis més senzills, per exemple 0/1 ó F/M, 
encara que és preferible utilitzar sempre codis numèrics, perquè facilita el posterior tractament de les 
variables. Les respostes als ítems sobre hàbits positius s’han codificat com: Mai=0, Ocasional=1, Habitual=2, 
i els hàbits negatius s’han codificat com Baix=1, Mig=2, Alt=3. 

• Els codis adequats per a les variables binàries (No/Sí, Femení/Masculí...) són els valors 0/1. 
• A un estudi és freqüent trobar subjectes amb valors desconeguts en alguna variable. En aquest cas la regla és 

deixar el camp buit perquè el programa d’anàlisi estadística l’interpreta automàticament com un valor desco-
negut i li assigna el codi intern de system missing (perdut pel sistema) que es visualitza amb un punt (.) si la 
variable és numèrica o una data. 

La següent imatge mostra el fitxer Salut.xlsx amb les dades d’aquest estudi entrades amb la codificació exposada. 
A la primera fila s’han de situar els noms de les variables que farà servir Stata i les respostes de cada subjecte 
s’introdueixen en una de les files següents. 

 

Noms de les 
variables 
(Veure p.14) 
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1.2 Com s’introdueixen les dades d’un estudi 
El procediment preferible és utilitzar una base de dades, perquè permet estructurar les dades d’un estudi en 
forma de taules relacionades i definir formularis per capturar dades de forma fàcil i segura, ja que es poden 
incloure comprovacions sobre cada dada en el mateix moment en què s’ha introduït (validacions on-line).  
La més utilitzada, per estructures de dades amb dissenys no massa complexos, és Microsoft Office Access.  
No obstant, per facilitat d’ús, el més habitual és introduir les dades en Microsoft Office Excel. 
Un cop introduïdes les dades, si no han estat capturades amb validacions, és imprescindible sotmetre-les a un 
procés de depuració que inclogui comprovacions de rang i lògiques. El nivell més gran de qualitat s’obté quan, 
a més, s’han capturat amb un procés de doble entrada (un segon operador, diferent del primer, introdueix de 
nou les mateixes dades en mode verificació i es corregeixen les discrepàncies). 
Les dades del fitxer Salut.xlsx han estat sotmeses a un procés de depuració i estan lliures d’errors. 

 

1.3 Valors desconeguts (Missing values) i Valors no aplicables 
Els valors que falten a la matriu de dades poden ser valors desconeguts (missing) o valors no aplicables. 
Aquest requadre presenta la part d’un qüestionari en el qual es poden donar aquests dos tipus de valors. 

¿Fuma actualment o ha estat fumador?  (  ) Mai   (  ) Ex fumador  (  ) Fumador 
  Si fuma o ha fumat: 
      ¿Amb quina edat va començar? ____ anys   

      Si fuma actualment:     
           ¿Quant fuma en un dia?  _____ c/d No vol contestar (codificar 99) 

    Pregunta de 
    cribratge 

 
Valors no aplicables 
Les preguntes que només poden ser contestades per una part dels subjectes de l’estudi generen valors no aplicables. 
Al requadre, si un subjecte mai ha fumat se salten les preguntes sobre tabaquisme, i el valor de l’edat amb què va 
començar a fumar i el del consum de tabac quedaran buides, en aquest cas no es tracta de valors desconeguts 
(missing) sinó de valors no aplicables; no obstant això Stata no disposa d’un codi especial que permeti distingir 
aquests dos importants tipus de buits i en ambdós casos els considera system missing. 

Valors desconeguts (missing) 
Quan es desconeix el valor d’una variable el més recomanable és deixar el camp buit ja que Stata l’interpreta 
automàticament com un valor desconegut i li assigna el codi intern de system missing (perdut pel sistema) que es 
visualitza com un punt (.) a la finestra de dades. 
A la següent taula de dades Excel s’han assenyalat alguns d’aquests valors. 

 
 

  Variable Tab (consum de tabac): L’usual és que si un subjecte manifesta que no fuma (variable de cribratge 
Fuma=0) se salta a la següent secció i totes les variables sobre tabac queden buides (valor no aplicable). No obstant 
això, en aquest estudi, als subjectes que no fumen se’ls ha assignat el valor deduïble Tab=0. 
 

1.4 Estructura de les dades d’un estudi: matriu de dades 
Les dades de qualsevol estudi es recullen, seguint un determinat protocol, mitjançant formularis o qüestionaris, 
que permeten registrar la informació de cadascun dels subjectes de forma estandarditzada i estructurada. 
La matriu de dades és una estructura en forma de taula que conté els valors dels subjectes a les diferents variables. 
Les files d’aquesta taula representen a cada subjecte i les columnes representen les diferents variables. S’entén 
per variable cadascun dels caràcters o aspectes que es registren pels subjectes de l’estudi.  

System missing No aplicable 
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2 El programa Stata 
2.1 Menú Help 
Stata té un bon conjunt d’ajudes a les que es pot accedir desplegant el Menú Help.   

 

 
Quan instal·leu Stata també s’instal·la la documentació oficial completa en format PDF, disponible a l’opció de 
menú Help | PDF Documentation, és de consulta obligatòria quan es treballa amb Stata. Aquesta documentació 
consta de quasi 10000 pàgines organitzades en diferents manuals. 
El manual per a principiants (Getting Started): [GSW] Getting Started with Stata for Windows, [GSM]  Getting 
Started with Stata for Mac, o [GSU]  Getting Started with Stata for Unix, és molt recomanable llegir-lo.  
La Guia de l’usuari (User’s Guide) està dividida en 3 seccions: Stata basics, Elements of Stata i Advice que 
permeten conèixer els fonaments del treball amb Stata.  
Els altres manuals són de referencia (reference) i estan organitzats alfabèticament. Les entrades es corresponen 
amb els noms de les ordres d’Stata, a més d’algunes entrades amb informació tècnica. Els manuals de referència 
permeten conèixer amb detall el funcionament de les ordres, i s’han de consultar quan volem saber què podem 
fer o per què ens apareix una errada a l’executar l’ordre. Però la forma habitual d’accedir-hi és mitjançant el botó 
Help del quadre de diàleg de l’ordre.  

És molt important mantenir actualitzat Stata. No hi ha un calendari fix, però de forma automàtica un cop cada 
setmana fa una comprovació, i si hi ha una nova actualització convé instal·lar-la perquè amplien l’operativa i 
corregeixen errades que poden afectar al funcionament d’alguns aspectes d’Stata.  

Les opcions del menú Help | Contents, Help | Search... i Help | Stata Command... permeten realitzar cerques per 
matèria, ordres  o paraula clau. 

L’opció de menú Help | Resources obre una pàgina amb enllaços a recursos sobre Stata. 

Tutorial d’Stata 7 de 77 
© 2014, JM Domenech  Última revisió: 22/04/2014 



   
2.2 Finestres d’Stata 
Stata s’obre fent doble clic sobre la seva icona, apareix la finestra principal amb el títol: “Stata/SE 13.1 – [Results]”. 
Si s’accedeix fent doble clic sobre un fitxer de dades al títol apareix la ruta completa del fitxer. 

 Les diferents finestres s'iconitzen a la barra de tasques de Windows. 
 

 
 

Finestra principal 
La imatge següent presenta les finestres Results, Command, Review, Variable i Properties  que formen part de 
la finestra principal d’Stata. 
 
 
 
 

 
 

Command:  
Finestra per escriure i 
executar les ordres 
 

Properties: 
Veure i editar propietats 
de les variables o dades. 
 

Directori 
deBarra 
B  d  

 

Reviews:  
Finestra amb les 
ordres executades 

Results:  
Finestra principal. 

Mostra els resultats 
 

 Barra 
d’eines 

Variables:  
Llista de variables i etiquetes 

del conjunt de dades. 
 

8 de 77 Tutorial d’Stata  
 © 2014, JM Domènech  



 
La finestra de Variables mostra la llista de variables  
en el conjunt de dades i les seves etiquetes.  
El menú contextual d’aquesta finestra permet eliminar 
variables del conjunt de dades (opcions Keep Only  
Selected Variables i Drop Selected Variables). 
 
 

 

La finestra de Properties mostra les propietats de la variable seleccionada  
a la finestra Variables.  

Fent clic al botó Lock/Unlock   
la finestra permet editar les propietats de la variable.  
També mostra les propietats del conjunt de dades. 

 
 
 
 
 
La finestra de Command permet executar ordres d’Stata, n’hi ha prou amb escriure l’ordre i pitjar Intro. Per 
facilitar l’escriptura dels noms de les variables, si a la finestra de variables es fa doble clic sobre una d’elles o un 
clic damunt la fletxa que apareix a la seva esquerra (quan el cursor se situa a la variable) el nom s’escriu a la 
finestra Command. 

La finestra Review mostra l’històric de les ordres que s’han executat. 
Les ordres errònies que no s’han pogut executar es mostren en vermell. 
Si es selecciona una ordre apareix a la finestra de Command  i es pot 
modificar i tornar a executar. Si es fa doble clic sobre una ordre 
d’aquesta finestra es torna a executar.  
El menú contextual de finestra Review permet copiar (Copy) i retallar 
(Cut) ordres al porta-retalls de Windows, esborrar ordres (opcions 
Delete i Clear All), seleccionar totes les ordres (Select All), executar les 
ordres seleccionades (Do Selected) i enviar les ordres seleccionades a un 
fitxer de sintaxi (Send to Do-File Editor) per desar-les. 
 
 
 
  

A la finestra de Results es mostren totes les ordres i els resultats textuals generats durant la sessió amb Stata.  
La barra de menús: Si es tria File, per exemple, s’obre un menú amb varies opcions. La interfície de l’usuari 
d’Stata està en anglès, i no és possible canviar l’idioma. 

 

La barra d’eines: Permet un accés ràpid a les opcions més usuals dels menús. Si es deixa el ratolí sobre un botó, 
apareix una etiqueta emergent amb la seva descripció. Els botons amb fletxes mostren un menú al pitjar la fletxa. 
El menú contextual d’aquesta barra permet afegir més eines. 

 
 
  

Obrir la finestra  
de sintaxi (.do) 

Obrir l’editor de  
les propietats de  
les variables  

Obrir l’editor de 
les dades (.dta) 
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Finestres especialitzades 
L’extensió dels fitxers de dades d’Stata és .dta. L’editor de dades (Data Editor) mostra les dades en format de 
taula i les finestres Variables i Properties. Permet introduir noves dades, editar les dades ja existents i modificar 
les propietats de les variables. Les accions que es realitzen a l’editor de dades s’envien a Stata en forma d’ordres 
que apareixen a les finestres de Results i Reviews.  

El botó Data Editor (Browse)  de la barra d’eines obre la finestra en mode visualització. 

El botó Data Editor (Edit) de la barra d’eines obra la finestra en mode edició i permet realitzar canvis a les 
dades i editar les seves propietats. 

 
 

El botó Variables Manager  de la barra d’eines obre una finestra i permet editar les propietats de les variables 
del conjunt de dades en memòria. Aquesta finestra (amb la mateixa operativa de les finestres Variables i Properties) 
proporciona una manera eficient de modificar les propietats de totes les variables.  
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Stata incorpora un editor de sintaxis que es diu Do-file Editor, rep el seu nom del terme do-file, que és un fitxer 
de sintaxi que conté ordres perquè les executi Stata. En aquest tutorial utilitzarem el Do-file Editor per generar el 
fitxer de sintaxi (extensió .do) que emmagatzema totes les ordres executades ja que és el mètode d’elecció per 
treballar amb programes d’estadística.  

El botó Do-file Editor   
permet obrir un editor buit que 
anirem omplint amb les ordres 
enregistrats a la finestra Review.  
Es seleccionen les ordres d’interés  
i l’opció de menú contextual Copy 
les copia al porta-retalls i així 
s’enganxen a l’editor.  
L’editor ressalta la sintaxi, de 
manera que les ordres es mostren 
en diferents colors, facilitant la 
seva lectura i edició. 
 
 

Per executar sintaxis des del Do-file Editor cal marcar totes les línies a executar i polsar el botó Execute (do)   
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2.3 Quadres de diàleg d’Stata 
La major part dels quadres de diàleg contenen un conjunt de botons de comandes, llistats de variables i controls que 
permeten definir l’ordre a executar. Gairebé tots els quadres de diàleg d’Stata mostren 6 botons a la part inferior. 

 

OK: Executa l’ordre definida en el quadre de diàleg i el tanca. 
Submit: Executa l’ordre, com el botó OK, però manté la finestra oberta de manera que es poden 

realitzar canvis i tornar-la a executar. 
Cancel: Tanca el quadre de diàleg sense completar el procediment. 

 Help: Obre el visor amb l’ajuda específica sobre l’ordre. 

 Reset: Elimina les especificacions introduïdes l’última vegada que s’ha utilitzat el quadre de diàleg 
(els quadres de diàleg tenen memòria) . 

 Copiar: Copia l’ordre al porta-retalls des d’on es pot copiar, per exemple, al fitxer de sintaxi  
(Do-file Editor). L’ordre no s’executa. 

  Els punts suspensius (...) a continuació del text d’un botó indiquen que en pitjar aquest botó apareixerà un 
nou quadre de diàleg. 

  Els quadres de diàleg de la majoria d’ordres tenen les pestanyes by/if/in i Weights, que permeten definir la 
mostra sobre la qual es vol realitzar l’anàlisi i ponderar les dades, respectivament. A més, poden aparèixer 
altres pestanyes, amb operativa addicional específica de cada ordre. 

 
Llistes de variables 
Aquests quadres de diàleg contenen la llista de variables del conjunt  
de dades. Les variables es seleccionen fent clic amb el ratolí; la llista 
roman oberta de forma que es pot seleccionar més d’una variable. 
Tot i que no és recomanable, també es pot escriure els noms de les 
variables amb el teclat. 

Llista de variables 
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2.4 Modalitats de treball amb Stata 
 
Modes de treball 

• Amb el sistema de menús. 
• Escrivint la sintaxi de les ordres (a la finestra Command). 
• Mixt (és el recomanat): Amb els menús i copiant la sintaxi de les ordres en un fitxer .do. 

 
Avantatges de treballar amb sintaxi 

• El fitxer amb la sintaxi completa del procés de dades és el document que permet auditar la  
qualitat del procés realitzat. 

• Permet introduir modificacions (correccions d’errades, modificar els criteris de transformació  
de variables, etc.). 

• Permet la seva reutilització (realitzar un nou estudi, afegir nous casos, etc.). 
• És imprescindible per a operacions avançades perquè no totes les ordres i opcions estan 

implementats en els menús. 
 

2.5 Estructura de la sintaxi d’Stata 
[by varlist:] command[varlist] [=exp] [if exp] [in range] [weight] [,options] 

En aquest esquema, command, representa una ordre Stata en el que varlist és una llista de variables, exp indica 
expressió algebraica o lògica, range indica un rang d’observació, weight és una expressió de ponderació i 
options és una llista d’opcions. Els claudàtors [ ] indiquen que el component és opcional. La llista d’opcions 
sempre es separa de la resta amb una coma. 
Exemple. La següent ordre presenta, per als subgrups definits per la variable Sex (by Sex), és a dir, per homes i 
dones, l’estadística descriptiva detallada (instrucció summarize amb l’opció detail) de les variables Pes i Talla, 
només per als subjectes fumadors (if Tab > 0). 
 

 

by Sex: summarize Pes Talla if Tab > 0, detail 

 
 

  Stata permet abreujar les ordres. En general, els noms d’ordres, les opcions i els noms de les variables es 
poden abreujar a la combinació de lletres més curta que els identifica de forma única. Aquesta regla es 
trenca si l’ordre realitza una acció que és difícil de desfer; en aquest cas és necessari escriure-la completa. 
En aquest text no s’abreuja per claredat, però l’ordre anterior es podria escriure com: 

by Sex: su Pes Talla if Tab > 0, d 

 No s’ha abreujat el nom de la variable, tot i que hagués estat possible. 

  Les ordres d’Stata no necessiten un caràcter al final de cada ordre, el salt de línia marca el final. Per escriure 
una ordre en varies línies s’han de fer servir els caràcters  ///: 

       by Sex: summarize Pes Talla ///    
       if Tab > 0, detail 

Comentaris en la sintaxi 
Stata ignora les línies que comencen amb un asterisc *, és a dir, les tracta com a comentaris. 
Als fitxers de sintaxi (do-files) també es poden utilitzar els delimitadors  / / que permeten incloure un comentari 
al final d’un comanda, és a dir, des de la seva aparició fins al final de línia es tractarà el text com un comentari. 
 
Símbol decimal i sintaxi Stata 
El símbol decimal (coma o punt) depèn de la configuració regional de cada ordinador. Per defecte, quan 
s’instal·la Windows en espanyol d’Espanya, la coma és el símbol decimal. Tanmateix, el símbol decimal dels 
països anglosaxons (UK, USA, ...) és el punt. 
Stata utilitza el punt com separador decimal. Sempre que es vulgui introduir un nombre decimal s’ha de utilitzar 
el punt. Així, per exemple, per crear la variable EdadC en anys corregits a partir de la variable Edat en anys 
complerts, haurem d’escriure el 0.5 amb un punt: 

generate EdatC = Edat + 0.5  

Nom de 
l’ordre 

Condició 
de filtre Opcions 

Segmentació Llista de 
variables 

Separador 
obligatori 
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2.6 Propietats de les variables 
Els programes d’anàlisi estadística, a més de les dades, tenen associat a cada variable un diccionari que conté 
una sèrie de propietats que serveixen per presentar amb un format adequat les taules i gràfics resultants de les 
anàlisis. A Stata hi ha diferents maneres de definir les propietats d’una variable. 
Per definir les propietat d’una única variable es pot fer servir la finestra de Properties de la finestra principal (p. 8). 

La finestra Variables Manager, que s’obre fent clic al botó , és la millor opció per definir les propietats de 
moltes variables. Si l’obrim immediatament desprès de llegir les dades de l’Excel veiem que falten definir les 
etiquetes de les variables (Label) i la dels valors de les variables categòriques (Value Label); el tipus de dada (Type) 
i el Format (Format) l’assigna amb la informació que troba a l’Excel (assignació que no sempre és correcta): 

  
 

Si a continuació demanem la distribució de freqüències de la variable H4 (Consum d’alcohol) s’obté la següent 
taula sense cap etiqueta que permeti llegir-la: 

 Statistics | Summaries, tables, and tests | Frequency tables|  One-way table  
                                                                                          Categorical variable: ▼ H4 

      Total           50      100.00
                                                
          3           15       30.00      100.00
          2           13       26.00       70.00
          1           22       44.00       44.00
                                                
         H4        Freq.     Percent        Cum.

. tabulate H4

 
 

Seqüència de menús per 
 obtenir aquest resultat 

Descripció abans de 
definir les propietats 

 de la variable H4 
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Per disposar de resultats correctes s’han de definir les propietats de les variables. La finestra Variables Manager 
després de definir les propietats té el següent aspecte: 

 
 
Si ara demanem la distribució de freqüències de la variable H4 (Consum d’alcohol) s’obté la següent taula: 

 Statistics | Summaries, tables, and tests | Frequency tables|  One-way table  
                                                                                          Categorical variable: ▼ H4 

       Total           50      100.00
                                                
        Alt           15       30.00      100.00
        Mig           13       26.00       70.00
       Baix           22       44.00       44.00
                                                
  d'alcohol        Freq.     Percent        Cum.
     Consum  

. tabulate H4

 
 
 
Visualització dels valors de les variables categòriques. Una vegada assignades les etiquetes de valor, la finestra 
de dades mostra les etiquetes en lloc dels valors numèrics de les variables (encara que internament continuen els 
valors numèrics): 

 
 
Es poden amagar les etiquetes (i veure els valors numèrics) escollint el menú de la finestra de les dades: 

Tools | Value labels | Hide all value labels 

 Etiquetes  
de valors 

 

Etiqueta de la 
 variable H4 
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Propietats que es poden definir 
Les propietats que es poden definir per a cada variable són les següents: 

Nom   
  Si està definit el teclat 

espanyol Stata admet ñ, 
accents, etc.  
Però la sintaxi amb lletres 
diferents de l’alfabet anglès  
no es pot exportar al mon 
anglosaxó. 

Pot tenir fins a 32 caràcters entre lletres (A - Z, a - z), xifres (0 - 9) i guió baix ( _ ). 
Han de començar amb una lletra o un guió baix. 
Noms reservats:   _all _b _coef _cons _n _N _pi _rc _skip _pred 
               Byte double float if in int long str# using with 
Distingeix majúscules i minúscules: dia, día, Dia i DIA son quatre noms diferents. 

Exemples: Incorrecte Correcte 
 1H H1 
 Any Nac AnyNac o Any_Nac 
 long long4 

Recomanacions sobre els noms de variables: 
• Cal que siguin el més curts possibles i que per sí mateixos identifiquin a la 

variable que representen, ja que a moltes taules d’Stata només és presenta  
el nom de la variable (sense etiqueta). 

• No usar el guió baix com primer caràcter, millor començar amb una lletra. 

Etiqueta del nom  
 
 
Etiquetes dels valors 
(variables categòriques) 

Breu descripció del contingut de la variable de 80 caràcters com a màxim. Si la 
variable és quantitativa aquesta descripció ha d’incloure les unitats de mesura. 
 
Breu descripció dels codis que defineixen cadascuna de les categories.  
És convenient assignar etiquetes a totes les variables categòriques. 

Escala de mesura Propietat no disponible en Stata. 

Tipus 
  Defineix el tipus de dada 

(numèrica, alfanumèrica o data). 
Per a dades numèriques  
el Tipus depèn de la  
grandària de la quantitat  
que pot emmagatzemar. 

Nombre enter: 
 
 

Nombre decimal: 
 

Cadena (string): 

Data: 

 byte  Nombres entre: −127  i  +100) 
 int    Nombres entre: −32 767  i  +32 740) 
 long  Nombres entre: −2 147 483 647  i  2 147 483 620) 

 float  ±7.70141173319×1038  (8 xifres exactes) 
 double ±8.9884656743×10307  (16 xifres exactes) 

 Variable alfanumérica que pot contenir lletres, xifres i signes 

 Variable numérica que té un format de temps 

 El Tipus per defecte dels nombres és float.  
 Emmagatzema nombres enters i decimals amb 8 xifres exactes, que és una 

precisió adequada per a la major part de variables. 

 
Exemples 

                          Nom: 
Etiqueta de variable: 
Etiquetes de valors: 

 

Format: 
Tipus: 

 H4 
 Consum d’alcohol 
 1 = Baix 
 2 = Mig 
 3 = Alt 
 Numèric enter (1 xifra) 
 byte 

Nom: 
Etiqueta de variable: 

Format: 
Tipus: 

 Pes 
 Pes (kg) 
 Numèric amb 1 decimal  
  float 
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Taula amb les propietats de les variable de l’estudi 
Abans d’introduir a Stata les propietats de les variables de l’estudi és molt convenient preparar la taula amb cura 
ja que conviurem amb aquesta informació durant tota l’etapa d’anàlisi de dades.  
A més, les etiquetes apareixen en totes les taules i gràfics que es generen i per aquest motiu és convenient que 
siguin curtes i precises, i escriure-les amb majúscules i minúscules i sense faltes d’ortografia ja que els resultats 
son objectes gràfics que es poden reproduir directament en PowerPoint o impremta. 

Nom 
variable Format  Etiqueta de la variable Etiquetes dels codis 

  Id 
  Sex 

Numèric 
Cadena 

Cas 
Sexe 

 
M: Masculí;  F: Femení 

  Pes 
  Talla 
  DN 
  DR 
  CP 
  PAS 
  PAD 
  Fuma 

Numèric 
Numèric 

dd/mm/aaaa 
dd/mm/aaaa 

Numèric 
Numèric 
Numèric 
Numèric 

Pes (kg) 
Alçada (cm) 
Data de naixement  
Data de resposta 
Codi postal 
Pressió arterial sistòlica (mmHg) 
Pressió arterial diastòlica (mmHg) 
Fuma o ha fumat?  

  
 
 
 
 
 
 
0: No fumador;  1: Ex fumador;  2: Fumador 

  EdatF 
  Tab 

Numèric 
Numèric 

Edat amb què començà a fumar (anys) 
Consum de tabac (c/d) 

 

  H1 
  H2 
  H3 

Numèric 
Numèric 
Numèric 

Pràctica esportiva 
Dieta equilibrada 
Descans regular 

0: Mai;  1: Ocasional;  2: Habitual 

  H4 
  H5 

Numèric 
Numèric 

Consum de alcohol 
Consum de cafeïna 

1: Baix;  2: Mig;  3: Alt 

  

Llistes de variables (varlist) 
Moltes de les ordres d’Stata admeten un conjunt de variables que les designem per varlist i que en general s’espe-
cifiquen introduint els seus noms. Per exemple: Fuma EdadF Tab H1 H2 H3. 
Per especificar un conjunt de variables que estan en posicions consecutives a la finestra de dades, com les de la 
llista anterior, podem escriure només els noms de la primera i de la última separats per un guió: Fuma - H3. 
Per especificar un conjunt de variables amb noms que tenen la mateixa arrel es pot utilitzar el caràcter * com a 
comodí. Per exemple, item* representa tots els noms de variable que comencen per item. En el nostre estudi H* 
representa el conjunt d’hàbits de salut H1 H2 H3 H4 H5. 
 

Llistes de valors (vallist) 
En algunas ordres d’Stata s’especifiquen conjunts de valors que els designem per vallist. Per exemple: 1 2 3 4 5. 
Per especificar un conjunt de valors consecutius podem escriure només el primer i l’últim separats per una barra 
inclinada. Per exemple, 1/ 5 representa tots el valors enters i reals compresos entre 1 i 5.  
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2.7 Esquema d’un processament de dades amb Stata 
L’anàlisi de les dades d’un estudi amb Stata té dues fases.  
La primera, i més important, és la preparació de la matriu de dades que comporta la lectura de les dades 
(generalment en Excel o Access), la definició de les propietats de les variables i la modificació i creació de 
les variables necessàries per comprovar les hipòtesis de l’estudi. Finalitzada aquesta etapa es guarden els fitxers 
de sintaxi i de dades que s’han creat. 
La segona fase consisteix en obrir el fitxer de dades creat i realitzar l’anàlisi estadística. Finalment els resultats 
seleccionats per a la seva difusió s’han d’editar per donar-los l’aspecte definitiu. 
 
Fase 1: Preparació  
de la matriu de dades 
 

Lectura de dades → 

 L’habitual és tenir les dades en 
Access o Excel  

 
Definició de les propietats  

de les variables originals → 
 

Creació de noves variables 
necessàries par comprovar les 

hipòtesis de l’estudi  → 
 

Desament de la sintaxi 
 i de les dades → 

 El fitxer de sintaxi  
és imprescindible per crear  
nous fitxers de dades Stata  

amb més subjectes  
o amb subjectes diferents 

 
 
 
Fase 2: Explotació  
estadística de les dades 
En aquesta fase s’ha de crear un  
o més fitxers amb la sintaxi (.do) 
i els fitxers amb gràfics (.gph)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Salut.dta 

Lectura del fitxer de dades Stata 
use Salud.dta 

SalutXX.do SalutXX.gph 

Anàlisi de dades 
summarize; tabulate; regress; ... 

 

Desar la finestra de sintaxi Desar la finestra de dades 

Salut.do Salut.dta 

Transformació de dades: creació de noves variables 
generate; replace; recode; egen; if 

 

Definició de les propietats de les variables (Diccionari) 
label variable; format; label define; label values 

Lectura de dades 
odbc load... 

import excel... 

Salut.mbd 
Salut.xlsx 

Lectura de dades text: 
infix... 

Requereix definir noms i 
formats de les variables 

Salut.txt 

input ... 

 .... dades .... 

end 

Dades escrites a la 
finestra de sintaxi 
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3 Lectura de les dades 
 
3.1 Introducció de les dades emmagatzemades en un fitxer 
Lectura de dades d’un arxiu Excel 
1. Les dades de l’estudi estan emmagatzemades en un fitxer Excel. Per capturar-les utilitzarem el menú: 

File | Import | Excel Spreadsheet (*.xls, *.xlsx) que obre la finestra Import Excel. 
 
2. La llista desplegable Browse permet 

escollir el fitxer que volem obrir. Ens 
situarem a la carpeta Tutorial Stata, 
i escollim el fitxer Salut.xlsx. 
El desplegable de Worksheet permet 
escollir la pestanya de l’Excel que es  
vol llegir, però aquest fitxer té un sol 
full. 
Immediatament apareix una visió del 
contingut del fitxer. 
És habitual que la primera fila d’Excel 
contingui els noms de les variables.  
En aquest cas s’ha de fer clic a la casella: 

  Import first row as variable names 
 
 
 

3. Una vegada indicats tots els criteris es fa clic a OK.  A la finestra principal podem veure la sintaxi de l’ordre 
import excel i a la dreta una finestra amb els noms de les variables de l’estudi:   

 

Obriu la finestra de dades fent clic en el botó  de la barra d’eines i comproveu si les dades s’han 
importat correctament: 
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Creació del fitxer de sintaxi (.do) 
A l’apartat sobre Modus de treball (p.13) s’ha explicat la importància de guardar les ordres en un fitxer .do per 
poder reproduir el procés en qualsevol moment. 
Si les dades s’han llegit correctament s’ha de guardar la sintaxi que les ha generat i que es troba a la finestra 
Review. 

4. A la finestra Review  seleccioneu l’ordre import excel i amb el botó dret esculliu l’opció Send to Do-file 
Editor per enganxar-la en un nou fitxer de sintaxi. 
S’obrirà una finestra amb l’ordre emmagatzemada (l’adreça depèn d’on esta la carpeta que conté el fitxer): 

 
 
5. Per evitar possibles pèrdues del treball que es va realitzant convé desar el contingut de la finestra. 

Obriu el menú: File | Save As.... En el quadre de diàleg heu d’escriure el nom Salut.  
Polseu Guardar i  Stata el desarà amb el nom Salut.do. 

Obriu la carpeta Tutorial Stata i comproveu que teniu l’arxiu de sintaxi Salut.do. 

 
 
 
 
 
 
 
3.2 Definició de les propietats de les variables 
A l’apartat “Propietats de les variables” (p.14) s’ha explicat la importància de definir-les correctament. Ara hem 
d’asignar a cada variable les seves propietats que estan recollides a la taula de la pàgina 17 que reproduïm aqui: 

Nom 
variable Format  Etiqueta de la variable Etiquetes dels codis 

  Id 
  Sex 

Numèric 
Cadena 

Cas 
Sexe 

 
M: Masculí;  F: Femení 

  Pes 
  Talla 
  DN 
  DR 
  CP 
  PAS 
  PAD 
  Fuma 

Numèric 
Numèric 

dd/mm/aaaa 
dd/mm/aaaa 

Numèric 
Numèric 
Numèric 
Numèric 

Pes (kg) 
Alçada (cm) 
Data de naixement  
Data de resposta 
Codi postal 
Pressió arterial sistòlica (mmHg) 
Pressió arterial diastòlica (mmHg) 
Fuma o ha fumat?  

  
 
 
 
 
 
 
0: No fumador;  1: Ex fumador;  2: Fumador 

  EdatF 
  Tab 

Numèric 
Numèric 

Edat amb què començà a fumar (anys) 
Consum de tabac (c/d) 

 

  H1 
  H2 
  H3 

Numèric 
Numèric 
Numèric 

Pràctica esportiva 
Dieta equilibrada 
Descans regular 

0: Mai;  1: Ocasional;  2: Habitual 

  H4 
  H5 

Numèric 
Numèric 

Consum de alcohol 
Consum de cafeïna 

1: Baix;  2: Mig;  3: Alt 
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Per definir les propietats de cada variable obrirem el Variable Manager tenint en compte que: 
• Les etiquetes de variable, s’han d’escriure sense faltes d’ortografia, utilitzant majúscules, minúscules, accents 

i si la variable té unitats de mesura les inclourem al final entre parèntesi. 
• El tipus i format de variable, en general, no és necessari canviar-lo, però en aquest tutorial el canviarem 

seguint les especificacions de la pàgina 17. 
• Les etiquetes del valor de les variables categòriques. S’ha de definir cadascun dels diferents conjunts 

d’etiquetes per assignar-los a les variables categòriques que comparteixin les mateixes etiquetes. 

 
 

6. Ara definirem les propietats de totes les variables. Polseu el botó  per obrir el Variables Manager. 

 
 

7. No és necessari definir les propietats de l’identificador ni tampoc les de la variable cadena Sex perquè més 
endavant la recodificarem en la variable numèrica Sexe. 

 
8. Començarem fent clic sobre Pes per situar la variable a la finestra Variable Properties on podem especificar 

les propietats. Al quadre Label escriurem: Pes (kg). 
   

El tipus de variable (Type) que ha assignat Stata és double  que pot emmagatzemar 16 xifres exactes. Encara 
que podriem desplegar la llista i cambiar-lo per float no val la pena fer-ho perquè l’estalvi de memòria és 
insignificant.  
El format assignat per Stata és el format general %10.0g, que és un format molt flexible perquè presenta els 
nombres en funció dels decimals que tenen. El més recomenable és no canviar-lo. 
Apliquem les propietats polsant Apply.  

 
9. Feu clic sobre Talla. Li posarem l’etiqueta: Alçada (cm). Li deixarem el tipus int i el format general. 

Apliquem les propietats polsant Apply.  
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Ara definirem les propietats de les dates de 
naixement (DN) i de resposta (DR) 

10. Feu clic sobre DN i assigneu-li l’etiqueta: Data 
de naixement. 
Per defecte a les dates se’ls assigna format 
americà (el mes abans del dia).  Polseu el botó 
Create... per definir el format, i a la llista de 
mostres escolliu el format europeu 30/04/2006.  
A baix a l’esquerra indica que el format definit  
és %tdDD/NN/CCYY. 
Polseu OK  
Polseu Apply per aplicar les propietats. 

11. Repetiu el procés per a la variable DR (Data de 
resposta). 

12. Ara feu clic sobre la variable CP. Assigneu-li l’etiqueta: Codi postal. Deixeu-li el tipus long (encara que es 
podria canviar a byte perquè és inferior a 100) i també el format general. 

13. Definiu les propietats de les variables PAS i PAD d’acord amb la taula de la pàgina 20. 
Deixerem el tipus int i el format general. 

En aquest punt la imatge de la finestra del Variables Manager tindrà la següent aspecte: 
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14. Feu clic sobre la variable categòrica Fuma. Definiu les propietats d’acord amb la taula de la pàgina 20. 
Poseu-li l’etiqueta: Fuma o ha fumat?  
Li deixarem el tipus byte i el format general.  

Ara s’ha de crear el conjunt de les etiquetes 
de valor de Fuma. 
Polseu el botó Manage... per obrir el quadre 
de definició de conjunts d’etiquetes, conjunts 
que també s’anomenen diccionaris. 

 A l’obrir surt un avís que ens aconsella, 
abans de continuar, aplicar l’etiqueta i el 
format que hem assignat a la variable. 
Contestarem Sí, i s’obrirà el quadre  
Manage Valua Labels. 
Per crear un nou diccionari polseu el botó 
Create Label. 
Quan el conjunt d’etiquetes serveix per a  
una sola variable proposem que el seu nom 
sigui el mateix de la variable amb una d al 
davant. Així doncs l’anomenarem dFuma i 
l’escriurem dins el quadre Label name. 
Comencem a assignar les etiquetes. Dins el 
quadre Value posarem el primer valor 0 i al 
quadre Label l’etiqueta: No fumador. 
Polseu Add per afegir-la i repetiu el mateix procés per les etiquetes 1 “ Ex Fumador” i 2 “Fumador”, i sortiu 
polsant OK.  
Al quadre Manage Value Labels veureu que el diccionari dFuma s’ha creat. Sortiu polsant Close. 
Finalment s’ha d’aplicar el diccionari a la variable Fuma. Desplegueu la llista Value Label, i escolliu dFuma: 

 
 

15. Definiu les propietats de les variables EdadF i Tab d’acord amb la taula de la pàgina 20. 
Deixerem el tipus byte perquè són variables enteres amb valors inferiors a 100,  i el format general. 
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Ara només queden per definir els ítems de l’escala d’hàbits de salut. 
Deixarem el tipus byte a tots els ítems i el format general. 
Ja que els ítems d’hàbits positius comparteixen les mateixes etiquetes (0: Mai;  1: Ocasional;  2: Habitual),  
crearem el diccionari dHp. El mateix farem per als ítems dels hàbits negatius que també comparteixen les 
mateixes etiquetes (1: Baix; 2: Mig; 3: Alt) i crearem el diccionari dHn. 

16. Començarem creant el diccionari dHp.  
Polseu el botó Manage... per obrir el quadre de 
definició de conjunts d’etiquetes. I polseu el 
botó Create Label per crear un nou diccionari. 
Assigneu-li el nom dHp i les 3 etiquetes.  
Sortiu polsant OK. 

Torneu a polsar Create Label per crear  
l’altre diccionari.  
Assigneu-li el nom dHn i les 3 etiquetes.  
Sortiu polsant OK. 

Al quadre Manage Value Labels veureu  
que els diccionari dHp i dHn s’han creat.  
Sortiu polsant Close. 
 

 
17. Feu clic sobre H1 i assigneu-li l’etiqueta: 

Pràctica esportiva. Deixeu el tipus byte,  
i el format general. 
Finalment s’ha d’aplicar el diccionari. 
Desplegueu la llista Value Label, i escolliu dHp. 

18. Repetiu el mateix procés per les variables H2 a H5, però recordeu que a les variables H4 i H5 s’ha d’aplicar 
el diccionari dHn. Utilitzeu les etiquetes de la taula de la pàgina 20. 

19. Ja heu acabat la primera part de la definició de les propietats de les variables!!!  
Comproveu que la vostra finestra Variables Manager coincideix amb la següent: 
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Copiar les ordres de definició de les propietats de les variables a la finestra de sintaxi 
20. Aneu a la finestra Command, marqueu des de l’ordre label variable Pes "Pes (kg)" fins a l’última que és 

label values H5 dHn i amb el botó dret escolliu Copy per guardar-lo al porta-retalls.  

Polseu el botó  per obrir la finestra de sintaxi (.do) i enganxeu les ordres: 

  
 
Comproveu que les ordres són les següents: 
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21. Doneu un cop d’ull a les ordes de la finestra de sintaxi. Trobareu les següents ordres que estan (i s’han) 

d’escriure en minúscules: 

import excel 

label variable 

format 

label define 

label values 

Llegeig el fitxer Excel amb les dades. 
Assigna una etiqueta a la variable. 
Assigna un format a la variable. 
Defineix un conjunt d’etiquetes de valor (diccionari). 
Assigna un conjunt d’etiquetes de valor (diccionari) a la variable.  

 
 

 
 
 

3.3 Final d’una sessió de treball: desar les finestres de dades i sintaxi 
Un cop definides les propietats de les variables s’ha de desar la sintaxis i la informació de la taula de dades, que conté 
les dades amb les propietats de les variables. 
 
22. Des de la finestra de dades s’escull l’opció de menú File | Save As...  i a la finestra Stata Save data File se 

selecciona la carpeta (Tutorial Stata) on es desaran les dades, i s’escriu el nom del fitxer, Salut0; l’extensió 
(.dta) l’assigna automàticament Stata. Sortiu polsant Guardar. 

23. Al final de la finestra Review trobareu l’ordre de guardar les dades, però que no coincidirà exactament amb 
la vostra perquè l’adreça de la carpeta “Tutorial Stata” és pròpia del vostre ordinador: 

save "C:\Users\JMD\Google Drive\Tutorial Stata\Salut0.dta" 

Seleccioneu- la i amb el botó dret esculli l’opció Copy per enganxar-la al final del fitxer de sintaxi Salut.do. 

24. Esteu a la finestra de sintaxi que ja té el nom Salut.do que li hem posat al punt 5 (p. 20). Polseu  per desar 
el fitxer de sintaxis que conté les ordres. 

25. Sortiu d’Stata amb l’opció de menú File | Exit. Obriu la carpeta “Tutorial Stata” i comproveu que conté els 
fitxers: Salut.do i Salut0.dta. 

 
 
 

Final de la primera part 
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4 Creació de noves variables 
El fitxer Salut0.dta conté les variables originals recollides en el qüestionari, però en general per respondre les 
preguntes d’investigació de qualsevol estudi és necessari, a partir de les variables originals, crear noves variables 
que recullin els continguts d’aquestes preguntes o que permetin respondre-les amb més precisió. Per presentar 
els resultats del nostre estudi necessitem crear les variables següents: 
a) Descripció de la mostra 

Variable quantitativa Edat, a partir de les dates de naixement (DN) i de la data de resposta (DR). 
Variable categòrica CProv amb el codi de la província a partir del codi postal (CP). 
Variable numèrica Sexe a partir de la variable original cadena Sex. 

b) Anàlisi del consum de tabac 
Variable ordinal consum de tabac (H6) a partir de la variable original Tab. 
Variable binària hàbit de fumar (HabFum) a partir de la variable original Tab. 
Variable binària fumar abans dels 15 anys (F15) a partir de la variable original Tab. 

c) Anàlisi del pes 
Variable quantitativa amb l’índex de massa corporal (IMC) a partir de les variables originals Pes i Talla. 
Variable binària de sobrepes (Obs) a partir de la variable IMC. 
Variable ordinal nivell d’obesitat segons l’OMS (NivObs) a partir de la variable IMC. 

d) Anàlisi dels hàbits de salut 
Variable de recompte nHp amb el nombre d’hàbits positius practicats a partir de les variables H1, H2, H3 
Variable de recompte ItemMis amb el nombre d’ítems sense resposta a partir de les variables H1a H6 
Variables ordinals H4r H5r H6r amb la puntuació de cada ítem a partir de les variables H4, H5 i H6 
Variable quantitativa PT amb la puntuació de salut a partir de les variables H1, H2, H3, H4r, H5r, H6r. 
Variable binària hipertensió arterial (HTA) a partir de les variables originals PAS i PAD  (optatiu) 

Per crear noves variables a partir d’altres variables existents s’utilitza el menú Data que disposa de tres ordres 
bàsiques: generació (generate i replace), generació ampliada (egen) i recodificació (recode). 
Aquests ordres s’executen per a tots els subjectes de l’estudi, però a tots els quadres de diàleg de les ordres hi ha 
una pestanya que permet expressar una condició lògica per restringir el càlcul als subjectes que la compleixen. 
En aquest capítol aprendrem a crear totes aquestes variables. 
 

4.1 Nova sessió de treball: obrir les finestres de dades i de sintaxi 
Heu d’iniciar una nova sessió. Això comporta obrir el fitxer de dades Salut0.dta i també el fitxer de sintaxis 
Salut.do per completar-lo amb les ordres de creació de variables que s’executaran en aquest capítol. 

26. Obrir les dades. Doble clic sobre Salut0.dta o, si ja teniu obert 
Stata, escolliu l’opció File | Open..., o molt millor trieu l’opció 
File | Recent Datasets i escolliu Salut0.dta. 

 Una vegada obert el fitxer veureu la finetra principal d’Stata. 

  L’opció File | Recent Datasets habitual en aplicacions Windows 
 permet obrir fitxers utilitzats en sessions anteriors que no hagin 
 canviat de nom i/o de carpeta. 

Obrir la sintaxi. Polseu  per obrir una finestra de sintaxi (.do) buida. 
En aquesta finestra escolliu l’opció File | Open..., o molt millor trieu 
l’opció File | Recent Files i escolliu Salut.do. 
A continuació s’obrirà la finestra de sintaxi amb les ordres creades en el 
capítol anterior per afegir-hi les noves ordres que es crearan a la sessió 
actual 
 
 
 
 

Obrir la llista i seleccionar Salut0.dta 
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4.2 Creació i modificació d’una variable a partir d’una expressió aritmètica 
(generate i replace) 
Permet crear una nova variable (generate) o modificar una variable que ja existeix (replace), a partir d’una 
expressió aritmètica en la qual poden intervenir variables, constants, operadors aritmètics i funcions. 
També permet crear una variable binària a partir d’una expressió lògica (la variable pren el valor 1 en els 
subjectes en què és veritable i 0 en els quals és falsa). 
 
Operacions aritmètiques: crear l’índex de massa corporal 
Crearem l’Índex de Massa Corporal, IMC, segons la fórmula: IMC (kg/m2) = Pes / Talla2, on el Pes s’expressa en 
kilograms i la Talla en metres. Recordeu que la talla s’ha registrat en centímetres. 

27. Escolliu l’opció de menú Data | Create or change data | Create new variable  per obrir el quadre de diàleg 
generate que permet definir el nom de la variable i l’expressió (fórmula) que volem escriure: 

 
 
Al quadre de text Variable 
name: s’escriu el nom de la 
variable que es vol crear o 
modificar. Deixerem el tipus 
float perqué IMC té decimals. 

Polseu Create ... per obrir  
el generador d’expressions 
(Expression builder). 
Ara heu d’escriure la fórmula. 
Començarem desplegant la llista 
de variables fent clic sobre la 
categoria: Variables. 
• Feu doble clic sobre Pes per 
passar-la al quadre de text del 
generador. 
• Polseu el símbol de dividir (/). 
• Polseu el doble parèntesis (  ) 
   ja que haureu de passar la talla  
   de cm a metres dividint per 100 
• Feu doble clic sobre Talla per 
   passar-la al quadre de text. 
• Polseu el símbol de dividir (/) 
   i introduïu 100. 
• Sortiu de dins del parèntesi fent 
   clic fora del parèntesi. 
• Polseu el símbol de potència (^) 
   i introduïu 2. 

 
Ja heu escrit la fórmula!  
Ha de coincidir amb la de la imatge 
superior. Sortiu polsant OK. 

La fórmula s’ha inserit en el quadre 
Specify a value or an expression.  
També l’hauríem pogut escriure 
directament en aquest quadre però 
s’eviten errors fent-ho mitjançant  
el generador d’expressions.  

Sortiu del quadre generate polsant 
OK. 
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28. Obriu la finestra de dades fent clic en el botó  de la barra d’eines per comprovar si la variable IMC s’ha 

creat correctament: 

 
Podeu comprovar que l’expressió anterior s’avalua per a cada subjecte i se li assigna el resultat de l’expressió. 
Fixeu-vos en el tercer subjecte que li falta el valor de la talla. Atès que l’expressió no es pot calcular el resultat és 
system missing (.). 

Què haig de fer si tinc un error en la 
fórmula i l’IMC s’ha calculat malament? 

S’ha d’esborrar la variable. 
A la finestra Variables seleccioneu IMC,  
obriu el menú contextual amb el botó dret  
del ratolí i escolliu l’opció: 

Drop Selected Variables 
Us preguntarà: Esteu segurs d’eliminar 
la variable IMC?  Contesteu Sí. 

Després d’eliminar la variable, corregiu  
la fórmula de l’IMC i torneu a executar  
l’ordre generate.  

 
 

29. Per acabar s’han de definir les propietats de la variable IMC. Podeu seguir el procediment de l’apartat 
“Definició de les propietats...” (p. 20), però és molt més senzill fer-ho a la finestra Variables.  
Seleccioneu IMC i a la finestra Properties escriviu la seva etiqueta. Encara que el més habitual és deixar el 
format general, donéu-li format fix de 4 dígits i 1 decimal. 
Polseu   per obrir el quadre Create format i escolliu el tipus Fixed numeric que permet indicar exactament 
els caràcters que ocupa i el nombre de decimals. El Total digits és 4 perquè la part entera ocupa 2 xifres, més 
el punt, més 1 decimal. A baix a l’esquerra indica que el format definit és %4.1f. El % indica format, 4 és 
l’espai total que ocupa, 1 les xifres decimals, i f indica que es un format fix numèric. Sortiu polsant OK. 

El format no modifica  
el valor d’IMC, però  
a la finestra de dades 
la variable IMC es 
presenta arrodonida  
a 1 decimal. 
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30. Finalment aneu a la finestra principal. A la part esquerra marqueu l’ordre de generació de la variable i les de les 

seves propietats, i amb el botó dret escolliu Copy per guardar-ho al porta-retalls.  

 
Aneu a la finestra de sintaxi (Salut.do) i enganxeu les noves ordres.  
Comproveu que són les següents. Hem afegit el comentari *Creació de l’IMC per facilitar la lectura de les 
ordres: 

 
 

Polseu   
per guardar  
el fitxer  
actualitzat. 
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Operacions aritmètiques: crear el codi de provincia  
La variable Codi Postal CP conté el Codi provincial: els dos primers dígits del codi postal indiquen la província 
a la qual pertany (ordenades alfabèticament i numerades seqüencialment a partir d’1: la província 1 és Àlaba, 2 
és Albacete, … fins a 52 Melilla). 
Algorisme: Si un nombre té 5 dígits i es volen obtenir els 2 primers començant per l’esquerra, s’ha de dividir el 
nombre per 1 seguit de tants 0 com xifres vulguem eliminar, en aquest cas 1000, de manera que la part sencera 
del resultat es correspon amb els 2 dígits que busquem. Després s’aplica la funció int que retorna aquesta part 
sencera. 
Per exemple, en el cas 132 té CP = 29720, si dividim entre 1000 obtindrem un número de 2 dígits que correspon 
al codi provincial:  

29720/1000 = 29.72   →   int(29720/1000) = 29  ← CProv 

31. Escolliu Data | Create or change data | Create new variable per obrir el quadre generate i polseu  per 
buidar-lo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Ja heu escrit la fórmula! Ha de coincidir amb la de la imatge superior.  
  Sortiu polsant OK per tornar a la finestra generate i polseu una altra vegada OK per obtenir la nova variable. 

• Escriviu CProv. 
• Canvieu a tipus a byte 
perquè el Codi postal és  
un enter menor de 100. 
 

• Polseu Create ... per obrir  
el generador d’expressions.  

• Feu clic a Functions
 
i escolliu Mathematical 

• Moveu la barra de desplaçament per  
   trobar la funció int. 
• Feu doble clic sobre int per passar-la  
   al quadre de text del generador. 

• Feu clic a Functions
 
per tancar la llista 

• Feu clic sobre Variables per obrir la llista de variables 
• Feu doble clic sobre CP per passar-la al quadre de text, 
   polseu el signe de dividir (/) i introduïu 1000. 
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32. Obriu la finestra de dades fent clic en el botó  de la barra d’eines per comprovar si la variable CProv s’ha 

creat correctament. 
Per acabar s’han de definir les seves propietats. A la finestra Variables Seleccioneu Cprov i a la finestra 
Properties escriviu la seva etiqueta. Deixeu-li format general: 

 

 La variable CProv és categòrica amb 52 categories (01: Àlaba; ...  52: Melilla). S’haurien de definir creant 
un diccionari, però per simplificar el Tutorial no el definirem.  

33. Finalment aneu a la finestra principal, marqueu l’ordre de generació de la variable i les de les seves propietats,  
i amb el botó dret escolliu Copy per guardar-lo al porta-retalls.  
Aneu a la finestra de sintaxi (.do) i enganxeu les ordres.  
Comproveu que són les següents. Hem afegit el comentari *Creació del Codi de província per facilitar la 
lectura de les ordres: 

 

 

Polseu   
per guardar  
el fitxer  
actualitzat. 
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Càlcul del temps transcorregut a partir de dues dates 
Les dates en Stata s’emmagatzemen internament amb el nombre de dies transcorreguts des de l’1 de gener de 
1960. 
Per exemple, el valor 0 representa el 01/01/1960, l’1 el 02/01/1960 ... etc.  
De la mateixa manera el valor −1 representa el 31/12/1959, el −2 el 30/12/1959 ... etc. 
Si donem format de temps a la variable que conté aquests nombres enters la visualitzarem en forma de dates. 
D’aquesta definició es dedueix que restant dues dates s’obté el temps transcorregut en dies. 
 

Unitats de mesura del temps transcorregut 
Per poder utilitzar el mes i l’any com a unitats de mesura del temps transcorregut és necessari definir la seva equi-
valència en dies. De les dues equivalències següents, l’estadística és la que s’utilitza en Ciències de la Salut: 
         Equivalència estadística:  1 any = 365.25 dies   1 mes = 30.4375 dies 
     Equivalència administrativa: 1 any = 360 dies   1 mes = 30 dies 

 Els càlculs estadístics amb temps (mitjanes, etc.) han de realitzar-se només amb temps decimals,  
    mai amb temps truncats. 

    

Funcions pel tractament de dates 
Moltes vegades és necessari treballar amb el dia, mes o any d’una data, o escriure una data constant que 
correspongui a un determinat dia, mes i any. Per això és necessari emprar funcions. 
A la finestra Expression builder, aquestes funcions estan en el grup Data and Time de la llista Category: 

mdy(M,D,Y) 

year(f
d
) 

month(f
d
) 

day(f
d
) 

dow(f
d
) 

A partir del mes, el dia i l’any numéric es retorna una data. 
Retorna l’any en quatre dígits de la data fd. 
Retorna el mes de la data f

d
. 

Retorna el dia de la data f
d
. 

Retorna el dia de la setmana de la data f
d
:  0: Diumenge;  1: Dilluns; ... 6: Dissabte. 

 
 
34. Calcular l’edat, en anys, dels subjectes de l’estudi. Per obtenir l’Edat dels subjectes el dia de resposta del 

questionari, cal restar la data de naixement (DN) de la data de resposta (DR) i dividir-ho per 365.25 per 
passar els dies a anys decimals.  

Escolliu Data | Create or change data | Create new variable per obrir el quadre generate,  i polseu  per 
buidar-lo. 

• Al quadre de text Variable name 
s’escriu Edat. Es deixa el tipus float 
perquè l’edat en anys té decimals. 

• Polseu Create ... per obrir el  
generador d’expressions. 

• Polseu el doble parèntesis (  ), i 
inseriu dins la diferència DR−DN 

• Sortiu de dins del parèntesi fent clic  
a fora, i polseu /365.25 

• Polseu OK per sortir. 

Comproveu que el vostre quadre 
coincideix amb el d’aquesta imatge → 
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35. Obriu la finestra de dades fent clic en el botó  de la barra d’eines per comprovar si la variable Edat s’ha 

creat correctament. 
Per acabar s’han de definir les seves propietats. A la finestra Variables Seleccioneu Edat i a la finestra 
Properties escriviu la seva etiqueta i donéu-li format fix de 6 dígits i 2 decimals: 

 

 L’edat del primer subjecte és de 71.03 anys. L’ensenya arrodonida a 2 decimals perquè té format %6.2f, 
però en el requadre superior hi ha el valor exacte 71.028061 emmagatzemat a la base de dades. Aquest és el 
valor que Stata farà servir per fer qualsevol càlcul. 

36. Finalment aneu a la finestra principal, marqueu l’ordre de generació de la variable i les de les seves propietats,  
i amb el botó dret escolliu Copy per guardar-lo al porta-retalls.  

Polseu el botó  per anar a la finestra de sintaxi (Salut.do) i enganxeu les ordres.  
Comproveu que són les següents. Hem afegit el comentari *Creació de l’Edat per facilitar la lectura de les 
ordres: 

 
 

Polseu   
per guardar  
el fitxer  
actualitzat. 
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L’ordre replace 
Si s’intenta modificar una variable que ja existeix amb l’ordre generate s’obté un missatge d’error. En aquest cas 
s’ha d’emprar l’ordre replace. 
Suposeu que a partir d’aquest moment s’hauran de fer llistat incloent la talla en metres i també altres operacions 
que necessiten que també estigui mesurada en metres. Per evitar de dividir-la cada vegada per 100, atès que 
originalment s’ha registrat en centímetres, passarem el contingut de la talla de centímetres a metres. 

37. Des de la finestra de dades escolliu Data | Create or change data | Change contents of variable per obrir 
el quadre replace.  
Veureu que és quasi idèntic  
al de generate, excepte  
que el nom de la variable 
s’escull desplegant la llista.  
Heu de tenir en compte  
que la variable escollida  
ja té definides propietats. 

Podeu emprar el botó Create ...  
o simplement escriure en el 
requadre l’expressió: 
                   Talla/100 

Sortiu polsant OK. 
 
 

A la finestra de dades veureu la talla en metres. Quan es fan aquest tipus de transformacions és habitual que 
es produeixi algun micro error. Podeu veure que el primer subjecte, enlloc de 1.69, té un 1 en el setè decimal. 
No oblideu de modificar les unitats de mesura a l’etiqueta de la variable, substituint cm per m: 

 
 
38. Finalment aneu a la finestra principal, marqueu les ordres replace i label variable  i amb el botó dret escolliu 

Copy per guardar-lo al porta-retalls.  
Aneu a la finestra de sintaxi (Salut.do) i abans d’enganxar les ordres afegiu el comentari *Passar la talla de 
cm. a metres per facilitar-ne la lectura: 
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4.3 Creació i modificació d’una variable binària a partir d’una expressió lògica 
(generate i replace) 
L’ordre generate crea una variable binària quan se li assigna una expressió lògica. La variable pren el valor 1 
en els subjectes en què l’expressió és veritable i 0 en els quals és falsa. 

Els conceptes que s’expliquen en aquest apartat són molt importants. 
  
Expressions lògiques 
Una expressió lògica es pot considerar com una variable interna que pren: 
 • valor 1 (veritat) si l’expressió és verdadera 
 • valor 0 (fals) si és falsa 
 • system missing si no es pot avaluar 

 La definició anterior assumeix una lògica trivalent, però Stata treballa amb lògica binaria o booleana,  
de manera que una expressió lògica només pot prendre els valor verdader (1) o fals (0).  
 
Les expressions lògiques intervenen  en la creació 
de variables binàries, en les transformacions de 
dades condicionals i en la selecció de subjectes. 
Es construeixen amb els operadors de relació i lògics 
resumits en aquest quadre. 
 
 
 
 
Una expressió lògica simple està formada per dues expressions aritmètiques i un operador de relació. Dues o 
més expressions lògiques simples es poden concatenar amb els operadors lògics & (AND)  i  | (OR).  
A continuació presentem tres exemples d’expressions lògiques en les quals intervenen la variable Tab [consum 
de tabac (c/d)], i l’índex de massa corporal definit com el quocient entre el pes (kg) i el quadrat de la talla (m): 

Condició de fumador: 

Tab > 0 

Condició de sobrepes: 

Pes/Talla^2 >= 25 

Condició de fumador amb sobrepes: 

Tab > 0   &   Pes/Talla^2 >= 25 
 

 
 
 
 
Comportament d’una expressió lògica en presència de valors desconeguts (missing) 
Quan Stata avalua expressions lògiques els valores desconeguts (.) són més grans que qualsevol valor numèric:  
un valor desconegut és un valor més gran que el màxim valor que pot prendre una variable numèrica. Així dons, 
Stata sempre resol una expressió lògica com verdadera (assignant-li el valor 1) o falsa (assignant-li el valor 0), 
inclús en presencia de valors desconeguts. 
 
Exemple: Condició de fumar abans dels 15 anys 

Són els subjectes que compleixen  
l’expressió lògica: EdatF < 15 
La variable EdatF té valores  
system missing (.) . 
Quan Stata avalua si aquests valors són > 15  
el resultat és verdader perquè internament  
són valors numèrics positius molt grans. 

Id EdatF 
Lògica trivalent Lògica booleana 

 EdatF < 15      Correcte Stata 
  79 
  84 
  91 
  92 
  97 
103 

16 
• 
• 
• 
. 

14 

0 
sysmis 
sysmis 
sysmis 
sysmis 

1 

(fals) 
(no avaluable) 
(no avaluable) 
(no avaluable) 
(no avaluable) 

(verdader) 

  0  (fals) 
  0  (fals) 
  0  (fals) 
  0  (fals) 
  0  (fals) 
  1  (verdader) 

Operadors de relació Botó Operadors lògics Botó 
Igual 

No igual 
Més petit 

Més petit o igual 
Més gran 

Més gran o igual  

== 
!= 
< 
<= 
> 
>= 

Intersecció  (AND)  
Reunió  (OR) 

Negació  (NOT) 

& 
| 

! 

Expressió 
aritmètica 

Operador 
de relació 

Expressió 
aritmètica Expressió lògica Expressió lògica 

Operador 
lògic 
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Creació d’una variable binària amb expressions lògiques simples 
El resultat d’una expressió lògica sempre és un nombre binari (0/1). Per evitar el cas anterior, que assigna valor 1 
(verdader) quan la variable implicada té valors desconeguts s’ha d’afegir la condició de que s’executi l’expressió 
lògica només quan la variable és inferior a system missing (< .). 

39. Crear la variable binaria F15 (fumar abans dels 15 anys) a partir de la variable EdatF, que registra l’edat 
d’inici de l’hàbit de fumar en anys complerts utilitzant una expressió lògica. 
Escolliu Data | Create or change data | Create new variable per obrir el quadre generate,  i polseu  per 
buidar-lo. 
• Al quadre de text Variable name s’escriu F15 i s’escull tipus byte perquè pren els valor 0/1. 
• Escriviu l’expressió lògica: EdatF < 15 (o polseu Create ... per escriure-la amb el generador d’expressions). 
• Obriu la pestanya if/in per restringir el generate als subjectes amb valors vàlids de l’edat d’inici de fumar. 

Escriviu la condició: EdatF < . (o polseu Create ... per escriure-la amb el generador d’expressions). 
Comproveu que el vostre quadre coincideix amb el d’aquesta imatge: 

 
 

 
 
 

• Polseu OK per sortir. 

Aneu a la finestra de dades per comprovar que la variable F15 s’ha creat correctament: 
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40. Definir les propietats de la variable binaria F15. 

Aneu a la finestra de dades i poseu-li com etiqueta Fumar abans dels 15 anys. 
Polseu  per definir el diccionari d’etiquetes. Aconsellem que el nom del diccionari amb les etiquetes Sí/No 
s’anomeni dSiNo per evocar el seu contingut. 
Si no recordeu com es crea un diccionari reviseu el punt 14 (p. 23). 
Una vegada creat el diccionari, desplegueu la llista i escolliu dSiNo. Immediatament la variable F15 
presentarà les etiquetes No/Sí enlloc dels valors 0/1:  

 
 
41. Finalment aneu a la finestra principal, marqueu l’ordre de generació de la variable i les de les seves propietats,  

i amb el botó dret escolliu Copy per guardar-lo al porta-retalls.  

Polseu el botó  per anar a la finestra de sintaxi (Salut.do), afegiu el comentari *Fumar abans dels 15 
anys per facilitar la lectura de les ordres, i enganxeu-les.  
Comproveu que són les següents: 

 

 

Polseu   
per guardar  
el fitxer  
actualitzat. 
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42. Crear la variable binaria HabitFum (Hàbit de fumar) a partir de la variable Tab que registra el nombre de 

cigarretes diàries dels subjectes, utilitzant una expressió lògica.  
Seguir el procediment emprat en els anteriors punts 40 a 42. 
L’expressió lògica de fumar és Tab > 0. Poseu-li l’etiqueta Hàbit de fumar, definiu el diccionari dHabiFum 
amb les categories: 1 Fumador i 0 No fumador i apliqueu-lo a la variable. 
Enganxeu l’ordre de generació de la variable i les de les seves propietats a la finestra de sintaxi, i comproveu 
que són les següents: 

 

 

Polseu   
per guardar  
el fitxer  
actualitzat. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
43. Crear la variable binaria Obs (Sobrepès), amb les categories 1: Sí  i 0: No, a partir de l’índex de massa 

corporal (IMC), utilitzant una expressió lògica. 
L’OMS considera que un adult té sobrepes si el seu IMC és igual o superior a 25. 
Seguiu el procediment emprat en els anteriors punts 40 a 42, però recordeu que ja existeix el diccionari 
d’etiquetes de valors dSiNo. 
Enganxeu l’ordre de generació de la variable i les de les seves propietats a la finestra de sintaxi, i comproveu 
que són les següents: 

 

 

Polseu   
per guardar  
el fitxer  
actualitzat. 
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4.4 Categorització de variables quantitatives 
Els procediments anteriors permeten transformar una variable quantitativa en binària a partir d’un punt de tall.  
El procediment general per categoritzar una variable quantitativa és realitzar una partició en el conjunt de tots 
els valors de la variable. 
 
Categoritzar l'índex de massa corporal 
A partir de la variable contínua Índex de massa corporal (kg/m2), l’OMS classifica els subjectes en las categories: 
infrapès, normopès, sobrepès i obesitat: 
 
 
 
 
Aquesta classificació es pot fer segons dos criteris: amb els llindars superiors inclosos o exclosos:  
 
        Llindar superior inclòs:  Si:                            IMC ≤ 18.5 →    1: Infrapès  
       Si:   IMC > 18.5  i   IMC ≤ 25 →    2: Normopès 
       Si:   IMC > 25     i   IMC ≤ 30 →    3: Sobrepès 
       Si:   IMC > 30    →    4: Obesitat 

        Llindar superior exclòs: Si:                          IMC < 18.5 →    1: Infrapès 
        (Classificació de l’OMS)  Si:   IMC ≥ 18.5  i   IMC < 25 →    2: Normopès 
       Si:   IMC ≥ 25     i   IMC < 30 →    3: Sobrepès 
       Si:   IMC ≥ 30    →    4: Obesitat 
 
Per crear la variable NivObs amb aquesta classificació, primer amb un generate es crea NivObs buida, amb 
valors sysmis per a tots els subjectes. A continuació els 4 valors es generen amb quatre ordres replace restringides 
als subjectes que compleixen cadascuna de les quatre anteriors condicions lògiques. 
 
44. Crear la variable NivObs (Nivell d’obesitat segons l’OMS) amb les quatre categories definides a la taula 

anterior a partir de l’índex de massa corporal (IMC), utilitzant expressions lògiques. 
Com sempre ho faren des de la finestra de dades per anar veient l’efecte de les ordres de generació. 
Escolliu Data | Create or change data | Create new variable per obrir el quadre del generate, i polseu  
per buidar-lo. 

 
• Al quadre Variable name poseu NivObs 

i esculliu tipus byte perquè prendrà només 
valors d’1 a 4. 

• A Contens of variable escolliu l’opció:  
Fill with missing data per crear-la buida. 

 
 
 
Sortiu polsant OK. 

Comproveu a la finestre de les dades que 
l’última variable és NivObs amb valors  
sysmiss (.) per a tots els subjectes. 

 

  18.5  25  30           ← IMC (kg/m2) 

Infrapès Normopès Sobrepès Obesitat 

40 de 77 Tutorial d’Stata  
 © 2014, JM Domènech  



 
 

Escolliu Data | Create or change data | Change contens of variable per obrir replace, polseu  per buidar 
el quadre. 

S’ha de crear la categoria 1  
pels subjectes amb IMC < 18.5  
 
 
 Escolliu NivObs 
  

 Assigneu-li valor 1 
 

 

 

A la pestanya if/in escriviu  
la condició lògica IMC < 18.5 
directament al requadre  
o, per evitar errors, obriu  
el generador d’expressions  
polsant Create...  

 

Una vegada dins el generador 
d’expressions, desplegueu la llista  
de variables escollint la categoria 
Variables, i escriviu l’expressió  
lògica utilitzant els botons de les  
xifres, dels operadors  aritmètics  
i dels lògics. 
Sortiu del generador 
d’expressions polsante OK. 

 

Sortiu del replace  polsant 
Submit per deixar obert el 
quadre. 

 
Comproveu a la finestra de  
les dades que al subjecte amb 
IMC=17.6 se li ha assignat  
el valor 1. 

 
 
 
Repetiu aquest procés per crear la resta de categories (2, 3 i 4) de la variable NivObs. Podeu emprar el 
generador d’expressions per construir les condicions lògiques o escriule-les directament al requadre de 
l’expressió. Aneu a la finestra de dades per comprovar que la variable NivObs s’ha creat correctament: 

 

OR AND NOT 
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45. Definir les propietats de la variable categòrica NivObs. 

Aneu a la finestra de dades i poseu-li com etiqueta Nivell d’obesitat segons l’OMS. 
Polseu  per definir el diccionari d’etiquetes amb el nom dNivObs. Si no recordeu com es crea un diccionari 
reviseu el punt 14 (p. 23). Una vegada creat el diccionari, desplegueu la llista i escolliu dNivObs. 
Immediantament la variable NivObs presentarà les etiquetes Infrapes, Normopes, Sobrepes i Obesitat enlloc 
dels valors 1 a 4:  

 
46. Finalment aneu a la finestra principal, marqueu l’ordre de generació de la variable i les de les seves propietats,  

i amb el botó dret escolliu Copy per guardar-lo al porta-retalls.  

Polseu el botó  per anar a la finestra de sintaxi (Salut.do), afegiu el comentari * Nivell d’obesitat segons 
l’OMS per facilitar la lectura de les ordres, i enganxeu-les.  
Comproveu que són les següents: 

 

 

Polseu   
per guardar  
el fitxer  
actualitzat. 
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4.5 Recodificar variables numèriques (recode) 
L’ordre recode canvia els valors d’una o més variables numèriques per uns altres valors que han de tenir el mateix 
format que els valors originals. 
L’opció generate primer copia la variable original i després la recodifica en una nova variable. 
 
Expressar una llista de valors 
Stata fa servir la barra inclinada (/) per indicar un rang de valors consecutius, la paraula clau min per indicar el 
mínim valor i max per el valor màxim de la variable que no és missing, i la paraula clau missing per indicar els 
valors desconeguts. 
       Exemples: 1/5  Des del valor 1 fins al 5 
   min/5  Des del mínim valor fins al 5 
   9/max  Des del valor 9 fins al més gran (no inclou els valors missing) 
   missing  Tots els valors desconeguts (missing) 
 
Recodificació d’una variable continua amb valors discrets 
Per completar els ítems sobre hàbits de salut ens falta crear la variable H6 (Consum de tabac), a partir de la 
variable Tab (Consum de tabac en c/d), segons la següent categorització: 
     Fumar entre 0 i 5 c/d: →    1: Baix 
     Fumar entre 6 i 15 c/d: →    2: Mig 
     Fumar 16 o més c/d: →    3: Alt 
 
47. Ara crearem la variable H6. A la finestra de les dades escolliu l’opció de menú: 

Data | Create or change data | Other variable-transformation commands | Recode categorical variable 
 
Per no oblidar que voleu crear una nova variable,  
primer aneu a la pestanya Options i al requadre  
Generate new variables escriviu H6 
 
 
• Desplegueu la llista de variables  

i escolliu Tab. 

•  En el requadre Required  
s’escriu la primera regla  
de recodificació 0/5 = 1  
que indica canviar els  
valors 0 a 5 pel valor 1.  
(Si desplegueu la llista trobareu  
un conjunt d’exemples) 

 • En el requadre Optional  
s’escriu la segona regla  
de recodificació 6/15 = 2 

• En el següent requadre  
s’escriu la tercera regla  
de recodificació 16/max = 3 

• En el següent requadre  
s’escriu l’última regla  
de recodificació else = . 
que assigna valor sysmis  
a la resta de valors. 

 

. 
 
Sortiu del quadre del Recode 
polsant OK. 
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48. Comproveu a la finestra de les dades si la variable H6 s’ha creat correctament: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la finestra Properties poseu-li com etiqueta Consum de tabac. 
Desplegueu la llista Value Label i escolliu el diccionari dHn.  
Immediatament la variable H6 presentarà les etiquetes Baix / Mig / Alt 
en lloc dels valors 1; 2 i 3.  

 
 
49. Finalment aneu a la finestra principal, marqueu l’ordre de generació de la variable i les de les seves propietats,  

i amb el botó dret escolliu Copy per guardar-lo al porta-retalls.  

Polseu el botó  per anar a la finestra de sintaxi (Salut.do), afegiu el comentari *Consum de tabac per 
facilitar la lectura de les ordres, i enganxeu-les.  
Comproveu que són les següents: 

 

 

Polseu   
per guardar  
el fitxer  
actualitzat. 
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4.6 Recodificar variables cadena (encode) 
L’ordre encode canvia els valors d’una variable cadena, ordenats de forma ascendent, a nombres seqüencials  
(1; 2; 3;...) que es guarden en una nova variable. Per exemple, si recodifiquem la variable Sex (F/M) en la 
variable Sexe de forma automàtica, el valor F es convertirà en 1 i el valor M en 2. 
Es poden personalitzar els valors assignats a la nova variable fent servir un diccionari d’etiquetes de valor que s’ha 
de definir prèviament. Per exemple, si es vol recodificar la variable Sex en la variable Sexe, transformant el valor F 
en 1 i el valor M en 0, s’haurà de crear un diccionari amb aquestes equivalències. 
Aquesta “feinada” s’ha de fer quan no s’ha tingut en compte la recomanació de que és preferible utilitzar 
sempre codis numèrics, perquè facilita el posterior tractament de les variables (pàg. 5). 

Recodificació de la variable Sexe 
Recodificar la variable Sex en la variable Sexe transformant el valor F en 1 i el valor M en 0. 
50. Primer heu d’anar a la finestra de dades per crear el diccionari dSex.  Si no recordeu com es crea un diccio-

nari reviseu el punt 14 (p. 23). 
Polseu  per crear el diccionari. Assigneu al valor 1 l’etiqueta F, i al valor 0 l’etiqueta M. 
Ara heu d’obrir el quadre de l’ordre encode. Seleccionem l’opció de menú;  

Data | Create or change data | Other variable-transformation commands | Encode value label from 
string variable...  

 
 

• Desplegueu la llista de variables  
i escolliu Sex. 

•  En el requadre New-numeric variable 
s’escriu Sexe. 

 
•  En el requadre Specify value label 

name s’escriu dSex que és el nom  
del diccionari amb les equivalències. 

 
Sortiu de l’encode polsant OK. 

 
Comproveu a la finestra de les dades si  
la variable Sexe s’ha creat correctament:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la finestra Properties poseu-li com etiqueta Sexe. Polseu  per crear el diccionari dSexe amb les etiquetes 
Masculí / Femení  i apliqueu el diccionari. Immediatament la variable Sexe presentarà aquestes etiquetes. 
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Elimineu la variable Sex perquè ara és redundant. 
Marqueu-la, feu clic amb el botó dret del ratolí i escolliu l’opció 
Drop Selected Variables. 

 
51. Finalment aneu a la finestra principal, marqueu l’ordre de generació de la variable, les de les seves propietats,  

i l’ordre d’eliminar la variable Sex, i amb el botó dret escolliu Copy per guardar-lo al porta-retalls.  
Aneu a la finestra de sintaxi (.do), afegiu el comentari *Sexe numèric per facilitar la lectura de les ordres, i 
enganxeu-les. Comproveu que són les següents: 

 
 

Polseu   
per guardar  
el fitxer  
actualitzat. 

 
 
 
 
 
 

 
 

4.7 Creació de variables mitjançant funcions de fila (egen) 
Aquestes funcions, disponibles en l’ordre egen (extensions to generate), reben com a paràmetres un conjunt de 
variables i, per a cada subjecte, donen com a resultat un estadístic (mitjana, suma, mínim. màxim, etc.) o el 
resultat d’un recompte (nombre de valors vàlids o desconeguts, etc.). 
La següent finestra de dades n’és un exemple. Són les dades d’una intervenció per millorar els hàbits alimentaris 
de pacients amb sobrepès i obesitat, en la que s’ha registrat l’índex de massa corporal a l’inici (IMC0) i en els 
quatre seguiments (IMC1 a IMC4).  
El menú Data > Create or change data > Create new variable (extended) genera les següents ordres que creen 
les variables IMCmean (mitjana dels IMC registrats), IMCmin (valor més baix de l’IMC) i SegMis (nombre de 
seguiments sense valor):  

egen IMCmean= rowmean(IMC0 IMC1 IMC2 IMC3 IMC4) 

egen IMCmin = rowmin (IMC0 IMC1 IMC2 IMC3 IMC4) 

egen SegMis = rowmiss(IMC0 IMC1 IMC2 IMC3 IMC4) 

 
Així, per l’últim subjecte (Id=5), la mitjana dels cinc IMC és 30.85 kg/m2, l’IMC més baix és 29.6 kg/m2, i hi ha 
1 seguiment en el que no s’ha registrat l’IMC. 
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Funcions de fila més usuals de l’ordre egen  

Funcions estadístiques  

rowtotal(varlist) 
 

rowtotal(varlist), missing 

Suma dels valors de les variables per a cada fila (subjecte).  
Si tots els valors són missing la suma dóna 0, però si s’afegeix 
l’opció missing el resultat de la suma és missing.   

rowmean(varlist) Mitjana dels valors de les variables per a cada fila (subjecte) 
rowmin(varlist) Valor mínim dels valors de les variables per a cada fila (subjecte) 
rowmax(varlist) Valor màxim dels valors de les variables per a cada fila (subjecte) 

Comptar valors perduts  

rowmiss(varlist) Nombre de variables amb valors missing per a cada fila 
rownonmiss(varlist) Nombre de variables amb valors vàlids per a cada fila 

 

Comptar valors enters  

anycount(varlist), values(integer numlist) Nombre de variables amb valor igual a un dels valors  
de la llista.  Retorna 0 si no coincideix cap valor. 

anymatch(varlist), values(integer numlist) Retorna el valor 1 si el valor d’alguna de les variables 
coincideix amb algun dels valors de llista. 
Retorna el valor 0 en cas contrari. 

 

52. Crear la variable nHP amb el nombre d’hàbits positius que es practiquen de forma ocasional o habitual.  
Per això haurem de comptar quantes de les variables H1, H2 i H3 tenen valor 1 (ocasional) o 2 (habitual). 
A la finestra de les dades escolliu el menú: Data | Create or change data | Create new variable (extended). 

 

Escolliu la funció:  
Any count 

Al quadre Generate 
variable escriviu: nHp 

Obriu la llista Variables 
i escolliu: H1 H2 H3 

 

 

Al quadre Integer 
number list escriviu 
els valors: 1  2 

Sortiu polsant OK. 
 
Comproveu a la finestra de les dades si la variable nHp s’ha creat correctament i assigneu-li les propietats. 
Només heu de poseu-li com etiqueta Nombre d’hàbits positius practicats. 
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53. Finalment aneu a la finestra principal, marqueu l’ordre de generació de la variable i les de les seves propietats,  
i amb el botó dret escolliu Copy per guardar-lo al porta-retalls.  

Polseu el botó  per anar a la finestra de sintaxi (.do), afegiu el comentari *Hàbits positius practicats per 
facilitar la lectura de les ordres, i enganxeu-les. Comproveu que són les següents: 

 

 

Polseu   
per guardar  
el fitxer  
actualitzat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

54. Crear la variable ItemMis amb el nombre d’ítems sense resposta. A la finestra de les dades escolliu el menú: 
Data | Create or change data | Create new variable (extended). 
 

Escolliu la funció:  
Row number of 
missing 

Al quadre Generate 
variable escriviu: 
ItemMis 

Escolliu tipus Byte 

Obriu la llista 
Variables i escolliu: 
H1 H2 H3 H4 H5 H6 

 

Sortiu polsant OK. 
 

Comproveu a la finestra de les dades si la variable ItemMis s’ha creat correctament i assigneu-li les propietats. 
Només heu de posar-li l’etiqueta Nombre d’ítems sense resposta. 
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Finalment aneu a la finestra principal, marqueu l’ordre de generació de la variable i les de les seves propietats,  
i amb el botó dret escolliu Copy per guardar-lo al porta-retalls.  

Polseu el botó  per anar a la finestra de sintaxi (.do), afegiu el comentari *Ítems sense resposta per 
facilitar la lectura de les ordres, i enganxeu-les. Comproveu que són les següents: 

 

 

Polseu   
per guardar  
el fitxer  
actualitzat. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.8 Correcció d’un qüestionari: creació de la puntuació de salut 
El procediment que s’explica en aquest exercici és el d’elecció  per obtenir la puntuació total de qualsevol escala 
(qualitat de vida, satisfacció, etc.) o test (alcoholisme, depressió, ansietat, etc.). 
Es tracta de crear, a partir dels ítems sobre hàbits de salut (H1 a H6), una nova variable PT (Puntuació salut) que 
contingui una puntuació quantitativa sobre com de saludable és l’estil de vida dels subjectes. Per això es decideix 
assignar a cada categoria d’H1 a H6 una puntuació segons els criteris que s’especifiquen en aquesta taula: 

 No s’ha de confondre  
el codi d’una resposta  
amb els punts assignats 
a aquesta resposta. 
La puntuació dels ítems  
H1 a H3 coincideix amb  
els codis, però la dels ítems 
H4 a H6 funciona de forma 
inversa als codis. 

La puntuació mínima que es pot obtenir amb aquesta escala és 0 punts: és el cas dels subjectes amb els pitjors 
hàbits de salut. La puntuació màxima és 12 punts: l’obtenen els subjectes que contesten tots els ítems en el sentit 
màxim de salut (2 punts per ítem). Les puntuacions intermèdies donen idea de com de bons són els hàbits dels 
subjectes.  
 
Per exemple, la puntuació  del subjecte 
103 es calcula tal i com indica la taula: 

PT = 0+1+2+2+1+2 =  7 punts 
 

Aquest subjecte ha respost els 6 ítems, però en qüestionaris autoadministrats el més habitual és trobar subjectes 
que deixin ítems per respondre. 
 
Per exemple, la puntuació del subjecte 91 
es calcula tal i com indica la taula, però ha 
deixat 1 ítem sense respondre.  
 
S’observa que tots els hàbits del subjecte 91 són en sentit de salut (cadascun d’ells contribueix amb 2 punts), però 
ha obtingut només 10 punts perquè ha deixat H2 sense contestar: aquesta forma de calcular la puntuació total 
equival a assignar 0 punts als ítems sense resposta, com si els hagués contestat en el sentit de “no salut”. 

Qüestionari sobre hàbits de salut: codis de resposta i valor de la puntuació 

  Hàbits positius 
 H1: Pràctica esportiva 
 H2: Dieta equilibrada 
 H3: Descans regular 
 (0) Mai =  0 punts 
 (1) Ocasional  =  1 punt 
 (2) Habitual =  2 punts 

 Hàbits negatius 
 H4: Consum d’alcohol 
 H5: Consum de cafeïna 
 H6: Consum de tabac 
 (1) Baix =  2 punts 
 (2) Mig =  1 punt 
 (3) Alt =  0 punts 

Correcció manual del qüestionari del subjecte 103: 
 H1 H2 H3 H4 H5 H6 Total 

Resposta 0 1 2 1 3 1  
Puntuació 0 1 2 2 0 2 7 

Correcció manual del qüestionari del subjecte 91: 
 H1 H2 H3 H4 H5 H6 Total 

Resposta 2 . 2 1 1 1  
Puntuació 2  2 2 2 2 10 
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Un exemple que il·lustra el problema dels ítems sense respondre 
S’ha aplicat un test de depressió que té 30 ítems i cada ítem respost en sentit patològic contribueix amb 1 punt. 
El punt de tall a partir del qual es considera probable una síndrome depressiva és 19 punts.  
Suposeu que un subjecte ha obtingut 16 punts, que descarta la possibilitat de presentar depressió. No obstant això, 
aquest subjecte ha deixat 10 ítems sense respondre (una tercera part del test), per tant, si hagués respost aquests 
ítems en el mateix sentit que els altres obtindria una puntuació molt superior al punt de tall 19 i se li hagués 
detectat una possible síndrome depressiva. 
Aquest exemple evidencia l’absoluta necessitat de corregir la puntuació total quan hi hagi ítems sense respondre. 
Els algorismes informàtics per crear la puntuació d’un test sempre han d’incloure aquesta correcció perquè en 
els tests autoadministrats és freqüent que els subjectes deixin ítems sense respondre. 
 
Com es fa la correcció per ítems sense resposta? 
Hauria de constar en el manual d’administració de l’instrument però no és habitual trobar-ho. El procediment més 
acceptat consisteix a realitzar aquests dos passos: 

1. Posar un punt de tall en el nombre d’ítems sense respondre a partir del qual s’invalida la prova. Malgrat que 
per a molts és massa lax, la comunitat científica l’acostuma a situar en el 50%, però també al 75%. 

2. Si el nombre d’ítems contestats és superior al punt de tall establert, s’ha d’imputar a cada ítem no contestat 
una puntuació calculada segons un cert algorisme que hauria d’estar especificat en el manual de la prova. 

Si l’algorisme d’imputació no està especificat, però és raonable la hipòtesi de que els hauria contestat en el mateix 
sentit que els altres, un algorisme senzill és assignar a cada ítem no contestat la puntuació mitjana dels ítems 
contestats. Es formalitza de la següent manera: 
Si K designa el nombre total d’ítems del test, ItemMis el nombre d’ítems sense resposta, PTnc la puntuació 
total sense comptabilitzar els ítems sense resposta i PT la puntuació total corregida, a cada ítem no respost pel 
subjecte se li assigna la puntuació mitjana:  

PTnc / (K−ItemMis) 
A l’exemple del test de depressió de 30 ítems, el subjecte amb puntuació 16 que ha deixat 10 ítems sense 
respondre, té una puntuació mitjana per ítem respost de 0.8 punts/ítem:  

PTnc / (K−ItemMis) = 16 / (30−10) = 16/20 = 0.8 punts/ítem 
Si s’assigna a cada ítem no respost aquesta puntuació mitjana, la puntuació total corregida PT s’obté multiplicant 
la puntuació mitjana pel nombre total d’ítems: 

PT = K × [PTnc / (K−ItemMis) ] 
Observeu que si no hi ha cap ítem sense resposta ItemMis=0 i per tant PT no es corregeix ja que multiplica per K 
i després es divideix per K. 
Continuant amb l’exemple del test amb 30 ítems, la puntuació total corregida PT del subjecte amb 16 punts que 
ha deixat 10 ítems sense contestar, val:  

PT = K × [PTnc / (K−ItemMis) ] = 30  ×  0.8 = 24 punts 
Observeu que aquesta fórmula equival a afegir, als 16 punts obtinguts, 0.8 punts per cadascun dels 10 ítems sense 
resposta: 

PT = 16 + 10  ×  0.8 = 16 +  8 = 24 punts 

A continuació aplicarem aquests conceptes per calcular la puntuació total de l’escala de Salut, encara que en 
aquest cas la hipòtesi de contestar-los en el mateix sentit és qüestionable perquè els ítems són hàbit de salut i no 
tots els hàbits es practiquen amb la mateixa freqüència. 
 
 
 
 
Algorisme per calcular la puntuació total 
Hi ha diferents procediments per calcular PT, però el d’elecció és recodificar els ítems de manera que els codis 
coincideixin amb la puntuació de cada resposta i després calcular la puntuació total sumant tots els ítems. 
El fet que cada ítem contingui la seva puntuació permet aplicar directament a la matriu d’ítems les tècniques 
psicomètriques per validar el test (anàlisi d’ítems, càlculs de consistència interna, etc.). 
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Càlcul de la puntuació de salut  
Aplicarem els conceptes exposats per calcular la puntuació PT que cada subjecte ha obtingut a l’escala de salut. 
El punt de tall per invalidar l’escala el situarem en el 75%. Això equival a contestar com a mínim 5 ítems o a 
admetre 1 ítem sense respondre, ja que si es responen 4 ítems representaria només el 67% (4/6=0.67). 
En primer lloc es recodifiquen els 3 hàbits negatius H4, H5 i H6 en 3 noves variables H4r, H5r i H6r en les quals 
els codis coincideixin amb les puntuacions. La recodificació no es realitza sobre les mateixes variables per 
evitar els errors que es produirien si per qualsevol raó s’executés més d’una vegada l’ordre recode: 

recode H4 H5 H6 (1=2 "Baix")(2=1 "Mig")(3=0 "Alt"), generate(H4r H5r H6r) label(dHNr) 

En segon lloc calcularem la puntuació obtinguda sumant els 6 ítems amb la restricció que per realitzar la suma 
s’admet com a màxim 1 valor missing: 

egen PT = rowtotal(H1 H2 H3 H4r H5r H6r) if ItemMis <= 1 

En tercer lloc aplicarem  a la variable PT la correcció per ítems no contestats utilitzant la variable ItemMis amb 
el nombre de valors desconeguts de cada subjecte i tenint en compte que l’escala té 6 ítems: 

replace PT = 6*PT / (6−ItemMis)   

 
55. Recodificar els tres hàbits negatius H4 H5 H6 en les variables H4r H5r H6r canviant els valors 1, 2 i 3 per 

les puntuacions de la taula de la pàgina 49, i assignar les etiquetes a les noves variables guardant-les amb el 
nom dHnr (reviseu la pàg. 43 per recordar com el fa un recode).  

 Aneu a la finestra de les dades i escolliu l’opció de menú: 
Data | Create or change data | Other variable-transformation commands | Recode categorical variable 

Ompliu el quadre del recode segons les especificacions anteriors. Per definir les correspondències 
desplegueu una llista per veure els patrons que podeu fer servir per escriure la regla de recodificació. A la 
pestanya Options heu d’escriure els noms de les noves variables i el nom del diccionari de les etiquetes. 
Comproveu que coincideix amb la següent imatge: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sortiu polsant 
OK. 
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Comproveu a la finestra de les dades si les variables H4r H5r H6r s’han creat correctament i assigneu-li les 
propietats. Només heu de modificar les etiquetes de nom de variable. 

 
 
Com es pot obtenir la imatge anterior amb les variables a recodificar i recodificades juntes? 
Es marquen les variables que es volen amagar, es fa clic amb el botó dret del ratolí sobre el nom d’una 
d’aquestes variables i s’escull l’opció Hide Selected Variables. 
Per tornar-les a mostrar es fa clic amb el botó dret del ratolí sobre el nom de qualsevol variable i s’escull 
l’opció Show Entire Dataset. 

 

Finalment aneu a la finestra principal, marqueu l’ordre de generació de la variable i les de les seves propietats,  
i amb el botó dret escolliu Copy per guardar-lo al porta-retalls.  
Aneu a la finestra de sintaxi (.do), afegiu el comentari *Recodificar ítems hàbits negatius i enganxeu-les. 
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56. Crear la variable PT amb la puntuació obtinguda sumant els 6 ítems, i amb la restricció que per realitzar la 

suma s’admet com a màxim 1 valor missing. 
Aneu a la finestra de les dades i escolliu l’opció de menú: 

Data | Create or change data | Create new variable (extended). 
 

Escolliu la funció:  
Row number of missing 

Al quadre Generate 
variable escriviu: PT 

Obriu la llista Variables  
i escolliu:  
H1 H2 H3 H4r H5r H6r 

 
 
 
 
 
 
 
A la pestanya 
by/if/in 
heu d’escriure  
la restricció: 
 if ItemMis <= 1 

per calcular la 
suma només  
en els subjectes  
amb 1 missing 
com a màxim. 

Sortiu polsant 
OK. 

 

 
 

Comproveu a la finestra de les dades si la variable PT s’ha creat correctament i assigneu-li les propietats. 
Només cal assignar-li l’etiqueta de nom de variable: Puntuació de salut. 
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57. Finalment heu d’aplicar a la variable PT la correcció per ítems no contestats (pàgina 51) utilitzant la variable 

ItemMis amb el nombre de valors desconeguts de cada subjecte i tenint en compte que l’escala té 6 ítems. 
Des de la finestra de dades escolliu Data | Create or change data | Change contents of variable per obrir 
el quadre replace. 
 
Desplegueu la llista de 
variables i escolliu PT 
Podeu emprar el botó 
Create ...  
o escriure en el requadre 
l’expressió: 
 6*PT / (6−ItemMis) 

 

Sortiu polsant OK. 
 
 
 
 
 
 

Comproveu a la finestra de  
les dades si la variable PT  
s’ha modificat correctament  
fixant-vos en les puntuacions  
amb 1 ítem sense valor. 
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Aneu a la finestra principal, marqueu l’ordre de generació de la variable i les de les seves propietats,  
i amb el botó dret escolliu Copy per guardar-lo al porta-retalls.  
Aneu a la finestra de sintaxi (.do), afegiu el comentari *Puntuació total i enganxeu-les. 

 
 

Polseu   
per guardar  
el fitxer  
actualitzat. 

 
 
 
 

Tutorial d’Stata 55 de 77 
© 2014, JM Domenech  Última revisió: 22/04/2014 



 
4.9 Final de l’etapa de creació de variables: desar les finestres de dades  

i de sintaxi 
S’ha acabat la important etapa de preparació de les dades per a l’anàlisi estadística que correspon a la Fase 1 
(descrita en l’apartat  2.7, p. 18). 
Finalitzat el procés de creació de les variables necessàries per respondre les hipòtesis del nostre estudi, s’haurà de 
desar la taula de dades, que també inclou les propietats de les variables, amb el nom Salut.dta, i el fitxer de 
sintaxis amb el nom Salut.do. 
Per desar el contingut d’aquestes finestres repetiu el procés explicat a l’apartat 3.3 (p. 26). 

58. Des de la finestra de dades s’escull l’opció de menú File | Save As...  i a la finestra Stata Save data File se 
selecciona la carpeta (Tutorial Stata) on es desaran les dades, i s’escriu el nom del fitxer, Salut; l’extensió 
(.dta) l’assigna automàticament Stata. Sortiu polsant Guardar. 

59. Al final de la finestra Review trobareu l’ordre de guardar les dades, però que no coincidirà exactament amb 
la vostra perquè l’adreça de la carpeta “Tutorial Stata” és pròpia del vostre ordinador: 

save "C:\Users\JMD\Google Drive\Tutorial Stata\Salut.dta" 

Seleccioneu- la i amb el botó dret esculli l’opció Copy per enganxar-la al final del fitxer de sintaxi Salut.do. 

60. Esteu a la finestra de sintaxi que ja té el nom Salut.do que li heu posat al punt 5 (p. 20). Polseu  per desar 
el fitxer complet de sintaxis que conté totes les ordres. 

61. Sortiu d’Stata amb l’opció de menú File | Exit. Obriu la carpeta “Tutorial Stata” i comproveu que conté els 
fitxers: Salut.do i Salut.dta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10 Comprovació de la sintaxi 
S’ha acabat l’etapa de preparació de les dades per a l’anàlisi estadística (Fase 1), però abans de començar l’anàlisi  
estadística de les dades s’ha de comprovar que la sintaxi del fitxer Salut.do no conté cap error.  

Per a això, des d’Stata  s’ha d’obrir només el fitxer Salut.do i polsar  per executar-lo tot, i així comprovar que 
l’execució no produeix cap error i genera correctament els fitxers Salut0.dta i Salut.dta. Es cas de trobar un 
error s’ha de corregir i tornar a executar la sintaxi. 
Però com els fitxers Salut0.dta i Salut.dta ja existeixen les ordres save donarien un error. Per aquest motiu, s’ha 
d’afegir manualment al final de cada ordre save de la finestra de sintaxi l’opció replace: 

save "C:\...\Tutorial Stata\Salut0.dta", replace 

save "C:\...\Tutorial Stata\Salut0.dta", replace 

També donaria un error l’ordre import excel si la finestra de dades està plena. Per aquest motiu, s’ha d’afegir 
manualment al final de l’ordre import excel de la finestra de sintaxi l’opció clear. 

import excel "C:\...\Tutorial Stata\Salut.xlsx", sheet("Salut.xlsx") firstrow clear 

Quan la sintaxi sigui correcta a la finestra de resultats no apareixerà en vermell cap missatge d’error. 

62. Amb l’Stata tancat feu doble clic sobre el fitxer Salut.do. Ens situem a la finestra de sintaxi i afegiu manualment 
al final de l’ordre import excel l’opció clear. 
Cerqueu les ordres save i afegiu al final l’opció: , replace  (no oblideu la coma!). 
Polseu  per desar aquests canvies en el fitxer de sintaxis 
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63. Polseu  per executar totes les ordres. Aneu a la finestra de resultats i comproveu que l’execució no 

produeix cap error i que genera correctament els fitxers Salut0.dta i Salut.dta. 
La imatge de la finestra ha de coincidir amb la següent (excepte amb les adrecçes dels fitxers): 

 
  

64. Si apareixen errors, que Stata els escriu en vermell, els hem de localitzar i corregir-los. 
 

A continuació és aconsellable buidar la 
finestra de resultats per comprovar més 
fàcilment que els errors s’han corregit.  

Feu clic amb botó dret del ratolí sobre 
qualsevol punt de la finestra de resultats 
i escolliu l’opció Clear Results per 
buidar la finestra. 

 

 

 

 

65. Si continuen apareixent errors repetiu el procés del punt anterior. Si no trobeu cap error, deseu la finestra de 
sintaxi (Salut.do) i ja heu acabat! 
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4.11 Llistat de les ordres de lectura, definició de les propietats i generació de 
les variables per comprovar les hipòtesis de l’estudi 

 

import excel "C:\...\Tutorial Stata\Salut.xlsx", sheet("Salut.xlsx") firstrow clear 

*Definició de les propietats de les variables 
label variable Pes "Pes (kg)" 
label variable Talla "Alç�ada (cm)" 
label variable DN "Data de naixement" 
format %tdDD/nn/CCYY DN 
label variable DR "Data de resposta" 
format %tdDD/nn/CCYY DR 
label variable CP "Codi Postal" 
label variable PAS "Pressió arterial sistòlica (mmHg)" 
label variable PAD "Pressió arterial diastòlica (mmHg)" 
label variable Fuma "Fuma o ha fumat?" 
label define dFuma 0 "No fumador" 1 "Ex fumador" 2 "Fumador" 
label values Fuma dFuma 
label variable EdatF "Edat amb què� comen�çà a fumar (anys)" 
label variable Tab "Consum de tabac (c/d)" 
label define dHp 0 "Mai" 1 "Ocasional" 2 "Habitual" 
label define dHn 1 "Baix" 2 "Mig" 3 "Alt" 
label variable H1 "Pràctica esportiva" 
label values H1 dHp 
label variable H2 "Dieta equilibrada" 
label values H2 dHp 
label variable H3 "Descans regular" 
label values H3 dHp 
label variable H4 "Consum d'alcohol" 
label values H4 dHn 
label variable H5 "Consum de cafeïna" 
label values H5 dHn 

*Guardar el fitxer amb les dades de les variables originals 
save "C:\...\Tutorial Stata\Salut0.dta", replace 
 
*Creació de l'IMC 
generate IMC = Pes /( Talla /100)^2 
label variable IMC "Índex de massa corporal (kg/m2)" 
format %4.1f IMC 

*Creació del Codi de província 
generate byte CProv = int( CP /1000) 
label variable CProv "Codi de la província" 

*Creació de l’Edat 
generate Edat = ( DR - DN )/365.25 
label variable Edat "Edat (anys)" 
format %6.2f Edat 
*Passar la talla de cm. a metres 
replace Talla = Talla/100 
label variable Talla "Alç�ada (m)" 

*Fumar abans dels 15 anys. 
generate byte F15 = EdatF < 15 if EdatF < . 
label variable F15 "Fumar abans dels 15 anys" 
label define dSiNo 1 "Sí" 0 "No" 
label values F15 dSiNo 
*Hàbit de fumar 

generate byte HabitFum = Tab > 0 if Tab < . 
label variable HabitFum "Hàbit de fumar" 
label define dHabitFum 1 "Fuma" 0 "No fuma" 
label values HabitFum dHabitFum 

continua ... 
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... continuació 

*Sobrepes 
generate byte Obs = IMC >= 25 if IMC < . 
label variable Obs "Sobrepes" 
label values Obs dSiNo 

*Nivell d'obesitat segons l'OMS 
generate byte NivObs = . 
replace NivObs = 1 if IMC < 18.5 
replace NivObs = 2 if IMC >= 18.5  &  IMC < 25 
replace NivObs = 3 if IMC >= 25  &  IMC < 30 
replace NivObs = 4 if IMC >= 30 
label variable NivObs "Nivell d'obesitat segons l'OMS" 
label define dNivObs 1 "Infrapes" 2 "Normopes" 3 "Sobrepes" 4 "Obesitat" 
label values NivObs dNivObs 

*Consum de tabac 
recode Tab 0/5 = 1 6/15 = 2 16/max = 3 else = ., generate(H6) 
label variable H6 "Consum de tabac" 
label values H6 dHn 

*Sexe numèric 
label define dSex 0 "M" 1 "F" 
encode Sex, generate(Sexe) label(dSex) 
label variable Sexe "Sexe" 
label define dSexe 0 "Masculí" 1 "Femení" 
label values Sexe dSexe 
drop Sex 

*Hàbits positius practicats 
egen byte nHp = anycount(H1 H2 H3), values(1 2) 
label variable nHp "Nombre d'hàbits positius practicats" 

*Nombre d'ítems sense resposta 
egen byte ItemMis = rowmiss(H1 H2 H3 H4 H5 H6) 
label variable ItemMis "Nombre d'ítems sense resposta" 

*Recodificar ítems hàbits negatius 
recode H4 H5 H6 (1=2 "Baix")(2=1 "Mig")(3=0 "Alt"), generate(H4r H5r H6r) label(dHnr) 
label variable H4r "Consum d'alcohol" 
label variable H5r "Consum de cafeïna" 
label variable H6r "Consum de tabac" 

*Puntuació total 
egen float PT = rowtotal(H1 H2 H3 H4r H5r H6r) if ItemMis <= 1 
label variable PT "Puntuació de salut" 
replace PT = 6* PT / (6- ItemMis) 
 
*Guardar el fitxer de dades amb les variables generades. 
save "C:\...\Tutorial Stata\Salut.dta", replace 

 
 

 
Fi de la Fase 1 
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5 Ordenació i selecció de registres 
 

5.1 Ordenació de registres (sort  i gsort) 
A vegades s’han d’ordenar els registres per generar un llistat amb les dades, i també algunes ordres necessiten 
que les dades estiguin ordenades segons un determinat criteri. 
Les ordenacions es poden realitzar en ordre ascendent (de l’A a la Z, o des del valor més baix al més alt), o en 
ordre descendent (de la Z a l’A, o des del valor més alt al més baix). 
L’ordre sort realitza ordenacions ascendents i la gsort permet que l’ordenació d’unes variables sigui ascendent i 
el de les variables a les que s’hi afegeix davant el signe menys (-) sigui descendent.  
Les ordres sort i gsort permeten ordenar per més d’una variable de forma jeràrquica. Així doncs, l’ordre: 

gsort Fuma -PAS 
primer ordena Fuma de forma ascendent (0: No fumador;  1: Ex fumador;  2: Fumador) i dins de cadascuna 
d’aquestes categories ordena el subjectes de més a menys pressió arterial sistòlica. 
 
66. Entreu a Stata, obriu el fitxer Salut.dta i comproveu que les dades s’han incorporat a la finestra de dades.  

No obriu el fitxer de sintaxis Salut.do perquè a partir d’aquest punt desarem les ordres en un nou arxiu 
(SalutE.do). 

67. Ordeneu els registres primer per Fuma en ordre ascendent, i dins dels subjectes del mateix sexe per pressió 
artarial sistòlica (PAS) en ordre descendent.  
Des de la finestra de dades, per veure l’efecte, seleccioneu: Data | Sort | Ascending and Descending sort 

 

 

 

En el quadre Variables  
desplegueu la llista i escolliu 
Fuma i PAS (en aquest ordre). 
Afegiu el signe menys davant  
del nom PAS per ordenar la 
variable de forma descendent. 
 
Sortiu polsant OK. 
 
 
Comproveu l’ordenació  
a la finestra de les dades  
i fixeu-vos que els valors 
missing s’ordenen al final:  
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68. Torneu a deixar els subjectes ordenats per l’identificador (Id) executant una nova ordre sort. 

 
69. Aneu a la finestra Review  seleccioneu les ordres use, gsort i sort, i amb el botó dret del ratolí escolliu 

l’opció Send to Do-file Editor per enganxar-la en un nou fitxer de sintaxi. 
S’obrirà una finestra amb les ordres emmagatzemades (l’adreça depèn d’on està la carpeta que conté el fitxer). 
Abans del gsort inseriu el comentari: *Ordenar les dades: 

 
 
70. Per evitar possibles pèrdues del treball que es va realitzant convé desar el contingut de la finestra. 

Obriu el menú: File | Save As..., escriviu el nom SalutE i polseu Guardar. Stata el desarà com SalutE.do. 

 
 

 
5.2 Listats de dades (list) 
És habitual fer llistats d’algunes variables per a tots els subjectes o només pels que compleixen una condició. 
L’ordre list permet fer llistats senzills. La pestanya by/if/in disponible en els quadres de diàleg de quasi totes 
les ordres d’Stata permet seleccionar els registres de la taula de dades sobre els que s’aplicarà l’ordre. 
 
71. Obtenir un llistat amb els ítems de salut incloent prèviament l’identificador i el sexe. 

Des de la finestra de resultats, per veure l’efecte, seleccioneu: Data | Describe data | List data 
• Desplegueu la llista de variables i escolliu Id Sexe H1 H2 H3 H4 H5 H6 
• Polseu Submit i s’obté el següent llistat: 

                                                                               
                               
                                       
                                        
                                     
                                     
                                                                               
  5.    97   Masculí         Mai   Ocasional         Mai    Alt    Mig    Mig  
  4.    92    Femení           .           .           .      .      .      .  
  3.    91         .    Habitual           .    Habitual   Baix   Baix   Baix  
  2.    84   Masculí         Mai   Ocasional         Mai      .   Baix      .  
  1.    79    Femení    Habitual         Mai    Habitual    Alt    Alt    Alt  
                                                                               
        Id      Sexe          H1          H2          H3     H4     H5     H6  
                                                                               

 

                                                                               
 52.   836   Masculí   Ocasional    Habitual         Mai    Alt    Mig    Mig  
 51.   813    Femení    Habitual    Habitual   Ocasional    Alt   Baix    Alt  
                                                                               
 50.   798    Femení   Ocasional   Ocasional         Mai   Baix   Baix   Baix  
 49.   792   Masculí   Ocasional   Ocasional    Habitual    Mig    Mig   Baix  
 48.   743   Masculí         Mai    Habitual    Habitual   Baix    Mig    Alt  
 47.   668   Masculí         Mai         Mai   Ocasional   Baix   Baix   Baix  
 46.   662   Masculí    Habitual         Mai    Habitual   Baix   Baix   Baix  
                                                                               
 45.   640   Masculí         Mai   Ocasional         Mai   Baix    Mig   Baix  

 
 

72. Ara heu de generar, només pels ex-fumadors, el llistat amb les mateixes variables però sense la numeració 
dels registres de l’esquerra, net (sense cap ratlla) i amb els valors dels codis enlloc de les etiquetes.  

• A la pestanya Main activeu  Do not list observation numbers 
• A la pestanya by/if/in escriviu la condició d’ex- fumador directament (Fuma == 1) o polseu Create ... per 
   escriure-la amb el generador d’expressions. 
• A la pestanya Options activeu  Force a clean table i  Display numeric codes rather than label values.  
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Sortiu polsant OK; s’obté el següent llistat: 

 
 
 
 
 
 
 
73. Aneu a la finestra Review  seleccioneu les ordres list, i amb el botó dret escolliu Copy per guardar-lo al 

porta-retalls. 
Aneu a la finestra de sintaxi (.do), afegiu el comentari *Llistar casos i enganxeu-les. 

 
 

Polseu   
per guardar  
el fitxer  
actualitzat. 

 
 
 
 
 
 

 

5.3 Copiar els resultats en un document Word 
Per copiar un resultat d’Stata a un document Word, s’ha de seleccionar marcant-lo amb el ratolí i obrir el menú 
contextual que ofereix quatre possibilitats de copiar-lo com es mostra a la imatge següent.  
Les opcions que més es fan servir són Copy, que el copia en un text sense format al que s’ha d’assignar una font 
d’espai fix, i Copy as Picture, que es copia com una imatge que es pot escalar a la mida desitjada. 
Les opcions Copy Table i CopyTable as HTLM  a vagades fallen quan es copia una taula complexa. 

74. Aneu al Word i obriu un document buit per copiar el llistat del punt anterior.  
Ajusteu la finestra de resultats al llistat que voleu copiar, marqueu amb el ratolí el resultat que voleu copiar, 
obriu el menú contextual (botó dret) i escolliu Copy per guardar-lo al porta-retalls.  
Aneu al document Word i enganxeu-lo. Per veure el resultat correctament heu d’assignar-li una lletra d’espai 
fix, per exemple, Courier New. 

  

    640      0    0    1    0    1    2    1  
    636      1    0    2    2    2    2    1  
    547      1    0    1    1    3    3    1  
    512      1    1    2    1    2    2    1  
    497      0    1    2    .    2    2    1  
    447      0    1    1    2    2    2    1  
    320      1    2    1    2    3    3    1  
    259      1    0    2    2    3    3    1  
    103      1    0    1    2    1    3    1  
     Id   Sexe   H1   H2   H3   H4   H5   H6  
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75. Torneu a marcar amb el ratolí el llistat, obriu el menú contextual i escolliu Copy as Picture per guardar-lo al 
porta-retalls.  
Aneu al document Word i enganxeu-lo. Veureu que és una imatge de qualitat que es pot escalar a la mida 
desitjada. 
Guardeu el document amb el nom Hàbits de salut i sortiu del Word. En el capítol següent l’obrirem per  
anar guardant els resultats de les anàlisis estadístiques. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Selecció i/o eliminació de registres 
La pestanya by/if/in disponible en els quadres de diàleg de quasi totes les ordres d’Stata permet seleccionar els 
registres de la taula de dades sobre els que s’aplicarà l’ordre. 
Volem crear un nou fitxer de dades només amb els fumadors. Per fer això a la pestanya by/if/in  seleccionaren 
els fumadors i guardarem les dades amb el nom SalutFum.dta. 
 
76. Des de la finestra de dades seleccioneu:  Data | Create or change data | Keep or drop observations 
 
 
 
 

• Escolliu Keep observations 
 
• Escriviu la condició de fumador 
directament (o polseu Create ... 
per escriure-la amb el generador 
d’expressions). 
No oblideu d’afegir Tab < .  
per excloure els subjectes  
amb valor Tab desconegut. 
 
 
 
• Polseu OK per sortir. 
 

Veureu a la finestra de dades que 
només queden els fumadors. 

 
77. Des de la finestra de dades s’escull l’opció de menú File | Save As...  i a la finestra Stata Save data File es 

selecciona la carpeta (Tutorial Stata) on es desaran les dades, i s’escriu el nom del fitxer SalutFum; 
l’extensió (.dta) l’assigna automàticament Stata. Sortiu polsant Guardar. 
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78. Aneu a la finestra Review  seleccioneu les ordres keep i save, i amb el botó dret escolliu Copy per guardar-lo 
al porta-retalls. 
Aneu a la finestra de sintaxi (.do), afegiu el comentari *Crear un fitxer de dades només amb els fumadors i 
enganxeu-les. 

 
 

Polseu   
per guardar  
el fitxer  
actualitzat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

79. Sortiu d’Stata amb l’opció de menú File | Exit.  
Aneu a la carpeta “Tutorial Stata” i comproveu que conté el fitxer SalutFum.dta. 
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6 Descripció de dades 
En aquest capítol es tractaran els diferents procediments estadístics de descripció de dades. 
 

6.1 Classificació de les ordres per descriure les dades 
En funció del tipus de variables (categòriques o quantitatives) i de si s’han de descriure en tota la població o en 
subpoblacions, tenim diferents ordres estadístiques disponibles: 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.2 Distribució de freqüencies d’una variable (tabulate i tab1) 
L’ordre tabulate ordena els valors de la variables especificada i produeix taules amb la freqüència i percentatge 
de cadascun dels seus valors. 
L’ordre tab1 genera les mateixes taules de freqüències però admet una llista de variables. 
 
80. Entreu a Stata, obriu el fitxer Salut.dta i comproveu  que les dades s’han incorporat a la finestra de dades.  

Heu d’obrir el fitxer SalutE.do. A la barra d’eines, polseu  per obrir una finestra de sintaxi buida i amb 
l’opció de menú File | Recent Files  escolliu SalutE.do. 

81. Volem descriure la variable ordinal Fuma incloent la categoria missing. 
Escolliu l’opció de menú Statistics | Summarizes, tables, and tests | Frequency tables | One-way table 
per obrir el quadre de diàleg: tabulate1 - One-way table. 
 
 
 
• Desplegueu la llista de 
variables i escolliu Fuma 
 
• Seleccioneu Treat missing 
values like other values  per 
incloure la categoria missing  
a la distribució de freqüències. 
 
• Polseu OK per sortir. 
 
 
 
 

A la finestra principal trobareu la  
distribució de freqüències de Fuma: 
Hi han 1 subjecte sense valor que  
representa un 1.92% del total. 
Però la distribució a publicar s’ha  
de demanar sense els missing ja que  
els percentatges de les 3 categories  
han de sumar 100. 

 

 Variables a descriure 
 Categòriques Quantitatives 

Descripció en el conjunt  
de la població 

tabulate one-way tabstat    summarize 

Descripció en  diferents 
subpoblacions 

tabulate two-way tabstat, by() 

      Total           52      100.00
                                                
          .            1        1.92      100.00
    Fumador           22       42.31       98.08
 Ex fumador            9       17.31       55.77
 No fumador           20       38.46       38.46
                                                
     fumat?        Freq.     Percent        Cum.
  Fuma o ha  
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82. Volem descriure la distribució de respostes dels hàbits positius de l’escala de salut. En aquest cas és més ràpid 
emprar l’ordre tab1. 
Escolliu: Statistics | Summarizes, tables, and tests | Frequency tables | Multiple one-way tables per obrir 
el quadre de diàleg: tab1-  Multiple one-way tables. 
 
 
 
• Desplegueu la llista 
de variables i escolliu 
H1 H2 H3 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Polseu OK per sortir. 
 
 
 
 

 

A la finestra principal trobareu les 
distribucions de freqüències. 
Són les que es publicarien ja que 
s’han exclòs els subjectes sense  
valor a cadascuna de les 3 variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Total           48      100.00
                                                
   Habitual           24       50.00      100.00
  Ocasional           14       29.17       50.00
        Mai           10       20.83       20.83
                                                
    regular        Freq.     Percent        Cum.
    Descans  

-> tabulation of H3  

      Total           48      100.00
                                                
   Habitual           16       33.33      100.00
  Ocasional           21       43.75       66.67
        Mai           11       22.92       22.92
                                                
equilibrada        Freq.     Percent        Cum.
      Dieta  

-> tabulation of H2  

      Total           51      100.00
                                                
   Habitual           12       23.53      100.00
  Ocasional           15       29.41       76.47
        Mai           24       47.06       47.06
                                                
  esportiva        Freq.     Percent        Cum.
   Pràctica  

-> tabulation of H1  
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83. A la finestra Review  seleccioneu les ordres use, tabulate i tab1, i amb el botó dret escolliu Copy per 
guardar-lo al porta-retalls. 
Aneu a la finestra de sintaxi (SalutE.do), afegiu el comentari *Descripció de variables i enganxeu-les. 

 
 

Polseu   
per guardar  
el fitxer  
actualitzat. 

 
 
 
 

 
 
 
Volem copiar el resultats de les distribucions de freqüències obtingudes en el document Hàbits de salut.docx. 
La distribució de la variable Fuma la copiarem com una taula i les dels hàbits de salut positius com imatges. 
 
84. Obriu el document Hàbits de salut.docx. 

A la finestra de resultats seleccioneu la taula amb la distribució de freqüències de la variable Fuma, obriu el 
menú contextual (botó dret) i escolliu Copy Table.  
Aneu al Word i enganxeu-la. Per convertir-la en taula l’heu de marcar, obrir el menú Insertar | Tablas  
i escollir l’opció Convertir texto en tabla. S’obrirá el quadre de diàleg reproduït a la següent imatge i heu 
d’escollir Autoajustar al contenido e indicar que el text està separat amb Tabulaciones.  
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Sortiu polsant Aceptar i veureu la següent taula: 

 
 

Ara heu de copiar les distribucions dels hàbits de salut positius com imatges.  
Ajusteu la finestra de resultats a les taules que voleu copiar, marqueu-les amb el ratolí, obriu el menú contextual 
(botó dret) i escolliu Copy as Picture per guardar-ho al porta-retalls.  
Aneu al document Word i enganxeu-les. Veureu que són imatges de qualitat que es poden escalar a la mida 
desitjada. 
Polseu  per guardar el document Word actualitzat. 

 
 

6.3 Descripció d’una variable categòrica per subpoblacions (tabulate) 
La manera més senzilla d’obtenir la distribució d’una variable categòrica en les subpoblacions definides per una 
altra variable, és construir una taula de contingència on les files representen les categories de la variable a 
descriure i les columnes les diferents subpoblacions. 
 
85. Volem descriure la distribució del Consum d’alcohol (H4) en funció del Sexe. Escolliu l’opció de menú:  

Statistics | Summaries, tables, and tests | Frequency tables | Two-way table with measures of association 
per obrir el quadre de diàleg: tabulate2. 
Desplegueu les llistes: a Row variable escolliu la variable a descriure H4 i a Column variable escolliu la 
variable Sexe que defineix les subpoblacions. Com a contingut de les caselles: Within-column relative 
frequencies. 
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Sortiu del quadre polsant OK.  
A la finestra principal trobareu una taula on la primera columna correspon a la distribució del consum 
d’alcohol en els homes i la segona en les dones: 

 
Aquesta estructura de descripció permet 
comparar fàcilment les dues distribucions: 
Els homes d’aquesta mostra es reparteixen 
uniformement en les tres categories.  
Les dones són similars als homes respecte  
a consum alt, però més del 50% informen  
consum baix. 

 

 

86. A la finestra Review  seleccioneu l’ordre tabulate, i amb el botó dret escolliu Copy per guardar-lo al porta-
retalls. 
Aneu a la finestra de sintaxi (SalutE.do), afegiu el comentari *Descripció d'una variable categòrica per 
subpoblacions i enganxeu-les. 

 
 

Polseu   
per guardar  
el fitxer  
actualitzat. 

 
 
 
 

 

87. Finalment heu de copiar la taula de la distribució del consum d’alcohol en funció del sexe com imatge al 
document Hàbits de salut.docx.  
Ajusteu la finestra de resultats a la taula que voleu copiar, marqueu-la amb el ratolí, obriu el menú contextual 
(botó dret) i escolliu Copy as Picture per guardar-la al porta-retalls.  
Aneu al document Word, enganxeu-la i ajusteu-la a la mida desitjada. Polseu  per guardar el document. 
. 

                100.00     100.00      100.00 
     Total          23         25          48 
                                             
                 30.43      32.00       31.25 
       Alt           7          8          15 
                                             
                 34.78      16.00       25.00 
       Mig           8          4          12 
                                             
                 34.78      52.00       43.75 
      Baix           8         13          21 
                                             
 d'alcohol     Masculí     Femení       Total
    Consum           Sexe
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6.4 Descripció de variables quantitatives (summarize i tabstat) 
Les variables quantitatives es resumeixen amb índexs fonamentats en moments (mitjana, desviació estàndard, 
asimetria i apuntament) i fonamentats en ordenacions (mediana, quartils i percentils). 
 
L’ordre summarize 
Aquesta ordre calcula els índexs bàsics (mitjana, desviació estàndard, mínim i màxim) i amb l’opció detail calcula 
tots els índexs fonamentats en moments, mediana, quartils  i alguns percentils. 
88. Volem descriure les variables Pes Talla IMC Edat PT.  Escolliu l’opció de menú: 

Statistics | Summaries, tables, and tests | Summary and descriptive statistics | Summary statistics 
 
 
 
 
Desplegueu la llista 
variables i escolliu: 
Pes Talla IMC Edat 
PT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sortiu polsant Submit. 
 
 
A la finestra principal 
trobareu la descripció 
ocupant cada variable 
només una línia. 
 

 
 
89. Obriu el quadre summarize, escolliu l’opció Display additional statistics i sortiu polsant OK. 
 

A la finestra principal  
trobareu la descripció  
amb tots els índex,  
i també els 4 valors  
més baixos i el 4  
més alts de l’IMC.  
. 

          PT          49    6.689796    2.232361          1         12
        Edat          50    66.59001    5.443692    53.7796   76.72827
         IMC          51    22.78275     2.94426   17.63681   35.12111
       Talla          51    1.728235    .0614721       1.59       1.89
         Pes          52    67.85192     9.78389       48.6      101.5
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

99%     35.12111       35.12111       Kurtosis       7.484354
95%     28.15311       28.30031       Skewness       1.768942
90%     26.12457       28.15311       Variance       8.668666
75%     24.47483       28.11121
                        Largest       Std. Dev.       2.94426
50%     21.59737                      Mean           22.78275

25%     21.07769       19.80437       Sum of Wgt.          51
10%     20.49992       19.78015       Obs                  51
 5%     19.78015        19.7404
 1%     17.63681       17.63681
      Percentiles      Smallest
                                                             
               Índex de massa corporal (kg/m2)
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90. A la finestra Review  seleccioneu les ordres summarize, i amb el botó dret escolliu Copy per guardar-lo al porta-
retalls.  
Aneu a la finestra de sintaxi (SalutE.do), afegiu el comentari *Descripció de variables quantitatives i 
enganxeu-les. 

 

Polseu   
per guardar  
el fitxer  
actualitzat. 

 
 
 

91. Finalment heu de copiar els resultats de les ordres summarize com imatge al document Hàbits de salut.docx.  
Ajusteu la finestra de resultats a cada resultat que voleu copiar, marqueu-lo amb el ratolí, obriu el menú 
contextual (botó dret) i escolliu Copy as Picture per guardar-lo al porta-retalls.  
Aneu al document Word, enganxeu-lo i doneu-li la mida desitjada. Polseu  per guardar el document. 

 
L’ordre tabstat 
Calcula tots els índex descriptius del conjunt de variables especificades, permetent triar els estadístics, l’ordre de 
presentació i algunes variants del format de la taula resultant. 
Els estadístics d’elecció són: nombre de valors vàlids, mínim, màxim, mitjana, desviació standard, quartil 1 
(percentil 25), mediana (percentil 50) i quartil 3 (percentil 75). 
 
92. Volem descriure les variables Pes Talla IMC Edat PT.  Escolliu l’opció de menú: 

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

Desplegueu la llista variables 
i escolliu: 
Pes Talla IMC Edat PT 
 
 
 
 
 

Aneu desplegant les llistes 
dels estadístics i escolliu-los 
en l’ordre en que els voleu 
presentar. 
 
 
 
 
 
 

A la pestanya Options 
desplegueu la llista 
Use as columns  
i escolliu Statistics per 
generar el llistat amb  
els estadistics escollits 
situats en les columnes. 
Sortiu polsant Submit. 
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A la finestra principal trobareu la següent taula amb els estadístics escollits de les variables seleccionades: 

                                                                                              
          PT          49         1        12  6.689796  2.232361         5         7         8
        Edat          50   53.7796  76.72827  66.59001  5.443692  63.23888  66.19849  70.46133
         IMC          51  17.63681  35.12111  22.78275   2.94426  21.07769  21.59737  24.47483
       Talla          51      1.59      1.89  1.728235  .0614721      1.68      1.73      1.77
         Pes          52      48.6     101.5  67.85192   9.78389      61.6      66.6      71.8
                                                                                              
    variable           N       min       max      mean        sd       p25       p50       p75

 
 
 

Descripció de subpoblacions amb l’ordre tabstat, by( ) 
L’ordre tabstat inclou a la pestanya Main l’opció by que permet realitzar la descripció dins les subpoblacions 
definides pels valors d’una altre variable. 

93. Repetiu la descripció del  
punt anterior segons les 
subpoblacions definides  
per la variable Sexe.  

A la pestanya Main feu clic a 
Group statistics by variable, 
desplegueu la llista i escolliu  
la variable Sexe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la pestanya Options  
feu clic a Variable  
width i escriviu 8 
Aquest valor és el  
nombre de caràcters 
mínim que ocupen  
en el llistat els noms  
de les variables. 
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A la finestra principal trobareu la següent taula amb els estadístics escollits de les variables seleccionades, 
però dins les subpoblacions d’homes i de dones, i també per la població total.  
Atenció! Els estadístics de la població total s’han calculat només pels subjectes amb valor vàlid de Sexe. Per 
aquest motiu no coincideix exactament amb els obtinguts en el punt anterior que inclouen també el subjectes 
en els que no s’ha registrat el sexe (compareu les N del Total amb les obtingudes en el punt anterior). 

                                                                                                  
              PT          47         1        11  6.591489  2.137027         5         7         8
            Edat          48   53.7796  76.72827  66.69393  5.457472  63.27036  66.19849  70.74469
             IMC          50  17.63681  35.12111  22.67535  2.871449  21.07769  21.58096  24.36561
           Talla          50      1.59      1.89    1.7302  .0604571      1.69      1.73      1.77
Total        Pes          50      48.6     101.5     67.97  9.760191      61.7      66.6      71.5
                                                                                                  
              PT          24         3        11  6.933333  2.030778       5.5       7.5         8
            Edat          25   53.7796   76.0219  65.80282  5.816571  61.67556  65.56879  70.31622
             IMC          26  17.63681  26.59628  21.87261  1.974957  20.75773  21.41898  22.71117
           Talla          26      1.59      1.75  1.690769  .0390818      1.67      1.69      1.72
Femení       Pes          26      48.6      79.6  62.57308  6.462108      58.4      61.8      66.5
                                                                                                  
              PT          23         1        10  6.234783    2.2309         5         7         8
            Edat          23  57.05681  76.72827  67.66253  4.983783  64.27652   66.6256  72.21629
             IMC          24  19.80437  35.12111  23.54498   3.43638  21.39819  21.78368  25.36661
           Talla          24       1.7      1.89  1.772917  .0496491      1.74      1.77     1.805
Masculí      Pes          24      63.1     101.5  73.81667  9.431984      67.2      71.3      76.6
                                                                                                  
Sexe    variable           N       min       max      mean        sd       p25       p50       p75

 
 

Descripció de la variable consum de tabac (c/d) 
La variable quantitativa consum de tabac és especial: està formada per un nombre molt elevat de no fumadors, 
amb valor 0, i la resta són fumadors. La forma correcte de descriure-la és calcular la prevalença de fumadors i 
descriure el consum de tabac només dels fumadors (ja que el dels no fumadors és 0). 
Així dons, s’ha de restringir  
el càlcul als fumadors.  

 

94. Desplegueu la llista variables 
i escolliu Tab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Aneu a la pestanya  
by/if/in per restringir la 
descripció als fumadors. 
 
 
 

• Escriviu la condició  
de fumador directament 
(o polseu Create ... per 
escriure-la amb el gene-
rador d’expressions). 
Sortiu polsant Submit. 
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A la finestra principal trobareu la següent taula amb els estadístics escollits de les variables seleccionades: 

                                                                                              
         Tab          21         5        40  22.38095  9.030372        15        20        30
                                                                                              
    variable           N       min       max      mean        sd       p25       p50       p75

 
 

Descripció de variables binàries 
Si las variables binaries es codifiquen 0/1, la forma d’elecció per calcular totes les prevalences d’un estudi no és 
amb l’ordre tabulate sinó amb la tabstat. 
 
95. Calcular la prevalença de tabaquisme, fumar abans dels 15 anys, sobrepès i sexe masculí. 

• Obriu el quadre tabstad.  

• Polseu el botó   per buidar 
el quadre. 

• Desplegueu la llista variables 
i escolliu HabitFum F15 Obs 
i Sexe. 

• Aneu desplegant les llistes 
dels estadístics i escolliu que 
presenti el nombre de casos 
vàlids, la suma de tots els 
valors i la mitjana que és la 
prevalença de respostes amb 
valor 1. 
• A la pestanya Options 
desplegueu la llista Use as 
columns i escolliu Statistics 
per generar el llistat amb els 
estadístics escollits situats  
en les columnes. 

• Sortiu polsant Submit 
 
A la finestra principal trobareu la següent taula amb els estadístics escollits de les variables seleccionades: 
Com s’interpreten els resultats d’aquesta taula? 
La variable HabitFum indica que el 42% (21 dels 50 
subjectes que l’han contestat) fumen. 
La variable F15 indica que el 34, 6 % des subjectes que  
fumen o han fumat varen començar abans dels 15 anys,  
o 9 dels 26 varen començar abans dels 15 anys. 
 

96. A la finestra Review seleccioneu les ordres tabstats, i amb el botó dret escolliu Copy per guardar-les al porta-
retalls. Aneu a la finestra de sintaxi (SalutE.do) i enganxeu-les: 

 

                                            
        Sexe          50        26       .52
         Obs          51        11  .2156863
         F15          26         9  .3461538
    HabitFum          50        21       .42
                                            
    variable           N       sum      mean
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97. Finalment heu de copiar els resultats de les ordres tabstat com imatge al document Hàbits de salut.docx.  

Ajusteu la finestra de resultats a cada resultat que voleu copiar, marqueu-lo amb el ratolí, obriu el menú 
contextual (botó dret) i escolliu Copy as Picture per guardar-lo al porta-retalls.  
Aneu al document Word, enganxeu-lo i doneu-li la mida desitjada. Polseu  per guardar el document. 

 

Descripció de variables que continguin temps complerts: transformacions temporals 
Les edats i temps transcorreguts registrats en anys, mesos o setmanes complertes incorporen un biaix de +0.5 
unitats (anys, mesos o setmanes). 
Per exemple, l’edat d’inici de fumar s’ha registrat en anys complerts de manera que per a un subjecte que va 
començar a fumar als 14 anys la variable conté el valor 14; no obstant això, començar a fumar als 14 anys 
cobreix l’interval d’edats que van des del dia que va complir els 14 fins al dia anterior a complir els 15. Atès que 
no es coneix la data exacta, es considera que en promig va començar quan tenia 14.5 anys. 
Per eliminar aquest biaix que afecta a tots els índexs de posició (mitjana, mediana, percentils, etc.), les variables 
mesurades en temps complerts s’han de corregir incrementant-les +0.5 unitats per obtenir sense biaix els índexs 
de posició. 
S’aconsella realitzar la transformació de forma temporal perquè només afecti el càlcul dels índexs descriptius. 
Però les transformacions temporals s’han de fer per sintaxi, posant-les entre les ordres preserve i restore, ordres 
que s’han d’escriure perquè no es troben en els menús. 
 
98. Calcular la mitjana, desviació estàndard i els quartils de l’edat d’inici de fumar. 

Escolliu Data | Create or change data | Change contents of variable per obrir el quadre replace. 
 
 
 

• Desplegueu la llista 
variables i escolliu F15 
 
• Escriviu la correcció  
o polseu Create ... per 
escriure-la amb el gene-
rador d’expressions. 

• Polseu el botó   
per copiar l’ordre  
al porta-retalls.  

 Observeu que si haguéssiu polsat Submit el replace s’hauria executat de forma permanent. 

Aneu a la finestra de sintaxi  
i afegiu el comentari: 
*Correcció temporal de l’edat 
Heu d’escriure a la següent  
línia l’ordre preserve. 
I a la següent línia enganxeu 
l’ordre replace. 

Ara obriu el quadre summarize, desplegueu la llista de variables, escolliu EdatF i polseu el botó  per copiar 
l’ordre al porta-retalls. 
 

Torneu a la finestra de sintaxi  
i enganxeu l’ordre summarize. 
Finalment, a la següent línia 
enganxeu l’ordre restore. 
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Ara marqueu des de l’ordre preserve fins el restore, i polseu  per obtenir la descripció de l’edat d’inici 
de fumar. 
A la finestra principal trobareu la següent taula amb els estadístics de l’edat corregida: 

       EdatF          26    15.57692    1.467599       12.5       18.5
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

 
 

99. Finalment copieu els resultats de l’ordre summarize com imatge al document Hàbits de salut.docx.  
Ajusteu la finestra de resultats a la taula que voleu copiar, marqueu-la amb el ratolí, obriu el menú contextual 
(botó dret) i escolliu Copy as Picture per guardar-la al porta-retalls.  
Aneu al document Word, enganxeu-la i doneu-li la mida desitjada. Polseu  per guardar el document. 

 

 

 
6.6 Final de la sessió: desar el fitxer de sintaxis i el Word amb els resultats  
Una vegada realitzats tots els càlculs estadístics, heu de sortir d’Stata desant la sintaxi SalutE.do, i del Word 
desant el fitxer Hàbits de salut.docx.  
 
 
 
 

Fi del tutorial 
 
 

Tutorial d’Stata 77 de 77 
© 2014, JM Domenech  Última revisió: 22/04/2014 


	Presentació
	Versions d’Stata
	Preparació dels ordinadors
	Nota terminològica

	1 Estudi sobre hàbits de salut
	1.1 Preparació de les dades
	1.2 Com s’introdueixen les dades d’un estudi
	1.3 Valors desconeguts (Missing values) i Valors no aplicables
	1.4 Estructura de les dades d’un estudi: matriu de dades

	2 El programa Stata
	2.1 Menú Help
	2.2 Finestres d’Stata
	Finestra principal
	Finestres especialitzades

	2.3 Quadres de diàleg d’Stata
	2.4 Modalitats de treball amb Stata
	Modes de treball
	Avantatges de treballar amb sintaxi

	2.5 Estructura de la sintaxi d’Stata
	Comentaris en la sintaxi
	Símbol decimal i sintaxi Stata

	2.6 Propietats de les variables
	Propietats que es poden definir
	Exemples
	Taula amb les propietats de les variable de l’estudi
	Llistes de variables (varlist)
	Llistes de valors (vallist)

	2.7 Esquema d’un processament de dades amb Stata

	3 Lectura de les dades
	3.1 Introducció de les dades emmagatzemades en un fitxer
	Lectura de dades d’un arxiu Excel
	Creació del fitxer de sintaxi (.do)

	3.2 Definició de les propietats de les variables
	Copiar les ordres de definició de les propietats de les variables a la finestra de sintaxi

	3.3 Final d’una sessió de treball: desar les finestres de dades i sintaxi

	4 Creació de noves variables
	4.1 Nova sessió de treball: obrir les finestres de dades i de sintaxi
	4.2 Creació i modificació d’una variable a partir d’una expressió aritmètica (generate i replace)
	Operacions aritmètiques: crear l’índex de massa corporal
	Operacions aritmètiques: crear el codi de provincia
	Càlcul del temps transcorregut a partir de dues dates
	Unitats de mesura del temps transcorregut
	Funcions pel tractament de dates

	L’ordre replace

	4.3 Creació i modificació d’una variable binària a partir d’una expressió lògica (generate i replace)
	Expressions lògiques
	Comportament d’una expressió lògica en presència de valors desconeguts (missing)
	Exemple: Condició de fumar abans dels 15 anys

	Creació d’una variable binària amb expressions lògiques simples

	4.4 Categorització de variables quantitatives
	Categoritzar l'índex de massa corporal

	4.5 Recodificar variables numèriques (recode)
	Expressar una llista de valors
	Recodificació d’una variable continua amb valors discrets

	4.6 Recodificar variables cadena (encode)
	Recodificació de la variable Sexe

	4.7 Creació de variables mitjançant funcions de fila (egen)
	Funcions de fila més usuals de l’ordre egen

	4.8 Correcció d’un qüestionari: creació de la puntuació de salut
	Un exemple que il lustra el problema dels ítems sense respondre
	Com es fa la correcció per ítems sense resposta?
	Algorisme per calcular la puntuació total
	Càlcul de la puntuació de salut

	4.9 Final de l’etapa de creació de variables: desar les finestres de dades  i de sintaxi
	4.10 Comprovació de la sintaxi
	4.11 Llistat de les ordres de lectura, definició de les propietats i generació de les variables per comprovar les hipòtesis de l’estudi

	5 Ordenació i selecció de registres
	5.1 Ordenació de registres (sort  i gsort)
	5.2 Listats de dades (list)
	5.3 Copiar els resultats en un document Word
	5.4 Selecció i/o eliminació de registres

	6 Descripció de dades
	6.1 Classificació de les ordres per descriure les dades
	6.2 Distribució de freqüencies d’una variable (tabulate i tab1)
	6.3 Descripció d’una variable categòrica per subpoblacions (tabulate)
	6.4 Descripció de variables quantitatives (summarize i tabstat)
	L’ordre summarize
	L’ordre tabstat
	Descripció de subpoblacions amb l’ordre tabstat, by( )
	Descripció de la variable consum de tabac (c/d)
	Descripció de variables binàries
	Descripció de variables que continguin temps complerts: transformacions temporals

	6.6 Final de la sessió: desar el fitxer de sintaxis i el Word amb els resultats


