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Considerem la següent taula de dades discretes:

Avaries Freqüència

0 40
1 26
2 14
3 6
4 3
5 0
6 1

Total: 90

La primera columna són els diferents valors i la segona columna la Freqüència absoluta

1. TABULACIÓ I PRESENTACIÓ GRÀFICA DE DADES DISCRETES



Avaries Freqüència Freq. 
Relativa

Freq. 
Acumulada

Freq. Relativa 
Acumulada

0 40 0,44 40 0,44
1 26 0,29 66 0,73
2 14 0,16 80 0,89
3 6 0,07 86 0,96
4 3 0,03 89 0,99
5 0 0,00 89 0,99
6 1 0,01 90 1,00

Total: 90 1,00

També podem considerar magnituds relatives i acumulades:
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Podem presentar aquestes dades usant el que s’anomena diagrama de barres.
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Com fer-ho amb MINITAB?





2. És important no 
barrejar dades absolutes 
amb dades relatives.

• A començaments dels anys 
2000, l’economia d’Irlanda 
semblava modèlica, es parlava 
del “tigre celta”. 

Aquell any el diari La voz de 
galicia publicava una 
comparació entre el model 
gallec i l’irlandès.

• Observeu la presentació de les 
dades sobre despesa en 
educació:

• Quina informació transmet la 
comparació entre despesa en 
educació presentada pel diari?

• Per quina raó creieu que es 
presenten les dades així?



Per tractar dades de variables contínues , i que per tant poden tenir molts decimals 
i poquíssimes repeticions, hem d’agrupar les dades en classes.

1. En primer lloc arrodonirem les dades decimals a dues o tres xifres 
(perquè ja no ens importarà tant la dada com la classe a la qual pertany).

Per exemple si les dades fossin 11.375 i 12.542.

1er arrodonirem   11.375 → 11.4
12.542 →  12.5

Opcionalment també podem fer un canvi d’escala:
11.4  → 114
12.5  → 125

2. Decidirem el número de classes que farem. Això no és fàcil, i podem
fer servir les següents recomanacions:

a. Es recomana que per mostres de fins a 100 observacions, 
les classes estiguin entre 5 i 20.

b. En general una recomanació del nombre de classes pot ser 

2. TABULACIÓ I PRESENTACIÓ GRÀFICA DE DADES CONTINUES



Considerem aquesta taula de valors

Font: Montgomery & Runger, G.C.. Probabilidad y estadística. 2a. Mèxic: Limusa, 2002.



Els valors van de 76 a 245 i hi ha n=80 observacions

Si agaféssim 9 classes  sortirien classes de longitud 

Això és poc pràctic , per tant per treballar amb “números rodons” , 
prendrem com a valor mínim de la classe 70 i màxim 250, obtenint:



Per tant les classes són:

[70, 90)

[90,110)

[110,130)

[130,150)

etc... 

Però per poder fer el 
recompte eficientment
podem fer el diagrama de tija 
i fulles: 



Finalment obtenim la taula

Ara podríem fer un HISTOGRAMA, però …



Com fer-ho amb MINITAB?
Anirem directament a fer l’histograma i d’allà treurem les dades de la taula.
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Què passa si volem determinar nosaltres les classes?

Fent click amb el botó 
esquerre a la part inferior 
de l’histograma obtenim:



Per una qüestió estètica posarem que les marques de la llegenda
coincideixin amb les classes…

Finalment, obtenim:
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Per obtenir les dades, podem fer fer click amb el botó esquerre sobre el dibuix
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Per canviar de dades absolutes a relatives o bé si volem les dades acumulades
Fem click amb el botó esquerre a l’eix de d’ordenades de l’histograma.





O bé…
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