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Estimados soios e soias:Despois dun ano 2015 de intensa atividade, retomamos o novo ano on moita ilusión eo obxetivo de seguir difundindo a Estatístia e a Investigaión Operativa. Aínda queestamos omezando o 2016, xa temos dúas atividades programadas.Unha destas atividades é o II Enontro Galaio-Portugués de Biometría (BIOAPP2016),on apliaión ás Cienias da Saúde, á Eoloxía e ás Cienias do Medio Ambiente.Está organizado pola nosa soiedade e a Soiedade Portuguesa de Estatístia e terálugar na Faultade de Matemátias da Universidade de Santiago de Compostela do30 de xuño ao 2 de xullo de 2016. A páxina web do ongreso é http://biometria.sgapeio.es.A outra atividade será a sexta ediión do onurso da Inubadora de Sondaxes eExperimentos para a elaboraión de proxetos de Estatístia e Investigaión Operativapor parte de estudantes da ESO, FP Básia, Baharelato e Cilos Formativos de GraoMedio da Comunidade Autónoma de Galiia. O onurso está organizado pola nosasoiedade en olaboraión on eduaBarrié, a iniiativa eduativa da Fundaión Barrié.Co obxetivo de orientar aos alumnos e profesores que poidan ter interese en partiiparno onurso ou de levar a abo iniiativas similares no seu entro eduativo, no mesde novembro do ano pasado elebrouse na Faultade de Matemátias da Universidadede Santiago unha nova xornada de formaión para elaborar proxetos de Estatístia,atividade na que tamén partiipa a Asoiaión Galega de Profesorado de EduaiónMatemátia (AGAPEMA) e da que informamos on máis detalle nas páxinas interioresdesta revista.O éxito que tiveron as anteriores ediións do onurso da Inubadora de Sondaxese Experimentos dependeu en boa medida do gran traballo realizado nas aulas polosprofesores que titorizaron os proxetos, así omo dos alumnos partiipantes. Estaatividade tampouo sería posible sen a partiipaión desinteresada dos revisores queavaliaron os traballos e sen a axuda das diferentes entidades partiipantes.Dende a SGAPEIO animamos aos profesores e alumnos a partiipar nesta nova ediióndo onurso, que esperamos que siga sendo tan frutífera omo as anteriores ediións.Lembrade que a insriión dos traballos terá lugar entre o 1 e o 17 de abril deste ano. Paramáis informaión sobre o onurso, pode onsultarse a páxina web da nosa soiedadewww.sgapeio.es.Ao longo deste ano haberá tres ediións da nosa revista Informest. Nesta primeira edi-ión, ademais das seións omúns a ediións anteriores, trataranse diferentes temas deatualidade, omo é o aso do artigo de olaboraión dediado á análise da Lei EletoralEspañola. Esperamos que o ontido deste número sexa do voso agrado e animámosvos apartiipar nas seguintes ediións de Informest.
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ColaboraiónAlgunhas alternativas á Lei Eletoral Españolapor Ana Barbosa VázquezAna Barbosa Vázquez é lieniada en Soiolo-xía pola Universidade Complutense de Madrid. Asúa atividade profesional está orientada á investi-gaión demosópia.Andamos talvez ante unha revoluión demorátia quesupón o �n da hexemonía dos grandes partidos políti-os na que vivimos ata hai moi pouo. Isto, unido aodebate xerado a través das experienias eletorais dopasado ano, oa elebraión das eleións autonómiasen Cataluña o 27S e das Xerais do 20D, obriga a reabrirunha liña re�exiva que non por pouo novidosa é menosimportante.Unha mínima análise das últimas experienias eletorais,espeialmente nos distintos omiios Xerais, pon en evi-denia a neesidade de re�exionar aera da idoneidadedo noso sistema eletoral e os seus efetos para aadarunha mellor adeuaión aos ambios soiais e polítiosque estamos a vivir.Estas evidenias provoan que non pouas voes expo-ñan a neesidade de realizar ambios de erto alado nalexislaión española, que permitan sistemas de repartomáis adaptados a novas realidades, pero sobre todo máisneutrais entre as diferentes forzas polítias. Cambios quereforen a lexitimidade da representatividade dos nosospolítios eletos, o que equivale a realizar un axustemáis equilibrado entre o valor do voto de ada españole española.Son dúas as normativas que afetan ás modi�aiónsque os partidos polítios e moitos idadáns relaman.Por unha banda, a propia Constituión Española de1978 �xa un dos termos máis polémios, ao de�nir airunsriión eletoral provinial omo a base para aeleión de deputados en omiios xerais; omplemen-ta estas disposiións da Carta Magna a Lei Orgánia5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Eletoral Xeral, aode�nir un limiar do 3% de voto válido para que unhaformaión obteña representaión. Finalmente, un puntoque resultou non pouo polémio nos últimos meses: ade�niión dun mínimo de 2 deputados a elixir por adaunha das irunsriións, das provinias.Atualmente, a asignaión de esanos nas eleións xe-rais faise en base a un sistema de proporionalidadeorrixida, partindo das seguintes premisas:

O territorio naional divídese en irunsriiónseletorais: as 50 provinias, máis as idades au-tónomas de Ceuta e Melilla.A ada irunsriión asígnaselle un número míni-mo de esanos a elixir no Parlamento Naional (noaso das idades autónomas de Ceuta e Melilla es-te mínimo é dun en ada unha delas), de modo queas provinias teñen un mínimo de partida de dousesanos. Desta forma, quedan xa dispostos 102 es-anos, ase un terzo do total. O resto de deputadosa elixir repártense de forma proporional ao núme-ro de habitantes de ada provinia (por iso é poloque mesmo provinias moi pouo poboadas ontenao menos on dous deputados elixibles, tratandode dar voz a territorios on pouos eletores).En ada irunsriión, unha vez omputados osvotos válidos e en brano (non os nulos), desár-tanse as formaións que non alanzasen un mínimodo 3% dos sufraxios.Entre as restantes andidaturas, repártense os es-anos seguindo o sistema D`Hondt, un métodoideado no séulo XIX polo matemátio belga quelle dá nome, e que parte dunha distribuión dos350 deputados asignándoos ao resto maior que re-sulta de dividir os votos de ada andidatura polaserie orrelativa de números naturais.Cabe diir que este sistema, unha das dianas prinipaisdos rítios, non só se utiliza en España, senón tamén enpaíses omo Frania, Finlandia, Arxentina ou Euador.Estas prerrogativas legais, entre outros detalles do sis-tema eletoral, provoan evidentes onseuenias pouoaordes á lóxia demorátia de representatividade dosidadáns por igual. No plano territorial, por exemplo,un esano do PP por Melilla ustou nas últimas xe-rais só 12.309 votos, pero, para outro idéntio esano,a formaión popular tivo que ontar oa on�anza de92.620 madrileños. En Galiia, ada deputado de EnMarea supuxo 88.312 votos na Coruña, pero só 34.048en Ourense. Menos da metade.Así, temos visto que os votos dun idadán valen máis oumenos dependendo de en que provinia viva. Pero é queademais o �prezo� do esano é moi dispar, mesmo nunharelaión extrema de 9 a 1 omo no omentado aso deMadrid e Melilla. É indisutible que o sistema bene�iaaos grandes partidos naionais, mesmo a partidos onInformest | 2



Colaboraiónbos apoios a nivel autonómio, e prexudia espeialmen-te aos partidos minoritarios de ámbito naional.As diferenzas reprodúense tamén fóra do ámbito terri-torial. Se onsideramos o prezo de ada esano para ospartidos maioritarios respeto dos que non onseguenun apoio tan masivo, temos que nas últimas eleiónsxerais, o PP obtivo un 35.1% dos esanos un 28.7%dos votos e o PSOE o 25.6% dos deputados un 22%das papeletas. Con todo, Unidade Popular, un 3.67%dos votos só aede a un 0.6% dos esanos, mentresque a En Marea un 1.6% dos votos fornéenlle un 1.7%dos esanos.Así, tampouo os votos dun idadán teñen o mesmo va-lor se opta por diferentes formaións polítias. De novo,o voto máis �rendible� é o do partido maioritario e omáis aro o do partido minoritario un espetro territo-rial amplo.Chegados a este punto, temos omentado algunhas per-versidades do sistema eletoral atual, que respondena neesidades talvez aduadas. Este efeto da lexisla-ión foi intenionado, respondendo á premisa de evitar apresenza na Cámara Baixa de moitos pequenos partidose, polo tanto, failitar a gobernabilidade ao favoreermaiorías máis amplas. Tal argumento é ando menosuestionable no momento atual.A onseuenia previsible destas desigualdades onduea que xa sexan moitos os que postulan que unha dasprimeiras medidas do goberno da naente lexislatura,sen deidir aínda no momento no que se esriben estaspalabras, será preisamente tratar de orrixir unha situa-ión bastante afastada do ideal demorátio.Sen entrar na valoraión da neesidade nin da urxeniada medida, entrándome no enfoque de posibles alter-

nativas, hei de diir que, dende o meu humilde punto devista, a base do problema témolo que foalizar en dúasuestións:A uestión da irunsriión provinial. As provin-ias son irunsriións demasiado reduidas e moidispares en termos de poboaión, oa di�ultadeque iso onleva para a proura de proporionali-dade entre os votos reibidos e os representantesasignados. Cantos menos deputados orrespondaelixir a unha provinia, menos xusta será a reparti-ión proporional. O aso máis extremo talvez sonas idades autónomas de Ceuta e Melilla, dado queao elixir a un únio representante en ada idade,a lista máis votada fornee o únio deputado eli-xible, independentemente do número de votos queobtivesen as restantes formaións.A segunda uestión vén da man do mínimo esixidolegalmente para obter representaión, atualmente�xado no 3% dos votos totais a andidaturas enada irunsriión, que nun suposto de iruns-riión únia �xaría un limiar demasiado elevadopara as pequenas formaións.Con todo, un dos maiores prexudiados polas rítias é osistema ideado polo matemátio belga D�Hont, o últimoproeso para onverter votos en esanos no noso siste-ma eletoral. O punto angular das rítias ao degradadomatemátio é que a través dunha proporionalidade �o-rrixida� favoree que as formaións maioritarias obteñanmáis representaión que os partidos minoritarios. Sen ne-gar este efeto do método, abe diir que afeta moitomenos que os fatores expostos: aaso o sistema D�Hontnon sexa o máis �malvado� da atual lexislaión eletoral.Se obviamos ao Sr. D�Hont, pero tratamos de igualara todos os españois independentemente de onde resi-dan a través dunha irunsriión eletoral únia a nivelnaional, optando por unha repartiión puramente pro-porional, atopariamonos ante os seguintes resultados:

Figura 1. Fonte: elaboraión propia a partir de datos do Ministerio do Interior. Eleións Xerais 2015 (web).3| Informest
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ColaboraiónEste esenario amosa omo a formulaión dunha iruns-riión eletoral únia e non provinial, omo estableeo noso ordenamento eletoral, unido a unha repartiiónpuramente proporional, afetaría aos grandes partidos,pero moito máis a partidos omo Ciudadanos, e moi es-peialmente a andidaturas omo a de Unidade Popu-lar. O aso de Podemos, onde se agruparon os votosdas atro formaións afíns que onstituirían o eletora-do da andidatura, moitas delas on implantaión terri-torial onreta, onstitúe un aso de difíil análise nunmaro de omparaión unha irunsriión únia. Pe-ro, sen dúbida, son os �Outros partidos� minoritarios osgrandes prexudiados dado que o mínimo legal para ob-ter representaión supoñería a súa ompleta desapariióndo espetro parlamentario, deixando sen voz a miles deespañois e españolas.

Figura 2. Fonte: elaboraión propia a partir de datos doMinisterio do Interior. Eleións Xerais 2015 (web).Retomando ao Sr. D`Hont, pero respetando que asforzas minoritarias non residuais obteñan a mereidarepresentaión que lles on�re a on�anza idadá, rebai-xando o mínimo legal ao 1%, obteriamos un resultadona miña opinión máis igualitario e aorde oa lóxia dunhome/muller = un voto. Pero, sen dúbida, melloraría aatual infrarrepresentaión dos partidos máis pequenoson aráter naional.Estas formaións on apoios innegables, pero os seusvotantes distribuídos en todo o estado, poñeríanse andomenos á altura doutras formaións un volume de vo-tantes similar, pero os seus apoios onentrados nunhaúnia omunidade autónoma. En Galiia temos un exem-plo o aso de En Marea, que on 408.370 votos na nosaomunidade autónoma, obtivo 6 deputados. A UnidadePopular, os seus 2 deputados en todo o territorio ustá-ronlle 923.133 papeletas, máis do dobre de votantes queá andidatura de En Marea. A diferenza de prezo entreos deputados non é outra que a territorialidade.Por tanto, se os termos da reforma legal se orientasenara a unha únia irunsriión naional unida a unharebaixa no mínimo de porentaxe de voto para obterrepresentaión, optariamos por un amiño que, dende a

moderaión nos ambios, orrixiría polo menos dous dosgrandes desaxustes do sistema.Por unha banda, suporía romper un preepto, obxe-tivamente inxusto desde unha perspetiva teória dademoraia, que nos india que o voto de ada per-soa debe ter o mesmo valor; por outro, mantería unequilibrio entre unha exesiva fragmentaión parlamen-taria e a posibilidade de dar abida a partidos naentes,marando un limiar mínimo ao redor dos 250.000 votosomo neesarios para optar a oupar unha adeira debrazos no Congreso dos Deputados.Caberían outras fórmulas eletorais, omo inrementaro número de esanos no Parlamento para tratar de darabida a máis formaións e on iso rebaixar o prezo deada representante; tamén utilizar outras fórmulas deproporionalidade, desde a direta ata formulaións deproporionalidade menos �orrixida�.Se omparamos o sistema D�Hont on outros sistemasde base proporional, utilizando omo divisores núme-ros non orrelativos: método Sainte Lagué (1, 3, 5, 7,et.), método igualado (1.4, 3, 5, 7, et.), método danés(1, 4, 7, 10, 13, et.), o método Huntington (1.2, 2.3,3.4, et.), atopámonos on que efetivamente o métodoD�Hondt favoree lixeiramente aos partidos maiores,pero orrixe outras posibles desigualdades obtidas omofroito de inrementar o oiente que permite aos peque-nos partidos optar á porentaxe mínima para obter undeputado.Con todo, diir que o método D�Hondt en si alanzaunha relaión voto-esano bastante proporional, e quetalvez o efeto depende moito máis doutros fatores.Unha lave deses fatores é as vees que se debe apliaro método omo froito das moitas irunsriións eleto-rais. O reproduir medio entenar de vees a seleiónde andidaturas é un potente ampli�ador das tan alar-deadas desvantaxes do sistema D`Hont, de forma que, amaior antidade de irunsriións, maior é a inideniado �defeto?� do sistema.Tanto nas dúas propostas omo noutras posibles trátasede modi�aións que na medida en que afetan á Cons-tituión de 1978 serán ando menos polémias nas súasformulaións e moito máis na súa resoluión onsensua-da.Valla o anteriormente dito para tratar de restituír ertaparte do mérito do matemátio belga que desenvolveu en1878 o método D�Hont, que partiularmente onsiderosinxelo, enxeñoso e efetivo. Valla tamén para re�exionaraera da neesaria onvivenia polítia en demoraia,dando lugar a un ambio nos tempos polítios, temposque relaman que os representantes estean á altura doque os idadáns e idadás relaman nas urnas.Informest | 4
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Reensión bibliográ�aVitaminas matemátiaspor Ma Jesús Casado.Vitaminas matemátias, de Claudi Alsina: unha reensiónComo se sabe que alguén é matemátio?Teñen os matemátios un aspeto espe-ial?Estas son algunhas das en preguntas de ontido mate-mátio que alquera de nós pode uestionarse ao longoda súa vida e uxa resposta pode atopar no libro Vitami-nas matemátias, de Claudi Alsina, un texto divulgativode letura áxil e sinxela pero a un tempo interesante,que onverte ao letor en protagonista de numerosassituaións otiás relaionadas o mundo dos números;que elude entrar en fórmulas e omplexidades e que po-de ser un bo aeramento para un profano na materia.Estes en interrogantes, que tamén �guran ao rematedo libro, pódense onsultar de xeito direto ou ben irdebullándose ao longo dos ino apítulos nos que estáestruturado e que onstan, ada un deles de vinte apar-tados, as vinte preguntas.

Neesita vitamina D?Con esta frase tan suxestiva iniia Claudi Alsina o a-pítulo sobre a �Cienia dos Datos�, onde explia paraque nos serven a nós as estatístias, empregando algúnsexemplos otiáns e outros que pasan desaperibidos para

o públio en xeral: dende unha análise de sangue, ondeos resultados se omparan oa media poboaional, ataas gananias nos xogos de azar. Outras apliaións queapareen neste apítulo poden sorprender a un públionon estatístio, a determinaión da autoría dunha obraliteraria, ou a maneira de alular o índie de pobrezadun país. Pero tamén nos leva á re�exión sobre uestiónsque pareen sinxelas e non o son. Unha delas é se osdatos se reollen ou se fabrian. Sendo ambas ertas, talomo explia o autor, unha mala plani�aión respetoda mostra elixida ou da elaboraión de datos ata o mo-mento inexistentes pode levar a onlusións erróneas, epropón un exemplo de seleión aleatoria para ontroisde alidade, os adrados latinos.

Aínda que a estatístia ten vitamina propia, tamén seentretee nos demais apítulos. Coa vitamina N, osnúmeros na nosa vida, onta o que se oñee omoparadoxo de Simpson, poñendo un exemplo de omo sepode produir unha variaión na interpretaión dunhasuma de datos respeto dos valores iniiais; ou a vitami-na U, de utilidade, onde pon en valor a teoría de xogos ea apliaión das matemátias e da estatístia á polítiae ás relaións de parella.Os datos do presente serven para adiviñaro futuro?Deixamos a resposta a esta pregunta na letura do li-bro, que, on seguridade, levará a unha re�exión sobre ain�uenia neste do azar e da aleatoriedade.Enlae ao libro 5| Informest
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Atividades da SGAPEIOAtividades da SGAPEIO
Xornada de formaión para elaborarproxetos de estatístiaMa Esther López VizaínoEn novembro de 2015 a SGAPEIO e a Asoiaión Galegade Profesorado de Eduaión Matemátia (AGAPEMA)organizamos a XORNADA DE FORMACIÓN PARAELABORAR PROXECTOS DE ESTATÍSTICA. Estaxornada, que deu ontinuidade ás elebradas no 2013e 2014 , estaba dirixida a profesores de ESO e Baha-relato e impartiuse nunha únia ediión en Santiago deCompostela o 14 de novembro de 2015.Entre os obxetivos desta xornada estaban o de mostraraos profesores diferentes experienias na aula sobre oensino da estatístia e a investigaión de operaións eo de promover a estatístia entre os estudantes de se-undaria. Para umprir on estes dous obxetivos, nasxornadas partiiparon tanto profesores de ESO/Baha-relato omo profesores de universidade e representantesda estatístia públia na nosa Comunidade Autónoma.A xornada iniiouse oa partiipaión de CovadongaRodríguez-Moldes Rey, profesora do IES de Mugardos,que nos falou sobre a �A oordinaión de traballos deinvestigaión para os onursos tipo Inubadora de Son-daxes e Experimentos�. Covadonga presentou o desen-volvemento na lase de varios traballos que partiiparonno Conurso da Inubadora de Sondaxes e Experimen-tos. A ontinuaión, Ana Domínguez López, do ColexioSalesianos de A Coruña, expuxo a súa experienia nalase ando realizou o traballo �Sómos máis altos oumáis obesos? Estudo estatístio realizado por nenos de3o da ESO� , traballo gañador do Conurso da Inuba-dora de Sondaxes no ano 2015, na ategoría de 3o e 4oda ESO. Como última tarefa da xornada de mañá, tivolugar un obradoiro de �Como realizar un proxeto de es-tatístia. Exemplos prátios� onde, eu mesma, expuxenas liñas a seguir para elaborar un proxeto de estatístiaen ESO/Baharelato. Neste obradoiro revisáronse dife-rentes traballos presentados á Inubadora en ediiónsanteriores e os asistentes partiiparon, en grupos, nunharevisión rítia dos mesmos.A xornada da tarde iniiouse un obradoiro de Epidatque permitiu mostrar as posibilidades desta ferramentaomo reurso didátio para o seu uso na aula. Epidaté un programa de libre distribuión, multiplataforma emultilingüe orientado á ánalise estatístia e epidemioló-

xia de datos. O obradoiro, que impartiu Gael NaveiraBarbeito da Direión Xeral de Saúde Públia, estivoentrado na análise estatístia das respostas á enquisarealizada no traballo �E ti, omo empezas o día?�, gaña-dor no ano 2014 do Conuso da Inubadora, na ategoríade 3o e 4o da ESO. A ontinuaión, Puerto Blano deSantiago, do IES Mestre Landín, impartiu a poneniatitulada �Mestre Landín: as nosas experienias�. Entreoutros, Puerto falounos do proxeto �Primaveras de se-da� que ela titorizou on nenos do PCPI e que tiveronunha menión espeial no 4o Conurso da Inubadora,no ano 2014.A xornada errouse oa intervenión de Carlos Pío delOro Sáez, profesor da Universidade de Santiago de Com-postela. A súa ponenia levaba por título �A Estatístianos medios de omuniaión� e falounos da estatístiaomo ferramenta que pode ser empregada polos mediosde omuniaión dentro da súa análise da realidade.Na xornada insribíronse un total de 44 persoas. Ao re-mate pediuse aos partiipantes que realizasen unha va-loraión uantitativa e ualitativa sobre o umprimentodos obxetivos da atividade. Os resultados das enqui-sas ahegaron un alto grao de satisfaión por parte dosasistentes. No nome da SGAPEIO, quero darlle as grazasa AGAPEMA e a Faultade de Matemátias da USC po-la súa olaboraión na organizaión desta xornada, aosponentes por ahegarnos a súa experienia, e a todosos asistentes polo seu interese e esforzo. Dende o puntode vista da nosa Soiedade, a experienia foi moi posi-tiva e enriqueedora, e esperamos que se poidan seguirmantendo olaboraións deste tipo no futuro.

Figura: Resultado da enquisa de valoraión dosasistentes. Fonte: elaboraión propia.Informest | 6
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Atividades da SGAPEIOAsemblea Xeral da SGAPEIO de ou-tubro 2015: un resumoBalbina Casas MéndezO 24 de outubro de 2015 e no maro do XII Congreso daSGAPEIO elebrouse en Lugo unha Asemblea Xeral daSoiedade, no Salón de Atos do Pazo de San Maros,sede da Deputaión Provinial.Comezouse por aprobar a ata da Asemblea Xeral dexaneiro de 2015 así omo a da Asemblea Extraordinariade setembro de 2015 de modi�aión dos estatutos paraa súa adaptaión á lexislaión vigente en asuntos deasoiaións. Tamén se revisou o estado atual do nú-mero de soios que é de 186 individuais e 7 instituionais.Fíxose un repaso das atividades da Soiedade en 2015,ata ese momento. En primeiro lugar, destaa a ele-braión do V Conurso de �Inubadora de Sondaxes eExperimentos�, da que demos umprida onta no boletínnúmero 40 da Soiedade.Tamén foi menionada a Xornada de Big Data e Esta-tístia elebrada na Faultade de Informátia da Uni-versidade da Coruña, en xuño de 2015, en olaboraióno grupo de investigaión Modelizaión, Optimizaióne Inferenia Estatístia (MODES), da devandita Uni-versidade, e a Rede de Tenoloxías Cloud e Big Datapara HPC. Tamén se informou desta atividade no men-ionado boletín número 40. Neste punto susitouse aintervenión dos presentes.Reordouse que este ampo onstitúe hoxe en día unsigni�ativo xaemento de emprego e que se deberíade faer un esforzo por difereniar a vertente puramenteestatístia daqueloutra máis ligada ao ámbito da ompu-taión. Non en balde vimos xornadas similares realizadason posterioridade, omo unha sobre big data e enerxía,en setembro de 2015 en Santiago de Compostela, orga-nizada pola rede TMATI en olaboraión on diversasentidades públias e privadas, e que o fenómeno se insti-tuionalizou, omo é o aso do Instituto de Big Data na

Universidade Carlos III. Todo iso non fai máis que aon-sellar a onvenienia de realizar atividades similares,sempre pensando en proporionar de xeito e�iente un-ha formaión omplementaria aos soios da SGAPEIO.Pensando espeialmente en alumnado de máster de es-tatístia e investigaión operativa, un tema importanteno que paree onveniente espeializarse é o relaionadooa reaión e manexo de grandes bases de datos.Pasouse, a ontinuaión, a presentar as Atividades dasoiedade previstas. A primeira destas é a Xornada deFormaión a Profesores de Ensino Seundario en olabo-raión on AGAPEMA. Realizarase o 14 de novembro naFaultade de Matemátias da Universidade de Santiagode Compostela e faranse dous obradoiros; tres ganado-res do Conurso �Inubadora de Sondaxes e Experimen-tos� ontarán a súa experienia e o profesor Carlos Píodel Oro, do Departamento de Eonomía Cuantitativada Universidade de Santiago de Compostela, impartiráunha onferenia o título �Estatístia nos medios deomuniaión�.Outra atividade prevista é o II Enontro Galaio-Portugués de Biometría, on apliaións ás Cieniasda Saude, á Eoloxía e ás Cienias do Medio Ambiente.As datas son 30 de xuño e 1 e 2 de xullo de 2016. Estánon�gurados os omités galaio portugueses e tamén oprograma, que onstará dun miniurso, 4 onfereniasplenarias e 4 onferenias invitadas. A páxina web estámoi avanzada. Na lausura do Congreso, presentouseun vídeo para a súa difusión e tamén se entregaron unsmarapáxinas para a promoión do Enontro entre osongresistas de Lugo. Estanse negoiando axudas, demomento, on ABANCA e on Saúde Públia, nesteúltimo aso para �naniar un premio.Como en todos os Congresos da SGAPEIO, anuniouse asede do seguinte. Nesta oasión, o XIII Congreso Galegode Estatístia e Investigaión Operativa, 2017, enárga-se ao Departamento de Matemátias da Universidade daCoruña e elebrarase en Ferrol. Para rematar, aprobousepor asentimiento o Balane eonómio do ano 2015 eorzamento para o ano 2016.
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Novas do IGENovas do IGE
Últimas novidades en publiaións edoumentos do IGEINDICADORES DE INNOVACIÓN.A atividade estatístia Indiadores de innovaión tenomo prinipal obxetivo alular para Galiia unha seriede indiadores inluídos nos Maradores da Unión polaInnovaión (Innovation Union Soreboard IUS) reom-pilados pola Comisión Europea para os países membrosda Unión Europea.No álulo dos indiadores para a Comunidade Autóno-ma de Galiia utilizouse a informaión proedente de:Enquisa sobre a innovaión nas empresas elaborada poloInstituto Naional de Estatístia (INE), Estatístia sobreatividades de I+D (INE), Enquisa de poboaión ativa(IGE/INE) e a O�ina española de patentes e marasPódese obter máis informaión en: webDIRECTORIO DE EMPRESAS E UNIDA-DES LOCAIS. ANO 2014.O diretorio de empresas reolle as empresas on sedeen Galiia e as empresas on sede soial nunha provinianon galega, pero que exeren unha ou varias atividadeseonómias no noso territorio. Este último diretorio pu-bliado ten omo data de referenia o día 1 de xaneirode 2014. Segundo a Explotaión estatístia deste dire-torio durante o ano 2013 o número de empresas diminuíuun 1,21%, ata situarse en 203.026 empresas o día 1 dexaneiro de 2014. Pode onsultarse máis informaión en:webCONSELLO GALEGO DE ESTATÍSTICAO día 27 de novembro de 2015 elebrouse o Pleno doConsello Galego de Estatístia, oa seguinte orde do día:1. Informe do Presidente sobre os seguintes puntos:a) Renovaión do Consello Galego de Estatísti-a.

b) Estatuto do IGE.) Plan Galego de Estatístia 2017-2021.2. Aprobaión da Ata da sesión anterior.3. Aprobaión da Memoria de atividades 2014.4. Informe do proxeto de dereto do Programa Es-tatístio Anual 2016.5. Proxetos ténios das operaións estatístias.6. Rolda de intervenións.Neste Consello aprobouse a ata do pleno de deembrode 2014 e aprobouse a memoria de atividades do ano2014. Tamén se presentaron ino proxetos ténios no-vos e dúas addendas para a súa aprobaión, para o alse abre un prazo de dous meses.CONCURSO DO CORPO SUPERIOR DEESTATÍSTICA E DO CORPO DE XES-TIÓN DA XUNTA DE GALICIA, ESCALATÉCNICA DE ESTATÍSTICOS.RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2016, da DireiónXeral da Funión Públia, pola que se onvoa onursopara a provisión de postos de traballo vaantes do orposuperior da Administraión da Xunta de Galiia, esalasuperior de estatístia, e do orpo de xestión da Xuntade Galiia, esala ténia de estatístios. (web)OPOSICIÓNSPróxima onvoatoria do proeso seletivo para o ingre-so no Corpo superior da Xunta de Galiia, A1, esalasuperior de estatístia.CURSOSPróximos ursos na Esola Galega de Administraión Pú-blia (EGAP):Interpretaión de datos estatístios.Aproveitamento da informaión estatístia dispo-ñible no IGE: Introduión ao software libre R.
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160125/AnuncioCA01-190116-0001_gl.html


Traballos de Estatístia e IOTraballos de Estatístia e Investigaión Operativa no SUGTesesMétodos estatístios para o estudo das urvas de emerxenia en malherboloxíaMiguel Ángel Reyes Cortés.Diretores: Riardo Cao Abad y Mario Franiso Fernández.Data da defensa: 18 de deembro de 2015. UDC.Esta tese trata o problema da estimaión da funión de densidade e de distribuión ando os datos se presentanagrupados. Para este propósito, onsidérase o estimador núleo da densidade e proponse unha modi�aión parausalo on datos agrupados. Sempre que se umpran os supostos axeitados, demóstrase que o oñeido seletorplug-in AMISE óptimo da ventá pode usarse satisfatoriamente on estes datos, o que na prátia leva a de�nir oonepto de agrupaión lixeira. Para esenarios de agrupaión pesada, proponse un seletor bootstrap. Medianteestudos de simulaión móstrase o bo desempeño do estimador ando se usa axeitadamente o seletor plug-in ou oseletor bootstrap, dependendo do grao de agrupaión dos datos. Con base no estimador núleo da densidade paradatos agrupados, derívase un estimador núleo da distribuión para este tipo de datos. Obtéñense formalmenteas súas propiedades asintótias e estúdase o seu desempeño en diferentes esenarios de agrupaión usando unseletor plug-in adeuado. Finalmente, mediante apliaións a datos reais, móstrase a efetividade dos métodosnon paramétrios propostos nesta disertaión, os mesmos que nalgúns asos superan o desempeño dalgúns métodosparamétrios habitualmente usados en malherboloxía para estimar a probabilidade de emerxenia das malas herbas.Contribuións á análise estatístia do riso de réditoAndrés E. Devia Rivera.Diretores: Riardo Cao Abad y Juan M. Vilar Fernández.Data da defensa: 14 de xaneiro de 2016. UDC.Nesta memoria abórdase o problema da modelizaión estatístia do riso de rédito. Aquí estúdanse tres modelospara a prediión da morosidade en réditos persoais. O primeiro orresponde a un modelo de puntuaión reditiiaonstruído on ténias de regresión loxístia. Como resultado, no Capítulo 2 obtense un modelo de estimaión dapropensión á morosidade do liente, dado un onxunto de variables expliativas sobre as que se realiza a regresiónloxístia. O segundo modelo orresponde a un modelo de probabilidade de inumprimento (PD), onstruído onténias de análise de supervivenia. O álulo da PD obtense a partir da funión de distribuión ondiional dotempo ata a mora do rédito e alúlase utilizando tres métodos de estimaión (paramétrio, semiparamétrio e nonparamétrio). O estimador non paramétrio da PD obtense a partir do estimador de Beran (1981) para a funión desupervivenia ondiional on datos ensurados e os seus resultados ofréense no Capítulo 3. Resultados asintótiosomo a onsistenia forte uniforme e a normalidade asintótia do estimador no paramétrio da PD exponse noCapítulo 4. Finalmente, o tereiro modelo de prediión da morosidade en réditos persoais proponse no Capítulo 5.Alí búsase dar resposta a un problema on esaso tratamento na literatura sobre o riso de rédito, denominadoreinidenia da morosidade reditiia. O estudo deste fenómeno éntrase en obter un modelo de probabilidadeanálogo ao modelo proposto no Capítulo 3, onde se utiliza a perspetiva da análise de supervivenia on suesosreorrentes baixo ensura e dependenia. Como resultado, obtéñense fórmulas para a funión da probabilidadeondiional de reinidenia dos impagos dun mesmo suxeito oñeendo a súa puntuaión reditiia e os temposnos que se produiron os impagos anteriores. Este modelo pode ser utilizado polas entidades �naneiras omoferramenta de seguimento e avaliaión do per�l de rédito dos lientes máis propensos a ometer algunha lase deinumprimento.
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Traballos de Estatístia e IOPuntos de orte óptimos para lasi�aión en estudos de diagnóstio: novas ontribu-ións e desenvolvemento de softwareMónia López Ratón.Diretores: Carmen Cadarso Suárez e Elisa María Molanes López.Data da defensa: 28 de xaneiro de 2016. USC.Os tests de diagnóstio ontinuos (biomaradores ou maradores de riso) empréganse a miúdo para disriminarentre as poboaións de sans e enfermos. Para a súa apliaión línia, o aspeto lave está en seleionar unpunto de orte ou valor de disriminaión axeitado  que de�na os resultados positivos e negativos do test. Enxeral, os individuos un valor do test menor que  son lasi�ados omo sans e noutro aso omo enfermos. Naliteratura existen varios métodos para seleionar  en termos de diferentes riterios espeí�os de optimalidade.Nesta tese levouse a abo unha revisión global dos métodos propostos para os tests de diagnóstio ontinuos eonsiderouse unha interesante xeneralizaión do punto de Simetría (un dos métodos máis empregados na prátialínia que maximiza simultaneamente a sensibilidade e a espei�idade do test) inorporando os ustos derivadosdas lasi�aións inorretas. Ademais propuxéronse intervalos de on�anza para este punto de orte óptimo e assúas medidas de sensibilidade e espei�idade mediante dous enfoques, un paramétrio baseado na Cantidade PivotalXeneralizada (�Generalized Pivotal Quantity�, GPQ) baixo a hipótese de normalidade e outro non paramétriobaseado na Verosimilitude Empíria (�Empirial Likelihood�, EL). Co obxetivo de failitar aos investigadores aseleión de puntos de orte óptimos na súa prátia diaria, reáronse tamén dous paquetes en R, OptimalCutpoints eGsymPoint, que implementan estas metodoloxías. Así mesmo, propúxose unha nova regra de lasi�aión medianteos modelos aditivos xeneralizados (GAMs) que proporiona unha mellora na apaidade de disriminaión ensituaións onde o marador mostra unha distribuión irregular en ambas as poboaións e a análise baseada naurva ROC (�Reeiver Operating Charateristi�) tradiional non é válida, sendo neesario máis dun punto de orteóptimo para levar a abo a lasi�aión dos individuos. Por último, toda esta metodoloxía ilustrouse ao longo datese a través de apliaións reais do ámbito biomédio.Inferenia non paramétria para as araterístias de primeira orde de proesos puntuaisespaiais e espazo-temporaisIsabel Fuentes Santos.Diretores: Weneslao González Manteiga (USC) e Jorge Mateu Mahiques (UJI).Data da defensa: 5 de febreiro de 2016. USC.Os proesos puntuais son proesos estoástios que determina a posiión de eventos distribuídos irregularmente nunespazo métrio. Un proeso puntual espaial xera eventos nunha rexión plana �nita. Os proesos puntuais espazo-temporais reollen a loalizaión espaial e o momento no que oorre ada evento. Estes proesos poden atoparse enáreas ientí�as omo eoloxía, sismoloxía, astronomía ou epidemioloxía. En partiular, a loalizaión e momentode iniio dos inendios forestais pódese interpretar omo un patrón puntual espazo-temporal. A intensidade deprimeira orde arateriza a estrutura espaial dos eventos e é neesaria para estimar as araterístias de segundaorde, que desriben as interaións entre eventos. Por tanto, estimar esta funión é un aspeto lave na análisede proesos puntuais espaiais e espazo-temporais, sendo os estimadores tipo núleo unha das ferramentas máisutilizadas para este �n. O estimador núleo da densidade de loalizaión de eventos estima de forma onsistentea estrutura de primeira orde dun proeso puntual espaial. Nesta tese desenvólvese un proedemento bootstrapsuavizado que estima de forma onsistente o MISE deste estimador, e proporiona un riterio de seleión da matrizde suavizado. Ademais, proponse un test nonparamétrio para omparar a estrutura de dous proesos puntuaisespaiais. Gran parte dos modelos existentes para estimar a intensidade espazo-temporal asumen separabilidade, édiir, que a intensidade se pode desompoñer no produto das súas ompoñentes espaial e temporal. Esta hipótesedebe ontrastarse, dado que pode ser moi restritiva. Baixo separabilidade, o oiente entre a intensidade espazo-temporal e a súa marxinal espaial, funión ratio, en ada instante é onstante. Por tanto, propoñemos usar untest de regresión que analiza o efeto das loalizaións espaiais na funión ratio omo test de separabilidade. Porúltimo, apliáronse ténias de análise de proesos puntuais para estudar o omportamento dos inendios forestaisrexistrados en Galiia no período 1999-2008.
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Traballos de Estatístia e IOTraballos �n de MásterTraballos do Máster Interuniversitario en Ténias Estadístias presentados en xaneiro de 2016.Seletores bootstrap do parámetro desuavizado para a estimaión non paramé-tria da funión de densidade on datos de-pendentesInés Barbeito Cal.Diretor: Riardo Cao Abad.UDC, modalidade aadémia.Neste traballo abórdase unha revisión bibliográ�a sobreas ténias bootstrap válidas en ausenia dunha expre-sión explíita para a dependenia dunha serie temporal(bootstrap por bloques, bootstrap estaionario e métodode submostraxe). Ademais, estúdanse diferentes seleto-res do parámetro ventá (plug-in, validaión ruzada oubootstrap), que resultan de vital importania á hora deregular o grao de suavizaión do estimador non para-métrio da densidade. Posteriormente, establéese unhasuavizaión do bootstrap estaionario de Politis e Ro-mano. Neste ontexto, obtense unha expresión exatapara o análogo bootstrap do erro adrátio medio in-tegrado baixo dependenia. Deste xeito, minimizando omesmo, pode obterse un parámetro ventá sen neesida-de de aproximar f por Monte Carlo. Finalmente, lévasea abo un estudo de simulaión para omparar os dis-tintos seletores de ventá e ilústrase, unha apliaióndos mesmos para a estimaión non paramétria da den-sidade, on dous onxuntos de datos relativos a apturasanuais de lines (1821-1934) e ao número anual de man-has solares (1700-1988).

Modelos espaiais autorregresivos: unhaapliaión a enquisas lingüístiasAdrián Pérez Bote.Diretora: Rosa M. Crujeiras Casais.USC, modalidade aadémia.Este traballo de �n de máster ten omo obxetivo o estu-do dos modelos espaiais autorregresivos tanto desde unpunto de vista teório omo apliándoos para modelizardatos reais. En primeiro lugar estudaranse os CamposGaussianos de Markov que nos serán útiles para introdu-ir os modelos que empregaremos: modelos ondiional-mente autorregresivos e modelos simultaneamente auto-rregresivos. Despois da introduión destes dous modelos,abordarase un estudo da ténia utilizada para estimaros parámetros (Máxima Verosimilitude) e efetuaransesimulaións para ilustrar as propiedades dos estimado-res dos parámetros de ada modelo. Posteriormente osmodelos serán empregados o obxetivo de modelizar osdatos dos que se dispón, porentaxe de falantes de lin-gua galega en Galiia e de lingua vasa en Euskadi, di-vidindo estes territorios en muniipios e realizando antesunha análise exploratoria e unha aproximaión medianteregresión linear. Para rematar, introduiranse brevemen-te modelos espazo-temporais desde un punto de vistasoamente teório, xa que non se dispón de datos paraaplialos á materia de estudo.
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CoñeéndonosCoñeéndonosCoñenendo a unha soia da SGAPEIO: María Martín Vila.Son lieniada en Matemátias pola Universida-de de Santiago de Compostela. Realiei o �Másteren Estadístia Apliada y del Setor Públio� or-ganizado polo Instituto Naional de Estadístia enolaboraión oa Universidade de Alalá de Hena-res, onde iniiei o ontato oa investigaión e pre-sentei o D.E.A no ano 2010. A miña experieniaprofesional omezou no Bano de España traba-llando en proxetos europeos, o que me permitiuoñeer o mundo da bana. Traballo na estatístiapúblia desde o ano 2009.

Cantos anos levas traballando en estatís-tia ou IO?Sete anos. Superei o proeso seletivo do INE no ano2009. Desde entón traballo en estatístia públia aíndaque no ano 2012 pasei do ámbito naional ao ámbitoautonómio, ao aprobar na onvoatoria do IGE.Desríbenos o teu traballoSon ténio no servizo de Difusión e Informaión doIGE. O meu traballo onsiste en pór a disposiión dosusuarios da nosa páxina web ontidos atualizados quepoidan onsultarse de forma sinxela así omo elabo-rar informes e traballos de reompilaión que fagan aestatístia máis aesible.Dende ando es soio/a da SGAPEIO?Son soia da SGAPEIO desde o 2014. Coñeín a soie-dade ando empeei a traballar no IGE e pareeumeunha boa opión para estar en ontato on outrosámbitos profesionais da estatístia e a I.O.Cal foi o 1o ongreso da SGAPEIO ao queasistihes?

Asistín a unha ponenia no ongreso do ano 2013, perofoi no ano 2015 ando �xen a miña primeira inmersiónompleta nun ongreso da SGAPEIO. Sen dúbida, re-petirei.O tema do teu próximo proxeto/artigo?Atualmente estamos traballando nun paquete de Ro que poder proxetar poboaión. Penso que é unproxeto moi interesante xa que traslada ao ámbitoda programaión en R a metodoloxía que apliamosno IGE para proxetar a poboaión de Galiia e assúas omaras.Un urso que he gustaría faer?Desde hai xa tempo traballamos moito on R e gusta-ríame faer algún urso de apliaións do tipo R Shinyou tratamento de html on R.Que libro de estatístia ou I.O. reomen-darías?�Cálulo de probabilidades y estadístia matemátia�de Riardo Vélez Ibarrola y Alfonso Garía. Un ma-nual de estatístia sempre é unha boa opión.Se non foses estatístio/a, que he gusta-ría ser?Seguramente sería arquiteta. Gústame moito a ar-quitetura e penso que é unha profesión moi reativa.Imaxinar algo e onseguir onstruílo debe ser moi gra-ti�ante.Se oes �estatístia�, que é o primeiro quehe vén á abeza?Datos e máis datos. . . A forma de estruturalos e inten-tar obter informaión a partir deles.Que é o que máis valoras do labor daSGAPEIO?Valoro todo o labor que fai tanto no toante a divulga-ión omo a organizaión de ongresos ou onfereniaspolo ompliado da tarefa e porque somos un oleti-vo on intereses moi diversos e, ás vees, difíiles deonxugar.En que res que deberiamos mellorar?Desde a organizaión haberá ousas que mellorar,sempre as hai, pero penso que somos os soios os quedeberíamos esforzarnos por olaborar máis e propoñeriniiativas.Informest | 12



Sabías que?Esperanza de vida por Antonio Vaamonde Liste
A duraión da vida humana está determinada por fa-tores xenétios, sanitarios, alimentarios, exeriio, on-taminantes, et., moitos dos ales dependen do azar,polo que se pode onsiderar una variable aleatoria. Asúa media ou valor esperado é un indiador habitual dealidade de vida das naións.A esperanza de vida, de estimaión omplexa, non serve-omo se interpreta aotío- para prediir a idade mediaque alanzarán os naidos hoxe, xa que esa prediiónestá baseada no suposto de que as ondiións de vidavanse manter no futuro omo foron no pasado, algomoi improbable xa que teñen variado radialmente dexeito ontinuado. Como a proteión da saúde melloraonstantemente, podemos agardar que os nenos de hoxevivan máis do que anunia esa prediión.

Con datos reentes (OMS 2013), Xapón oupa o pri-meiro lugar, unha e.v. de 84 anos, seguido de España,Andorra, San Marino, e Suiza, on 83. Serra Leona pe-ha a lista on 46 anos. As mulleres teñen en xeral unhae.v. máis alta: en España 86 anos fronte aos 80 doshomes.Cando se estableeu no s. XIX a pensión de xubilaiónaos 65 anos, na Prusia de Bismark, a esperanza de vidaen Europa era menos da metade da atual, e alanzaros 65 anos on retiro subvenionado un privilexio afor-tunado un usto perfetamente asumible para a admi-nistraión públia. Hoxe, pola ontra, a meirande partedos traballadores aada a súa pensión e a reibe duran-te moito máis tempo, polo que este indiador estatís-tio, esperanza de vida, tense onvertido no foo dundi�ultoso debate sobre a sostenibilidade do sistema depensións e o desequilibrio �naneiro dos Estados.Direión:Paula Raña MíguezEquipo editorial:Esther Calvo Oampo, Ma Jesús Casado Barrio,Balbina Casas Méndez, Tomás Cotos Yáñez,Rosa Crujeiras Casais, Ma Esther López Vizaíno,Silvia Ma Lorenzo Freire, María Loureiro Garía,Javier Roa Pardiñas, Rebea Villaverde López.Revisión lingüístia:María Miragaya PereiraCoa olaboraión de:Ana Barbosa Vázquez, María Martín Vila eAntonio Vaamonde Liste.Comuniaión oa SGAPEIO:Faultade de Matemátias, Campus Vida, 15706-Santiago de Compostela, A Coruña.www.sgapeio.esseretaria�sgapeio.esboletin�sgapeio.esTwitter �sgapeioLinkedIn SGAPEIO Depósito Legal: LU-191-1995 - I.S.S.N.:1695-708313| Informest
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