Boletín da SGAPEIO. Marzo de 2016. Número 42

Colabora ión
Re ensión bibliográ a

Editorial

A tividades da SGAPEIO
Novas do IGE
Traballos de Estatísti a e IO
Coñe éndonos

Silvia Lorenzo Freire  Vi epresidenta da SGAPEIO

Estimados so ios e so ias:

Sabías que?

Despois dun ano 2015 de intensa a tividade, retomamos o novo ano on moita ilusión e
o obxe tivo de seguir difundindo a Estatísti a e a Investiga ión Operativa. Aínda que
estamos omezando o 2016, xa temos dúas a tividades programadas.
Unha destas a tividades é o II En ontro Galai o-Portugués de Biometría (BIOAPP2016),
on apli a ión ás Cien ias da Saúde, á E oloxía e ás Cien ias do Medio Ambiente.
Está organizado pola nosa so iedade e a So iedade Portuguesa de Estatísti a e terá
lugar na Fa ultade de Matemáti as da Universidade de Santiago de Compostela do
30 de xuño ao 2 de xullo de 2016. A páxina web do ongreso é http://biometria.sgapeio.es.
A outra a tividade será a sexta edi ión do on urso da In ubadora de Sondaxes e
Experimentos para a elabora ión de proxe tos de Estatísti a e Investiga ión Operativa
por parte de estudantes da ESO, FP Bási a, Ba harelato e Ci los Formativos de Grao
Medio da Comunidade Autónoma de Gali ia. O on urso está organizado pola nosa
so iedade en olabora ión on edu aBarrié, a ini iativa edu ativa da Funda ión Barrié.
Dire

ión:

Paula Raña Míguez
Comuni a ión

oa
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Co obxe tivo de orientar aos alumnos e profesores que poidan ter interese en parti ipar
no on urso ou de levar a abo ini iativas similares no seu entro edu ativo, no mes
de novembro do ano pasado elebrouse na Fa ultade de Matemáti as da Universidade
de Santiago unha nova xornada de forma ión para elaborar proxe tos de Estatísti a,
a tividade na que tamén parti ipa a Aso ia ión Galega de Profesorado de Edu a ión
Matemáti a (AGAPEMA) e da que informamos on máis detalle nas páxinas interiores
desta revista.
O éxito que tiveron as anteriores edi ións do on urso da In ubadora de Sondaxes
e Experimentos dependeu en boa medida do gran traballo realizado nas aulas polos
profesores que titorizaron os proxe tos, así omo dos alumnos parti ipantes. Esta
a tividade tampou o sería posible sen a parti ipa ión desinteresada dos revisores que
avaliaron os traballos e sen a axuda das diferentes entidades parti ipantes.
Dende a SGAPEIO animamos aos profesores e alumnos a parti ipar nesta nova edi ión
do on urso, que esperamos que siga sendo tan frutífera omo as anteriores edi ións.
Lembrade que a ins ri ión dos traballos terá lugar entre o 1 e o 17 de abril deste ano. Para
máis informa ión sobre o on urso, pode onsultarse a páxina web da nosa so iedade
www.sgapeio.es.
Ao longo deste ano haberá tres edi ións da nosa revista Informest. Nesta primeira ediión, ademais das se ións omúns a edi ións anteriores, trataranse diferentes temas de
a tualidade, omo é o aso do artigo de olabora ión dedi ado á análise da Lei Ele toral
Española. Esperamos que o ontido deste número sexa do voso agrado e animámosvos a
parti ipar nas seguintes edi ións de Informest.
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Algunhas alternativas á Lei Ele toral Española
por Ana Barbosa Vázquez

Ana Barbosa Vázquez é li en iada en So iolo-

xía pola Universidade Complutense de Madrid. A
súa a tividade profesional está orientada á investiga ión demos ópi a.

Andamos talvez ante unha revolu ión demo ráti a que
supón o n da hexemonía dos grandes partidos polítios na que vivimos ata hai moi pou o. Isto, unido ao
debate xerado a través das experien ias ele torais do
pasado ano, oa elebra ión das ele ións autonómi as
en Cataluña o 27S e das Xerais do 20D, obriga a reabrir
unha liña reexiva que non por pou o novidosa é menos
importante.
Unha mínima análise das últimas experien ias ele torais,
espe ialmente nos distintos omi ios Xerais, pon en eviden ia a ne esidade de reexionar a er a da idoneidade
do noso sistema ele toral e os seus efe tos para a adar
unha mellor ade ua ión aos ambios so iais e políti os
que estamos a vivir.

O territorio na ional divídese en ir uns ri ións
ele torais: as 50 provin ias, máis as idades autónomas de Ceuta e Melilla.
A ada ir uns ri ión asígnaselle un número mínimo de es anos a elixir no Parlamento Na ional (no
aso das idades autónomas de Ceuta e Melilla este mínimo é dun en ada unha delas), de modo que
as provin ias teñen un mínimo de partida de dous
es anos. Desta forma, quedan xa dispostos 102 esanos, ase un terzo do total. O resto de deputados
a elixir repártense de forma propor ional ao número de habitantes de ada provin ia (por iso é polo
que mesmo provin ias moi pou o poboadas onten
ao menos on dous deputados elixibles, tratando
de dar voz a territorios on pou os ele tores).
En ada ir uns ri ión, unha vez omputados os
votos válidos e en bran o (non os nulos), des ártanse as forma ións que non al anzasen un mínimo
do 3 % dos sufraxios.

Entre as restantes andidaturas, repártense os esanos seguindo o sistema D`Hondt, un método
Estas eviden ias provo an que non pou as vo es expoideado no sé ulo XIX polo matemáti o belga que
ñan a ne esidade de realizar ambios de erto alado na
lle dá nome, e que parte dunha distribu ión dos
lexisla ión española, que permitan sistemas de reparto
350 deputados asignándoos ao resto maior que remáis adaptados a novas realidades, pero sobre todo máis
sulta de dividir os votos de ada andidatura pola
neutrais entre as diferentes forzas políti as. Cambios que
serie orrelativa de números naturais.
refor en a lexitimidade da representatividade dos nosos
políti os ele tos, o que equivale a realizar un axuste
máis equilibrado entre o valor do voto de ada español Cabe di ir que este sistema, unha das dianas prin ipais
dos ríti os, non só se utiliza en España, senón tamén en
e española.
países omo Fran ia, Finlandia, Arxentina ou E uador.
Son dúas as normativas que afe tan ás modi a ións
que os partidos políti os e moitos idadáns re laman.
Por unha banda, a propia Constitu ión Española de
1978 xa un dos termos máis polémi os, ao denir a
ir uns ri ión ele toral provin ial omo a base para a
ele ión de deputados en omi ios xerais; omplementa estas disposi ións da Carta Magna a Lei Orgáni a
5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Ele toral Xeral, ao
denir un limiar do 3 % de voto válido para que unha
forma ión obteña representa ión. Finalmente, un punto
que resultou non pou o polémi o nos últimos meses: a
deni ión dun mínimo de 2 deputados a elixir por ada
unha das ir uns ri ións, das provin ias.

Estas prerrogativas legais, entre outros detalles do sistema ele toral, provo an evidentes onse uen ias pou o
a ordes á lóxi a demo ráti a de representatividade dos
idadáns por igual. No plano territorial, por exemplo,
un es ano do PP por Melilla ustou nas últimas xerais só 12.309 votos, pero, para outro idénti o es ano,
a forma ión popular tivo que ontar oa onanza de
92.620 madrileños. En Gali ia, ada deputado de En
Marea supuxo 88.312 votos na Coruña, pero só 34.048
en Ourense. Menos da metade.

Así, temos visto que os votos dun idadán valen máis ou
menos dependendo de en que provin ia viva. Pero é que
A tualmente, a asigna ión de es anos nas ele ións xe- ademais o prezo do es ano é moi dispar, mesmo nunha
rais faise en base a un sistema de propor ionalidade rela ión extrema de 9 a 1 omo no omentado aso de
Madrid e Melilla. É indis utible que o sistema bene ia
orrixida, partindo das seguintes premisas:
aos grandes partidos na ionais, mesmo a partidos on
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bos apoios a nivel autonómi o, e prexudi a espe ialmen- nativas, hei de di ir que, dende o meu humilde punto de
te aos partidos minoritarios de ámbito na ional.
vista, a base do problema témolo que fo alizar en dúas
uestións:
As diferenzas reprodú ense tamén fóra do ámbito terriA uestión da ir uns ri ión provin ial. As provintorial. Se onsideramos o prezo de ada es ano para os
ias son ir uns ri ións demasiado redu idas e moi
partidos maioritarios respe to dos que non onseguen
dispares en termos de poboa ión, oa di ultade
un apoio tan masivo, temos que nas últimas ele ións
que iso onleva para a pro ura de propor ionalixerais, o PP obtivo un 35.1 % dos es anos un 28.7 %
dade entre os votos re ibidos e os representantes
dos votos e o PSOE o 25.6 % dos deputados un 22 %
asignados. Cantos menos deputados orresponda
das papeletas. Con todo, Unidade Popular, un 3.67 %
elixir a unha provin ia, menos xusta será a repartidos votos só a ede a un 0.6 % dos es anos, mentres
ión propor ional. O aso máis extremo talvez son
que a En Marea un 1.6 % dos votos forné enlle un 1.7 %
as idades autónomas de Ceuta e Melilla, dado que
dos es anos.
ao elixir a un úni o representante en ada idade,
a
lista máis votada forne e o úni o deputado eliAsí, tampou o os votos dun idadán teñen o mesmo vaxible,
independentemente do número de votos que
lor se opta por diferentes forma ións políti as. De novo,
obtivesen
as restantes forma ións.
o voto máis rendible é o do partido maioritario e o
máis aro o do partido minoritario un espe tro territorial amplo.

Chegados a este punto, temos omentado algunhas perversidades do sistema ele toral a tual, que responden
a ne esidades talvez adu adas. Este efe to da lexislaión foi inten ionado, respondendo á premisa de evitar a
presenza na Cámara Baixa de moitos pequenos partidos
e, polo tanto, fa ilitar a gobernabilidade ao favore er
maiorías máis amplas. Tal argumento é ando menos
uestionable no momento a tual.
A onse uen ia previsible destas desigualdades ondu e
a que xa sexan moitos os que postulan que unha das
primeiras medidas do goberno da na ente lexislatura,
sen de idir aínda no momento no que se es riben estas
palabras, será pre isamente tratar de orrixir unha situaión bastante afastada do ideal demo ráti o.
Sen entrar na valora ión da ne esidade nin da urxen ia
da medida, entrándome no enfoque de posibles alter-

A segunda uestión vén da man do mínimo esixido
legalmente para obter representa ión, a tualmente
xado no 3 % dos votos totais a andidaturas en
ada ir uns ri ión, que nun suposto de ir unsri ión úni a xaría un limiar demasiado elevado
para as pequenas forma ións.
Con todo, un dos maiores prexudi ados polas ríti as é o
sistema ideado polo matemáti o belga DHont, o último
pro eso para onverter votos en es anos no noso sistema ele toral. O punto angular das ríti as ao degradado
matemáti o é que a través dunha propor ionalidade  orrixida favore e que as forma ións maioritarias obteñan
máis representa ión que os partidos minoritarios. Sen negar este efe to do método, abe di ir que afe ta moito
menos que os fa tores expostos: a aso o sistema DHont
non sexa o máis malvado da a tual lexisla ión ele toral.
Se obviamos ao Sr. DHont, pero tratamos de igualar
a todos os españois independentemente de onde residan a través dunha ir uns ri ión ele toral úni a a nivel
na ional, optando por unha reparti ión puramente propor ional, atopariamonos ante os seguintes resultados:

Figura 1. Fonte: elabora ión propia a partir de datos do Ministerio do Interior. Ele

ións Xerais 2015 (web).
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Este es enario amosa omo a formula ión dunha ir unsri ión ele toral úni a e non provin ial, omo estable e
o noso ordenamento ele toral, unido a unha reparti ión
puramente propor ional, afe taría aos grandes partidos,
pero moito máis a partidos omo Ciudadanos, e moi espe ialmente a andidaturas omo a de Unidade Popular. O aso de Podemos, onde se agruparon os votos
das atro forma ións afíns que onstituirían o ele torado da andidatura, moitas delas on implanta ión territorial on reta, onstitúe un aso de difí il análise nun
mar o de ompara ión unha ir uns ri ión úni a. Pero, sen dúbida, son os Outros partidos minoritarios os
grandes prexudi ados dado que o mínimo legal para obter representa ión supoñería a súa ompleta desapari ión
do espe tro parlamentario, deixando sen voz a miles de
españois e españolas.

Figura 2. Fonte: elabora ión propia a partir de datos do
Ministerio do Interior. Ele

ións Xerais 2015 (web).

modera ión nos ambios, orrixiría polo menos dous dos
grandes desaxustes do sistema.
Por unha banda, suporía romper un pre epto, obxe tivamente inxusto desde unha perspe tiva teóri a da
demo ra ia, que nos indi a que o voto de ada persoa debe ter o mesmo valor; por outro, mantería un
equilibrio entre unha ex esiva fragmenta ión parlamentaria e a posibilidade de dar abida a partidos na entes,
mar ando un limiar mínimo ao redor dos 250.000 votos
omo ne esarios para optar a o upar unha adeira de
brazos no Congreso dos Deputados.
Caberían outras fórmulas ele torais, omo in rementar
o número de es anos no Parlamento para tratar de dar
abida a máis forma ións e on iso rebaixar o prezo de
ada representante; tamén utilizar outras fórmulas de
propor ionalidade, desde a dire ta ata formula ións de
propor ionalidade menos  orrixida.
Se omparamos o sistema DHont on outros sistemas
de base propor ional, utilizando omo divisores números 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 efe tivamente o método
DHondt favore e lixeiramente aos partidos maiores,
pero orrixe outras posibles desigualdades obtidas omo
froito de in rementar o o iente que permite aos pequenos partidos optar á por entaxe mínima para obter un
deputado.

Con todo, di ir que o método DHondt en si al anza
unha rela ión voto-es ano bastante propor ional, e que
talvez o efe to depende moito máis doutros fa tores.
Unha lave deses fa tores é as ve es que se debe apli ar
o método omo froito das moitas ir uns ri ións ele torais. O reprodu ir medio entenar de ve es a sele ión
de andidaturas é un potente ampli ador das tan alardeadas desvantaxes do sistema D`Hont, de forma que, a
maior antidade de ir uns ri ións, maior é a in iden ia
Estas forma ións on apoios innegables, pero os seus do defe to? do sistema.
votantes distribuídos en todo o estado, poñeríanse ando
menos á altura doutras forma ións un volume de vo- Tanto nas dúas propostas omo noutras posibles trátase
tantes similar, pero os seus apoios on entrados nunha de modi a ións que na medida en que afe tan á Consúni a omunidade autónoma. En Gali ia temos un exem- titu ión de 1978 serán ando menos polémi as nas súas
plo o aso de En Marea, que on 408.370 votos na nosa formula ións e moito máis na súa resolu ión onsensuaomunidade autónoma, obtivo 6 deputados. A Unidade da.
Popular, os seus 2 deputados en todo o territorio ustáronlle 923.133 papeletas, máis do dobre de votantes que Valla o anteriormente dito para tratar de restituír erta
á andidatura de En Marea. A diferenza de prezo entre parte do mérito do matemáti o belga que desenvolveu en
os deputados non é outra que a territorialidade.
1878 o método DHont, que parti ularmente onsidero
sinxelo, enxeñoso e efe tivo. Valla tamén para reexionar
Por tanto, se os termos da reforma legal se orientasen a er a da ne esaria onviven ia políti a en demo ra ia,
ara a unha úni a ir uns ri ión na ional unida a unha dando lugar a un ambio nos tempos políti os, tempos
rebaixa no mínimo de por entaxe de voto para obter que re laman que os representantes estean á altura do
representa ión, optariamos por un amiño que, dende a que os idadáns e idadás re laman nas urnas.
Retomando ao Sr. D`Hont, pero respe tando que as
forzas minoritarias non residuais obteñan a mere ida
representa ión que lles onre a onanza idadá, rebaixando o mínimo legal ao 1 %, obteriamos un resultado
na miña opinión máis igualitario e a orde oa lóxi a dun
home/muller = un voto. Pero, sen dúbida, melloraría a
a tual infrarrepresenta ión dos partidos máis pequenos
on ará ter na ional.
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Vitaminas matemáti as

por Ma Jesús Casado.

V

itaminas matemáti as, de Claudi Alsina: unha re ensión

Como se sabe que alguén é matemáti o?
Teñen os matemáti os un aspe to espeial?

Estas son algunhas das en preguntas de ontido matemáti o que alquera de nós pode uestionarse ao longo
da súa vida e uxa resposta pode atopar no libro Vitaminas matemáti as, de Claudi Alsina, un texto divulgativo
de le tura áxil e sinxela pero a un tempo interesante,
que onverte ao le tor en protagonista de numerosas
situa ións otiás rela ionadas o mundo dos números;
que elude entrar en fórmulas e omplexidades e que pode ser un bo a er amento para un profano na materia.
Estes en interrogantes, que tamén guran ao remate
do libro, pódense onsultar de xeito dire to ou ben ir
debullándose ao longo dos in o apítulos nos que está
estruturado e que onstan, ada un deles de vinte apartados, as vinte preguntas.

o públi o en xeral: dende unha análise de sangue, onde
os resultados se omparan oa media poboa ional, ata
as ganan ias nos xogos de azar. Outras apli a ións que
apare en neste apítulo poden sorprender a un públi o
non estatísti o, a determina ión da autoría dunha obra
literaria, ou a maneira de al ular o índi e de pobreza
dun país. Pero tamén nos leva á reexión sobre uestións
que pare en sinxelas e non o son. Unha delas é se os
datos se re ollen ou se fabri an. Sendo ambas ertas, tal
omo expli a o autor, unha mala plani a ión respe to
da mostra elixida ou da elabora ión de datos ata o momento inexistentes pode levar a on lusións erróneas, e
propón un exemplo de sele ión aleatoria para ontrois
de alidade, os adrados latinos.

Aínda que a estatísti a ten vitamina propia, tamén se
entrete e nos demais apítulos. Coa vitamina N, os
números na nosa vida, onta o que se oñe e omo
paradoxo de Simpson, poñendo un exemplo de omo se
pode produ ir unha varia ión na interpreta ión dunha
suma de datos respe to dos valores ini iais; ou a vitamina U, de utilidade, onde pon en valor a teoría de xogos e
a apli a ión das matemáti as e da estatísti a á políti a
e ás rela ións de parella.
Os datos do presente serven para adiviñar
o futuro?
Ne esita vitamina D?

Deixamos a resposta a esta pregunta na le tura do libro, que, on seguridade, levará a unha reexión sobre a
inuen ia neste do azar e da aleatoriedade.

Con esta frase tan suxestiva ini ia Claudi Alsina o apítulo sobre a Cien ia dos Datos, onde expli a para
que nos serven a nós as estatísti as, empregando algúns
exemplos otiáns e outros que pasan desaper ibidos para Enla e ao libro
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A tividades da SGAPEIO
Xornada de forma ión para elaborar
proxe tos de estatísti a
Ma Esther López Viz aíno

En novembro de 2015 a SGAPEIO e a Aso ia ión Galega
de Profesorado de Edu a ión Matemáti a (AGAPEMA)
organizamos a XORNADA DE FORMACIÓN PARA
ELABORAR PROXECTOS DE ESTATÍSTICA. Esta
xornada, que deu ontinuidade ás elebradas no 2013
e 2014 , estaba dirixida a profesores de ESO e Ba harelato e impartiuse nunha úni a edi ión en Santiago de
Compostela o 14 de novembro de 2015.

xi a de datos. O obradoiro, que impartiu Gael Naveira
Barbeito da Dire ión Xeral de Saúde Públi a, estivo
entrado na análise estatísti a das respostas á enquisa
realizada no traballo E ti, omo empezas o día?, gañador no ano 2014 do Con uso da In ubadora, na ategoría
de 3o e 4o da ESO. A ontinua ión, Puerto Blan o de
Santiago, do IES Mestre Landín, impartiu a ponen ia
titulada Mestre Landín: as nosas experien ias. Entre
outros, Puerto falounos do proxe to Primaveras de seda que ela titorizou on nenos do PCPI e que tiveron
unha men ión espe ial no 4o Con urso da In ubadora,
no ano 2014.
A xornada errouse oa interven ión de Carlos Pío del
Oro Sáez, profesor da Universidade de Santiago de Compostela. A súa ponen ia levaba por título A Estatísti a
nos medios de omuni a ión e falounos da estatísti a
omo ferramenta que pode ser empregada polos medios
de omuni a ión dentro da súa análise da realidade.

Entre os obxe tivos desta xornada estaban o de mostrar
aos profesores diferentes experien ias na aula sobre o
ensino da estatísti a e a investiga ión de opera ións e
o de promover a estatísti a entre os estudantes de seundaria. Para umprir on estes dous obxe tivos, nas
xornadas parti iparon tanto profesores de ESO/Ba haNa xornada ins ribíronse un total de 44 persoas. Ao rerelato omo profesores de universidade e representantes
mate pediuse aos parti ipantes que realizasen unha vada estatísti a públi a na nosa Comunidade Autónoma.
lora ión uantitativa e ualitativa sobre o umprimento
dos obxe tivos da a tividade. Os resultados das enquiA xornada ini iouse oa parti ipa ión de Covadonga sas a hegaron un alto grao de satisfa ión por parte dos
Rodríguez-Moldes Rey, profesora do IES de Mugardos, asistentes. No nome da SGAPEIO, quero darlle as grazas
que nos falou sobre a A oordina ión de traballos de a AGAPEMA e a Fa ultade de Matemáti as da USC poinvestiga ión para os on ursos tipo In ubadora de Son- la súa olabora ión na organiza ión desta xornada, aos
daxes e Experimentos. Covadonga presentou o desen- ponentes por a hegarnos a súa experien ia, e a todos
volvemento na lase de varios traballos que parti iparon os asistentes polo seu interese e esforzo. Dende o punto
no Con urso da In ubadora de Sondaxes e Experimen- de vista da nosa So iedade, a experien ia foi moi positos. A ontinua ión, Ana Domínguez López, do Colexio tiva e enrique edora, e esperamos que se poidan seguir
Salesianos de A Coruña, expuxo a súa experien ia na mantendo olabora ións deste tipo no futuro.
lase ando realizou o traballo Sómos máis altos ou
máis obesos? Estudo estatísti o realizado por nenos de
3o da ESO , traballo gañador do Con urso da In ubadora de Sondaxes no ano 2015, na ategoría de 3o e 4o
da ESO. Como última tarefa da xornada de mañá, tivo
lugar un obradoiro de Como realizar un proxe to de estatísti a. Exemplos prá ti os onde, eu mesma, expuxen
as liñas a seguir para elaborar un proxe to de estatísti a
en ESO/Ba harelato. Neste obradoiro revisáronse diferentes traballos presentados á In ubadora en edi ións
anteriores e os asistentes parti iparon, en grupos, nunha
revisión ríti a dos mesmos.
A xornada da tarde ini iouse un obradoiro de Epidat
que permitiu mostrar as posibilidades desta ferramenta
omo re urso didá ti o para o seu uso na aula. Epidat
é un programa de libre distribu ión, multiplataforma e
multilingüe orientado á ánalise estatísti a e epidemioló-
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Figura: Resultado da enquisa de valora ión dos
asistentes. Fonte: elabora ión propia.

A tividades da SGAPEIO
Universidade Carlos III. Todo iso non fai máis que a onsellar a onvenien ia de realizar a tividades similares,
sempre pensando en propor ionar de xeito e iente unha forma ión omplementaria aos so ios da SGAPEIO.
Balbina Casas Méndez
Pensando espe ialmente en alumnado de máster de estatísti a e investiga ión operativa, un tema importante
O 24 de outubro de 2015 e no mar o do XII Congreso da
no que pare e onveniente espe ializarse é o rela ionado
SGAPEIO elebrouse en Lugo unha Asemblea Xeral da
oa rea ión e manexo de grandes bases de datos.
So iedade, no Salón de A tos do Pazo de San Mar os,
sede da Deputa ión Provin ial.
Pasouse, a ontinua ión, a presentar as A tividades da
so iedade previstas. A primeira destas é a Xornada de
Comezouse por aprobar a a ta da Asemblea Xeral de
Forma ión a Profesores de Ensino Se undario en olaboxaneiro de 2015 así omo a da Asemblea Extraordinaria
ra ión on AGAPEMA. Realizarase o 14 de novembro na
de setembro de 2015 de modi a ión dos estatutos para
Fa ultade de Matemáti as da Universidade de Santiago
a súa adapta ión á lexisla ión vigente en asuntos de
de Compostela e faranse dous obradoiros; tres ganadoaso ia ións. Tamén se revisou o estado a tual do núres do Con urso In ubadora de Sondaxes e Experimenmero de so ios que é de 186 individuais e 7 institu ionais.
tos ontarán a súa experien ia e o profesor Carlos Pío
del Oro, do Departamento de E onomía Cuantitativa
Fíxose un repaso das a tividades da So iedade en 2015, da Universidade de Santiago de Compostela, impartirá
ata ese momento. En primeiro lugar, desta a a ele- unha onferen ia o título Estatísti a nos medios de
bra ión do V Con urso de In ubadora de Sondaxes e omuni a ión.
Experimentos, da que demos umprida onta no boletín
número 40 da So iedade.
Outra a tividade prevista é o II En ontro Galai oPortugués de Biometría, on apli a ións ás Cien ias
Tamén foi men ionada a Xornada de Big Data e Esta- da Saude, á E oloxía e ás Cien ias do Medio Ambiente.
tísti a elebrada na Fa ultade de Informáti a da Uni- As datas son 30 de xuño e 1 e 2 de xullo de 2016. Están
versidade da Coruña, en xuño de 2015, en olabora ión ongurados os omités galai o portugueses e tamén o
o grupo de investiga ión Modeliza ión, Optimiza ión programa, que onstará dun mini urso, 4 onferen ias
e Inferen ia Estatísti a (MODES), da devandita Uni- plenarias e 4 onferen ias invitadas. A páxina web está
versidade, e a Rede de Te noloxías Cloud e Big Data moi avanzada. Na lausura do Congreso, presentouse
para HPC. Tamén se informou desta a tividade no men- un vídeo para a súa difusión e tamén se entregaron uns
ionado boletín número 40. Neste punto sus itouse a mar apáxinas para a promo ión do En ontro entre os
interven ión dos presentes.
ongresistas de Lugo. Estanse nego iando axudas, de
momento, on ABANCA e on Saúde Públi a, neste
Re ordouse que este ampo onstitúe hoxe en día un último aso para nan iar un premio.
signi ativo xa emento de emprego e que se debería
de fa er un esforzo por diferen iar a vertente puramente Como en todos os Congresos da SGAPEIO, anun iouse a
estatísti a daqueloutra máis ligada ao ámbito da ompu- sede do seguinte. Nesta o asión, o XIII Congreso Galego
ta ión. Non en balde vimos xornadas similares realizadas de Estatísti a e Investiga ión Operativa, 2017, en árgaon posterioridade, omo unha sobre big data e enerxía, se ao Departamento de Matemáti as da Universidade da
en setembro de 2015 en Santiago de Compostela, orga- Coruña e elebrarase en Ferrol. Para rematar, aprobouse
nizada pola rede TMATI en olabora ión on diversas por asentimiento o Balan e e onómi o do ano 2015 e
entidades públi as e privadas, e que o fenómeno se insti- orzamento para o ano 2016.
tu ionalizou, omo é o aso do Instituto de Big Data na
Asemblea Xeral da SGAPEIO de outubro 2015: un resumo
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Novas do IGE
Últimas novidades en publi a ións e
do umentos do IGE

b) Estatuto do IGE.
) Plan Galego de Estatísti a 2017-2021.
2. Aproba ión da A ta da sesión anterior.

INDICADORES DE INNOVACIÓN.

3. Aproba ión da Memoria de a tividades 2014.

A a tividade estatísti a Indi adores de innova ión ten
omo prin ipal obxe tivo al ular para Gali ia unha serie
de indi adores in luídos nos Mar adores da Unión pola
Innova ión (Innovation Union S oreboard IUS) re ompilados pola Comisión Europea para os países membros
da Unión Europea.

4. Informe do proxe to de de reto do Programa Estatísti o Anual 2016.

No ál ulo dos indi adores para a Comunidade Autónoma de Gali ia utilizouse a informa ión pro edente de:
Enquisa sobre a innova ión nas empresas elaborada polo
Instituto Na ional de Estatísti a (INE), Estatísti a sobre
a tividades de I+D (INE), Enquisa de poboa ión a tiva
(IGE/INE) e a O ina española de patentes e mar as
Pódese obter máis informa ión en: web
DIRECTORIO DE EMPRESAS E UNIDADES LOCAIS. ANO 2014.

O dire torio de empresas re olle as empresas on sede
en Gali ia e as empresas on sede so ial nunha provin ia
non galega, pero que exer en unha ou varias a tividades
e onómi as no noso territorio. Este último dire torio publi ado ten omo data de referen ia o día 1 de xaneiro
de 2014. Segundo a Explota ión estatísti a deste dire torio durante o ano 2013 o número de empresas diminuíu
un 1,21 %, ata situarse en 203.026 empresas o día 1 de
xaneiro de 2014. Pode onsultarse máis informa ión en:
web

5. Proxe tos té ni os das opera ións estatísti as.
6. Rolda de interven ións.
Neste Consello aprobouse a a ta do pleno de de embro
de 2014 e aprobouse a memoria de a tividades do ano
2014. Tamén se presentaron in o proxe tos té ni os novos e dúas addendas para a súa aproba ión, para o al
se abre un prazo de dous meses.
CONCURSO DO CORPO SUPERIOR DE
ESTATÍSTICA E DO CORPO DE XESTIÓN DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA
TÉCNICA DE ESTATÍSTICOS.

RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2016, da Dire ión
Xeral da Fun ión Públi a, pola que se onvo a on urso
para a provisión de postos de traballo va antes do orpo
superior da Administra ión da Xunta de Gali ia, es ala
superior de estatísti a, e do orpo de xestión da Xunta
de Gali ia, es ala té ni a de estatísti os. (web)
OPOSICIÓNS

Próxima onvo atoria do pro eso sele tivo para o ingreso no Corpo superior da Xunta de Gali ia, A1, es ala
superior de estatísti a.

CONSELLO GALEGO DE ESTATÍSTICA
CURSOS

O día 27 de novembro de 2015 elebrouse o Pleno do Próximos ursos na Es ola Galega de Administra ión PúConsello Galego de Estatísti a, oa seguinte orde do día: bli a (EGAP):
1. Informe do Presidente sobre os seguintes puntos:
a) Renova ión do Consello Galego de Estatístia.
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Interpreta ión de datos estatísti os.
Aproveitamento da informa ión estatísti a dispoñible no IGE: Introdu ión ao software libre R.

Traballos de Estatísti a e IO

Traballos de Estatísti a e Investiga ión Operativa no SUG
Teses

Métodos estatísti os para o estudo das

urvas de emerxen ia en malherboloxía

Miguel Ángel Reyes Cortés.
Dire tores: Ri ardo Cao Abad y Mario Fran is o Fernández.
Data da defensa: 18 de de embro de 2015. UDC.

Esta tese trata o problema da estima ión da fun ión de densidade e de distribu ión ando os datos se presentan
agrupados. Para este propósito, onsidérase o estimador nú leo da densidade e proponse unha modi a ión para
usalo on datos agrupados. Sempre que se umpran os supostos axeitados, demóstrase que o oñe ido sele tor
plug-in AMISE óptimo da ventá pode usarse satisfa toriamente on estes datos, o que na prá ti a leva a denir o
on epto de agrupa ión lixeira. Para es enarios de agrupa ión pesada, proponse un sele tor bootstrap. Mediante
estudos de simula ión móstrase o bo desempeño do estimador ando se usa axeitadamente o sele tor plug-in ou o
sele tor bootstrap, dependendo do grao de agrupa ión dos datos. Con base no estimador nú leo da densidade para
datos agrupados, derívase un estimador nú leo da distribu ión para este tipo de datos. Obtéñense formalmente
as súas propiedades asintóti as e estúdase o seu desempeño en diferentes es enarios de agrupa ión usando un
sele tor plug-in ade uado. Finalmente, mediante apli a ións a datos reais, móstrase a efe tividade dos métodos
non paramétri os propostos nesta diserta ión, os mesmos que nalgúns asos superan o desempeño dalgúns métodos
paramétri os habitualmente usados en malherboloxía para estimar a probabilidade de emerxen ia das malas herbas.

Contribu ións á análise estatísti a do ris o de

rédito

Andrés E. Devia Rivera.
Dire tores: Ri ardo Cao Abad y Juan M. Vilar Fernández.
Data da defensa: 14 de xaneiro de 2016. UDC.

Nesta memoria abórdase o problema da modeliza ión estatísti a do ris o de rédito. Aquí estúdanse tres modelos
para a predi ión da morosidade en réditos persoais. O primeiro orresponde a un modelo de puntua ión rediti ia
onstruído on té ni as de regresión loxísti a. Como resultado, no Capítulo 2 obtense un modelo de estima ión da
propensión á morosidade do liente, dado un onxunto de variables expli ativas sobre as que se realiza a regresión
loxísti a. O segundo modelo orresponde a un modelo de probabilidade de in umprimento (PD), onstruído on
té ni as de análise de superviven ia. O ál ulo da PD obtense a partir da fun ión de distribu ión ondi ional do
tempo ata a mora do rédito e al úlase utilizando tres métodos de estima ión (paramétri o, semiparamétri o e non
paramétri o). O estimador non paramétri o da PD obtense a partir do estimador de Beran (1981) para a fun ión de
superviven ia ondi ional on datos ensurados e os seus resultados ofré ense no Capítulo 3. Resultados asintóti os
omo a onsisten ia forte uniforme e a normalidade asintóti a do estimador no paramétri o da PD exponse no
Capítulo 4. Finalmente, o ter eiro modelo de predi ión da morosidade en réditos persoais proponse no Capítulo 5.
Alí bús ase dar resposta a un problema on es aso tratamento na literatura sobre o ris o de rédito, denominado
rein iden ia da morosidade rediti ia. O estudo deste fenómeno éntrase en obter un modelo de probabilidade
análogo ao modelo proposto no Capítulo 3, onde se utiliza a perspe tiva da análise de superviven ia on su esos
re orrentes baixo ensura e dependen ia. Como resultado, obtéñense fórmulas para a fun ión da probabilidade
ondi ional de rein iden ia dos impagos dun mesmo suxeito oñe endo a súa puntua ión rediti ia e os tempos
nos que se produ iron os impagos anteriores. Este modelo pode ser utilizado polas entidades nan eiras omo
ferramenta de seguimento e avalia ión do perl de rédito dos lientes máis propensos a ometer algunha lase de
in umprimento.
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Puntos de

orte óptimos para lasi a ión en estudos de diagnósti o: novas ontribuións e desenvolvemento de software

Móni a López Ratón.
Dire tores: Carmen Cadarso Suárez e Elisa María Molanes López.
Data da defensa: 28 de xaneiro de 2016. USC.

Os tests de diagnósti o ontinuos (biomar adores ou mar adores de ris o) empréganse a miúdo para dis riminar
entre as poboa ións de sans e enfermos. Para a súa apli a ión líni a, o aspe to lave está en sele ionar un
punto de orte ou valor de dis rimina ión axeitado que dena os resultados positivos e negativos do test. En
xeral, os individuos un valor do test menor que son lasi ados omo sans e noutro aso omo enfermos. Na
literatura existen varios métodos para sele ionar en termos de diferentes riterios espe í os de optimalidade.
Nesta tese levouse a abo unha revisión global dos métodos propostos para os tests de diagnósti o ontinuos e
onsiderouse unha interesante xeneraliza ión do punto de Simetría (un dos métodos máis empregados na prá ti a
líni a que maximiza simultaneamente a sensibilidade e a espe i idade do test) in orporando os ustos derivados
das lasi a ións in orre tas. Ademais propuxéronse intervalos de onanza para este punto de orte óptimo e as
súas medidas de sensibilidade e espe i idade mediante dous enfoques, un paramétri o baseado na Cantidade Pivotal
Xeneralizada (Generalized Pivotal Quantity, GPQ) baixo a hipótese de normalidade e outro non paramétri o
baseado na Verosimilitude Empíri a (Empiri al Likelihood, EL). Co obxe tivo de fa ilitar aos investigadores a
sele ión de puntos de orte óptimos na súa prá ti a diaria, reáronse tamén dous paquetes en R, OptimalCutpoints e
GsymPoint, que implementan estas metodoloxías. Así mesmo, propúxose unha nova regra de lasi a ión mediante
os modelos aditivos xeneralizados (GAMs) que propor iona unha mellora na apa idade de dis rimina ión en
situa ións onde o mar ador mostra unha distribu ión irregular en ambas as poboa ións e a análise baseada na
urva ROC (Re eiver Operating Chara teristi ) tradi ional non é válida, sendo ne esario máis dun punto de orte
óptimo para levar a abo a lasi a ión dos individuos. Por último, toda esta metodoloxía ilustrouse ao longo da
tese a través de apli a ións reais do ámbito biomédi o.

Inferen ia non paramétri a para as
espa iais e espazo-temporais

ara terísti as de primeira orde de pro esos puntuais

Isabel Fuentes Santos.
Dire tores: Wen eslao González Manteiga (USC) e Jorge Mateu Mahiques (UJI).
Data da defensa: 5 de febreiro de 2016. USC.

Os pro esos puntuais son pro esos esto ásti os que determina a posi ión de eventos distribuídos irregularmente nun
espazo métri o. Un pro eso puntual espa ial xera eventos nunha rexión plana nita. Os pro esos puntuais espazotemporais re ollen a lo aliza ión espa ial e o momento no que o orre ada evento. Estes pro esos poden atoparse en
áreas ientí as omo e oloxía, sismoloxía, astronomía ou epidemioloxía. En parti ular, a lo aliza ión e momento
de ini io dos in endios forestais pódese interpretar omo un patrón puntual espazo-temporal. A intensidade de
primeira orde ara teriza a estrutura espa ial dos eventos e é ne esaria para estimar as ara terísti as de segunda
orde, que des riben as intera ións entre eventos. Por tanto, estimar esta fun ión é un aspe to lave na análise
de pro esos puntuais espa iais e espazo-temporais, sendo os estimadores tipo nú leo unha das ferramentas máis
utilizadas para este n. O estimador nú leo da densidade de lo aliza ión de eventos estima de forma onsistente
a estrutura de primeira orde dun pro eso puntual espa ial. Nesta tese desenvólvese un pro edemento bootstrap
suavizado que estima de forma onsistente o MISE deste estimador, e propor iona un riterio de sele ión da matriz
de suavizado. Ademais, proponse un test nonparamétri o para omparar a estrutura de dous pro esos puntuais
espa iais. Gran parte dos modelos existentes para estimar a intensidade espazo-temporal asumen separabilidade, é
di ir, que a intensidade se pode des ompoñer no produto das súas ompoñentes espa ial e temporal. Esta hipótese
debe ontrastarse, dado que pode ser moi restritiva. Baixo separabilidade, o o iente entre a intensidade espazotemporal e a súa marxinal espa ial, fun ión ratio, en ada instante é onstante. Por tanto, propoñemos usar un
test de regresión que analiza o efe to das lo aliza ións espa iais na fun ión ratio omo test de separabilidade. Por
último, apli áronse té ni as de análise de pro esos puntuais para estudar o omportamento dos in endios forestais
rexistrados en Gali ia no período 1999-2008.
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Traballos n de Máster
Traballos do Máster Interuniversitario en Té ni as Estadísti as presentados en xaneiro de 2016.

Sele tores

bootstrap do parámetro de
suavizado para a estima ión non paramétri a da fun ión de densidade on datos dependentes

Inés Barbeito Cal.
Dire tor: Ri ardo Cao Abad.
UDC, modalidade a adémi a.

Neste traballo abórdase unha revisión bibliográ a sobre
as té ni as bootstrap válidas en ausen ia dunha expresión explí ita para a dependen ia dunha serie temporal
(bootstrap por bloques, bootstrap esta ionario e método
de submostraxe). Ademais, estúdanse diferentes sele tores do parámetro ventá (plug-in, valida ión ruzada ou
bootstrap), que resultan de vital importan ia á hora de
regular o grao de suaviza ión do estimador non paramétri o da densidade. Posteriormente, establé ese unha
suaviza ión do bootstrap esta ionario de Politis e Romano. Neste ontexto, obtense unha expresión exa ta
para o análogo bootstrap do erro adráti o medio integrado baixo dependen ia. Deste xeito, minimizando o
mesmo, pode obterse un parámetro ventá sen ne esidade de aproximar f por Monte Carlo. Finalmente, lévase
a abo un estudo de simula ión para omparar os distintos sele tores de ventá e ilústrase, unha apli a ión
dos mesmos para a estima ión non paramétri a da densidade, on dous onxuntos de datos relativos a apturas
anuais de lin es (1821-1934) e ao número anual de manhas solares (1700-1988).

Modelos espa iais autorregresivos: unha
apli a ión a enquisas lingüísti as
Adrián Pérez Bote.
Dire tora: Rosa M. Crujeiras Casais.
USC, modalidade a adémi a.

Este traballo de n de máster ten omo obxe tivo o estudo dos modelos espa iais autorregresivos tanto desde un
punto de vista teóri o omo apli ándoos para modelizar
datos reais. En primeiro lugar estudaranse os Campos
Gaussianos de Markov que nos serán útiles para introduir os modelos que empregaremos: modelos ondi ionalmente autorregresivos e modelos simultaneamente autorregresivos. Despois da introdu ión destes dous modelos,
abordarase un estudo da té ni a utilizada para estimar
os parámetros (Máxima Verosimilitude) e efe tuaranse
simula ións para ilustrar as propiedades dos estimadores dos parámetros de ada modelo. Posteriormente os
modelos serán empregados o obxe tivo de modelizar os
datos dos que se dispón, por entaxe de falantes de lingua galega en Gali ia e de lingua vas a en Euskadi, dividindo estes territorios en muni ipios e realizando antes
unha análise exploratoria e unha aproxima ión mediante
regresión linear. Para rematar, introdu iranse brevemente modelos espazo-temporais desde un punto de vista
soamente teóri o, xa que non se dispón de datos para
apli alos á materia de estudo.
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Coñe éndonos
Coñen endo a unha so ia da SGAPEIO: María Martín Vila.

Son li en iada en Matemáti as pola Universida-

de de Santiago de Compostela. Reali ei o Máster
en Estadísti a Apli ada y del Se tor Públi o organizado polo Instituto Na ional de Estadísti a en
olabora ión oa Universidade de Al alá de Henares, onde ini iei o onta to oa investiga ión e presentei o D.E.A no ano 2010. A miña experien ia
profesional omezou no Ban o de España traballando en proxe tos europeos, o que me permitiu
oñe er o mundo da ban a. Traballo na estatísti a
públi a desde o ano 2009.

Asistín a unha ponen ia no ongreso do ano 2013, pero
foi no ano 2015
ompleta nun

ando xen a miña primeira inmersión
ongreso da SGAPEIO. Sen dúbida, re-

petirei.

O tema do teu próximo proxe to/artigo?
A tualmente estamos traballando nun paquete de R
o que poder proxe tar poboa ión. Penso que é un
proxe to moi interesante xa que traslada ao ámbito
da programa ión en R a metodoloxía que apli amos
no IGE para proxe tar a poboa ión de Gali ia e as
súas

omar as.

Un

urso que

he gustaría fa er?

Desde hai xa tempo traballamos moito
ríame fa er algún

on R e gusta-

urso de apli a ións do tipo R Shiny

ou tratamento de html

on R.

Que libro de estatísti a ou I.O. re omendarías?
Cál ulo de probabilidades y estadísti a matemáti a
de Ri ardo Vélez Ibarrola y Alfonso Gar ía. Un manual de estatísti a sempre é unha boa op ión.

Se non foses estatísti o/a, que
ría ser?
Cantos anos levas traballando en estatísti a ou IO?

he gusta-

Seguramente sería arquite ta. Gústame moito a arquite tura e penso que é unha profesión moi
Imaxinar algo e

onseguir

reativa.

onstruílo debe ser moi gra-

Sete anos. Superei o pro eso sele tivo do INE no ano

ti ante.

2009. Desde entón traballo en estatísti a públi a aínda

Se oes estatísti a, que é o primeiro que
he vén á abeza?

que no ano 2012 pasei do ámbito na ional ao ámbito
autonómi o, ao aprobar na

onvo atoria do IGE.

Datos e máis datos. . . A forma de estruturalos e inten-

Des ríbenos o teu traballo

tar obter informa ión a partir deles.

Son té ni o no servizo de Difusión e Informa ión do
IGE. O meu traballo

onsiste en pór a disposi ión dos

usuarios da nosa páxina web ontidos a tualizados que
poidan

onsultarse de forma sinxela así

omo elabo-

rar informes e traballos de re ompila ión que fagan a
estatísti a máis a

Dende

esible.

ando es so io/a da SGAPEIO?

ando empe ei a traballar no IGE e pare eume

unha boa op ión para estar en

Valoro todo o labor que fai tanto no to ante a divulgaión

omo a organiza ión de

polo

Son so ia da SGAPEIO desde o 2014. Coñe ín a so iedade

Que é o que máis valoras do labor da
SGAPEIO?

onta to

on outros

vo

ongresos ou

onferen ias

ompli ado da tarefa e porque somos un

ole ti-

on intereses moi diversos e, ás ve es, difí iles de

onxugar.

En que

res que deberiamos mellorar?

Desde a organiza ión haberá

ousas que mellorar,

ámbitos profesionais da estatísti a e a I.O.

sempre as hai, pero penso que somos os so ios os que

Cal foi o 1o
asisti hes?

ini iativas.
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ongreso da SGAPEIO ao que

deberíamos esforzarnos por

olaborar máis e propoñer

Sabías que?

Esperanza de vida por Antonio Vaamonde Liste
A dura ión da vida humana está determinada por fa tores xenéti os, sanitarios, alimentarios, exer i io, ontaminantes, et ., moitos dos ales dependen do azar,
polo que se pode onsiderar una variable aleatoria. A
súa media ou valor esperado é un indi ador habitual de
alidade de vida das na ións.

Con datos re entes (OMS 2013), Xapón o upa o primeiro lugar, unha e.v. de 84 anos, seguido de España,
Andorra, San Marino, e Suiza, on 83. Serra Leona peha a lista on 46 anos. As mulleres teñen en xeral unha
e.v. máis alta: en España 86 anos fronte aos 80 dos
homes.

A esperanza de vida, de estima ión omplexa, non serve
- omo se interpreta a otío- para predi ir a idade media
que al anzarán os na idos hoxe, xa que esa predi ión
está baseada no suposto de que as ondi ións de vida
vanse manter no futuro omo foron no pasado, algo
moi improbable xa que teñen variado radi almente de
xeito ontinuado. Como a prote ión da saúde mellora
onstantemente, podemos agardar que os nenos de hoxe
vivan máis do que anun ia esa predi ión.

Cando se estable eu no s. XIX a pensión de xubila ión
aos 65 anos, na Prusia de Bismar k, a esperanza de vida
en Europa era menos da metade da a tual, e al anzar
os 65 anos on retiro subven ionado un privilexio afortunado un usto perfe tamente asumible para a administra ión públi a. Hoxe, pola ontra, a meirande parte
dos traballadores a ada a súa pensión e a re ibe durante moito máis tempo, polo que este indi ador estatísti o, esperanza de vida, tense onvertido no fo o dun
di ultoso debate sobre a sostenibilidade do sistema de
pensións e o desequilibrio nan eiro dos Estados.

Dire

ión:

Paula Raña Míguez
Equipo editorial:

Esther Calvo O ampo, Ma Jesús Casado Barrio,
Balbina Casas Méndez, Tomás Cotos Yáñez,
Rosa Crujeiras Casais, Ma Esther López Viz aíno,
Silvia Ma Lorenzo Freire, María Loureiro Gar ía,
Javier Ro a Pardiñas, Rebe a Villaverde López.
Revisión lingüísti a:

María Miragaya Pereira
Coa

olabora ión de:

Ana Barbosa Vázquez, María Martín Vila e
Antonio Vaamonde Liste.
Comuni a ión

Fa ultade de

oa SGAPEIO:

Matemáti as, Campus Vida,

15706-

Santiago de Compostela, A Coruña.
www.sgapeio.es
se retariasgapeio.es
boletinsgapeio.es
Twitter sgapeio
LinkedIn SGAPEIO

Depósito Legal: LU-191-1995 - I.S.S.N.:1695-7083

13| Informest

