
Estatística Recreativa,
Novas Propostas.

Código internacional de
prócticas legais en materia
de investigación de mercado
e opinión.

Referéncia bibliográfica.

Investigación.

Métodos estatísticos e-
IV Congreso Galego de
Estatística e Investigación de
Operacións.

Jornadas para el aprendizaje
y la enseñanza de las
matemáticas.

Congreso RSME 2000.

Conferencia impartida por e/
profesor Ezequie/ Urie/.

Novas do IGE.

Navas da Saciedade.

Premio SGAPEIO.

Curso SPSS. Vigo.

r:DDIJID]
s",.¡"tlatl" (,al"~a I",,'a a
I""","...;""tlal':,'alí"ka
'" .Ia 1"\f",Ii~ad"" ti,.
( 'I""""'¡"'"

1:"1""11,,.1,- ,lo- \1"tt""'iÍtiC"'"
1~7(W ~,,"ti,,~.. .1,-1:""'1""1..1"



FlJ



este último conteña disposicións máis estritas que o códi-
go internacional sobre certos pontos específicos; en este
caso, o código nacional debe ser aplicado. As prácticas
nacionais e internacionais deben, naturalmente, en
todos os casos, conformar-se coa s leis dos países concer-
nientes.

PRINCíplOS DE BASE.

Os estudos de mercado e de opinión teñen como base a
confianza, confianza no feito de que son realizados con
toda honestidade e con toda obxectividade, san que as
persoas entrevistadas sexan importunadas ou sufran
moléstia algunha e sustentándo-se na colaboración
voluntária do público.
Ao público, en xeral, ou a cualquer outro interesado,
debemos garantir-lIe a seguridade de que todo estudo
de mercado é realizado en estrita conformidade coas
disposicións do presente código, e que os seus dereitos
en cuanto á protección da persoa privada son respeita-
dos. En particular, o público debe estar seguro de que
cualquer información persoal e/ou confidencial, propor-
cionada durante a realización dun estudo, non será
transmitida sen o seu acordo prévio a toda persoa ou
organismo oficial ou privado externo á organización do
técnico, (como estipulado na sección c) e que estas infor-
macións non serán utilizadas para nengún outro fin que
non sexa o estudo de mercado.
Os Estudos deben, igualmente, ser feitos conforme aos
princípios da competéncia legal, tal e como son xeral-
mente comprendidos e aceitados, e en estándares técni-
cos elevados. Os técnicos de estudos de mercado e de
opinión deben sempre estar dispostos a comunicar as
informacións necesárias que permitan comprobar a cua-
lidade dos seus traballos e a validez dos seus resultados.

DEFINICIONS

En este código:

n o termo "estudos de mercado" designa a recollida
sistemática, rexisto, trata mento, análise e presentación
obxectiva dos datos referentes ao comporta mento, as
necesidades, actitudes, opinións, motivacións, etc., de
indivíduos ou de organizacións (empresas comerciais,
organismos públicos, etc.), no ambiente da sua vida
cotia, económica, social e política. O termo "estudos de
mercado" significa igualmente, neste código, os estudos
de opinión, na medida en que estes últimos utilizan
métodos e técnicas singulares para o estudo de proble-
mas que non están directamente ligados á comercializa-
ción de bens e servizos. O termo" estudos de mercado"
incluirá, pois, igualmente os "estudos de opinión" cando
sexo utilizado neste código. Este termo engloba tamén
os estudos comunmente chamados "estudos de mercado
industriais" e "estudos documentais", particularmente
cando estes comportan a recollida de informacións sobre
o terreo e non simplemente a análise dos datos xa ao
dispor.
n o termo "técnico" designa a toda persoa física,

empresa, grupo, organismo público ou privado, servizo
ou departamento que forme parte de estes organismos,
etc., no cal efectua, directa ou indirectamente, un estudo
de mercado ou interven a título de consultor, ou failita os
seus servizos para a realización do estudo. O termo
"técnico" designa igualmente a todo servizo ou departa-
mento, podendo representar ao cliente na empresa ou
no organismo. O termo "técnico" debe ser apropiado de
xeito que abrangue as actividades de todo subcontratista
ao cal, o técnico, confía un traballo (recollida ou análise
de datos, impresión, consello, etc.), de modo que parte
integrante dun estudo; neste caso a responsabilidade de
asegurar-se que o subcontratista se adapte plenamente
ás disposicións do código incumbe ao técnico.

n o termo "cliente" designa a toda persoa física,
empresa, grupo, organismo público ou privado,
servizo/departamento (comprendendo todo servizo ou
departamento) que pide, autoriza e aceita suscrebir un
estudo de mercado, en parte ou na sua totalidade, ou se
propón facelo.

n o termo "persoa entrevistada" designa a toda per-
soa física ou moral (grupo ou organismos) a quen o téc-
nico se dirixe á fin de recoller as informacións necesárias
para un estudo, calquera que sexa o tipo de informa-
cións recollidas e o método ou a técnica utilizada para
obtelas. O termo "persoa entrevistada" aplica-se, xa que
logo, non somente aos casos en que as informaicóns son
obtidas polo emprego de técnicas de entrevista oral,
senon, igualmente, aos casos nos que son obtidas por
outras técnicas, tais como a observación da enquisa por
correspondéncia, rexisto mecánico ou eléctrico dos datos,
etc.

n o termo "entrevista" significa toda forma de con-
tacto directo ou indirecto (comprende a observación, as
técnicas de rexisto mecánicas ou eléctricas, etc.) caos
persoas entrevistadas, que teñen por resultado recoller
os datos das informacións susceptibles de seren utiliza-
das, no sua totalidade ou en parte, para un estudo de
mercado determinado.

n o termo "documento" significa todas as instrucións,
proposicións cuestionarios, listas, fichas, rexisto, cintas
magnetofónicas, filmes, taboas de comprobación, taboas
de ordenador, cintas magnéticas de informática ou outro
sistema de conservación dos datos, fórmulas, gráficos,
reportes, etc., ben sexan de calquer xeito, refente a un
estudo de mercado que trate do conxunto do estudo ou
dunha parte deste. Este termo indica tanto os documen-
tos establecidos polo cliente como os establecidos polo
técnico.

NORMAS
A) DIREITOS DAS PERSOAS ENTREVISTADAS:
Artículo 1: cualquer afirmación feita para aseguar-se a
cooperación de unha persoa entrevistada e todas as
garantías concedidas ás mesmas, tanto orais como escri-
tas, deben ser debidamente respetuosas e certas.
Anonimato das persoas entrevistadas



Artículo 2: coa única excepción das disposicións do artí-
culo 3, o anonimato da persoa entrevistada debe ser
estritamente respeitado. Nengunha información que
poida servir para identificar ás persoas entrevistadas,
sexa direita ou indireitamente, non debe ser divulgada a
ninguén a excepción do persoal de investigación perten-
cente á organización do técnico que necesita destas
informacións para a realización e o control das entrevis-
tas, trata mento dos datos, etc. Estas persoas deben acei-
tar de xeito explícito non facer nengún uso de estas
informacións. Todas as persoas entrevistadas teñen o
direito de recibir unha completa seguridade sobre este
punto.
Artículo 3: as únicas excepcións do artículo 2 son as
seguintes: i) No caso de que se dea a coñecer ás perso-
as entrevistadas a identidade do cliente e as razóns polas
cuais os seus nomes serían divulgados e se eles teñen
aceitado por escrito esta divulgación. ii) Se é esencial
para analixarmos os datos ou para entrevistar posterior-
mente ás mesmas persoas o comunicar o seu nome a
terceiros (por exemplo: un subcontratista), a condición de
que as disposicións do artículo 4 sexan respeitadas. En
este caso o técnico responsable da primeira enquisa
debe asegurar-se de que as regras de este código serán
igualmente respeitadas por estes terceiros. iii) Se a per-
soa entrevistada proporciona informacións non no seu
nome persoal, mais como membro de unha organización
ou de unha empresa, a condición de que as disposicións
do artículo 5 sexan respeitadas.
Artículo 4: coa excepción da disposición antes menciona-
da, as mesmas persoas non poderán ser entrevistadas
por segunda vez, a menos que: i) as persoas entrevista-
das teñan dado xa a sua conformidade na primeira
entrevista, ou ii) se explicamos ás persoas entrevistadas
no intre en que elas reciben unha nova visita que esta
entrevista é continuación de aquelas que teñen concedi-
do con anterioridade e se dan entón o seu acordo antes
da recollida de novas informacións.
A única excepción a este proceder é a seguinte: cando
unha das características esenciais da técnica de investi-
gación utilizada implique que as persoas interrogadas
deban ignorar que esta nova entrevista é continuación
de unha que tiñan concedido anteriormente.
Artículo 5: cando a persoa entrevistada proporciona
informacións non no seu nome persoal, mais como
membro de un organismo ou de unha empresa, entón
pode ser desexable mencionar no informe o organismo
ao cual pertence. Non obstante, o informe non deberá
proporcionar nengunha información que poida relacio-
nar-se con unha organización ou persoa en particular,
salvo se a autorización ten sido dada previamente pola
persoa entrevistada, a cal deberá ser informada da difu-
sión que será dada a dita información.
Direitos da persoa entrevistado
Artículo 6: todas as precaucións razonables deben ser
tomadas a fin de asegurar-se que a persoa entrevistada
e os seus familiares non sofran nengunha incomodidade
ou moléstia a consecuéncia da entrevista. Esta esixéncia
aplica-se ás informacións que se tratan de obter, ao

método da enquisa, así como 00 teste de produtos sobre
os cuais se desarrolla a enquisa. A persoa entrevistada
debe estar informada do obxecto da enquisa cando por
non estalo, se arrisca a facilitar informacións que poderío
reportarlle perxuízo.
Artículo 7: en todo momento o direito da persoa entre-
vistada a por fín á entrevista ou a non prestar a sua cola-
boración debe ser respeitado. Cuaisquer que sexan as
modalidades da entrevista, as informacións facilitadas
pala persa entrevistada deben ser destruídas, en totali-
dade ou en parte, se ela o pide. Nengún procedemento
ou técnica que infrinxa este direito debe ser utilizado.
Artículo 8: no caso de utilización de técnicas de observa-
ción ou de gravación, as persoas entrevistadas deberán
estar informadas con anterioridade. Esta restrición non
se aplica cando o comportamento ou as declaracións de
persoas determinadas son observadas ou gravadas nun
lugar público ande elas son susceptibles de seren alIadas
ou escoitadas por outras persoas.
Neste último caso, polo menos unha das condicións
seguintes deberá ser respeitada:

n todas as precaucións razonables deben ser toma-
das para asegurar-se que o anonimato das persoas
entrevistadas é repeitado, e/ou
n as persoas entrevistadas deben ser informadas
inmediatamente despois da entrevista de que os seus
actos e/ou as suas declaracións teñen sido observados,
gravados ou filmados; ela debe ter a posibilidade de ver
ou de escoitar a parte da gravación feita e se ela o dese-
xa, proceder á sua destrución ou supresión.
Cada vez que, posteriormente, se formulen preguntas á
persoa observada, deberá aplicar-se a disposición arriba
indicada.
A observación ou gravación de actividades normais en
aqueles lugares como saída de distribución accesible a
clientes (por exemplo, controis de saída de distribución) o
técnico non está abrigado a obter xustificación ou con-
formidade por este traballo, pero sí debe asegurar-se de
que non se infrinxe a privacidade e anonimato de indiví-
duo algún en tales lugares.
Artículo 9: algunhas veces se incorpora a observación,
como parte do deseño da investigación, unha situación
de venda ou de simulacón de venda (por exemplo, en
técnicas de simulación de teste de mercado). En estes
casos é especialmente importante que o entrevistado ou
alguén máis non se quede, despois de acabada a entre-
vista, coa impresión de que ten sido utilizado para algo
máis que un proxecto de investigación.
Acabada a investigación debe explicar-se a natureza da
situación de venda, e sempre que sexa posible debe
devolver-se, ou reembolsar-se de xeito aceptable, cal-
quer diñeiro proporcionado polo entrevistado.
Artículo 10: cando nunha entrevista están presentes
outros observadores a máis do técnico, éste é responsa-
ble de asegurar-se de que estes observadores coñecen
as cláusulas de este código e están de acordo en adap-
tar-se a elas.



Artículo 11: o nome e enderezo do técnico deben estar
normalmente 00 dispor das persoas entrevistadas no
intre da entrevista. Cando un enderezo distinto do
domicílio é utilizado para as enquisas por correspondén-
tia ou cando se utiliza un nome de cobertura para as
entrevistas deben tomar-se as disposicións necesárias
para que as persoas entrevistadas teñan a posibilidade
de coñecer posteriormente e sen dificultade o nome e
enderezo do técnico.
Enquisas a Nenas
Artículo 12: deben tomar-se precaucións especiais para a
realización de entrevistas a nenos. Antes de efectuarmos
a entrevista a un neno ou de pedir-lIe que encha un
cuestionário, debe obter-se a autorización de un dos
seus pais, do titor, ou calquera outra persoa que en ese
intre teña a responsabilidade do neno (por exemplo, o
profesor responsable). Ao pedir esta autorización o
entrevistador debe describir a natureza da entrevista de
xeito suficientemente detallado para permitir á persoa
responsable tomar unha decisión con coñecemento de
causa. Se se ten a intención de pedir a un neno que
probe uns produtos ou mostras, a persoa responsable
debe estar explícitamente informada.
B) RELACIÓNS CO PÚBLICO, EN XERAL, E A COMU-
NIDADE PROFISIONAL

Artículo 13: nengunha actividade debe ser deliberada-
mente ou por descoido falsamente presentada como se
se tratara de un estudo de mercado. En particular, as
seguintes actividades de nengun xeito deben ser asimila-
das direita ou indireitamente a estudos de mercado:

n Enquisas que teñan por obxecto reunir informa-
cións persoais sobre os indlvíduos per se, sexan de arde
xurídico, político, privado ou outro;

n Constitución de listas, rexistos, ou bancos de datos
para outros fins que o de estudos de mercado;

n Espionaxe industrial, comercial ou cutre;
n Colleita de informacións destinadas a seren utiliza-
das para avaliar a solvéncia de unha persoa ou para
outros servizos singulares;

TI Venda ou acción promocionar acerca da persoa
entrevistada;

TI Recuperación de dévedas;

n Xestións direitas ou indireitas, comprendida a for-
mulación das preguntas, tendente a influir as opinións
ou as actitudes da persoa entrevistada sobre calquera
asunto que esto sexa.

Artículo 14: nengún técnico debe presentar-se de forma
equivocada ou falsa pretendendo ostentar un ha cualifi-
cación, experéncia, capacidade ou médios que non
posúa na realidade.
Artículo 15: as críticas ou a denigración inxustificada de
competidores están prohibidas.

Artículo 16: ninguén deberá difundir deliberadamente as
conclusións de un estudo de mercado determinado que
non estean de acordo tOS datos recollidos ou que non
estean xustificadas por ejes.

C) RESPONSABILlDADE MUTUAS DE CLIENTES E TEC-
NICOS.

Artículo 1 7: as relacións entre o cliente e o técnico poden
estar reguladas por médio de un contrato entre eles. O
presente código non ten por obxecto limitar a liberdade
que teñen as partes de convir entre eles todo acordo que
desexen. Non obstante, nengún acordo de este tipo
debe ser contrário ás disposicións de este código, excep-
to no que se refire a certos artículos particulares, a saber,
os artículos 18 ao 24, ambolos dous inclusive, 28 e 30.
Estes artículos son os únicos que poden ser modificados
por acordo entre o cliente e o técnico.
Propriedade dos documentos dos estudos de mercado.
Artículo 18: as propostas de estudo e os presupostos
facilitados gratuitamente polo técnico por demanda do
cliente fican de propriedade do técnico que os estable-
ceu. En particular, os clientes potenciais non deben
comunicar as pro postas de un técnico a outro técnico
agás que esté último trate directamente en cualidade de
consultor do cliente para o estudo en cuestión; do mes-
mo xeito, o cliente non debe utilizar as propostas ou os
presupostos de un técnico para influir nas propostas de
outro técnico. Do igual modo, as informacións e as
especificacións facilitadas por un cliente para un estudo
seguen a ser propriedade do cliente.
Artículo 19: os datos e os resultados de un estudo de
mercado son propiedade do cliente. O técnico non
poderá divulgar nengún dato ou resultado a un terceiro
sen ter obtido previamente o acordo por escrito do clien-
te.
Artículo 20: as técnicas e métodos de investigación utili-
zadas (incluindo programas de ordenador) non se convir-
ten en propriedade do cliente, o cual non dispón de nen-
gún direito de utilización exclusivo.
Artículo 21: todos os documentos establecidos polo técni-
co, a excepción do informe, son propriedade do técnico,
que ten o direito de destruir este material dous anos des-
pois de rematado o estudo, sen informar ao cliente. Os
cuestionários orixinais e as gravacións similares do tra-
bailo de campo deben, non obstante, ser destruidos des-
pois de un período moi curto, tendo en conta que:

TI Ou ben que todos os datos da investigación que
conteñen se manteñen para análises posteriores (cintas,
discos ou cd), durante o perídodo completo dos dous
anos, ou

n Que se teña acordado co cliente un período máis
curto, segundo o artículo 17.

Artículo 22: despois de que o técnico teña sometido o
informe do estudo segundo as especificacións acordadas,
o cliente terá o direito de pedir ao técnico que lIe facilite
cópias dos cuestionários cubertos ou de outros documen-
tos, a condición de que o cliente aceite abonar os gastos
de obtención de estas cópias e que a sua petición sexa
formulada nos prazos previstos no artículo 21. O artículo
22 non se aplicará no caso de un estudo ou de un servi-
zo establecido polo técnico e cando este a claramente
establecido que os informes resultantes poderán ser
adquiridos mediante pago, por suscripción individual ou
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n o tamaño, natureza e distribución xeográfica da
mostra, tanto planificado como feito, e, cando sexa rele-
vante, o tamaño ou extensión da información recollida
de só unha parte ou fracción da mostra,

n Unha descripción detallada do método de mostraxe
e dos métodos de ponderación utilizados,

n Cando é técnicamente relevante, unha explicación
da taxa de res postas e dos sesgos eventuais que poden
introducir as non respostas.

Recollida de datos

TI Unha descripción do método utilizado para recoller
as informacións a saber, entrevistas por visita, por corres-
pondéncia ou por teléfono, reunión de grupo, gravación,
observación e calquer outro método,

n Unha descripción suficiente das instrucións dadas
aos entrevistadores e dos métodos de control utilizados,

TI o método utilizado para a selección das persoas
entrevistadas e a natureza de todo incentivo ofrecido
para conseguir a sua colaboración,

n A data de realización do traballo de campo,
n No caso de un "estudo documental", unha indica-
ción precisa das fontes utilizadas e da sua validez.

Presentación dos resultados

n Os resultados efectivamente obtidos,
n As bases de cálculo das percentaxes, distinguindo
claramente as bases ponderadas e non ponderadas,

n Unha indicación xeral das marxes de erro estatísti-
cas, así como do nivel de significación estatístico das
diferéncias referentes aos principais resultados,

n Os cuestionários e outros documentos utilizados
(ou para os estudos multiclientes, a parte do cuestionário
referente 00 suxeito tratado).
D) MODALIDADES DE APLICACiÓN DO CÓDIGO
Artículo 35: toda persoa ou organización que tendo

Referéncia bibliográfica
"INTRODUCCIÓN AOS MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS"

José Vicente Nove{!;il Souto. Universidade de Vi{!;o

"O rápido desenvolvemento dos ordenadores e a
aplicación de técnicas moi recentes da matemática á
enxeñería, á tísica ou á economía, tai cada vez máis
urxente a necesidad e de instituír, dun xeito realista,
aos estudiantes dos últimos cursos de bacharelato e
os primeiros da universidade no campo da matemáti-
ca aplicada. O nesgo que aínda existe nunha análise
e unha álxebra fortemente teoretizadas debe ir

tomado parte ou tendo estado asociada á realización de
un estudo ou de unha proposta de estudo, debe facer
todo o posible para aplicar as disposicións de este código
tanto no seu espírito como na sua letra.

Artículo 36: toda suspeita de infracción ao código debe
ser comunicada sen perda de tempo ao organismo
nacional competente que teña adoptado este código.
Neste caso a responsabilidade da interpretación e da
aplicación do código atingue, en primeiro lugar, aos
organismos nacionais que teñan adoptado este código e
que son representativos dos intereses direitamente impli-
cados. Cando un organismo nacional non exista aínda,
recomenda-se que sexa criado rápidamente un. Este
organismo nacional tomará as medidas que estime apro-
priadas para asegurar a aplicación do código, tendo en
conta os códigos nacionais para os estudos de mercado
que puideran existir e as leis do país correspondente. E
necesário que toda decisión tomada en virtude de este
artículo sexa comunicada aos secretarios da CCI e de
ESOMAR sen que sexan revelados os nomes das partes
implicadas.
Artículo 37: nos casos en que:

n Non exista organismo nacional competente,

n Que o organismo nacional interesado non estea en
condicións, por calquera razón, de asegurar a interpreta-
ción do código ou da sua aplicación,

n Ou que unha das partes interesadas desexe some-
ter o litíxio a un organismo internacional (sexa inmedia-
tamente, sexa posteriormente, para obter unha segunda
opinión), ou o litíxio implica a partes pertencentes a paí-
ses diferentes (por exemplo, para un estudo de mercado
internacional).
Os secretariados da CCI ou de ESOMAR deberán ter en
conta o problema. Os secretariados reunirán entón o
comité especial criado conxuntamente por ESOMAR e a
CCI co fin de tratar este tipo de litíxios.

mudando cara á resolución efectiva dos problemas".
De este xeito os autores do libro nos introducen no
mesmo, explicitando a causa que deu lugar a que se
considerase a necesidade dun libro mesmo de texto
ou de consulta. O fín primordial é introducir ao lec-
tor nos métodos estatísticos e na análise numérica.
Con este obxectivo e tendo en conta a nova matéria
optativa "Métodos Estatísticos e Numéricos" se pre-
sentan materiais que sirvan de base á mesma. Pero
tamén pode ser de utilidade a todos aqueles que

~







. Los días 8,9 Y 10 de Abril estará con nosotros Dino
Gerardi, profesor de Estadística de la Universidad de
Padua y actual funcionario de la Oficina Estadistica de
las Comunidades Europeas (EUROSTAT), conocido funda-
mentalmente por sus aportaciones a los índices de pari-
dad de poder de compra. Comité Organizador
Las relaciones tratarán de temas relacionados con las Ponemos en vuestro conocimiento que nuestro tradicio-
políticas de empleo con especial referencia al "Empleo nal S.eminarioo de Inferencia No ~aramétrica tendrá .Iugar
informal" en el ámbito local. en Vigo los dlas 15 y 16 de Julio de 1999. Organizado

en la presente edición por el Departamento de Estadísti-
ca e Investigación Operativa de la Universidad Olívica,

2. Publicaciones: tendrá pc:>r sede I~ Facultad de Ciencias Eco~ómi~as.y
Empresanales (sita en el Campus UnIversitarIO

. As estatisticas de Salarios. Estudio especial da enquisa Lagoas-Marcosende). Nuestro deseo es que el NOPARA-
de Salarios da Industria e os Servicios. Revista Galega de ~ET~I~A?9 se. convierta. en festivo reencuentro de los
Economia. VoL?; N° 2; págs 241-254. 1998.Autores: cle~tlflcos mvestlga.dor~~ Interesados ~n el campo, f~vo-
Riobóo Almanzor José M.o. Tato Rodriguez Mercedes y rec.lendo la co~unlcaclon de nuev?s Imeas de trabal~ y
R d . R M" , estimulando asl futuras colaboraciones. Para cualquier
o nguez ey, arcos. consulta no dudéis en contactar con nosotros.

. Estimación de Curvas de Engel: Un enfoque no pará- COMITE ORGANIZADOR NOPARAMETRICA 99: Departa-
metrico y su aplicación al caso gallego. Estudios de Eco- mento de Estadística e Investigación Operativa, Facultad
nomia Aplicada. Autores: Del Oro Sáez, Carlos Pio, Rio- de ~ie~cias Económicas y Empresariale~, Campus Uni-

o o' versltano Lagoas-Marcosende 36200, Vigo (Pontevedra)
boo AIr":1Qn~or, Jose M.; Rodnguez Rey, Marcos. (en curso Teléfonos de contacto: 986-812492 (Jacobo y Maca),
de publicación: aceptado). 986-812496 (Angeles).
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Son suficientes as disciplinas matemáticas que se
desarrollan nos bacharelatos?

aixo este título o CEFOCOP de Pontevedra organizou,
'entre as suas actividades, unha mesa redonda co

obxecto de analisar a suficiéncia das diversas disciplinas
matemáticas que se imparten no bacharelato.
A mesa redonda contou coa participación de destacables
ponentes con recoñecido prestíxio dentro da docéncia, e
mesmo da investigación das matemáticas, no ensino
secundário.
Dentro da disciplina estatística contamos coa participación
da profesora e Catedrática de Escola Universitária, na
Universidade de Vigo, Pilar Garda Soidán, quen comezou
o turno de intervencións formulando-se interrogantes
acerca da interrelación de tres aspectos fundamentais no
ensino das matemáticas. Contidos, Coordenación e Tem-
po.
No curso da mesa redonda destacamos algunhas inter-
vencións bastante representativas da situación actual:
Eduardo Martínez Brei: "O cámbio do antiguo sistema de
Ensino Secundário a respeito dos bacharelatos da LOGSE
estriba nos procedementos e actitudes".

Francisco Botana Ferreiro: "La muerte de la demostración
implica nuevos acercamientos del alumno a las matemáti-
cas. La motivación es esencial y hay que bajarse de la
formalización excesiva".
Luciano González Fernández: "A matéria Métodos Estatís-
ticos e Numéricos constitúe unha punta de lanza e novi-
dade da Reforma en Galicia que o resto das comunidades
autónomas do estado queren copiar".
Destacarmos a grande participación dos asistentes á mes-
ma a xulgar pola cantidade de preguntas formuladas aos
ponentes así como a discusión entre os mesmos asisten-
tes. De esta confrontación de pareceres saíron á luz o
tipo de problemas que aparecen coa nova Lei como son:
o problema orza mental da posta en marcha da LOGSE, e
a loita contra o conservadurismo relativo ao sistema anti-
go.
No que respeita á Estatística se constatou, a máis do
derradeiro, o problema da preparación de parte do profe-
sorado en relación á nova matéria, e a mui preocupante
utilización de matérias de contido estatístico para impartir
clases de reforzo de outras disciplinas matemáticas.
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IX JAEM

http://www.cesga.es/cefocop_lugo/iaem

A Sección de Matemáticas de ENCIGA, no neme da
Federación Española de Sociedades de Progesores de

Matemáticas, invitavos a participar nas IX JAEM (Xorna-
das para a Apredizaxe e Ensino das Matemáticas).

As xornadas terán lugar na Faculdade de Veterinária.
Campus de Lugo. Universidade de Santiago, os días 9,
10 e 11 de setembro de 1999.

Podedes conseguir máis información sobre cotas, progra-
ma, presentación de comunicacións e paneis, etc. no
enderezo de internet indicado ou en calquera dos CEFO-
COP.
Ou ben http://www.cesga.es/jaem que está en cons-
trucción

CONGRESO RSME2000 >--I -

Comité organizador

L a Real Sociedad Matemática Española anuncia la cele-
bración de su primer congreso nacional tras la recons-

titución. El congreso tendrá lugar en Madrid en la Uni-
versidad Complutense aunque algunos actos se celebra-
rán en alguna de las otras universidades madrileñas. El
objetivo de este y los subsiguientes congresos, de carác-
ter bianual, es reconocer y presentar a la comunida
matemática y científica los avances más significativos
realizados por matemáticos españoles en el ultimo bie-
nio, prestando especial atención a estimular la participa-
ción de jóvenes y reforzar la presencia de las matemáti-
cas en nuestra sociedad.

Todo aquel interesado en algún aspecto del congreso
puede solicitar información en:



CONFERENCIA IMPARTIDA POR EL PROFESOR EZEQUIEL URIEL

Redacción de Capital mediante: inventario permanente, investiga-
ción directa e análise de datos contables.

B aixo o titulo indicado, o profesor Ezequiel Uriel ofre- 1>: análise do Stock de Capital me.diante mod~los estad~s-
ceunos na conferencia con motivo da Asemblea tlcos produce un conxunto de series temporms que seran

Xeral do dia 21 de Novembro, alguns dos resultados do utilizadas posteriormente para re~pond~r a. interrogantes
grupo de investigación que sur- que van aparecendo no curso da investigación:
xe en Va~encia. no 'peri.~do O Capital Público, ten sido importan-
91-92. Dltas Investlgaclons "(;alida !iittíw,e 110 tíltimo pO!iIO te no desarrollo rexional?
abranguen, xa que logo, un d ., d ( ' . I O I d bl'periodo de 6 anos. ell ('[llllo a O([l('WIl e Aapt(a . ~ap~ o gasto .p9 ICO, ten

. . PtílJlico 110 período 92-98" .. influencia na produtlvldade dasQue papel xoga o Capital . rexións?
Público no desarrollo rexional? '. " . .

Hm converxéncla nas distintas rexlóns
Para abordar este interrogante o grupo de traballo plan- no que respeta á produtividade total?

texa a necesidade de facer investigacións de tipo estatis- ." '. . . .
tico no que se retire a "Estimación de Modelos con Datos De que xelto Interven o capital publico na produtlvldade?
de Panel" así como sobre o "Stock de Capital no Desa- O profesor, amosou a necesidade do incremento do
rrollo Rexional". Con estas elementos básicos comeza o capital público para favorecer o desarrollo rexional
traballo levado a cabo no Instituto Valenciano de Investi- abundando mesmo na influencia dun tipo especifico, a
gaciones Económicas coa colaboración da Fundación saber, "os Fondos Europeus de Cohesión". As conclusións
BBv. O primeiro pilar foi a construcción da "Base de obtidas non difiren do mesmo tipo de estudos realizados
Conocimientos". A partir da mesma se investiga o Stock en Norteamérica.

o DOGA 25/3/1999, como Resolución do 15 de marzo de 1999, o tribunal designado para xulgar as probas
selectivas para o acceso 00 corpo superior da Administración da Xunta de Galicia, escala superior de estatísticos,

grupo A, convocadas polo arde do 4 de xuño de 1998, se ordena a publicación da proposta de relación de aspiran-
tes que superaron as devanditas probas selectivas.

As nosas felicitacións a todos os seleccionados que, a seguir, relacionamos:
Aguilar Vázquez, Nuria
Alberte Aparicio, Eva
Andión Hermida, Esteban
Arias Burgos, Carolina
Barriuso Noya, Francisco J.
López Vizcaíno, María Esther
Mateo Díaz, Manuel

Miguélez Arrizado, Concepción
Moyano Pérez, Sara Isabel
Río Viqueira, Isabel
Tarrío Tobar, Angel Luis
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idea de establecer unha "Olimpiada" centrada nos
aspectos da Estatística e Investigación de Operacións. E
por outra considerar o labor pedagóxico no ensino
secundário. Despois de diversas consideracións sobre as
ideas anteriores optou-se por propor un prémio á activi-
dade cotián dos profesores e alunos en Secundária, por
coidar que reflectiria máis na promoción da Estatística e
da Investigación de Operacións.
Froito de este traballo chegou-se a elaborar unhas bases
para o que poderíamos chamar "Premio SGAPEIO á
innovación pedagóxica en centros de Educación Secun-
daria". Todos os membros da sociedade recibiredes
cumprida información sobre o particular desde o INFOR-
MEST pero avanzamos un resumo das bases ás que se
chegou, tendo en conta que ainda hai algunhas cues-
tións de tipo técnico por rematar:

Resumo das Bases:

o obxecto do certame será a presentación de traballos
orixinais sobre o desenrolo de alomenos unha unidade
temática da Estatística ou da Investigación de Operacións
na Ensinanza Secundaria. Valorarase que o treballa
teña sido aplicado con éxito durante o curso 1999-2000.
o importe do premio para o curso 1999-2000 está ain-
da por determinar podendo concursar neste certame
persoas individuais e equipos, podendo presentar cada
un dejes un único proxecto ó concurso.

CURSO SPSS - VIGO - XUÑO DE 1999

José María Alonso Meijide. Universidade de Santiago

Seguindo aliña doutros anos, a SGAPEIO en colabora-
ción co Departamento de Estatística e Investigación Ope-
rativa da Universidade de Vigo, vai organizar en Vigo un
curso do paquete estatístico SPSS.

LUGAR: SÁ DE ORDENADORES (2° ANDAR)

ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS
EMPRESARIAl S DE VIGO

C/TORRECEDEIRA, 105, VIGO

21 A 29 DE XUÑO DE 1999

18 A 21 HORAS DE LUNS A VEN RES

DATA:

HORARIO:

Empregarase a versión 8.0, e o programa do curso con-
sistirá en sete módulos de tres horas cada ún:

1. Entorno. Ventás. Xestión de datos. Gráficos.

2. Estatística descritiva. Análise exploratorio. Listados.

3. Comparación de medias e análise da varianza cun
factor.

da varianza multifactorial. Análise da cova-4. Análise
rianza.

5. Regresión e correlación.

6. Estatística non paramétrica.

7. Métodos multivariantes.

o prezo deste curso será de 12.000 pesetas para os
membros da SGAPEIO, non estando prevista en principio
a inclusión de persoas alleas á Sociedade.

o número de participantes está limitado a vinte. Os inte-
resados deben poñerse en contacto telefónico co Secre-
tario Xeral da SGAPEIO na extensión 24057 da Universi-
dade de Santiago, Centraliñas 981 56 3100 ou 982 22
39 96 ou deixando un mensaxe no móbil da SGAPEIO,
670 48 60 30, para coñecer se quedan prazas disponi-
bles e o procedemento para matricularse.

o prazo de matrícula pecharase no momento en que se
cubran tódalas prazas, ou senón como data tope, o 11
de xuño. Para que se leve a cabo o curso requírese un
número mínimo de doce matriculados, e non se acepta-
rán renuncias a partir da data tope de matrícula. Terán
prioridade para participar en vindeiras convocatorias dos
cursos os membros da Sociedade que por falta de prazas
non puideran matricularse desta vez.

Os asistentes recibirán certificados de participación expe-
didos polo Departamento de Estatística e Investigación
Operativo da Universidade de Vigo.

Tendo en conta que a SGAPEIO ten a intención de seguir
organizando cursos de SPSS, interesaríanos coñecer a
opinión que os socios teñen destes cursos, tanto os que
participaron ata agora coma os que aínda non o fixeran,
sobre calquer aspecto relacionado con ejes: lugares de
celebración, datas máis axeitadas, programa do curso,
etc.


