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2013 é o ano internaional da Estatístia (www.statistis2013.org), que onta o apoio

explíito de dúas mil organizaións (Gobernos, Universidades, Empresas, et.). ¾Por qué

debemos elebrar un ano da Estatístia? Aínda que moitas persoas non son onsientes

diso, a Estatístia está detrás de pratiamente todo o que vemos e o que faemos:

alquera alimento ou mediamento (de feito ase todo o que se fabria) debe superar

ontroles estatístios de alidade. As deisións dos gobernantes, que nos afetan a todos,

baséanse regularmente na opinión dos idadáns valorada mediante enquisas estatístias,

e tamén na informaión estatístia que determina os seus obxetivos e mide a e�aia da

súa xestión. Os salarios, os alugueres das vivendas, as pensións de xubilaión, alúlanse

utilizando índies estatístios.

Na ténia e na industria, a Estatístia é

o método para adoptar deisións axeitadas,

e mellorar a e�aia, a rentabilidade, e a

produtividade das empresas. A investigaión

ientí�a -reaión de oñeemento novo

que de�ne o desenvolvemento da espeie

humana- emprega a Estatístia omo méto-

do fundamental. A medida da evoluión dos

países e dos pobos require sistematiamen-

te o uso da Estatístia. O Ano Internaional

da Estatístia pretende onieniar ós ida-

dáns da importania da Estatístia nas súas

vidas, en tódolos aspetos da soiedade.

A ONU delarou no ano 2010 que as esta-

tístias son elemento fundamental de desen-

volvemento eonómio e soial, e da prou-

ra da paz. O noso mundo non se pode om-

prender axeitadamente sen a Estatístia.

Hoxe a Estatístia é tamén unha profesión. Preísanse ada vez mais expertos neste

ampo de oñeemento, alén dos oneptos básios integrados na ultura elemental de

alquera idadán sen os ales nen sequera se pode ler a prensa. Os estudantes, non so na

Universidade, senón tamén no ensino medio, deben saber que esta é unha opión de futuro

que poden esoller. As atividades estatístias desenvolvidas en tódalas etapas eduativas

poden revelar as aptitudes e posibilidades de ada alumno para esa opión. É neesario

visibilizar a profesión de estatístio e animar á xente nova a onsiderar o seu futuro por

ese amiño. É preiso tamén poteniar o desenvolvemento e a reatividade nas ienias

da Probabilidade e a Estatístia, fomentando a tódolos niveis a investigaión ientí�a

nas Universidades, e a investigaión apliada nas empresas. Hai moito por faer neste

eido. SGAPEIO quere ontribuír a ese triple obxetivo do Ano Mundial da Estatístia

multipliando dentro das súas posibilidades as atividades de promoión e dinamizaión

das iniiativas estatístias durante este ano, e olaborando na súa realizaión e difusión.

Desde estas páxinas queremos animar a tódolos letores a partiipar, ben de xeito ativo

ou pasivo, nas atividades de investigaión, apliaión, formaión, ou divulgaión no eido

da Estatístia.
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A Lotería de Nadal

Unha exusa para falar de Estatístia e Eduaión

por Alfonso Gordaliza

Alfonso Gordaliza é Catedrátio de Estatís-

tia da U. de Valladolid, ademais de xestionar o

programa Naional de Matemátias da Seretaría

de Estado de Investigaión, Desarrollo e Innovaión

e oordinar a Comisión de Titulaiones Universita-

rias de SEIO.

O fenómeno da Lotería de Nadal

A Lotería de Nadal é un fenómeno importante a esala

naional, tanto dende o punto de vista eonómio omo

dende o soiolóxio. Para faernos unha idea da súa im-

portania eonómia, baste diir que move ada ano pre-

to de 3.600 millóns de euros (importe da emisión do ano

2012 [1℄), o que equivale aos Orzamentos Xerais do ano

2013 dalgunhas Comunidades Autónomas omo o Prin-

ipado de Asturias ou as Illas Baleares ou ao 38% dos

Orzamentos Xerais da Comunidade de Galiia [2℄. Pero

a Lotería de Nadal é sobre todo un fenómeno soiolóxio

de primeirísima magnitude, no que se ve involurada a

inmensa maioría da soiedade española. En onsonania

on esta importante dimensión soiolóxia do evento, os

idadáns ven exaerbada ada ano a súa uriosidade polo

sorteo, quizais busando o xeito de poder tomar algunha

vantaxe de ara á obtenión do ansiado Premio Gordo,

espeialmente apeteible nestes tempos de rise e pro-

blemas eonómios que afogan á maioría das familias

españolas. Por esta razón, nas datas próximas ao Sorteo

de Nadal, é freuente que os que nos dediamos á Pro-

babilidade e a Estatístia sexamos requiridos nos nosos

írulos próximos, e ata nos medios de omuniaión,

para responder ás típias preguntas que os idadáns fan-

se sobre os sorteos da lotería, preguntas habitualmente

pouo re�exivas, que denotan as arenias formativas do

idadán medio en habilidades para a análise uantitati-

va e moito máis ando o problema que abordamos se

desenvolve, omo neste aso, en ambiente de inerteza

ou aleatoriedade.

O modelo matemátio

Sobre o sorteo da Lotería, o primeiro que hai que diir

é que é un sorteo aleatorio que obedee a un modelo

uniforme ou de equiprobabilidade. Isto signi�a que, po-

lo menos en teoría, todos os números teñen a mesma

probabilidade de saír. Dá igual que sexan altos, baixos,

bonitos, feos ou apiúas. É o mesmo se xa saíron o ano

pasado que se non saíron nuna. Non importa que os

vendan en Sort, en Doña Manolita ou na Administraión

n.

o

3 dos Peregrinos de Santiago. É indiferente que se

ompoñan oa data do mundial de fútbol da Vermella

ou oa da liga do Dépor. Todos os números están no

bombo, oa mesma preguiza por saír. Por esta razón,

podería pareer que este tema é absolutamente plano

dende o punto de vista matemátio e que non meree a

pena dediarlle o máis mínimo esforzo inteletual. Nada

máis lonxe da realidade.

Para empezar, estritamente falando, a equiprobabilida-

de é unha entelequia difíil de onseguir. Só se umpri-

ría se todas as bólas fosen ompletamente idéntias en

anto á súa onstituión físia, on pesos iguais, formas

puramente esférias, distribuión idéntia da masa, et.,

e se, ademais, o bombo estivese adeuadamente remo-

vido. Todo isto é moi difíil de garantir e de omprobar,

aínda que non é posible que alguén poida saar vantaxe

fáilmente dunha eventual imperfeión do meanismo

do sorteo. A serie história é moi urta en términos es-

tatístios para poder apreialo analizando os resultados

pasados e, ademais, seguramente a ninguén lle deixarían

experimentar o bombo do Organismo Naional de Lote-

rías simulando sorteos. No entanto, esta disusión sobre

as desviaións ou sesgos dos xogos do azar non é banal,

omo o proba o famoso aso dos Pelayos, levado ao ine

en 2011 por Eduard Cortés. O lan familiar dos Pelayos

saaba vantaxe de observar as series da ruleta nos asinos

a base de moita paienia e un traballo moi minuioso,

busando detetar, mediante ténias estatístias sinxe-
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las, posibles sesgos que lles puidesen dar erta vantaxe

probabilístia suseptible de ser onvertida en gananias.

Obviamente, os sesgos existentes eran moi pequenos e

difíilmente apreiables a primeira ollada, pero unha vez

detetados mediante o estudo de series su�ientemente

longas en términos estatístios, a hegada das ganan-

ias era simplemente unha uestión de ter a paienia

neesaria, e tamén, de tratar de pasar o máis desaperi-

bidos posible nas mesas de xogo para evitar onverterse

en foo de atenión dos responsables do negoio.

A ganania esperada da Lotería de

Nadal é sempre negativa

Volvendo ao xogo da lotería, tamén hai que diir que

a Ganania Esperada ou ganania promedio de todos

os xogadores é sempre negativa, porque este xogo non é

dos que na linguaxe da Teoría de Xogos oñéense omo

�Xogos de suma ero� , xa que as gananias totais non

son iguais ás perdas totais. Unha parte importante do

que se xoga, o 30%, non se reparte en premios. No en-

tanto, aquí intervén o onepto de �utilidade dos artos�

e ada xogador ten a súa propia funión de utilidade.

Para expresalo de modo sinxelo, a utilidade de 20 euros,

que é o que usta un déimo, non é a mesma para un

idadán medio, omo a maioría dos letores, que para

alguén que é o únio que ten; do mesmo xeito que a

utilidade de 400.000 euros, o valor do premio gordo dun

déimo, non é a mesma para a maioría dos letores que

para Cristiano Ronaldo; nin sequera para Iago Aspas ou

Juan Carlos Valerón, por ontextualizar o exemplo en

futbolistas de equipos galegos. A utilidade ou valor sub-

xetivo que lle dá o xogador estándar, o idadán normal,

ao feito de gañar 400.000 euros, ou ao feito de perder 20

euros, habitualmente non é proporional á magnitude de

devanditas antidades. Dese xeito, a Utilidade Esperada,

que non a ganania esperada, pode ser positiva para un

xogador, dependendo da súa funión de utilidade subje-

tiva persoal. Pola ontra, ninguén xogaría. En de�nitiva,

dende o punto de vista da Teoría da Utilidade, xogamos

20 euros porque se os perdemos quedamos prátiamen-

te omo estamos, pero se nos toa o gordo pode faer

ambiar sustanialmente a nosa vida.

A probabilidade de que nos toque

Tendo en onta o modelo uniforme antes menionado,

a probabilidade de que a un xogador lle toque o gordo,

ou alquera premio onreto, é puramente proporional

á antidade de números distintos que xoga. Do mesmo

xeito que a probabilidade de que aia nunha determinada

administraión, loalidade ou provinia é proporional á

antidade de números distintos que se venden alí. Non

se obtén ningunha vantaxe omprando na administraión

que máis premios reparte, que será habitualmente a que

máis números vende, xa que só in�úe antos números

ompres ti. Pero malia a sinxelez do modelo, os álu-

los pódense ompliar un pouo se temos en onta que

hai varios premios e que habitualmente xogamos a máis

dun número. Permítanme algúns exemplos que ilustran

algunhas situaións uriosas interesantes. A probabilida-

de de obter algún dos 3 premios importantes (1.

o

, 2.

o

e

3.

o

), xogando un só número, é 0,003%, é diir, se os ase

2,8 millóns de galegos levasen hipotétiamente un déi-

mo ada un, uns 84 obterían algún premio importante.

Si inluímos ademais a pedrea e outros premios meno-

res (exepto o reintegro), esa probabilidade asende a

un 5,3%, é diir, ase 150.000 galegos obterían algún

premio, ase todos de tipo menor. Si inluímos o rein-

tegro, esta probabilidade é aproximadamente 15,3%, é

diir, a pouo máis de 425.000 galegos lles toaría algo,

á maioría simplemente o reintegro.

A probabilidade de que aia nunha

determinada administraión, loa-

lidade ou provinia é proporional

á antidade de números distintos

que se venden alí

Pero o estándar non é xogar a un só número. Por exem-

plo, no aso de Galiia véndese en promedio 53,92 euros

por habitante (datos de 2011 [1℄), o que supón que unha

familia de atro membros pode xogar en promedio uns

10 déimos (200 euros). Nesas irunstanias, xogando

a 10 números elixidos ao azar, a probabilidade de obter

algún dos tres premios importantes é do 0,03%, é diir,

menos de 850 galegos agraiados, e a probabilidade de

obter algún premio importante ou menor, sen inluír o

reintegro, sería 42%. Lóxiamente, estas probabilidades

seguen aumentando se inrementamos o número de bo-

letos xogados. Para un xogador ompulsivo que levase

100 déimos elixidos ao azar, a probabilidade de obter

algún dos tres premios gordos aumenta a 0,3%, pero

ao prezo de poñer en xogo a nada despreiable ifra de

2.000 euros. Máis aínda, o número de boletos que ha-

bería que omprar para ter unha probabilidade de polo

menos o 50% de obter algún premio dos 3 grandes é

20630. É diir, ½estaríamos pagando 412.600 euros para

xogarnos a ara ou ruz a posibilidade de obter 400.000

euros!

Lotería e orrupión

Malia as esasas posibilidades que temos de que nos

toque o gordo, son oñeidos algúns asos de persoas

sospeitosas de orrupión por blanqueo de diñeiro ne-

gro proveniente de omisións ilegais, do narotrá�o, da

eonomía sumerxida, et., que atribúen a súa fortuna á

lotería, alegando ante os tribunais que son persoas moi

afortunadas e que lles toa a miúdo a lotería. O mellor

que pode faer o xuíz nestes asos é asesorarse onve-
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nientemente en termos estatístios para hegar fáilmen-

te á onlusión de que a oartada non se sostén. É para-

digmátio o aso dun polítio da Comunidade Valenia-

na, que alardeaba de obter ata sete vees premios impor-

tantes da lotería de Nadal nun lapso de 11 anos, e que

ahaaba o feito á sorte e a unha espeie de estratexia

ganadora que diía oñeer. Esta a�rmaión provoaría

en alquera matemátio unha sonora gargallada se non

fóra polos tintes verdaderamente dramátios que alan-

zou no noso país o fenómeno da orrupión polítia e a

impunidade da que paree gozar.

Non traten de faer as ontas da probabilidade dese su-

eso. Neesitarían reorrer ao CESGA (Centro de Su-

peromputaión de Galiia) en busa dunha preisión de

álulo su�iente para obter un resultado que non fose

0.

Fagamos uns pouos álulos on algunhas situaións

menos �ambiiosas� que a menionada. Se xogas un nú-

mero, a probabilidade de que he toque o gordo polo

menos 3 vees en 10 sorteos de Nadal é de mais de 8

billóns, o que signi�a que neesitariamos que xogasen

todos os habitantes de mais de 1000 planetas omo a

Terra para poder atopar a unha persoa tan afortunada.

Xogando a 10 números, a probabilidade sería dun entre

mais de 8.000 millóns, mais que o número de habitantes

do planeta. Finalmente, xogando a 100 números iriámo-

nos a un entre mais de 8 millóns de xogadores, que pode-

ría pareer algo mais fatible se non fora tan disuasorio

o feito de ter que investir para iso 2.000 euros.

Lotería e mala sorte

No extremo ontrario, outro tópio bastante freuente

relaionado os sorteos da lotería é o de reorrer á ma-

la sorte omo expliaión de resultados persistentemen-

te adversos. Para ilustrar isto, permítanme referirme ao

ostume dalgunhas persoas ou grupos de xogar reitera-

damente o mesmo número ada sorteo, o que, por erto,

non dá ningunha vantaxe sobre o feito de que fosen di-

ferentes. Imaxinemos que imos xogar o mesmo número

durante dez sorteos. A probabilidade de que non nos to-

que nuna o gordo en é da orde do 99,99%, de modo

que sería moi difíil que oorrese outra ousa. A probabi-

lidade de que neses dez sorteos non nos toque tampouo

nin a pedrea, as entenas ou terminaións, é do 58%.

Así pois, tampouo sería nada estraño que nos oorrese.

Finalmente, a probabilidade de que non nos toque nin

sequera unha vez o reintegro é do 19%. Logo, se isto

oorrese, tampouo sería para que nos queixásemos de

exesiva mala sorte. Si todos os galegos �xesen o mesmo

un número, máis de medio millón estarían nesa situa-

ión. E agora vén a pregunta do millón. Que pode pasar

o ano que vén, se levamos dez anos sen que lle aia nada

ao noso número? Lamentablemente, aínda que ás vees

gustaríanos poder pensar outra ousa, ada ano o onta-

dor ponse a ero, porque o sorteo non ten memoria. Así

pois, a probabilidade de que nos toase ao ano seguin-

te sería a mesma que se aabase de toarnos, omo ao

polítio menionado, sete vees. Non é ousa de meigas,

son as Matemátias, que son así de ontundentes.

En de�nitiva, deixando os números, é mellor valorar e

apreiar o Sorteo de Nadal omo unha tradiión navide-

ña máis, omo o turrón, o pesebre, as panxoliñas ou o

tizón de Nadal, e omo un ato de relaións soiais que

nos permite ompartir unha ilusión omún oa familia, os

amigos ou os ompañeiros de traballo. Non onvén ana-

lizalo busando atopar nel unha eventual rentabilidade

eonómia, porque realmente non a ten.

A Estatístia é ada vez mais importante,

pero é ignorada polo sistema eduativo

Para poder faer as análises e álulos anteriores, é nee-

sario ter algúns oñeementos de Estatístia, disiplina

para a que numerosos informes e opinións de expertos

de distintos ampos relaman unha atenión reente e

unha maior presenza nos urríulos formativos. Pero a

Estatístia non é importante porque permita entender

os sorteos da lotería, que son unha mera anédota aín-

da que ada ano fálese intensamente do tema en datas

próximas ao Sorteo de Nadal. A Estatístia é importan-

te porque permite valorar orretamente o riso de ter

unha determinada enfermidade; entender omo funiona

Google; omprender alquera estudo soiodemográ�o

ou unha proxeión eletoral; entender as prediiones

meteorolóxias ou a evoluión dos indiadores eonómi-

os; omprender o signi�ado das marxes de tolerania

dun produto fabriado en serie; et. As matemátias que

hai detrás da lotería son as mesmas que as que hai de-

trás da propagaión de enfermidades, dos algoritmos de

Google, da oorrenia de defetos na fabriaión, dos na-

ementos e defunións, das sondaxes eletorais, das pre-

visións meteorolóxias, et., proesos todos eles ara-

terizados por desenvolverse nun ambiente de inerteza.

Pero estes temas xa non son unha mera anédota omo

os xogos do azar. Neses terreos xógase, por exemplo, a

saúde dos idadáns, a e�aia das deisións polítias, a

ompetitividade das empresas ou o progreso tenolóxio,

asuntos todos eles que preisan de modelos estatístios

que os idadáns deben oñeer, ada un ata o nivel que

o seu uali�aión aadémia e/ou profesional esíxelle.

É neesaria unha ultura estatístia básia para aspirar

a unha soiedade avanzada e madura, formada por indi-

viduos ben informados e resistentes á manipulaión. Por

iso, unhas noións elementais de Estatístia deberían for-

mar parte de modo inexusable da formaión de alquera

persoa on nivel de estudos medios, é diir, de todos os

idadáns, xa que a Eduaión Seundaria é obligatoria en

España. Noutro plano de maior esixenia están os titula-

dos superiores, independientemente de que o título sexa

das ienias soiais, experimentais, biomédias, enxeñe-

ría ou humanidades. Todos eles neesitan ferramentas

estatístias para poder desenvolver unha mínima apai-

dade de modelizaión e análise uantitativa, así omo un

espírito rítio aorde ao que se espera profesionalmente

dun titulado superior.
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É neesaria unha ultura estatístia

básia para aspirar a unha soieda-

de avanzada e madura

O ano 2013, delarado Ano Mundial da Estatístia por

instituións prestixiosas de todo o mundo, é unha opor-

tunidade inmellorable para avanzar no reoñeemento

desta disiplina no noso país. Este reoñeemento de-

be omezar polo ámbito eduativo do Ensino Primario e

Seundaria, onde de xeito ase sistemátio maltrátase e

ningunea a esta materia.

É o momento de reivindiar e esixir

a impartiión ompleta dos progra-

mas de Matemátias, uxos temas

�nais adoitan orresponder á Esta-

tístia

É o momento de reivindiar e esixir a impartiión om-

pleta dos programas de Matemátias, uxos temas �nais

adoitan orresponder á Estatístia e on freuenia non

se abordan por parte dos profesores. Esta omisión reite-

rada, adóitase xusti�ar apelando á exesiva lonxitude

dos temarios, pero detrás dela subxae tamén unha es-

asa preparaión e unha falta de sensibilidade do profe-

sorado en relaión on esta disiplina. Estamos ante un

laro exemplo de neglixenia profesional que o sistema

eduativo vén tolerando malia ser étiamente intolera-

ble. Trátase do inumplimiento reiterado de disposiións

normativas o�iais, disposiións que están en vigor e fo-

ron publiadas nos boletins o�iais orrespondentes. A

soiedade é ada vez máis belixerante oas neglixenias

médias ou as prevariaións de argos públios. Qui-

zais sexa o momento tamén de empezar a valorar na súa

xusta medida a responsabilidade na que inurren quen

privan aos nosos mozos das vantaxes ompetitivas que

proporionan estas ferramentas.

Estudar Estatístia e Matemátias é un

trampolín ara o éxito profesional

Separadamente dunha ultura estatístia básia xeral e

uns titulados universitarios on habilidades estatístias

de nivel medio, a eonomía moderna da Soiedade do

Coñeemento na que estamos inmersos neesita un nú-

mero su�iente de profesionais on habilidades profundas

para a modelizaión matemátia e a análise uantitativa

en ambiente de inerteza, fundamentalmente matemá-

tios e estatístios. Así o pon en evidenia o reente

estudo da RSME (Real Soiedade Matemátia Españo-

la) [3℄ sobre saídas profesionais de matemátios e esta-

tístios que están, de xeito moi maioritario, no mundo

da empresa, espeialmente en setores da hamada eo-

nomía do oñeemento. O mesmo di o reente informe

elaborado por MKinsey, unha das onsultoras estraté-

xias multinaionais de máis prestixio, á mantenta do

fenómeno oñeido omo Big Data [4℄. O informe sinala

a insu�ienia atual do número de titulados on habi-

lidades para a análise uantitativa (espeialmente ma-

temátios e estatístios) e ifra en preto de 200.000 o

dé�it destes profesionais, só en Estados Unidos, no pra-

zo de ino anos. Este dé�it pódese extrapolar a todo

o mundo desenvolvido e espeialmente a España onde,

segundo datos do INE, pasamos de 1778 lieniados no

urso 2000-2001 entre Matemátias e Cienias e Téni-

as Estatístias a 620 no urso 2010-2011, o que supón

unha reduión do 65% en pouo máis de 10 anos [5℄.

Así pois, paradóxiamente, as titulaiones de Estatístia

e de Matemátias teñen un paro prátiamente nulo e

unhas perspetivas profesionais envidiables malia a rise,

mentres que as aulas universitarias destas disiplinas te-

ñen en xeral moi pouos alumnos, moitos menos dos que

neesita o merado profesional e dos que as faultades

están en ondiións de formar. Como diía no meu artigo

�A lotería que sempre toa� publiado no diario El País

[6℄, formarse en Estatístia e Matemátias é neste mo-

mento o mellor boleto de lotería que poden omprar os

nosos mozos; o boleto que sairá premiado o éxito profe-

sional. Pero os mozos universitarios españois empéñanse

mayoritariamente en esoller opións formativas que dan

as ostas ao uantitativo, sen saber, ou quizais malia sa-

belo, que algunhas delas son un auténtio �aso. Todas

as universidades ontan on sonoros exemplos de titula-

ións que, a ambio de moi pouo esforzo, regalan un

boleto que non aspira nin á pedrea e que garante aos es-

tudantes un pasaporte á nada máis absoluta. Faultades

que xeran ada ano miles de titulados un per�l desvaí-

do, sen ompetenias reais útiles para as neesidades do

merado profesional, difíilmente reilables e que, boa

parte deles, pasarán inexorablemente a engrosar as lis-

tas de desempregados. E todo iso logo dun gran esforzo

da soiedade para ostear o seu paso pola universidade,

Erasmus e outras bolsas inluídas, que veñen obtendo,

ademais, on gran failidade e en desleal ompetenia

on outros estudantes máis ambiiosos e esforzados. Pe-

ro non o perdan; os seus mentores non se ansarán de

diir que onstitúen a xeraión mellor preparada que dea

nuna o noso país.

A Estatístia e a reforma eduativa da

LOMCE

O noso sistema eduativo no seu onxunto está nee-

sitado de reformas de alado. Non temos máis que ver

o que din os suesivos informes PISA (Program for In-

ternational Student Assessment) [7℄, que advirten non

só de que os nosos niveis medios están signi�ativamen-

te por debaixo dos estándares da OCDE senón tamén

do desperdiio do talento dos estudantes máis avantaxa-

dos, aos que deberiamos estar mimando e rodeando das

ondiións neesarias para que poidan onverterse nos
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O noso sistema eduativo no seu

onxunto está neesitado de refor-

mas de alado

profesionais altamente uali�ados e líderes exelente-

mente formados que neesitará este país nas vindeiras

déadas se queremos oller o tren do I+D+i, que é a

únia vía que nos pode levar ao reemento eonómi-

o e á ompetitividade. Estamos dentro dunha refor-

ma eduativa da Eduaión Preuniversitaria (Primaria,

Seundaria e Bahillerato), unha etapa ruial para o

desenvolvemento inteletual das persoas. Todos os go-

bernos inténtano, pero nuna se alanzan verdadeiros

onsensos dos grupos polítios e os axentes soiais, que

permitan avanzar ara a un modelo que onverta dunha

vez á Eduaión no eixe en torno ao que vire a vida dos

nosos esolares e no trampolín que posibilite o salto xe-

ralizado da nosa soiedade ara á madurez inteletual e

ara á uali�aión profesional on parámetros do mun-

do avanzado. Pero non pensen que se disute realmente

sobre a taxa inaeptable de mozos que aaban os ensinos

medios sen desenvolver unha apaidade razoable para a

omprensión letora e para a esritura �uída dunha men-

saxe mínimamente argumentada; nin de omo superar o

anaritmetismo rampante da nosa soiedade ou a nosa in-

apaidade seular para falar idiomas estranxeiros. Aos

nosos polítios pareen preouparlles só asuntos moito

máis �sublimes� omo a inmersión lingüístia ou o papel

da Relixión e a Eduaión para a Cidadanía.

E isto é o que á hora da verdade enhe as páxinas de

prensa e os espazos de radio e televisión, e o que paree

ser o entro do debate polítio e soial en relaión oa

menionada reforma. Moi ao ontrario, omo diía o pro-

fesor Gariano [8℄, a verdadeira inmersión que neesitan

os nosos mozos é en Matemátias e en Inglés.

Afortunadamente, algo paree moverse ando ata os me-

dios de omuniaión de masas vanse faendo tímida-

mente eo da neesidade de mellorar a formaión dos

nosos mozos en habilidades para a análise uantitativa. A

reforma eduativa en iernes debe ser unha oportunidade

para tratar de avanzar na direión orreta. A Soiedade

de Estatístia e Investigaión Operativa (SEIO) aaba de

manter unha reunión on responsables do Ministerio de

Eduaión, Cultura e Deporte, na que se puido apreiar

unha importante sintonía nestes temas.

O ompromiso do Ministerio foi prometer que vai ontar

oa SEIO para as omisións de expertos que disutan

os ontidos urriulares mínimos que estableerá a fu-

tura LOMCE (Lei Orgánia para a Mellora da Calidade

Eduativa)[9℄. Sería onveniente que outros axentes edu-

ativos e soiedades ientí�as do área, omo SGAPEIO,

�xesen hegar tamén ao Ministerio, e aos Gobernos Au-

tonómios que terán que desenvolver daquela a lei, a súa

opinión sobre este problema e a súa disposiión a par-

tiipar no debate sobre os ontidos urriulares e sobre

a natureza das Avaliaións Externas que se pretenden

implantar. Entre os obxetivos mínimos e irrenuniables

polos que debemos loitar, deben estar, sen dúbida, a re-

uperaión dos ontidos de Estatístia nas Matemátias

do 2.

o

urso de Baharelato de Cienias e a presenza

su�iente desta materia, a imaxe do que xa oorre nas

probas PISA, nas Avaliaións Externas que se pretenden

implantar. Non é unha loita orporativa por defender un-

ha ota de poder desta parela do oñeemento; é unha

loita por dotar ás novas xeraións dunhas ompetenias

realmente útiles e neesarias na soiedade do séulo XXI.
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Os Avatares de Métodos Estatístios e Numérios en Galiia

por Xosé Enrique Pujales Martínez

Xosé Enrique Pujales Martínez é profesor de

Matemátias no IES Fernando Witz Suárez de A

Coruña.

Introduión

Sabemos que en Galiia a Estatístia está presente nos

urríulos de Matemátias en todos os niveis da ESO,

nas Matemátias de 1.

o

de Baharelato, nas Matemá-

tias Apliadas ás Cienias Soiais de 1.

o

e 2.

o

de Ba-

harelato e na materia optativa Métodos Estatístios e

Numérios (de aquí en adiante MEeN) de 2.

o

de Baha-

relato.

Hai autores ([1℄ e [2℄) que sospeitan que os ontidos

estatístios inluídos nos deseños urriulares de Mate-

mátias na ESO e en 1.

o

de Baharelato non se imparten

ou se fai parial e de�ientemente, pero é difíil obter da-

tos �dedignos da realidade sen a impliaión ativa da

administraión eduativa.

Figura 1: Grupo de alumnos da ESO partii-

pando nun proxeto estatístio

A situaión é distinta nas Matemátias Apliadas ás

Cienias Soiais de Baharelato polo simple feito de que

o alumnado debe examinarse de ontidos estatístios nas

probas de aeso á Universidade (atualmente as ues-

tións estatístias supoñen o 40% da puntuaión nas pro-

bas). Esta mesma razón era a que determinaba a impar-

tiión do bloque de Estatístia nas Matemátias I e II de

Baharelato ata que se trasladou (no urso 2002-2003)

de 2.

o

a 1.

o

de Baharelato e desapareeu, polo tanto,

das PAU.

Métodos Estatístios e Numérios

O que pasaba on MEeN en Galiia, que saibamos, non

se oñeía ata agora. Permítaseme, neste ano 2013, no

que estamos a elebrar o Ano Internaional da Estatísti-

a, tentar aportar datos sobre as viisitudes na implanta-

ión desta materia e analizar a inidenia de determina-

das deisións administrativas na súa onsolidaión entre

o alumnado de Galiia.

As modi�aións lexislativas máis salientábeis que pen-

samos que inidiron na presenza de MEeN nos entros

eduativos e entre o alumnado son dúas:

1. No urso 2001-2002 levouse a abo a implanta-

ión xeneralizada (anteriormente nalgúns entros

fora antiipada) de 2.

o

de Baharelato. O alumna-

do deste nivel debía elixir dúas materias optativas,

pero no urso 2003-2004 modi�ouse a lexislaión

e o alumnado pasou a elixir só unha materia opta-

tiva (omo menionamos anteriormente, este mes-

mo urso foi ando todos os ontidos estatístios

pasaron de 2.

o

a 1.

o

de Baharelato, desapareen-

do das PAU). Isto ten unha onseuenia evidente:

MEeN enfróntase a un inremento da ompeten-

ia. Debemos preguntarnos se isto inidiu negati-

vamente no fortaleemento e espallamento da ma-

teria entre o alumnado e responder á luz dos datos

de que dispoñemos.

Figura 2: Alumnos de MEeN visitando un en-

tro estatístio
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2. No urso 2009-2010 modi�áronse as probas de

aeso á Universidade. Desde ese ano hai dúas fa-

ses, a xeral e a espeí�a. Esta última ten aráter

voluntario e é utilizada polo alumnado para mello-

rar a uali�aión da proba xeral, podendo presen-

tarse ata un máximo de atro materias de entre as

propias de modalidade (nas que non está inluída

MEeN, que é optativa). O utilitarismo a urto pra-

zo desta medida (subir a nota da PAU, podendo

hegar a obter un 14, e así poder aeder a arrei-

ras on notas de orte altas) in�úe negativamente

na eleión de MEeN por parte do alumnado?

Figura 3: Evoluión da porentaxe de entros públios e privados que ofertan Baharelato, sobre o total

Pero non todos os entros que imparten Baharelato

ofertan a materia de MEeN. Na seguinte grá�a vemos

a evoluión da porentaxe de entros públios e privados

on Baharelato que ofertan dita materia.

Figura 4: Evoluión da porentaxe de entros de Baharelato que ofertan Métodos Estatístios
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Apréiase que hai unha grande di-

ferenza entre as porentaxes de

entros públios e de privados de

Baharelato que ofertan MEeN

Apréiase que hai unha grande diferenza entre as por-

entaxes de entros públios e de privados de Baharela-

to que ofertan MEeN, destaando a esasa presenza no

ensino privado. Pero ademais, é interesante �xarse no

seguinte: na porentaxe de entros públios que, impar-

tindo Baharelato, ofertan MEeN, obsérvanse variaións

salientábeis; omeza un desenso no urso 2003-2004

(oinidindo o ambio lexislativo onsistente na obriga

de elixir só unha materia optativa, en lugar das dúas que

se esollían ata entón), e ese desenso se aentúa des-

pois do urso 2009-2010 (urso da instauraión da proba

espeí�a nas PAU, na que MEeN está ausente).

Non obstante, nas olumnas orrespondentes aos en-

tros privados, non é apreiábel este feito. Cremos que

a ausa estriba en que o número de entros privados

de Baharelato que ofertan MEeN é tan reduido que a

variaión dunhas pouas unidades afetan onsiderable-

mente á porentaxe.

Figura 5: A variaión de tres unidades nos en-

tros privados on MEeN altera o apreiado nos

públios

Antes de abandonar o tema dos entros eduativos pa-

ra pasar a abordar a uestión do alumnado de MEeN,

é interesante salientar o seguinte feito: hai un núleo de

entros (públios e privados) nos que está implantado al-

gún grupo de alumnos de MEeN, pero hai outros entros

que son máis inestábeis, onde as soliitudes de matríu-

la dese ano fan que uns ursos funionen e outros non.

Pero apreiamos que, oa última reforma lexislativa de

2009-2010, hai 19 entros públios (ase un 13% deles)

e 1 entro privado (un 17% do total deles) que levan

atro anos seguidos ausentes da lista de entros de Ba-

harelato nos que funiona algún grupo de alumnos de

MEeN.

O Alumnado de Métodos Estatístios

O alumnado de 2.

o

de Baharelato desde o urso 2001-

2002 ata o urso 2012-2013 diminuíu en 4993 persoas

(de 44102 a 39109), e a porentaxe de alumnos que van

a entros privados supón arredor do 18%.

Figura 6: Porentaxe do alumnado que ursa 2.

o

Baharelato segundo a titularidade
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E igual que pasa oa porentaxe de entros públios e de

entros privados que impartindo 2.

o

de Baharelato, te-

ñan implantado MEeN, tamén hai unha grande diferenza

na porentaxe de alumnos que esollen MEeN, segundo

a titularidade dos entros.

Figura 7: Porentaxe do alumnado de 2.

o

de Baharelato que esolle MEeN segundo a titularidade

Outra vez observamos grazas á última grá�a, a ini-

denia negativa entre o alumnado do ensino públio, das

modi�aións lexislativas dos ursos 2003-2004 (paso de

dúas a unha materia optativa) e 2009-2010 (instauraión

da fase espeí�a nas PAU).

Figura 8: Alumnos realizando audiometrías

Pero, igual que pasaba o número de entros privados

que ofertaban MEeN, este efeto non é evidente entre

o alumnado dos entros privados. E a razón, para nós,

ten que ver oa expliaión xa dada (pouos entros e

pouos alumnos, que fai que unha pequena variaión in-

�úa onsiderablemente), agravada por outro fenómeno:

un inremento moi signi�ativo do alumnado de MEeN

nun únio entro provoa unha distorsión da realidade.

Vexámolo.

Na seguinte táboa reproduimos os datos dos últimos

anos no ensino privado, onde alulamos a media de

alumnos de MEeN por entro e a súa desviaión típi-

a, na que podemos ver o inremento desta última.

Figura 9: MEeN no ensino privado. Desviaión

típia alta

Se omparamos estas ifras oas do ensino públio, espe-

ialmente os valores da desviaión típia, deatámonos

do que está a aonteer.

Figura 10: MEeN no ensino públio. As des-

viaións típias son menores
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E ademais, omo menionamos anteriormente, as ifras

do alumnado nun só entro poden alterar a realidade. Na

táboa seguinte �gura a evoluión da matríula do alum-

nado de MEeN. Observemos que dos 234 alumnos que

ursaron en 2012-2013 MEeN nos olexios privados de

Galiia, 96 (un 41%) están nun entro privado onreto.

A evoluión da matríula neste entro é a que impide ver

laramente a inidenia das modi�aións lexislativas no

ensino privado.

Figura 11: Matríula en MEeN nun entro pri-

vado onreto.

Para �nalizar, gustaríanos salientar o diferente grao de

implantaión de MEeN no ensino, segundo a titularidade

do entro eduativo. Na Figura 7, vimos a porentaxe de

alumnado que esolle a nosa materia, pero se relaiona-

mos o peso do alumnado dos entros privados respeto

do dos entros públios (arredor do 18%) oa porenta-

xe, no ensino privado, de alumnos que ursan MEeN on

respeto ao total dos alumnos de Métodos, vemos que é

bastante menor (Figura 12).

Figura 12: Comparaión alumnado 2.

o

Baharelato /alumnado de MEeN on respeto ao total no ensino

privado.

Todo isto nos leva á onlusión de que aínda queda moi-

to por onseguir para o fortaleemento e espallamento

da materia de MEeN tanto no ensino públio omo, es-

peialmente, no ensino privado, tarefa que a LOMCE, se

non o evitamos, pode botar por terra irremediablemen-

te, ao poñer en perigo a existenia da materia da que

estamos a falar.
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Os datos sobre entros e alumnado de 2.

o

de Baharelato foron obtidos nas páxinas web do IGE, do INE e da Consellería

de Cultura, Eduaión e Ordenaión Universitaria. Os datos sobre entros e alumnado de Métodos Estatístios e Numérios

foron failitados polo Departamento de Informátia de dita Consellería a través da Seretaría Xeral Ténia, e poñémolos a

disposiión das persoas interesadas no seguinte enlae:

http://www.edu.xunta.es/entros/iesfernandowirtz/node/330

11| Informest

http://www.sgapeio.es/INFORMEST/informest34.pdf
http://www.edu.xunta.es/centros/iesfernandowirtz/node/330


Colaboraións

Quen planta lume ó Monte?

CPI Laureano Prieto (A Gudiña).

Alumnos: Alba González Barreira, Alba Pérez Maia, Alba Rúa Diéguez e José Ignaio Fernández López.

Titor: Luis González Jove.

Traballo gañador na ategoría de 1.

o

e 2.

o

da

ESO no III Conurso Galego de Sondaxes e Expe-

rimentos

Introduión

Nos nosos onellos (A Gudiña e A Mezquita, na pro-

vinia de Ourense) todos os veráns temos a desgraza de

ver lumes. É unha praga que nuna nos abandona, e que

destrúe non so a vexetaión e a fauna, senón que afeta

ao solo e a auga. Isto é así, porque ademais de morrer

os seres que poboan o solo e polo tanto o onstruén,

a perda da vexetaión diminúe a in�ltraión da auga e

favoree a erosión do solo. As partíulas erosionadas en-

turbian os ríos, a auga provoa reidas e os niveis dos

auíferos diminúen. Pero, por que todos os anos se re-

píten estes feitos? Segundo o informe de Eologistas en

Aión, as ausas dos inendios forestais serían: (Eolo-

gistas en Aión, 2010 [2℄)

Uso do lume para eliminaión de matogueira e re-

xeneraión de pastos (polo tanto, falta de sensibi-

lizaión por parte da poboaión rural).

Repoboaións forestais mal xestionadas. Segundo

esta ONG soamente o 16% das masas arbóreas en

España teñen plan de xestión.

Neglixenias.

Pirómanos.

Cazadores.

Plantaións de piñeiros e eualiptos, xa que nos

bosques maduros autótonos a antidade de in-

endios son menores.

Con todo isto, quixemos averiguar se isto que propoñen

no seu informe Eologistas en Aión é erto.

Obxetivos

Averiguar se as atividades inendiarias dalgunhas

persoas son aprobadas polos seus veiños.
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Indagar se os lumes son un problema para os habi-

tantes da Gudiña e da Mezquita, ou polo ontrario

non están sensibilizados o problema dos inen-

dios.

Consultar entre a poboaión quen é o responsable

dos lumes nestes onellos.

Coñeer se existe relaión entre os inendios e o

tipo de vexetaión.

Relaionar a extensión dos últimos inendios máis

importantes que houbo neste ano o tipo de vexe-

taión da área afetada.

Material e métodos

Realizáronse unhas 200 enquisas a persoas da Gudiña e

A Mezquita. A enquisa era a seguinte:

Ademais busamos informaión sobre os inendios máis

importantes rexistrados no ano 2012 en España: super-

�ie afetada e tipo de vexetaión. Esta informaión ob-

tivémola da páxina web da ONG WWF España e do Mi-

nisterio de Agriultura, Alimentaión e Medio Ambiente

(Ministerio de Agriultura, Alimentaión y Medio Am-

biente, 2013 [3℄). Todos estes datos foron reollidos en

táboas e analizadas oa axuda do programa Mirosoft

Exell 2007.

Resultados e disusión

O primeiro que queremos destaar é que a informaión

existente abara o que se haman Grandes Inendios Fo-

restais (GIF), é diir, inendios que afetan a máis de

500ha. Por baixo disto, non está reollido nos informes

tanto do Ministerio omo de WWF; polo tanto está sub-

estimada a super�ie queimada no ano 2012.
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Data iniio Lugar Provinia Super�ie (ha) Tipo de vexetaión

08/01/2012 Pías Zamora 1115 Rebola, arballo, bidueiral e mato-

gueira

28/02/2012 A Veiga Ourense 527 Bidueiro, rebolo e piñeiro de repo-

boaión

28/02/2012 Hermisende Zamora 2329 Rebolo

01/03/2012 Palaios del Sil León 519,43 Rebolo e piñeiral de repoboaión

08/03/2012 Montanuy Huesa 2084 Pasto, piñeiral e erquiño

09/03/2012 Truhas León 905 Rebolo

26/03/2012 Cangas de Narea Asturias 735 Carballo, astiñeiro, rebolo, piñei-

ro, faia e bidueiral

15/05/2012 Rosquera Tarragona 2735,04 Piñeiro de alepo

01/06/2012 Chelva Valenia 656,64 Bosque mediterráneo on piñeiro

12/06/2012 Castellet Barelona 580,43 Bosque mediterráneo on piñeiro

de alepo

12/06/2012 Fragas do Eume A Coruña 805 Bosque atlántio e eualitares

12/06/2012 Llonou de Sant Jeroni Valenia 1330,94 Bosque mediterráneo on piñeiro

de alepo

28/06/2012 Cortés de Pallás Valenia 27939,68 Piñeiro de alepo, super�ie agrío-

la

29/06/2012 Andilla Valenia 19621,41 Piñeiro arraso on arrasales le-

vantinos

01/07/2012 Moratalla e Hellín Muria e Albaete 6870 bosque mediterráneo on piñeiro

de alepo

15/07/2012 Vila�or Tenerife 6320 Piñeiral on piñeiro de alepo

16/07/2012 El Paso La Palma 850 Piñeiral on piñeiro de alepo e ma-

togueira

22/07/2012 La Jonquera Girona 10291 Sobreiras on mestura de aiñeiras

23/07/2012 Camino moriso Cáeres 621 Piñeiral de repoboaión

01/08/2012 Chequilla Guadalajara 1115,04 Piñeiral

03/08/2012 Serra de Gata Cáeres 646,03 Piñeiral e matogueira

04/08/2012 Alajeró Gomero 2924 Piñeiral de piñeiro anario e lauri-

silva

04/08/2012 Villa de Mazo La Palma 2196,51 Piñeiral on piñeiro de alepo

09/08/2012 O Baro de Valdeorras Ourense 1509,26 Piñeiral

11/08/2012 Valdehijaderos Salamana 1034,51 Bosque mediterráneo de aiñeira,

rebolo; terras agríolas e pasto

11/08/2012 Ueda Guadalajara 837,49 Sobreira, aiñeira e super�ie agrí-

ola

12/08/2012 Torremanzanas Aliante 632,46 Piñeiral

18/08/2012 Cubo de Benavente Zamora 650,46 Piñeiral de repoboaión e super�-

ie agríola

18/08/2012 Solana de Ávila Ávila 1242,4 Bosque oromediterráneo

19/08/2012 Castroontrigo León 11592 Piñeiral, aiñeira, arballo

21/08/2012 Aras Navarra 624 Piñeiral

27/08/2012 Calena Zaragoza 4601,74 Pasto,piñeiral, aiñeira e mato-

gueira

27/08/2012 Valdemaqueda Madrid 1560 Piñeiro, arballo, aiñeira e monte

baixo

30/08/2012 Coín Málaga 7781,17 Piñeiro, matogueira, pasto

01/09/2012 El Real de San Viente Toledo 627,49 Aiñeira, sobreira, xenebreiro, es-

ornaabras

01/09/2012 Riello León 882 Matogueira, pasto, arballo

22/09/2012 Pedralba de Pradería Zamora 2571,27 Piñeiro, matogueira, pasto

23/09/2012 Chulilla Valenia 5713,65 Piñeiro, monte baixo mediterráneo

Informest | 14



Colaboraións

Inluso se alulamos a media de hetáreas afetadas (na

seguinte táboa), a media da área é maior onde existen

piñeiros (ase o dobre) que onde non hai piñeiros.

Media das áreas afetadas (ha)

Sen piñeiros 2140

Con piñeiros 4010

Os bosques maduros autótonos sofren menos lumes, e

ando o fan non se estende tanto o lume. Unha boa

prevenión de inendios pasaría, polo tanto, por non re-

plantar on piñeiro e faelo oas espeies autótonas,

uxas madeiras son máis valiosas as dos piñeiros.

Para os habitantes da Gudiña e da Mezquita, os respon-

sábeis dos inendios son maioritariamente os pirómanos,

seguidos dos desoidos e en xeral de persoas que queren

limpar o monte, e utilizan o lume omo método máis

ómodo.

Diagrama de barras: Número das persoas enquisadas que

esolleron ada unha desas opión sobre quen é o res-

ponsable dos inendios.

A seguinte uestión era saber se algunha desas ausas

eran xusti�ables no seu xuízo, e aínda que o 86% dos

enquisados pensan que os inendios son un problema

grave, pareeron ausas xusti�ables máis razóns das es-

peradas por nós, que remos que non hai xusti�aión

para ese atentado medioambiental.

Diagrama de barras: Número das persoas enquisadas que

esolleron ada unha desas opión sobre razón xusti�a-

ble para inendiar o bosque.

Paree que entre a poboaión da Gudiña e A Mezquita,

non existe moita onienia dos prexuízos dos lumes, e

que aínda pervive a ultura do lume.

Conlusións

Algunhas atividades inendiarias, omo pode ser

limpar o monte, non son rexeitadas polos poboa-

dores da Gudiña e da Mezquita.

Semella que a xente onsidera os lumes omo un

problema (86% dos asos), aínda que despois se

xusti�an atitudes inendiarias.

Maioritariamente son onsiderados omo respon-

sábeis dos inendios os pirómanos, aínda que ta-

mén destaan os inendios provoados por desoi-

dos ou para limpar o monte.

Hai maior número de inendios on impliaión de

piñeiros que de outras espeies.

En áreas onde existen piñeiros a media da área

afetada polo lume é maior que nas áreas on ou-

tras árbores.

Desexaríamos que houbese maior presenza de ampa-

ñas de sensibilizaión e ofreer alternativas á limpeza do

monte por lume no medio rural. Tamén que se mira-

ra máis por faer repoboaións on espeies autótonas

que non ardan tan ben oma os piñeiros.

Agradeementos
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proxeto eduativo Interambiando Cienia e Cultura e
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E ti omo empezas o día?

IES A Xunqueira 1 (Pontevedra).

Alumnos: Jesús Fontán Dapena, Nerea Santiago Barrio, Sofía Pérez-Ardá Rodriguez e Uxía Garía Castiñeiras.

Titora: M.

a

Carmen Quireza Ramos.

Traballo gañador na ategoría de 3.

o

e 4.

o

da

ESO no III Conurso Galego de Sondaxes e Expe-

rimentos

Preliminares

Fai xa uns anos que intento, dentro do posible, omezar

o urso nos grupos de 3? ESO os temas da Estatístia,

aínda que a maioría dos libros de texto a teñen situada

ao �nal.

Paréeme que é unha parte onde as lagoas de álulo

que poidan ter non lles pasan moita fatura e ademais é

unha maneira de motivalos oa materia. O uso da prensa

para interpretar grá�os reais, a aluladora omo ferra-

menta de álulo dos parámetros estatístios, as novas

tenoloxías o seu potenial para organizar os datos e

seleionar os grá�os máis axeitado en ada estudo fai

que esta parte, para min, sexa a mais agradeida.

Pero este urso quixen ir mais alá, e on galo do Ano

Internaional da Estatístia deidín por primeira vez le-

valos de visita ao Instituto Galego de Estatístia. Non

vos podedes imaxinar a ara que puxeron ando lles en-

treguei as autorizaións para a atividade. Que imos a

faer alí? foi o mais omentado. A visita sorprendeulles e

dediamos algunhas sesións a analizar a realidade galega

estudada polo IGE o libriño que lles deron.

O traballo

Dado que tiveron a oportunidade de faer unha enqui-

sa real, paseilles unha atividade de ómo faer a súas

propias enquisas. E ando se onvoou o III Conurso da

Inubadora, tiveron moi laro que querían presentar un

traballo de sondaxe. Querían faer un estudo sobre a ali-

mentaión, pero este un é mundo moi amplo. No entro

temos alumnos e alumnas on sobrepeso, e tamén
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algúns asos, a maioría alumnas, de anorexia ou bulimia.

Sen hegar a eses asos extremos, ada vez paree que

máis alumnos ou alumnas se atopan mal nas primeiras

lases e é moi omún que non almoren. Esta foi a lave

da investigaión. O estudo faríase os alumnos e alum-

nas do IES e trataría sobre o almorzo. No mes de marzo

de 2013, ursaban estudos da ESO, Baharelato e Cilo

Formativo 581 alumnos/as. A seguinte uestión a resol-

ver foi saber antas enquisas faer. A todo o alumnado

ou parte? Esribiron no busador google: 'Tamaño de

una muestra' e atoparon varias páxinas que lles alula-

ban o valor pero lles pedía ertos datos. Así que analiei

on eles a fórmula que empregaban e deidimos o nivel

de on�anza do 95%, para alular a mostra e só nee-

sitaban 234 enquisas para faer un estudo un error do

5%.

Mentres busaban o tamaño da mostra desubriron que

hai diferentes maneiras de esoller as mostras. E dei-

diron faer unha mostraxe estrati�ada por idade mellor

que polos estudos nos que estaban matriulados. Fixaron

a data do 1.

o

de marzo para ter os anos umpridos.

Comentáronnos que oas táboas dinámias das follas de

álulo era moi sinxelo faer os grá�os, así que antes

de deidir omo faer as enquisas traballaron oas follas

Exel 2007. Para iso botamos man dos video-titoriais na

rede.

Elaboraron 10 preguntas relaionadas o almorzo e o-

mo ase todas eran variables ualitativas, entón tamén

pensaron nas variables uantitativas da estatura e do pe-

so. Datos que os profesores de Eduaión Físia toman

varias vees no urso. Iso levou máis tarde a estudar o

Índie de Masa Corporal para saber si o alumnado goza

de un peso saudable. Axustaron a enquisa a unha paxina

dun folio para eonomizar gastos.

Ampliaron o estudo aos profesores, e máis tarde a o Cen-

tro Galego de Teni�aión Deportiva, a algúns dos pe-

regrinos que se hospedaron no albergue o luns de Pasua

e a uns pouos habitantes de Pontevedra.

O traballo máis pesado foi o de pasar os datos das en-

quisas nas follas de álulo preparadas nos ordenadores,

e deatáronse de que os ódigos que esolleron para axi-

lizar o traballo non deberían de empezar pola mesma

letra. Neses asos tiveron que ir on máis oidado pa-

ra evitar erros. Feito isto, o traballo pasou a súa parte

ientí�a.

A interpretaión dos diferentes grá�os e a eleión do

máis adeuado en ada aso foi a parte do traballo na

que apareeron os obxetivos esperados e outros sorpren-

dentes. Deatáronse da importania de saber interpretar

todo tipo de grá�os para non saar onlusións equivo-

adas.

As onlusións

Como se sospeitaba, ao almorzo non se lle da a importan-

ia que meree, a medida que os estudantes teñen máis

responsabilidade pola súa alimentaión menos importan-

ia lle dan, e é no intervalo de idades de 16 a 19 anos

onde se atoparon unha porentaxe maior de almorzos

de�ientes en nutrientes Os obxetivos e as onlusións

do estudo foron:

1. Saber si a poboaión do IES A Xunqueira 1 almor-

za adeuadamente.

Comprobamos que a maioría toma un almorzo de-

�iente en nutrientes, e que as porentaxes dos

que non almorzan ou dos que o fan axeitadamente

e ase o mesmo.

2. Se hai relaión entre o almorzo e o que se toma a

media mañá, no rereo.

Observaron que tomar un boadillo e o máis habi-

tual.

3. Saber si o almorzo ten unha in�uenza signi�ativa

nos resultados aadémios.

Só podemos diir que ningún alumno/a que non

almore onsegue moi bos resultados.

4. A gran maioría da poboaión do IES A Xunqueira

1, goza dun peso saudable segundo a OMS.

5. As esusas máis habituais para non almorzar son:

a) Non ter tempo.

b) Non ter fame.

) Sentirse mal se almorzan.

Finalizado o traballo omuniaron a Direión do en-

tro e ao Departamento de Orientaión as onlusións e

�xeron a proposta de que dende o entro se fomente

tomar uns almorzos más equilibrados informando tanto

dos bene�ios de almorzar axeitadamente.
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Estatístia rereativa

por Antonio Vaamonde Liste

Xogo de estratexia pirata

Os piratas Barbanegra, Barbazul, Barbaana, Barbaoa

e Barbarella, por ese orden de maior a menor feroidade,

repártense o botín (laboriosamente aadado o seu hon-

rado o�io milenario) de inoentas moedas de ouro.

Non lles paree xusto faer partes iguais omo se fosen

mariñeiros que andan ó peixe, e deiden empregar o vello

e ontrastado sistema pirata: o máis fero entre eles fará

unha proposta de reparto, que todos votarán (inluído o

propoñente); se a proposta onsigue polo menos o 50%

dos votos, será aprobada e o reparto queda feito; se non

se aproba, o propoñente será guindado pola borda sen

ontemplaións para ser pasto das quenllas, e nese aso,

o proedemento repítese de novo, faendo outra propos-

ta o pirata máis fero dos que queden, ata hegar a un

reparto axeitadamente aprobado nas ondiións estable-

idas.

Os piratas, oma os banqueiros (ou omo a maioría da

xente), non teñen outro obxetivo na mente que aadar

o máximo bene�io posible (a isto hámaselle �raiona-

lidade�). ¾Cal debe ser a proposta do feroz Barbanegra?

SOLUCION

Estes xogos de estratexia resólvense normalmente empezando polo �nal e volvendo ara atrás. No razoamento ada

pirata debe poñerse no lugar dos outros e onsiderar al é a mellor deisión de ada quén, para adiantar ou prever o

seu voto, e deidir en onseuenia a súa proposta.

Cando só queden dous piratas, Barbaoa fará a proposta obvia de quedar él on todo. Co seu voto xa ten o 50%, e

polo tanto o reparto �naliza e Barbarella queda sen nada.

Cando son tres os piratas, Barbaana sabe que alquera proposta que mellore o resultado de Barbarella (quedar sen

nada) será aeptada, superando o 50% dos votos, e polo tanto a súa proposta vai ser: 499 moedas para min, e unha

para Barbarella. Barbaoa agora queda sen nada.

Cando son atro, o propoñente -neste aso Barbazul- so ten que �merar� o voto de Barbaoa, que quedaría sen nada

se non se aprobase a súa proposta e quedasen tres piratas para repartir, e a mellor proposta -e o resultado �nal- sería:

(499, 0, 1, 0). Dous piratas, os que oupan lugar par no ranking de feroidade, quedarían sen nada ando hai atro

piratas a repartir.

Finalmente, ando son ino, Barbanegra preisa dous votos máis para superar o 50% e pódeos onseguir mellorando

o resultado de dous piratas, que poden ser aqueles que quedarían sen nada se non se aproba a súa proposta, que será:

(498, 0, 1, 0, 1).

Con máis de ino piratas a repartir inoentas moedas a estratexia vai ser sempre e a mesma: o máis fero debe

deixar unha moeda para ada un dos impares, e quedar o resto.

A soluión omplíase ando o número de piratas é maior que o doble do número de moedas a repartir (máis de mil

piratas), xa que o botín pode non ser bastante para merar tódolos votos neesarios.
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O dilema do tesoureiro

En Sissorsland, importante país exportador de froita, hai un partido polítio, o QueQue, que ten un orrupto entre

as súas �las. Comezaron a publiarse algúns detalles omprometedores, e o partido ten dúas opións: defendelo (D)

ou repudialo (R).

O orrupto ten á súa vez dúas opións: oultar (O) ou �antar� (C) informaión que non lle omprometa moito a

él diretamente, pero sí ao QQ.

A situaión é negativa para ambos en alquera dos asos, xa que o partido só pode intentar minimizar a perda de

votos e os danos á súa imaxe, e o orrupto só pode intentar reduir a multa ou prisión, pero ambos busan o mellor

resultado -o menos malo- apliando riterios de raionalidade que lles permitan predeir a estratexia que utilizará

�nalmente a outra parte, e deidir on esa base a súa propia estratexia. Valoremos as atro ombinaións posibles:

Para o QQ a peor opión é laramente defendelo e que ante (DC), seguida de repudialo e que ante (RC), defendelo

e que non ante (DO), e por último repudialo e que non ante (RO). Esta última é a mellor, xa que lle permitiría

amosar públiamente o seu ompromiso ontra toda sospeita de orrupión e non sufrir ningunha onseuenia.

Para o orrupto, ésta é preisamente a peor ombinaión (RO, oultar a informaión e ser aínda así repudiado),

seguida de ser repudiado e antar (RC, olabora oa xustiza e vende a informaión), oultala e ser defendido (DO),

e onfesar e ser defendido de todas formas (DC).

¾Cal será o resultado previsible? ¾Qué deidirán os dous atores deste xogo de estratexia si ambos aplian estritos

riterios de raionalidade?

SOLUCION

A soluión a este problema terédela no próximo número da revista.
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Novas de SGAPEIO

III Conurso Inubadora de Sondaxes

e Experimentos. Fase Galega

Esther López Vizaíno

A Soiedade Galega para a Promoión da Estatístia e

da Investigaión de Operaións (SGAPEIO) onvoou

por primeira vez no ano 2010 o onurso Inubadora de

Sondaxes e Experimentos, para proxetos de estatístia

e investigaión de operaións realizados por estudantes

de ESO, Baharelato e Cilos Formativos de Grao Me-

dio da Comunidade Autónoma de Galiia, o obxetivo

de espertar nos estudantes a uriosidade pola Estatísti-

a omo ferramenta fundamental na investigaión. No I

onurso onvoado no 2010 presentáronse 31 traballos,

dos ales saíron gañadores en 1? e 2? da ESO o IES de

Mugardos, en 3? e 4? da ESO o IES de Monelos da Co-

ruña e en Baharelato o IES Fernando Wirtz da Coruña.

Os traballos do IES de Monelos e o do IES de Fernan-

do Wirtz partiiparon na Fase Naional deste onurso,

resultando gañadores na ategoría de 2? e 3? da ESO

os partiipantes galegos o traballo Podemos predeir a

estatura á que vai hegar unha persoa?

No II onurso onvoado no 2011, presentáronse 22 tra-

ballos, dos ales se premiaron en 1? e 2? da ESO os

alumnos do IES Otero Pedrayo de Ourense, en 2? e 3?

da ESO o IES de Mugardos e en Baharelato o IES Fer-

nando Wirt da Coruña. Os traballos do IES de Mugardos

e o IES Fernando Wirtz foron seleionados para parti-

ipar na Fase Naional deste onurso e prolamáronse

gañadores os partiipantes galegos na ategoría de Ba-

harelato o traballo Existe o ine de autor?

Dentro das atividades de elebraión do Ano Internaio-

nal da Estatístia (á que se uniu SGAPEIO omo orga-

nizaión partiipante) e tralo éxito alanzado oas dúas

ediións anteriores, tanto na Fase loal omo na Naio-

nal, no 2012 a SGAPEIO onvoou a tereira ediión

deste onurso. Na onvoatoria desta ediión olabora

eduaBarrié, a iniiativa eduativa da Fundaión Barrié.

A partiipaión neste onurso pode ser individual ou en

grupo (máximo de 4 estudantes) e ada partiipante ou

grupo debe ontar un titor doente do seu entro.

Conédese un premio en ada unha das seguintes ate-

gorías:

Categoría A: Primeiro ilo de ESO.

Categoría B: Segundo ilo de ESO.

Categoría C: Baharelato e Cilos Formativos.

Para partiipar, tan só é neesario que os alumnos do

entro partiipante deseñen unha enquisa ou fagan un

estudo sobre un tema de atualidade, e presenten os re-

sultados. O tema é libre en todas as ategorías, exepto

na C, na que, omo novidade neste III onurso, se pide

que o tema do proxeto sexa relaionado oa eonomía.

No III onurso insribíronse un total de 49 grupos de

16 titores e 16 entros diferentes (18, 18 e 13 grupos

das ategorías A, B, C, respetivamente). O reparto dos

grupos por provinias queda do seguinte xeito: 14 para

A Coruña, 3 para Lugo, 22 para Ourense e 10 en Ponte-

vedra. En anto aos entros eduativos, partiipan 5 da

Coruña, 1 de Lugo, 4 de Ourense e 6 de Pontevedra En

reoñeemento ao traballo realizado pola SGAPEIO no

impulso do onurso en Galiia e dos bos resultados ob-

tidos polos grupos galegos nas Fases Naionales, a SEIO

omo promotora da III Fase Naional dos onursos tipo

Inubadora de Sondeos y Experimentos, delegou na nosa

Soiedade a organizaión desta III Fase Naional, que se

elebrou en Santiago de Compostela os días 3 e 4 de xu-

llo de 2013 e na que partiiparon dous grupos gañadores

da nosa Fase Loal.
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III Fase Naional dos onursos Inu-

badora de Sondeos y Experimentos

O Comité Organizador

Co obxetivo omún de espertar nos estudantes a u-

riosidade pola Estatístia omo ferramenta fundamen-

tal na investigaión, varias omunidades autónomas te-

ñen posto en marha onursos dirixidos a estudantes

de Eduaión Seundaria Obrigatoria (ESO), Baharela-

to e Cilos Formativos, nos que a partiipaión onsiste

na elaboraión e presentaión dun traballo de Estatísti-

a. A Soiedad Española de Estadístia e Investigaión

Operativa (SEIO) valorou moi positivamente estas ini-

iativas, onvoando unha fase naional destes onur-

sos que agrupou baixo a etiqueta de Inubadora de Son-

deos y Experimentos. A I Fase Naional da Inubadora

elebrouse en Barelona en xullo de 2011 e ontou oa

partiipaión de 4 fases loais: Cataluña, Comunidad de

Madrid, Galiia e Castilla y León, resultando premiados

os traballos presentados por Galiia na ategoría de ESO,

e pola Comunidad de Madrid na ategoría de Baharela-

to e Cilos Formativos. Á segunda ediión do onurso,

que tivo lugar en Valladolid en xullo de 2012, sumáron-

se dúas fases loais máis: Extremadura e Andaluía on

Ceuta e Melilla. Nesta nova onvoatoria, Galiia aa-

dou novamente un dos premios do onurso, desta volta

na ategoría de Baharelato, mentres que o premio de

ESO foi para o traballo presentado por Cataluña (SEIO).

Estes bos resultados poñen de relevania a alidade dos

traballos realizados polos estudantes galegos.

En reoñeemento ao traballo realizado pola SGAPEIO

no impulso do onurso en Galiia, a SEIO omo promo-

tora da III Fase Naional dos onursos tipo Inubadora

de Sondeos y Experimentos, delegou na nosa Soiedade

a organizaión desta III Fase Naional, que se elebrou en

Santiago de Compostela os días 3 e 4 de xullo de 2013.

Toda a informaión sobre o onurso pode onsultarse

na páxina web da SGAPEIO: www.sgapeio.es.

Segundo se establee nas bases da III Fase Naional,

poderán partiipar os estudantes que, a nivel individual

ou en grupo, partiipasen nalgunha das fases loais dos

onursos tipo Inubadora de Sondeos y Experimentos

durante o urso 2012-2013, e fosen seleionados pola

organizaión da súa fase loal omo representantes seus

na fase naional. As fases loais que se presentan a esta

nova ediión da Inubadora son 7, trala inorporaión de

Asturias ás anteriores partiipantes:

Comunidade de Madrid: VI Certamen Inubadora

de Sondeos y Experimentos.

Cataluña: 4t Planter de Sondeigs i Experiments.

Galiia: III Conurso Inubadora de Sondaxes e Ex-

perimentos.

Castela e León: XII Premios de Estadístia para

estudios no universitarios.

Extremadura: 2? Certamen do Conurso Diviértete

on la Estadístia.

Andaluía, Ceuta e Melilla: II Certamen do Sur In-

ubadora de Sondeos y Experimentos.

Asturias: 1? onvoatoria do onurso Inubadora

de Sondeos y Experimentos.

Esta III Fase Naional da Inubadora desenvolveuse en

dúas sesións de tarde e mañá nas que se presentaron, res-

petivamente, os traballos de ESO e Baharelato-Cilos

Formativos, seguindo o formato das ediións previas. En

ada unha destas ategorías outorgouse un premio ao

mellor traballo, onsistente en material bibliográ�o e/ou

informátio por un valor de 1,000e. Estes premios foron

entregados o día 4 de xullo durante a lausura da xorna-

da. Os traballos gañadores foron:

Categoría ESO: El setor bovino en el onejo de

Valdés do IES Carmen y Severo Ohoa de Luar-

a (Asturias) e Una ompetiión estadístia entre

aviones de papel do IES Juan del Villar d Arjonilla

(Andaluía, Ceuta e Melilla).

Categoría Baharelato e Cilos Formativos:

¾Tienen los jóvenes hábitos saludables? do IES Po-

liténio de Soria (Castela e León).

Ademáis, non podemos esqueer que este ano 2013 a Fa-

se Naional dos onursos tipo Inubadora de Sondeos

y Experimentos omparte obxetivos oa elebraión do

Ano Internaional da Estatístia, á que se uniron a SEIO

e a SGAPEIO omo organizaións partiipantes. Statis-

tis2013 trata de inrementar a onienia públia sobre

o poder e o impato das estatístias en tódolos aspetos

da soiedade, promoionar a Estatístia omo unha pro-

fesión, espeialmente entre os máis novos, e dar impulso

á investigaión, o desenvolvemento e a innovaión. A

�n de destaar a importania do onurso no maro dos

obxetivos de Statistis2013, e difundir a relevania des-

ta elebraión mundial, a SGAPEIO inluíu un ato de

presentaión do Ano Internaional da Estatístia no pro-

grama de atividades da III Fase Naional da Inubadora.

Esperamos que estas iniiativas ontribúan a onieniar

á soiedade, e en espeial á omunidade eduativa, da

neesidade dunha verdadeira ultura estatístia, fomen-

tando o razoamento estatístio na Esola oma un valor

esenial na futura formaión da idadanía.
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XI Congreso Galego de Estatístia e

Investigaión de Operaións

O Comité Organizador

Os días 24, 25 e 26 do mes de outubro terá lugar na

idade de A Coruña o XI Congreso Galego de Estatístia

e Investigaión de Operaións, organizado polo Departa-

mento de Matemátias da Universidade da Coruña.

O Comité Organizador elixiu omo lugar de elebraión

do Congreso a sede da Fundaión Barrié, sita nun lugar

emblemátio da idade da Coruña e que onsta dunhas

instalaións espeialmente axeitadas para os distintos a-

tos programados ó longo do Congreso.

Como en ediións anteriores, o programa do ongreso

(dispoñible no enderezo web) onsta de distintas onfe-

renias plenarias adiadas á divulgaión de investigaións

relaionadas oa Estatístia e oa Investigaión de Ope-

raións, que impartirán K.F. Turkman, N. Veraverbeke,

J. Puerto e J. Vidal Puga. Inlúense varias sesións de pre-

sentaión de omuniaións, tanto orais omo en forma-

to póster. Tamén ofreemos a posibilidade de partiipar

en dous talleres de formaión, un sobre a presenza nos

medios de omuniaión da Estatístia e da Investigaión

de Operaións e outro dediado a elaboraión de paque-

tes o software estatístio R. O prinipal do programa

omplétase oa organizaión de dúas mesas redondas,

unha que tratará sobre os retos da Estatístia Públia e

que fará referenia á elebraión no presente ano 2013

do Ano Internaional da Estatístia, e outra estará de-

diada á presenza da Estatístia e da Investigaión de

Operaións na Ensinanza Seundaria e no Baharelato.

Como novidade destaada, nesta ediión, en olabora-

ión o programa eduaBarrié, onvoamos un premio

á mellor omuniaión presentada por un investigador

novo, que agardamos aade un gran éxito.

Tampouo esqueemos a parte lúdia, para o al, ade-

mais dunha visita instituional ó Conello da Coruña na

que poderemos desfrutar dos atrativos do Pazo Mu-

niipal, temos programada una visita ao porto exterior

da Coruña, na que poderemos desfrutar dunha impresio-

nante infraestrutura que trata de desa�ar ás forzas da

natureza.

Tamén aproveitaremos para faer un pequeno homena-

xe on motivo da onmemoraión dos 20 anos dende a

elebraión do I Congreso Galego de Estatístia e Inves-

tigaión de Operaións, que, por erto, tivera lugar na

idade da Coruña.

De todos este atos e outras atividades programadas

no maro do Congreso iremos informando puntualmente

a través da web do ongreso, animándovos a ahegarvos

ata A Coruña para ompartir on nos a experienia des-

te XI Congreso Galego de Estatístia e Investigaión de

Operaións.

½Vémonos no XI Congreso!

Curso de Estatístia on R para pro-

fesorado de ensino medio

Antonio Vaamonde Liste

A SGAPEIO, en olaboraión oa Universidade de Vigo,

organiza un urso de Estatístia on R para profesorado

de ensino medio. O urso, de aráter non presenial,

realizarase a través da plataforma de teledoenia da

Universidade de Vigo (TEMA-FAITIC).

Datas de elebraión do urso: do 1 ao 31 de outubro

de 2013 (40 horas letivas).

Prazo de insriión: do 5 ao 25 de setembro de 2013.

Cota de insriión::

Xeral: 75e

Soios/as da SGAPEIO e persoas insritas no XI

Congreso da SGAPEIO: 25e

Insriión e matríula: Web FAITIC.

O urso onsiste nestas sete unidades didátias oas

súas orrespondentes tarefas que os alumnos deberán

realizar. A uali�aión do urso será a media das obti-
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das nas tarefas máis un exame oneptual tipo test rea-

lizado ao �nal (equivalente a unha tarefa).

PROGRAMA:

TEMA 1: Instalaión e primeiros pasos o progra-

ma estatístio R. Sintaxis. Estruturas de datos.

Abrir/errar/importar/exportar datos. Operaións

elementais os datos.

TEMA 2: Estatístia desriptiva on R: Táboas de

freuenias, promedios, medidas de resumen.

TEMA 3: Construión de grá�os estatístios.

TEMA 4: Distribuións de probabilidade: Bino-

mial, Poisson, Normal.

TEMA 5: Medidas de asoiaión entre variables:

Correlaión. Regresión lineal. Regresión loxístia.

TEMA 6: Inferenia estatístia I: intervalos de on-

�anza, ontraste de hipótese. Análise da varianza.

TEMA 7: Inferenia estatístia II: ontrastes non

paramétrios.

PROFESORADO:

Antonio Vaamonde Liste, Catedrátio de Estatís-

tia, Universidade de Vigo.

Salvador Naya Fernandez, Profesor Titular de Es-

tatístia, Universidade de A Coruña.

Tomás Cotos Yañez, Profesor Contratado Dotor,

Universidade de Vigo.

Está en trámite o reoñeemento da Consellería de Edu-

aión omo atividade de formaión ontinua. Máis in-

formaión sobre o urso na Web FAITIC.

Ata da asamblea xeral de SGAPEIO

do 16 de febreiro de 2013

Sendo as 12:50 horas do día 16 de febreiro de 2013,

elebrouse na Sala de Xuntas da Faultade de Matemá-

tias da Universidade de Santiago de Compostela unha

Asemblea Xeral de SGAPEIO, para tratar os temas que

�guran na seguinte orde do día:

1. Letura e aprobaión, se proede, da Ata da

Asemblea Xeral do 05/11/2011.

2. Informes varios.

Estado do número de soios.

Outros informes.

3. Balane eonómio do ano 2011 e 2012 e orza-

mento para o ano 2013.

4. III Conurso de �Inubadora de Sondaxes e Expe-

rimentos�. Fases Loal e Naional.

5. Colaboraión Fundaión Barrié.

6. Atividades da Soiedade on motivo do Ano In-

ternaional da Estatístia:

XI Congreso SGAPEIO (Coruña 2013).

I Enontro Luso-Galaio de Biometría.

Outras atividades.

7. Rogos e preguntas.

Punto 1. Letura e aprobaión, se proede, da Ata

da Asemblea Xeral do 05/11/2011.

Aprobouse por asentimento a Ata da Asemblea Xeral

anterior.

Punto 2. Informes varios.

2.1 Estado do número de soios. Atualmente o nú-

mero de soios individuais é de 170 (ademais de 7 insti-

tuionais). Ao longo de 2012 produíronse 3 altas e 12

baixas.

2.2 Outros informes.

2.2.1. Os diretores do Boletín, Tomás Cotos e Amalia

Jáome, explian o proxeto de modi�aión do mesmo,

o al a ontinuaión resumimos.

Por unha banda proponse un reaxuste de ontidos que a

ontinuaión se esquematiza:

1. Editorial.

2. Entrevista (prinipalmente, a un persoeiro relaio-

nado o mundo da EIO).

3. Artigos de divulgaión: olaboraións.

4. Estatístia rereativa.

5. Estatístia e IO na rede: rear un novo espazo onde

apareerán diferentes tipos de reursos (on unha

breve expliaión); ben enlaes a páxinas web, ou

mesmo plantillas de exel, Cal, R, ..., e en xeral

todo tipo de reursos informátios que poidan ser

interesantes.

6. Novas do IGE.

7. Atividades da SGAPEIO (ongresos, onursos,

ursos, atos, et.)

8. Atividades en Galiia no eido da EIO.

En anto ao formato, pénsase que o ideal sería faer unha

revista dixital. Unha alternativa eonómia é faer unha

plantilla en Latex e que sexan os editores os enargados

de faer o deseño. Coa versión en Latex, faríase un pdf

(o al pode onter vídeos, enlaes a reursos web,...).

Ademais de olgalo na web omo ata agora, poderíase

enviar por orreo ordinario á lista de soios da soiedade.

O uste de distribuión é deste xeito de 0 euros.
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Proponse nomear orresponsais nos distintos ámbitos

(nas tres Universidades, no IGE, en ensinanza media) que

teñan informaión das atividades e intereses (�nanzas,

notiias,...) de ada área.

2.2.2. O presidente de SGAPEIO enviou unha arta á

Conselleira de Faenda on motivo da intenión desa

Consellería de fundir o IGE (Instituto Galego de Esta-

tístia) e o CIXTEC (Centro Informátio para a Xestión

Tributaria, Eonómio Finaneiro e Contable), de aor-

do ao texto apareido on data 5 de deembro de 2012

no DOGA, no apartado de Consellería de Presidenia,

motivado pola xeraión de aforro orrespondente a al-

tos argos. Esta posible fusión afeta á Lei Estatístia

de Galiia. Enviouse unha arta similar aos 4 partidos

polítios on representaión no parlamento.

2.2.3. II Conurso �Inubadora de Sondaxes e Experi-

mentos� (2012) para alumnos de ensino medio. Fases

Loal e Naional. Reibíronse un total de 22 traballos; 8

de 1.

o

e 2.

o

da ESO, 11 de 3.

o

e 4.

o

da ESO e 3 de Ba-

harelato. Resultaron premiados os seguintes traballos.

En 1.

o

e 2.

o

da ESO, o traballo �Pensamos no futuro,

e ti?� do Centro IES Otero Pedrayo de Ourense. En 3.

o

e 4.

o

da ESO, o traballo �Un dilema para o onsumi-

dor: al é o mellor tamaño para merar ameixas?� do

Centro IES de Mugardos (A Coruña). En Baharelato e

Cilos Formativos de Grao Medio, o traballo �Existe o i-

ne de autor?� do Centro IES Fernando Wirtz Suárez de

A Coruña. Os dous últimos representaron á Comunida-

de Galega na Fase Naional elebrada en Valladolid onde

audiron representantes de seis Comunidades. O traballo

�Existe o ine de autor?� resultou gañador na ategoría

de Baharelato en devandita Fase Naional.

Punto 3. Balane eonómio do ano 2011 e 2012

e orzamento para o ano 2013.

Aprobouse o Balane Eonómio dos anos 2011 e 2012.

Con respeto ao orzamento do ano 2013 introdúense

pequenos ambios relativos à previsible diminuión de

gastos de ediión e envío do Boletín, inlusión de gastos

en dietas banarias e a nova ota de aloxamento da web

da Soiedade no CESGA. No seu momento haberá que

ontemplar os posibles remanentes do I Enontro Luso-

Galaio de Biometría e a axuda de�nitiva da Fundaión

Barrié.

Punto 4. III Conurso �Inubadora de Sondaxes e

Experimentos� (2013). Fases loal e naional.

O número de grupos insritos na Fase Loal é de 50: 18

de 1.

o

e 2.

o

da ESO, 19 de 3.

o

e 4.

o

da ESO e 13 de Ba-

harelato e Cilos Formativos. 14 son de A Coruña, 3 de

Lugo, 22 de Ourense e 11 de Pontevedra. Partiipan 16

profesores de 16 entros, algúns deles por primeira vez,

privados ou onertados. En anto á Fase Naional, ás

seis Comunidades partiipantes nas ediións anteriores,

súmase na seguinte ediión a Comunidade de Asturias.

Todas elas presentarán a aquela Fase os gañadores nas

respetivas Loais. Celebrarase os días 3 e 4 de xullo na

Faultade de Matemátias da Universidade de Santiago

de Compostela. Estase preparando o orzamento de�niti-

vo que ontará ademais de o diñeiro proporionado por

SGAPEIO, o que proporiona a SEIO e as eventuais

subvenións.

Punto 5. Colaboraión Fundaión Barrié.

O martes 18 de deembro de 2012, reuníronse na Fa-

ultade de Matemátias Pedro Faraldo, Esther López,

Salvador Naya, M? Isolina Santiago e a Diretora de In-

vestigaión da Fundaión Barrié, M? José Mariño. Os

temas que trataron xunto os aordos aos que hegaron

foron os seguintes:

III Conurso Inubadora de Sondaxes e Experimen-

tos: a Fundaión Barrié �nania o premio de Ba-

harelato desta ediión e vai inrementar a difu-

sión do onurso na súa lista de distribuión. Que-

douse en que ando fora a entrega de premios, a

Fundaión grabará uns vídeos de ada unha das

presentaións para poñer nas webs de ada unha

das instituións. Tamén se falou de elaborar un CD

ou algún tipo de material os traballos gañadores

para enviar aos entros de eduaión.

Fase Naional dos Conursos tipo Inubadora de

Sondaxes e Experimentos: a Fundaión mostrouse

interesada en olaborar e �naniar algún premio,

aínda que se quedou en onretar máis adiante

ando a organizaión deste onurso estea máis

avanzada.

Asemblea da SGAPEIO: oinidindo oa Asemblea

da SGAPEIO a idea é inaugurar o Ano Interna-

ional da Estatístia oa Asemblea. Aproveitando

isto pensamos en ompletar a xornada traendo a

un poñente de aráter divulgativo relaionado oa

estatístia. Pedímoslle á Fundaión que nos �nan-

iara dito poñente e aeptou.

Premio a un investigador mozo a entregar no XI

Congreso de Estatístia e Investigaión Operativa:

omo o Congreso é na Coruña e na sede da Funda-

ión Barrié planteámoslles se estaban interesados

en olaborar neste premio aportando unha anti-

dade entorno aos 400 e, e aeptaron olaborar sen

problema.

Convenio de olaboraión Fundaión Barrié-

SGAPEIO: quedouse en elaborar un onvenio onde

se reollesen todas estas olaboraións. A Direto-

ra de Investigaión quedounos de enviar un borra-

dor para revisar na Soiedade.
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Finalmente, a�orou un interese de olaboraión en-

tre AGAPEMA, SGAPEIO e a Fundaión Barrié.

O día 23 de xaneiro houbo unha reunión entre re-

presentantes das tres organizaións enamiñada á

preparaión dunha atividade onxunta. O total da

axuda que se propón é de 4500 e. Esther López

Vizaíno será a representante de SGAPEIO nas fu-

turas onversas oa Fundaión Barrié.

Punto 6. Atividades da Soiedade on motivo do

Ano Internaional da Estatístia.

En olaboraión on SEIO, SGAPEIO é dinamizadora de

atividades on motivo da elebraión do Ano Mundial

da Estatístia. A ontinuaión presentanse as prinipais

atividades en marha para 2013.

Coinidindo oa Asemblea da SGAPEIO, inauguro-

se o Ano Internaional da Estatìstia ompletando

a xornada on un poñente de aráter divulgativo

relaionado oa estatístia. A tal �n, Silvia Baro

Tato, Diretora de Control Finaniero eMiddle Of-

�e no Bano Gallego impartiu a onferenia �Ata

onde as �nanzas se poden ontar�.

XI Congreso SGAPEIO (Coruña 2013). O Se-

retario do Comité Organizador do XI Congreso

SGAPEIO, Manuel A. Presedo Quindimil, expu-

xo os avanes na organizaión. Está en marha

a páxina web. Pensouse en reduir ao mínimo os

gastos en papelería polo al a difusión se fará vía

web e farase extensiva ademais de aos soios da

SGAPEIO, aos doutras soiedades omo RSME,

AGAPEMA, ENCIGA, Portuguesa de Estatístia,

Institutos de Ensino Medio entre outros. As datas

xa están deididas e estanse pensando os onferen-

iantes. Organizaranse dúas mesas redondas, unha

no ámbito da estatístia o�ial e outra no de en-

sino medio, obradoiros e a seguinte Asemblea Xeral

de SGAPEIO. Entre as atividades soiais, una re-

epión no Conello e una visita ao porto exterior

da Coruña. A xestión eonómia fará uso da onta

de SGAPEIO, por medio de Silvia Lorenzo Freire,

tesoureira do Congreso. Darase un premio a un in-

vestigador mozo. En anto a axudas eonómias,

sábese que non se onta on algunha proedente

da Xunta de Galiia, e a mediados de 2013 sabera-

se se o Ministerio ofreerá. A organizaión dirixiu-

se a diferentes empresas loais (Conello, Portos,

Repsol, et) estando aínda por onretar a axuda

proporionada. Aordouse o seguinte:

1. Soliitar as subvenións da Deputaión da

Coruña dentro da �onvoatoria de progra-

mas de apoio á ultura, dirixidos a entidades

para atividades e investimentos para o ano

2013�.

2. Nomear a dona María José Lombardía Corti-

ña, omo representante da entidade para to-

da a omuniaión entre a administraión e

a entidade relativa á presente soliitude.

3. Que a entidade está ao orrente das súas obri-

gas tributarias e oa Seguridade soial.

4. Autorizar á Deputaión a obter as er-

ti�aións areditativas de que a entida-

de está ao orrente nas súas obrigas tri-

butarias e oa Seguridade Soial no mo-

mento de reoñeer as obrigas e ordear

os pagos das subvenións. Na direión

http://xisgapeio.ud.es/index.html

pódese atopar informaión detallada e a-

tualizada.

I Enontro Luso-Galaio de Biometría. SGA-

PEIO olabora oa Soiedade Portuguesa de Es-

tatístia na organizaión do I Enontro Portugués

de Biometría e I Enontro Luso-Galaio de Biome-

tría a elebrar en Braga do 14 ao 16 de xullo de

2013. Varios membros de SGAPEIO forman parte

dos Comités Organizador e Cientí�o. Na dire-

ión http://biometria2013-ga.weebly.om/

pódese atopar informaión detallada aera de da-

tas de interese, onfereniantes (A. Agresti, L. Car-

valho, T. Kneib e G. Gómez), ursos (de análise

de datos ategorizados inompletos, impartido por

J. Singer), et.

Outras atividades. Vaise a omezar oa organi-

zaión dun urso non presenial de Estatístia on

R para profesores de ensinanza media, a oste e-

ro para SGAPEIO, e on matríula simbólia para

soios. Debe elebrarse en outubro, mediante tele-

doenia e a través da plataforma da Universidade

de Vigo, Faiti, e se é posible será homologado

pola Consellería de Eduaión.

Punto 7. Rogos e preguntas.

Non habendo rogos, ou preguntas, nin outros asuntos

que tratar, levántase a sesión sendo as 14:10 horas do

mesmo 16 de febreiro de dous mil tree, do que dou fe

omo Seretaria o Visto e Prae do Presidente.

A Seretaria Xeral de SGAPEIO

Balbina Virginia Casas Méndez

O Presidente de SGAPEIO

Antonio Vaamonde Liste
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Últimas novidades en publiaións e

doumentos do IGE

Panorama rural-urbano

O Instituto Galego de Estatístia publiou en xullo do

ano 2011 unha lasi�aión do grao de urbanizaión dos

onellos galegos, baseada nun estándar europeo. No pa-

norama rural-urbano reóllense os prinipais indiadores

demográ�os, soiolaborais e eonómios para Galiia e

as súas provinias segundo o grao e o subgrao de urba-

nizaión. Este onxunto de indiadores permite disernir

as diferenzas e similitudes entre as distintas zonas de

Galiia e araterizar o que habitualmente se denomina

urbano ou rural. Máis informaión na seguinte ligazón:

web

Análise da adea forestal-madeira

O Instituto Galego de Estatístia (IGE) publiou na pá-

xina web a Análise da adea forestal-madeira. Esta pu-

bliaión ten por obxetivo afondar na análise e no o-

ñeemento deste omplexo produtivo de Galiia a través

da informaión estatístia dispoñible. Está dispoñible na

páxina web do IGE na seguinte ligazón: web

Matriz de ontabilidade soial. Ano 2008

O día 22-03-2013 publíase a Matriz de Contabilida-

de Soial (MCS). A MCS é unha operaión estatístia

integrada dentro do sistema de ontas eonómias de

Galiia, que ten por �nalidade amosar as interrelaións

existentes entre as estatístias eonómias e as soiais.

A informaión aportada por esta atividade permite des-

agregar a remuneraión dos asalariados segundo diversas

ategorías soioeonómias (rama de atividade, sexo e

nivel de estudos); inrementar a informaión dispoñible

sobre a renda xerada polo setor dos fogares en Galiia; e

obter o gasto en onsumo deste setor, desagregado por

grupos de produtos e tipo de fogar. Máis informaión

en: web

Últimas atualizaións da web do IGE

Explotaión do boletín o�ial do rexistro

merantil (BORME). Marzo 2013

O día 08/04/2013 o IGE publiou a Explotaión do Bo-

letín O�ial do Rexistro Merantil (BORME), os datos

orrespondes ao mes de marzo de 2013. O obxetivo

desta operaión estatístia é afondar no oñeemento

da demografía das soiedades merantís que operan en

Galiia, por medio da explotaión dos datos proedentes

do Boletín O�ial do Rexistro Merantil (BORME).

Índies de Competitividade Exterior

O día 05/04/2013 publiáronse os datos dos Índies de

Competitividade Exterior. Esta publiaión permite me-

dir o omportamento da eonomía galega nos merados

internaionais.

Índies de Valor Unitario para o omerio

exterior. Referenia 2005. Xaneiro 2013

O día 05/04/2013 publiáronse os datos dos Índies de

Valor Unitario para o omerio exterior orrespondentes

ao mes de xaneiro de 2013. Neste mes os prezos dos bens

exportados aumentaron en termos interanuais un 7,8%

e os dos bens importados un 2,6%.

Estatístia de Construión de Edi�ios.

Deembro 2012

O día 27/03/2013 o IGE publiou os datos da Estatís-

tia de Construión de Edi�ios, orrespondente ao mes

de deembro de 2012. Os onellos galegos onederon

lienzas para onstruír 254 vivendas de nova planta.

Seguimento e Análise da Construión. 1.

o

trimestre 2013

O 27/03/2013 o IGE publiou o Seguimento e Análise

da Construión, orrespondente ao primeiro trimestre do

ano 2013. O setor da onstruión en Galiia xerou en

2012 un valor engadido bruto (VEB) de 6.111 millóns

de euros, o que representa o 10,9% do Produto Interior

Bruto (PIB).

Indiadores de atividade e do VEB do

setor servizos. Xaneiro 2013

O día 22/03/2013 púxose a disposiión dos usuarios os

indiadores de atividade e do VEB do Setor Servizos

orrespondentes ao mes de xaneiro 2013. O indiador de

atividade no setor servizos rexistra no mes de abril en

Galiia un desenso do 10,1% respeto ao mesmo mes

do ano anterior e ase atro puntos e medio por debaixo

do rexistrado en marzo.
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Outras novidades

Consello Galego de Estatístia

O día 21 de deembro de 2012 tivo lugar a reunión do

Consello Galego de Estatístia, oa seguinte orde do día:

1. Aprobaión da ata da sesión anterior.

2. Aprobaión da memoria de atividades de 2011.

3. Avaliaión do PGE 2007-2011.

4. Informe do proxeto de dereto polo que se aproba o

Programa Estatístio 2013.

5. Proxetos ténios das operaións estatístias.

6. Rolda de intervenións (IGE/CIXTEC)

O informe de avaliaión do PGE 2007-2011 omplemen-

ta aos de seguimento dos seus ino programas. Con

el avalíanse os obxetivos informativos, organizativos e

instrumentais do plan e, dentro dos primeiros, o umpri-

mento das 70 metas de informaión.

A satisfaión das metas analízase desde dúas óptias: a

temátia, na que se mide se houbo difusión de resulta-

dos e a ténia, para estudar se oa meta están asoiadas

operaións on proxeto ténio. No apartado temátio

quedaron sen satisfaer 6 metas, pois a organizaión es-

tatístia non foi quen de difundir informaión sobre as

materias ontempladas na súa redaión, o que non sig-

ni�a que non se hegara a programar algunha ativida-

de relaionada on elas. Das 64 restantes, 39 quedaron

satisfeitas on atividades que aportaron datos sobre to-

das as materias previstas e 25 resultaron só parialmente

satisfeitas.

O segundo programa do PGE 2012-2016, publiado no

DOG n.

o

28 do 8 de febreiro de 2013 omo Dereto

20/2013, do 24 de xaneiro, inlúe 159 atividades, 15

máis que as programadas no 2012. Das 159, sete foron

engadidas polo Consello da Xunta ao proxeto informado

polo CGE.

No período aprobáronse 90 proxetos ténios, o que su-

pón un esforzo importante da organizaión estatístia. As

89 atividades onsolidadas que se trasladaron ao plan

2012-2016 son outro resultado salientable.

O Pleno rematou un debate sobre o futuro do sistema

estatístio de Galiia e a deisión do Consello da Xunta

de fusionar nun só ente o IGE e o Centro Informátio para

a Xestión Tributaria, Eonómio-Finaneira e Contable

(CIXTEC). O Dereto 235/2012, do 5 de deembro, polo

que se �xa a estrutura orgánia da Viepresidenia e das

onsellerías da Xunta de Galiia, establee que o ante-

proxeto lexislativo sobre dita fusión, deberá ser elevado

ao Consello da Xunta no prazo de tres meses.

Programa Estatístio anual 2013

No DOG n

o

28 do 8 de febreiro de 2013 publiouse o DE-

CRETO 20/2013, do 24 de xaneiro, polo que se aproba

o Programa estatístio anual da Comunidade Autónoma

de Galiia para o ano 2013.

Esta programaión é a segunda do Plan Galego de Es-

tatístia (PGE) 2012-2016. O obxetivo entral do PGE

2012-2016 é desenvolver e onsolidar o sistema estatís-

tio galego e onseguir un onxunto oherente, rigoroso

e atualizado de informaión que responda ás demandas

da soiedade.

O programa estatístio para 2013 reolle 24 atividades

novas vinuladas á demografía, ao territorio, ao emprego,

ao setor empresarial, á administraión loal e ao resto

de obxetivos informativos do PGE 2012-2016. Destaan

as estatístias relaionadas o mundo laboral, os Censos

demográ�os, o Panorama dos sete grandes onellos de

Galiia, os Indiadores das DOT e o pulo as estatístias

muniipais. Salientar tamén o inremento da oferta infor-

mativa en relaión o mundo laboral, oa programaión

de novas estatístias sobre salarios, mostra ontinua de

vidas laborais, transiión á xubilaión ou emprego no se-

tor turístio. Outras novidades son as atividades sobre

empresas TIC, fabriaión de pensos, enquisa de servi-

zos ás empresas, Boletín O�ial do Rexistro Merantil,

demanda turístia, gasto dos fogares, oidado de meno-

res, atenión ás emerxenias, parellas de feito e situaión

eonómio-�naneira dos onellos.

O programa 2013 será exeutado polo IGE e as onse-

llerías a través dos seus órganos estatístios setoriais.

A designaión destas unidades espeializadas nos depar-

tamentos da administraión �xo posible que todas as

operaións orrentes ontempladas neste programa dis-

poñan dun proxeto ténio de aráter públio, o que

ontribúe deisivamente ao umprimento dos prinipios

de transparenia e de metodoloxía sólida, plasmados no

ódigo de onduta para as estatístias europeas. A obriga

de reoller expliitamente no programa as datas de difu-

sión dos resultados elaborados é outro punto salientable

do noso sistema estatístio.

Convenios asinados ao longo do periodo

2012-2013

Protoolo de olaboraión entre a Seretaría Xeral de

Polítia Soial da Xunta de Galiia, o Consello Rexional

de North Karelia, a Universidade de Zuyd, a Universida-

de de Tras os Montes e Alto Douro, a Axenia Galega de

Desenvolvemento Rural, a Confederaión de Centros de

Desenvolvemento Rural e o Instituto Galego de Estatís-

tia, para onstituír a rede de ooperaión transrrexional

e transnaional do proxeto Symbios. Crise demográ�a,

territorios habitables e inlusión (2012).

Convenio de olaboraión entre a Axenia para a Moder-

nizaión Tenolóxia de Galiia e o Instituto Galego de

Estatístia, para optimizar as operaións estatístias no

ámbito da soiedade da informaión: fogares e empresas

(2012).

Convenio de olaboraión entre o Colexio O�ial de Ar-

quitetos de Galiia e o Instituto Galego de Estatístia

para o interambio de informaión estatístia da edi�a-

ión e da onstruión en Galiia (Febreiro 2012).
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Carta dos diretores

Tomás R. Cotos Yáñez e Amalia Jáome Pumar

Estimados letores, xa hai algún tempo que dende a

Editorial do boletín e dende o Consello Exeutivo da

soiedade víamos a neesidade de por unha banda me-

llorar/modi�ar/�exibilizar os ontidos do boletín e por

outra evitar o uste asoiado á ediión en papel do

mesmo. Este é o primeiro boletín maquetado e publi-

ado integramente polos editores, ontando oa axuda

(inestimable por erto) de Rosa Cameán Ageitos da

Universidade da Coruña. Na proura dun software de

publiaión que poida perdurar no tempo, on apai-

dade de mellora, atopamonos oa publiaión libre de

divulgaión ténia e ientí�a Oam's Razor da Uni-

versidade de Vigo, proxeto libre on ódigo fonte en

LaTeX. Como indian na súa web este proxeto é libre

no seu amplo sentido da palabra. Dende a Editorial o

que �xemos foi modi�ar o ódigo fonte en LaTeX para

adaptalo ao formato do boletín. Esta adaptaión non foi

ao 100%, de ahí que si omparades este novo boletín os

anteriores vexades pequenas diferenias. Dende a Edito-

rial queremos amosar o noso agradeemento ao equipo

de Oam's Razor polo seu traballo na ediión da súa

revista. Continuando a �losofía de publiaión libre, e

dado que nos bene�iamos, está na web da soiedade o

ódigo fonte LaTeX deste boletín. Calquer omentario,

suxerenia é benvida.

Na elaboraión deste número da revista partiiparon: Rosa Cameán Ageitos, Tomás R. Cotos

Yáñez, Pedro Faraldo Roa, Luis González Jove, Alfonso Gordaliza, Amalia Jáome Pumar,

María José Lombardía Cortiña, Esther López Vizaíno, Manuel Antonio Presedo Quindimil,

Xosé Enrique Pujales Martínez, M.

a

Carmen Quireza Ramos, María Isolina Santiago Pérez e

Antonio Vaamonde Liste.

Direión:

Amalia Jáome Pumar

Tomás R. Cotos Yáñez

Comuniaión oa Sgapeio:

Faultade de Matemátias, Campus Universitario Sur, 15706-Santiago de Compostela, A Coruña.

www.sgapeio.es

seretaria�sgapeio.es

boletin�sgapeio.es

Depósito Legal:

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