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Retos aos que se enfronta o ensino da estatísti a en Gali ia para satisfa er a
demanda de profesións emerxentes
Neste editorial faise unha pequena reexión sobre os retos aos que se enfronta a ensinanza
da estatísti a en Gali ia ante a ne esidade de responder á demanda de novos retos da

Coñe éndonos

so iedade.
Sabías que?
A estatísti a é materia

urri ular nos niveis de ESO e Ba harelato, aínda que existen

de ien ias no seu ensino. O primeiro problema dete tado é que a ensinanza do bloque
de estatísti a se redu e ou se esque e
formalmente,

on fre uen ia e, no mellor dos asos, se ensina
1
on pou os exemplos e apli a ións reais (AGAPEMA, 2013 ). Noutras

situa ións os profesores non se senten
En xeral, nos

uali ados para poder abordala.

ontidos da ESO e Ba harelato hai moi pou a

onexión entre os

ontidos

teóri os e a realidade inmediata do estudante. Bótase en falta propoñer que o alumno
aplique o material teóri o a bases de datos reais, próximas a el, da súa
autónoma, provin ia ou in luso

omunidade

on ello. Neste sentido, a estatísti a públi a

onstitúe

unha fonte de informa ión fundamental para o ensino da estatísti a, non só pola
antidade de datos e polo amplo abani o temáti o que ofre e, senón fundamentalmente
porque os datos perten en a un

ontexto real. Cómpre que a so iedade valore e esixa

un tratamento máis ade uado dos datos, e tamén, que as de isións se baseen na análise
de datos dispoñibles, que en moitos ámbitos son innumerables. Polo tanto, é ne esario
impartir a estatísti a nas ensinanzas medias e que non sexa sempre o último bloque
programado.
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graos. Ademais, en Gali ia
impartido

ontamos

o Máster Universitario en Té ni as estatísti as

onxuntamente polas tres universidades galegas. É o úni o título o ial en

Gali ia que ofre e forma ión estatísti a a nivel de posgrao. Os graduados bus an neste
máster unha forma ión

uantitativa de nivel avanzado, para ini iar despois unha etapa

predoutoral ou para o seu a

eso ao mer ado de traballo.

Os datos publi ados polo INE arman que no 2014 as taxas de emprego das persoas
que estudaron Matemáti as e Estatísti a ou Informáti a situáronse no 78,6 % e 77 %,
respe tivamente. Ademais as taxas de paro máis baixas déronse entre as persoas formadas
en Matemáti as e Estatísti a (5,70 %).
Segundo a O ina de Estatísti as Laborais de EEUU, entre 2010 e 2020 a demanda
de traballadores rela ionados
está o

oa te noloxía aumentará un 22 %. Entre estas profesións

ientí o de datos, un novo perl que ten que

dis iplinas

ombinar o

oñe emento de

omo a estatísti a e a programa ión para axudar ás empresas a extraer a

máxima rendibilidade do big data. Un novo reto para a universidade será adaptar a
forma ión á demanda de novas ne esidades emerxentes por parte das empresas,
son os xa men ionados

ientí os de datos,

omo

ampo no que existe moi pou a forma ión

regrada, analistas de Big Data, profesionais de e- ommer e,. . . Un enfoque interdis ipli2
nar pode a hegar unha visión moito máis ampla e realista destes problemas (Peña, 2013 ).
Polo tanto, o razoamento estatísti o é algo
moderna. Temos que ser

ada vez máis esen ial nesta so iedade

ons ientes de que os estudantes de hoxe vivirán no futuro

nun mundo ri o en datos, no que os traballos manuais desapare erán pra ti amente,
substituídos polos robots, e no que a habilidade prin ipal ne esaria para ganar a vida será
3
saber manexar datos, informa ión, símbolos e ideas (Gari ano, 2014 ). A ne esidade está
reada e as posibilidades son enormes, pero hai que ter en

onta que, se os estatísti os

non estamos á altura desta tarefa, outros o uparán o noso posto.
1. AGAPEMA (2013). Estatísti a no Ensino medio. Traballos premiados no Con urso In ubadora de Sondaxes e
Experimentos. Cole
ión Lemnis ata, no 9, Editorial Anaya.
2. Peña, D (2014). Big Data and Statisti s: Trend or Change?. Boletín de Estadísti a e Investiga ión Operativa.
Vol. 30(3), noviembre 2014, pp. 313-324.
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Presenza da estatísti a na LOMCE
por M

a
M

Jesús Casado é Catedráti a de matemáoordinadora TIC

do I.E.S. Daviña Rey. Membro de AGAPEMA e do
Consello Exe utivo da SGAPEIO.

plementar o bloque de

Durante o

om-

riterios de avalia-

ión, e realizar re omenda ións metodolóxi as, por iso
Tamén

lave.

orresponde ao Ministerio xar o horario míni-

mo, e ás autonomías, o máximo. A este respe to

urso 2014-2015 a LOMCE implántase nos

o

o e 5o de primaria e 1o de FP bási a,
o
o
urso 2015-2016 ontinúa en 1 e 3 de ESO e

ursos de 1 , 3

o de Ba harelato. Neste artigo analízanse algunhas

innova ións

ontidos e

é nesta parte onde in orporamos algunhas ideas

sinalar que na LOMCE

1

Jesús Casado

nistra ións autonómi as déixaselles a tarefa de

ti as de se undaria. Profesora e

e no

a

urri ulares en se undaria e ba harela-

to que afe tan a todos os bloques de

ontidos e, en

abe

in reméntase o número de

horas semanais de matemáti as, unha máis en primeiro de ESO e unha máis en

uarto ( in o e

atro

en total, respe tivamente). Isto debería redundar en
bene io da estatísti a xa que é un dos bloques que
se re orta

ando a

impartir todos os

arga horaria é insu iente para
ontidos.

parti ular, ao bloque de estatísti a e probabilidade,
fa endo n apé na ne esidade de fa er efe tivos estes
ambios dentro das aulas.

Novembro de 2014, profesores de matemáti as de
se undaria e de universidade

hegados de distintos

lugares da xeografía española reúnense no Centro de
Investiga ión Matemáti a de Castro Urdiales para reexionar sobre o ensino da estatísti a e o papel que se
lle outorgará no futuro. O seminario
aspe tos importantes: o

éntrase en tres

urrí ulo, estratexias para
Xornadas AGAPEMA SGAPEIO

mellorar o seu ensino, e re ursos e materiais. Naquel
momento aínda non se publi ara o Real De reto que
estable e o

urrí ulo bási o, polo que se traballa a

partir de borradores e propostas presentadas polas
so iedades de profesores que perten en á FESPM.
Gali ia presenta, a través de AGAPEMA, un do umento en

Nas

uxa reda

ión tamén

olabora SGAPEIO.

on lusións elaboradas polos distintos grupos ar-

guméntase, entre outras

uestións, que é ne esario

aproveitar o poten ial das te noloxías para enrique er
a aprendizaxe, primar a interpreta ión sobre o
lo, e

one tar a estatísti a

oa realidade e

ál u-

on outras

materias. Vese a ne esidade de propoñer novas tarefas
de simula ión e de modeliza ión estatísti a e de poñer
en valor a aprendizaxe por proxe tos.

minario fomos, máis tarde, integrantes dos grupos de
desenvolvemento

urri ular da materia de matemáti-

as nos distintos

ursos de ESO e ba harelato das no-

sas autonomías, e por iso intentamos, na medida do
posible, que as reexións ás que se

hegara en Castro

Urdiales se materializasen nel. Os

ontidos,

riterios

de avalia ión e estándares de aprendizaxe de matemáson

omo a onte e

on todas as materias tron ais,

ompeten ia do Ministerio de Edu a ión; ás admi-
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omprender

omo se estruturan os bloques das

dis iplinas da nova lei hai que ler

on detalle a súa

introdu ión. Nela sinálase que estes se

onstrúen a

riterios de avalia ión que se van ligando
o resto dos ompoñentes. Primeiro os estándares
de aprendizaxe avaliables, que son on re ións dos
partir dos

propios

riterios, referentes do que os alumnos deben

saber fa er, por iso se enlazan
ve. Despois

os

medio para al anzar os
novo enfoque

ompeten ias

la-

omo un

riterios de avalia ión. Este

urri ular non é banal, baséase na po-

ten ia ión da aprendizaxe por
dun

oas

ontidos, que se men ionan

ompeten ias a través

ambio nas tarefas que os alumnos deban resolver.

Esta foi unha das

Algunhas das persoas que formabamos parte do se-

ti as,

Para

uestións tratadas no seminario, a

bus a de problemas, a tividades e investiga ións novidosas dentro do bloque de estatísti a e probabilidade,
que in lúan ademais un tratamento interdis iplinar, e
on apli a ión das últimas te noloxías.

Pero non hai que esque er que é responsabilidade do
profesorado levar os

ambios á aula, e non é doado

que isto a onteza se non ve a súa ne esidade ou non
sabe

omo implementalos. De aí a importan ia de rea-

lizar xornadas formativas que mostren
proxe tos de estatísti a e difundan

omo realizar

on ursos e a ti-
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vidades innovadoras

on apli a ión das TIC similares

ás que SGAPEIO e AGAPEMA organizan

onxunta-

omprendida e valorada pola súa

predi ións. En denitiva, a estatísti a que ne esitará

mente en novembro.

ao longo da súa vida,
De

apa idade de me-

dir e interpretar o ámbito e a in erteza, e de fa er

ara ao alumnado unha das novidades que máis

é o

aso,

omo

omo

idadán

ompetente e, se

ientí o e investigador.

se difundiu na prensa é a obrigatoriedade de realizar unha

proba nal de etapa. Os referentes para

a elabora ión da proba son os estándares de aprendizaxe avaliables, a partir deles már anse niveis de

Volvendo ao noso país, o Real De reto 1105/2014
bli a, na páxina 413, os

ontidos,

v

pu-

riterios de avalia-

ión e estándares de aprendizaxe avaliables,

onxun-

adquisi ión e des ritores que indi an posibles items

tamente para primeiro e segundo de ESO. Estes son

para esta ou outras probas de avalia ión. Tamén po-

tres exemplos de estándares que seguen a liña anterior

den utilizarse para a elabora ión de rúbri as e listas
i
de veri a ión de progreso ( he klist ). Aquí ábrese

(a numera ión que pre ede ao estándar indi a o

unha liña interesante de traballo, elaborar rúbri as

na lista ordenada):

para avaliar proxe tos es olares de estatísti a

os des-

ritores aso iados, ou de tarefas de traballo en equipo
rela ionadas

rite-

rio de avalia ión ao que está aso iado e o seu número

1.5 Interpreta grá os estatísti os sinxelos re ollidos en medios de

on este bloque.

omuni a ión.

2.2 Utiliza as te noloxías da informa ión e da

omu-

Os estándares de aprendizaxe promóvense dende as

ni a ión para

administra ións edu ativas de distintos países para lo-

relevante sobre unha variable estatísti a analiza-

grar uns mínimos na ionais de

da.

ompeten ias en distin-

tas materias. En Estados Unidos
seus membros apoian o que se
un mar o

orenta e

in o dos

hamou Common Core,

3.3 Realiza predi ións sobre un fenómeno aleatorio
a partir do

omún de estándares edu ativos que uni a

riterios sobre o que os estudantes deben

oñe er. Nu-

nia, un dos estándares de estatísti a do sétimo grao
é o seguinte: Utilizan a mostraxe de azar para estaiv
ble er inferen ias sobre unha una poboa ión  que se
analiza en dous des ritores:

ál ulo exa to da súa probabilidade

ou a aproxima ión desta mediante a experimenta ión.

merosas webs de re ursos para o profesorado aluden
a eles na presenta ión dos seus materiais, un exemplo
ii
iii
é o da NCTM ou de Khan A ademy . En Califor-

Verbos

omo interpretar,

para obter informa ión a er a dunha poboa ión
ao examinar unha mostra da poboa ión; que as
xeneraliza ións sobre unha poboa ión a partir
dunha mostra son válidas soamente se a mostra
é representativa da devandita poboa ión. Comprenden que a mostraxe ao azar tende a produir mostras representativas e apoian inferen ias
válidas.

omuni ar, predi ir, des ri-

bir, indi an situa ións nas que se require a

urrí ulo galego separáronse os

ur-

sos de primeiro e segundo de ESO optando por in luír
ontidos,

riterios e estándares de estatísti a e proba-

bilidade en ambos os dous
tos que se xo na parte de

ursos. Un dos

omplemen-

ontidos foi o rela ionado

o estándar 2.2, do que se botaba en falta un soporte
on eptual (na numera ión galega, B5 indi a que é do
bloque

in o, o segundo número pode variar segundo o

urso, 7 é a orde en que apare e en primeiro de ESO).
B5.7 Utiliza ión de

2. Utilizan datos a partir dunha mostra ao azar para xerar inferen ias sobre unha poboa ión

ál ulo

dos exer i ios tradi ionais.

al uladoras e ferramentas te no-

lóxi as para o tratamento de datos,

ha

ompren-

sión do problema e que van máis alá do mero

Na adapta ión ao

1. Comprenden que as estatísti as se poden utilizar

omuni ar informa ión resumida e

rea ión e

interpreta ión de grá os e elabora ión de in-

un-

formes.

ara terísti a des oñe ida de interese. Xe-

ran mostras múltiples (ou mostras simuladas)
do mesmo tamaño para medir a varia ión nas

ter eiro de ESO dúas opións de matemáti as, unhas orientadas ás ensinan-

A LOMCE presenta en

estima ións ou predi ións. Por exemplo, ao es-

zas a adémi as e outra orientada ara ás apli adas. No

timar a lonxitude media das palabras nun libro

bloque de estatísti a a diferenza entre ambas as dúas

ao sele

op ións

ionar ao azar as palabras do libro; prog-

nosti ar o gañador dunhas ele
mando

ións na es ola to-

omo base os datos dunha enquisa

unha

on rétase en que a primeira adianta dous dos

ontidos que se in lúen en 1
sión e

orrela ión e

mostraxe feita ao azar. Miden a marxe de erro

do

da estima ión ou da predi ión.

deste modo:

Nos estándares observamos unha tenden ia

ara á

estatísti a apoiada en situa ións reais do alumno,

o de Ba harelato, regre-

ál ulo de probabilidades utilizan-

ombinatoria. Os

ontidos en Gali ia preséntanse

B5.2 Cál ulo de probabilidades mediante a regra de
Lapla e e outras té ni as de re onto.
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B5.11 Constru ión e interpreta ión de diagramas de
dispersión. Introdu ión á

En ter eiro, nas dúas op ións, o bloque iní iase
ontido a desta ar. Trátase das

estudo estatísti o, un salto
problemas rutineiros de

un

fases e tarefas dun
uantitativo dende os

ál ulo de parámetros

elabora ión dun proxe to. O

que se pasen por alto salvo que se busquen ex professo.

orrela ión.

ara á

riterio de avalia ión pide

elaborar informa ións estatísti as para des ribir un onxunto de datos xusti ando se as
on lusións son representativas para a poboaión estudada. Non é doado en ontrar nos libros de

Sen dúbida a estatísti a gaña protagonismo no novo
urrí ulo, pasa a formar parte outra vez dos bloques de
segundo de Ba harelato de

ien ias, dos que se ex luíu

hai uns anos, e dáselle un tratamento máis realista
e máis té ni o; todo isto nun ámbito de aprendizaxe
uxo último n é a adquisi ión de
hamadas

ompeten ias, agora

lave, que tamén ten unha nova in orpora-

ión: CSIEE, o sentido da ini iativa e o espírito
emprendedor.

texto ou na rede propostas on retas para alumnos
vi
de se undaria
nas que se pida fa er un estudo esta-

Que é a CSIEE e

omo pode axudar a estatísti a a ad-

tísti o

quirir esta nova

ompeten ia? En palabras de Javier

ompleto; esta é outra das frontes abertas para

unha investiga ión didá ti a de

Valle, experto en políti a edu ativa, ser emprendedor

ara ao futuro.

é ter ini iativa,
No grupo de traballo galego
estender esta

onsideramos importante

uestión a niveis superiores,

uarto de

ESO, e primeiro e segundo de ba harelato reda tán-

Identi a ión das fases e tarefas
dun estudo estatísti o. Elabora ión e presenta ión da informa ión estatísti a. Análise e
des ri ión de traballos rela ionados oa estatísti a e o azar, interpretando a informa ión e
dete tando erros e manipula ións . Agrúpanse
doo omo segue:

as té ni as de interese que se pre isan para saber fa er
o

riterio de avalia ión e os estándares aso iados, por

o
exemplo o B5.3 e MA1B5.3.1, no aso de 1 de ba harelato de

ien ias naturais. Os

riterios de avalia ión

e estándares de aprendizaxe dos demais
vii
.
onsultarse no borrador do de reto

positiva de
sable das a

apa idade de innova ión e a titude

ambio e, ao mesmo tempo, ser responxiv
ións propias
. No urrí ulo galego, a

CSIEE rela iónase oa toma de de isións en situa ións
de in erteza (MACB5.4.4), a interpreta ión dun estudo estatísti o a partir de situa ións

on retas próxi-

mas ao alumno (MAC5.1.6.), ou a interpreta ión

ríti-

a de táboas e grá os (MAC5.4.1), entre outros. Esta
é unha das nalidades que vimos relatando neste artigo, analizar datos e tomar de isións derivadas desta
análise. Sen dúbida a estatísti a e a probabilidade están aí e, se non as aproveitamos, estaremos a perder
unha grande oportunidade para ensinar ao noso alumnado a ser responsable das súas propias a

ións.

ursos poden

A estatísti a, ao igual que o resto dos bloques de
matemáti as, dependen, para a súa

orre ta presen-

bloque 1: Pro esos, métodos e
a titudes en matemáti as. Tal omo se indi a na

ta ión na aula, do

introdu ión, o bloque 1 é un bloque
versal que debe desenvolverse

omún e trans-

os demais de forma

onxunta. Nel in lúense, a modeliza ión en

ontextos

reais e matemáti os, e a utiliza ión de medios te nolóxi os para deseñar simula ións ou elaborar predi ións.
Ambos os dous guran nas

on lusións do grupo de

traballo de Castro Urdiales e vin úlanse

un

ambio

de paradigma respe to ao enfoque tradi ional. Queda
en mans do profesorado e das editoriais interpretar a
on re ión do

urrí ulo na súa fase nal.

Revisando os novos textos da LOMCE vemos que algúns xa in lúen preguntas máis reexivas, por exemplo, indi ar que informa ión a hegan os parámetros
viii
, realizar unha simula ión oa folla de
de dispersión
ix
ál ulo CALC , interpretar de forma onxunta paráx
metros on GeoGebra , pasos para realizar un estudo
xi
xii
estatísti o , interpreta ión de grá os
, omo elixir unha mostra representativa dunha poboa ión e
xiii
un proxe to de elabora ión dunha enquisa
. Tamén
hai exer i ios das probas PISA rela ionadas

on este

bloque. Hai que sinalar que estas tarefas apare en
en todos os

asos ao nal do tema, polo que é doado
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Alumnos realizando un proxe to.

Exemplo de he klist de Jeerson County S hool da materia
matemáti as 5o grao web
ii Unha das webs máis oñe idas é a do National Coun il of Teahers of Mathemati s, NCTM, nela móstranse numerosas a tividades manipulativas os estándares aso iados web
iii web iv web. Poden verse máis estándares oas súas espe i aións no enla e.
v enla e BOE
vi Nalgunhas páxinas indí anse tipos de estudos estatísti os, pero interesa máis obter modelos para presentar ao alumnado, un
exemplo é esta web
vii web viii Matemáti as a adémi as, 3o de ESO, Edelvives. ix
Matemáti as a adémi as, 3o de ESO, Editorial Donostiarra. x Matemáti as a adémi as, 3o de ESO, SM. xi Matemáti as a adémias, 3o de ESO, Anaya. xii Matemáti as, 1o de ESO, Anaya. xiii
Matemáti as, 1o de ESO, Santillana.
xiv Para unha mellor omprensión do signi ado desta nova ompeten ia re oméndase ler o artígo (enla e).
i

Entrevista

Entrevista a Rosa E. Fernández González
por Esther Calvo

R

osa é Doutora en Cien ias E onómi as e Em-

presariais pola USC. Do ente entre 1977 e 1985
no Departamento de Estatísti a e E onometría da
USC. Fun ionaria do Corpo Superior da Administra ión Xeral e da Es ala Superior de Estatísti os
da Comunidade Autónoma.
Desde o 2006, Se retaria Xeral do Instituto Galego
de Estatísti a.

En que ano se reou o Instituto Galego de
Estatísti a? Cales son as súas ompetenias en materia de estatísti a?
No 1988 a Lei de Estatísti a de Gali ia

rea o IGE

omo

organismo autónomo. O seu persoal proviña do Centro
de Informa ión Estatísti a de Gali ia, que viña fun ionando desde 1984

omo Dire

de Fa enda. O IGE dirixe e
ti a no ámbito

ión Xeral da Consellería

oordina a a tividade estatís-

ompeten ial da Comunidade Autónoma

e a representa nas rela ións

on outros organismos re-

xionais, estatais, europeos e interna ionais.

Con que instrumentos onta a Comunidade Autónoma de Gali ia para a plani aión estatísti a?

A túa traxe toria profesional, espe ialmente no IGE, xa era moi ampla antes
de asumir este argo. En que medida puide hes apitalizar a experien ia adquirida antes de asumir a Se retaría Xeral do
IGE?
Ter estado na sala de máquinas axudoume moito para
guiar o bar o desde a ponte e para tentar
toda a tripula ión traballase

onseguir que

o obxe tivo de ofre er á

so iedade una sistema sólido de informa ión.

Cres que o IGE é unha referen ia en Galiia omo fonte de informa ión estatísti a?

Totalmente, nas

ase que tres dé adas de existen ia, o

A Lei de estatísti a sentou as bases dunha políti a pú-

IGE vén traballando para se

bli a estatísti a, que debe ser avaliada. Para iso é im-

fundamentais de informa ión so ioe onómi a de Gali ia

onverter nunha das fontes

pres indible plani ar. No 1998 o Parlamento aprobou o

e das súas divisións territoriais. A

primeiro plan de estatísti a e agora estamos a desenvol-

ma estatísti o da Administra ión Xeral do Estado non

ver o

é doada. A nosa estratexia é sempre sumar, engadindo

uarto, para o período 2012-2016. Os obxe tivos

dos plans quinquenais

on rétanse mediante programas

anuais, que tamén son avaliados.

o siste-

valor á informa ión subministrada desde outros ámbitos
e aumentando a oferta para atender as nosas espe i-

O teu nomeamento omo Se retaria Xeral
do IGE tivo lugar hai xa máis de 8 anos.
Que balan e farías da xestión e da traxe toria do IGE durante este tempo?
Parti ipar na elabora ión dos dous últimos plans foi unha experien ia profesional enrique edora. Fomos quen de
aprender das limita ións dos anteriores e de presentar no
Parlamento un proxe to novidoso de plani a ión por
obxe tivos. A ele

onviven ia

ión apartábase do esquema tradi ional

 idades. O sistema de Contas de Gali ia, adaptar as
lasi a ións territoriais,

olaborar

o INE para ampliar

a mostra da EPA, ou as estatísti as transfronteirizas

o

Norte de Portugal, son algúns exemplos.

As Consellerías elaboran tamén unha parte das estatísti as da Comunidade Autónoma de Gali ia. Como valoras a oordina ión existente entre as Consellerías e o
IGE en materia estatísti a?

dos plans na ionais,

on listaxes exhaustivas de opera-

A Lei de estatísti a xa prevía a

ións, pero estaba en

onexión oa plani a ión europea.

partamentais, pero ata o 2008 non se aproba o primeiro

rea ión de órganos de-

O balan e foi positivo e así se desprende dos resultados

de reto regulador. No 2010 quedan formalmente desig-

de avalia ión. Tamén progresamos no

nados en todas as

umprimento do

Código de Conduta das Estatísti as Europeas, espe ialmente nos prin ipios de transparen ia, a

esibilidade e

laridade. A exibilidade dos plans foi de isiva para evitar dupli idades

o INE e para podermos sobrevivir hon-

rosamente nos exer i ios orzamentarios máis restritivos.

onsellerías e a

oordina ión

o IGE

mellora substan ialmente. Elaborar os proxe tos té nios das estatísti as se toriais é un dos resultados salientables. Agora
O IGE proporá

ómpre profesionalizar máis estes órganos.
rear un diploma de té ni o en estatísti a

públi a, que habilite para exer er fun ións estatísti as.
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Entrevista

Imaxino que serán moitos os proxe tos a
urto, medio e longo prazo para lograr,
manter ou mellorar o re oñe emento do
IGE por outras institu ións e pola so iedade ivil galega. Poderías on retar algún
dos retos que se afrontarán nos próximos
anos?
Conseguirmos ampliar o valor da informa ión xa dispoñible será unha das liñas estratéxi as do vindeiro plan
2017-2021. Trátase de a hegar aos usuarios informa ión
mais elaborada que fa ilite o seu uso. A demografía será un tema fundamental. Gali ia debe ser pioneira no
estudo da parte alta da pirámide.

Cal é a pro eden ia máis fre uente da informa ión estatísti a elaborada polo IGE:
enquisas,
ensos, rexistros administrativos? Cantas enquisas elabora anualmente
o IGE? Cal res que será a tenden ia nos
vindeiros anos?
A informa ión que elaboramos pro ede maiormente de
enquisas propias ou do INE. As que realizamos dire tamente son, aproximadamente, media du ia. Intentamos
non aumentar a

arga de resposta e o futuro estará moi

vin ulado ás fontes alternativas. O aproveitamento da
informa ión administrativa ten que seguir progresando.

A informa ión estatísti a do IGE trata de
ubrir diversos temas de ámbito e onómio, demográ o e so ial. Dete tas algunha falta importante de informa ión?
Creo que en Gali ia, ademais da análise demográ a, é
esen ial ofre ermos informa ión espa ial que poida
tribuír á ordena ión do territorio. Colaborar
dades

on-

oas autori-

artográ as é esen ial.

A quen se dirixe a informa ión estatísti a
do IGE? Cres que esta informa ión hega
á so iedade en xeral?
A difusión do IGE na súa web tenta
dadanía. No entanto, somos
usuarios

hegar a toda a

i-

ons ientes de que existen

on diferentes ne esidades que debemos aten-

der. O ensino se undario xa ten o seu espazo e tentaremos a hegarnos a outros ámbitos

omo o universitario,

o parlamentario e, mesmo, o empresarial. A relevan ia
das estatísti as impli a elaboralas e difundilas nuns prazos e

ondi ións que permitan a toma de de isións das

autoridades en argadas da gobernanza en Gali ia.

Como se realiza a difusión dos datos? Que
vías existen para a eder aos produtos e
servizos ofertados polo IGE?
A web do IGE é a ferramenta fundamental de difusión.
Nela están pra ti amente todos os produtos e a informa-
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ión que pomos á disposi ión dos usuarios. Os datos distribúense ademais por outras
á medida, as

anles,

omo as demandas

onsultas telefóni as ou por

orreo ele tró-

ni o, a presenza nas redes so iais (Fa ebook e Twiter),
ou a posibilidade de que os usuarios alimenten as súas
webs

oa nosa informa ión, xa sexa

o servizo web de

táboas multidimensionais, grá os e mapas para in luír
nas páxinas doutros organismos da Xunta, ou

oa oferta

dos datos máis salientables mediante widgets abertas a
todos os usuarios.

Un tema moi en auxe a tualmente é a seguridade dos datos, ales son os retos do
IGE neste ámbito?
Aínda que sexa un tema de moda, no ámbito da estatísti a o ial é algo

o que estamos

on ien iados desde

sempre e que temos interiorizado nas nosas prá ti as.
Non hai que esque er que as esixen ias legais de segredo estatísti o son moi anteriores ás da lexisla ión sobre
prote

ión de datos persoais, que son, xunto

oa perma-

nente renova ión das ameazas que proveñen da Internet,
o prin ipal motivo deste auxe. En
afronta os de

anto aos retos, o IGE

alquera organismo que teña informa ión

sensible que protexer.

Outro tema tamén de moda, a  alidade.
Ten o IGE implementado algún plan de alidade? Como avalía o IGE a alidade dos
seus pro esos, estatísti as, datos, . . . ?
No proxe to do vindeiro plan, o Código de Conduta das
Estatísti as Europeas deixará de ser un instrumento informador e terá rango normativo. As dimensións de

ali-

dade estarán presentes, xa que logo, na programa ión e
na súa avalia ión.

Seguindo on temas a tuais, al é a situaión en anto a I+D+i no IGE?
O IGE non é de seu un organismo investigador, pero ten
o mandato legal de realizar a tividades de innova ión, investiga ión e desenvolvemento té ni o, metodolóxi o e
normalizador no eido estatísti o. Impulsar a investiga ión
estatísti a é outro dos seus

ometidos. Os

onvenios oas

universidades galegas son exemplos destas prá ti as.

E xa por último, resumindo, unha debilidade e unha fortaleza da estatísti a públi a
en Gali ia.
Creo que a maior fortaleza é a súa

omplementariedade

o sistema estatísti o da Administra ión Xeral do Estado e, por extensión,

o europeo. Como resultado, a nosa

produ ión estatísti a é relativamente e onómi a e eiente. A debilidade máis salientable sería o baixo desenvolvemento das unidades estatísti as das
omo

onsellerías e,

onse uen ia, o es aso aproveitamento das fontes

existentes.

A tividades da SGAPEIO

A tividades da SGAPEIO
María José Ginzo Villamayor. Departamento de Es-

Xornada sobre Big Data e Estatísti a

tatísti a e Investiga ión Operativa, Universidade
de Santiago de Compostela, Servizo de Consulto-

M

a

ría Estatísti a.

José Ginzo

a

A Xornada sobre Big Data e Estatísti a

M

elebrouse o 19

de xuño de 2015 na Fa ultade de Informáti a da Coruña. Este en ontro foi organizado

Esther López Viz aíno. Instituto Galego de Es-

tatísti a. Presidenta da So iedade Galega para a
Promo ión da Estatísti a e da Investiga ión de

onxuntamente pola

Opera ións (SGAPEIO).

So iedade Galega para a Promo ión da Estatístia e da Investiga ión de Opera ións (SGAPEIO), o
grupo de investiga ión Modeliza ión, Optimiza ión e
Inferen ia Estatísti a (MODES) da Universidade da
Coruña (UDC) e a Rede de Te noloxías Cloud e Big
Data para HPC.

Soly Santiago Pérez. Té ni a estatísti

en Dire -

ión Xeral de Innova ión e Xestión da Saúde Públi a. Consellería de Sanidade.
Juan Touriño Domínguez. Departamento de Ele tróni a e Sistemas, área de Arquite tura e Te noloxía de Computadores, Universidade da Coruña.
Coordinador da Rede de Te noloxías Cloud e Big
Data para HPC.
Juan Vilar Fernández. Departamento de Matemá-

A realiza ión
lidi ar as

ti as, área de Estatísti a e Investiga ión Operativa,

onxunta deste en ontro vén reforzar e so-

Universidade da Coruña.

olabora ións xa existentes entre a SGAPEIO

e os distintos grupos de investiga ión das universidades
galegas, para a promo ión e divulga ión da Estatísti a

A xornada

e da Investiga ión Operativa. A extensión destes ob-

Amparo Alonso Betanzos (Universidade da Coruña), Ery Arias Castro, (University
of California, San Diego), Carme Artigas Brugal, Synergi Partners, Bar elona e Daniel Peña Sán hez de
Rivera, (Universidad Carlos III de Madrid) e un obradoiro de
: Análise estatísti o de redes on
R que impartiría Pedro Galeano San Miguel, Univer-

xe tivos a toda a

omunidade

ientí a e ao mundo

empresarial xo que a xornada fose máis frutífera.

O Comité Organizador e Cientí o estivo formado polas
seguintes persoas:
Ri ardo Cao Abad. Departamento de Matemátias, área de Estatísti a e Investiga ión Operativa,
Universidade da Coruña.
Balbina Casas Méndez. Departamento de Estatístia e Investiga ión Operativa, Universidade de Santiago de Compostela.

ontou

un programa

ientí o formado por

4 sesións plenarias:

Big Data

sidade Carlos III de Madrid.

Na

xornada

houbo

ron á xornada
da

a

145

ins ritos,

dos

ales

asisti-

ase 100 persoas (94 rexistrados). To-

informa ión da

xornada

pode

onsultarse en:

http://bigdata.sgapeio.es/.

Conferen iantes da xornada: Amparo Alonso, Ery Arias, Carme Artigas, Daniel Peña e Pedro Galeano.
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A tividades de SGAPEIO

Con urso In ubadora de
Sondaxes e Experimentos

V Edi ión do

Tomás R. Cotos
A esta nova edi ión, a so iedade, en

olabora ión

on

edu aBarrié e nan iada pola Funda ión Española para la Cien ia y la Te nología (FECYT) do Ministerio
de E onomía e Competitividade, presentáronse en total
trinta e seis traballos, dos
de 1

o

o

e 2

ales seis foron da

da ESO; vinte e

in o, da

ategoría

ategoría de 3

o

4 ; e seis, de ba harelato e Ci los formativos.

En

Os traballos gañadores son:

anto á temáti a, moi variada, nos traballos pre-

sentados na

ategoría 1

o

e 2

o

da ESO, proxe tos que

analizaban experimentos de laboratorio: efe to dos antioxidantes en froitas e metais, presenza de liques en zonas
arboradas de A Coruña,

aída de obxe tos, efe tos de

deterxentes sobre a tensión super ial, ou ben, proxe tos
on enquisas que preguntaban: que farías se
gordo ou quen é o mais viaxeiro. Na
traballos rela ionados

he to ase o
o

ategoría de 3

o

e4 ,

o eido edu ativo/so ial: inuen-

ia no rendemento a adémi o da situa ión e onómi a,
horas semanais dedi adas a a tividades deportivas, as
drogas, nivel de homofobia no

entro, inuen ia da idade

no nivel de dis rimina ión dos nenos, violen ia de xénero,. . . ;

o eido empresarial: rendibilidade do turismo de

borra heira, estudo sobre as bateas de mexillón. Tamén
o mundo da saúde: reprodu ión de táboas de

re emen-

to infantil, inuen ia do tipo de alimenta ión durante os
primeiros 4 meses no
na

re emento do bebé. Por último,

ategoría de Ba harelato e Ci los, traballos sobre

ondutas de ris o na xuventude, análise da lonxevidade
nos últimos 10 anos,
a

omo inúen os re ortes so iais e

rise no estado do benestar, rela ión entre a situa ión

e onómi a salarial e o divor io e qué fai, a un sistema
edu ativo, mellor. Temáti as que,

omo vedes, son moi

a tuais e que non só preo upan aos máis maiores.

En moitos destes proxe tos os resultados obtivéronse a
través dunha sondaxe aos membros da súa
edu ativa, elaborando previamente o

omunidade

uestionario. Des-

ta ar o uso de diferentes formas de re ollida de datos:
en papel, usando formularios de google do s ou usando
uestionarios en follas de

ál ulo. Naqueles experimentos

ientí os as ferramentas foron: regra,

ronómetros, ba-

lanzas, instrumentos de laboratorio,. . . No seu posterior
tratamento, usouse prin ipalmente a folla de

ál ulo e o

GeoGebra.

Como en anteriores edi ións, dende a SGAPEIO, querevolvido, aos alumnos pola dedi a ión, esforzo e talento
na

onse u ión do traballo e aos seus titores por esuriosidade pola Estatísti a e a Investiga ión

de Opera ións

omo ferramenta para resolver problemas

que xorden en multitude de
o xurado, a
a este

Categoría 1 e 2 da ESO:
frutas y metales. Estudio

alidade de todos os traballos presentados

on urso.
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ampos. Desta ar, segundo

Efe to de antioxidantes en

omparativo do

olexio Obra-

dorio da Coruña. Men ións espe iais: ¾Quién es el más
viajero? do

olexio Apostol de Santiago de Compostela

e Presen ia de líquenes en zonas arbolada de A Coruña:
¾es menor en zonas

on más trá o? do

olexio Obra-

doiro da Coruña.

Categoría 3 e 4 da ESO:
de

Reprodu

ión de las tablas

re imiento infantil que utilizan los pediatras

los datos de los niños de

on

olegio xx do Colegio Sale-

siano San Juan Bos o da Coruña. Men ións espe iais:
Proye to Estadísti o sobre mas otas do IES de Poio,
Pontevedra, e Una pregunta por favor do CPR San
José da Coruña.

Categoría Ba harelato e Ci los Formativos de Grao
Medio: Rendemento es olar e ondutas de ris o. Unha
investiga ión en estudantes de se undaria

do IES de

Mugardos. Men ión espe ial ao traballo Longevidad en
España en los últimos 10 años do Colegio Obradoiro da
Coruña.

O xurado do V Con urso In ubadora de Sondaxes e Experimentos estivo

omposto por: Presidente: Tomás R.

Cotos Yáñez (Universidade de Vigo). Se retaria: Silvia
Lorenzo Freire (SGAPEIO). Vogais: Indale io Cabana
Leira (Consellería de Edu a ión), Jorge Santiso Blan o
(Instituto Galego de Estatísti a), Dolores Pilar Gar ía
Agra (IES n

o

1 de Ordes) e Adrián Fernández Tojo

(Funda ión Barrié).

FASE NACIONAL: Foron elixidos para parti ipar na V
FASE NACIONAL en Madrid deste

on urso, represen-

tando á Comunidade Galega, os traballos:
Categoría Se undaria: Reprodu

ión de las tablas de

imiento infantil que uilizan los pediatras
de los niños del

mos agrade er a todos os parti ipantes o labor desen-

pertar a

Parti ipantes na entrega de premios

e

o

re-

on los datos

olegio Salesianos de A Coruña (Colegio

Salesianos San Juan Bos o)
Categoría Ba harelato e Ci los formativos: Rendemento
es olar e

ondutas de ris o. Unha investiga ión en estu-

dantes de se undaria (IES de Mugardos)
Obtendo unha primeira men ión espe ial o traballo Reprodu

ión de las tablas de

zan los pediatras

re imiento infantil que uili-

on los datos de los niños del

Salesianos de A Coruña na

olegio

ategoría de Se undaria.

Novas do IGE

Novas do IGE
Nesta reunión aprobouse a a ta da Comisión Permanen-

Últimas novidades en publi a ións e
do umentos do IGE

te do 23 de xullo de 2014 e o Informe de seguimento
do Programa estatísti o (PEA) 2014. Con este informe
o Dire tor do IGE presentou grá os sobre tipoloxía de

Enquisa estrutural a fogares. Datos do ano
2013
A Enquisa estrutural a fogares é unha a tividade estatísti a anual dirixida aos fogares galegos
obter informa ión sobre as súas

o obxe to de

ara terísti as so ioe o-

nómi as. Consta de dous módulos: un primeiro de

a-

rá ter xeral que se repite todos os anos, deseñado para
re oller informa ión sobre variables bási as, e un segundo de

ará ter espe í o. Os prin ipais obxe tivos do

módulo xeral da Enquisa estrutural a fogares son:

a tividades e re onto das programadas no 2014. A lista
de indi adores

omplétase

on

atro novos sobre oportu-

nidade, dinamismo, estabilidade e satisfa

ión das metas

de informa ión .
O grao de exe u ión do PEA 2014 foi do 83 %. O das
opera ións a adou o 84 %, resultado dun 90 % das
rrentes e dun 59 % das novas. O indi ador de

o-

alendario

foi do 68 %. A evolu ión dos indi adores supón un retro eso

on respe to ao PEA 2013. No IGE a exe u ión

baixou do 96 % ao 85 % e a puntualidade do 88 % ao
83 %. Por último, tamén se presentou o proxe to té ni o

ara terísti as prin ipais dos

da opera ión 35-403 Enquisa de movemento aeroportua-

fogares galegos e as diferenzas existentes entre as

rio de Gali ia, e ábrese un prazo de alega ións de dous

distintas áreas territoriais galegas.

meses.

Analizar e des ribir as

Coñe er a

ontía dos ingresos dos fogares galegos

e a súa tipoloxía, propor ionando informa ión signi ativa sobre aqueles fogares

uns ingresos mo-

netarios menores.
Coñe er a

omúns dos fogares

orres-

pondentes ao ano 2013. Nestes resultados ré ollese que
a 31 de de embro de 2013 existían en Gali ia 1.060.774
orrespondía a persoas que

vivían soas. A tipoloxía máis habitual é a formada por
unha parella

oa seguinte orde do día:

1. Le tura e aproba ión, se pro ede, da A ta da sesión

O IGE vén de publi ar os resultados desta enquisa

ales o 21,82 %

ti a

on diversas variables so-

ioe onómi as.

fogares, dos

O dia 30 de xuño de 2015 tivo lugar en Madrid a reunión
da sesión plenaria do Comité Interterritorial de Estatís-

ontía dos gastos

galegos e a súa rela ión

Comité Interterritorial de Estatísti a

on llos (33,24 % do total de fogares). No

ano 2013 o ingreso medio mensual dos fogares galegos
sitúase en 1.910 euros, que aumenta apenas un 0,21 %

anterior (12 de marzo de 2015).
2. Delibera ión e informe sobre o Anteproxe to do Real
De reto polo que se aproba o Programa anual 2016 do
Plan Estatísti o Na ional 2013-2016.
3. Delibera ión e informe sobre el Anteproxe to do Real
De reto polo que se aproba o Plan Estatísti o Na ional
2017-2020.
4. Rogos e preguntas / Outros asuntos.

respe to ao ano anterior, e o 22,83 % da poboa ión residente en Gali ia está en ris o de pobreza ou ex lusión
so ial. Pódese obter máis informa ión en: web

Conferen ia de Daniel Peña no IGE
O 18 de xuño de 2015, Daniel Peña Sán hez de Rivera
impartiu no IGE unha

Consello Galego de Estatísti a

dimensión mediante

O día 29 de maio de 2015 tivo lugar a reunión da Comisión permanente do Consello Galego de Estatísti a,

oa

seguinte orde día:

1. Aproba ión da a ta da sesión anterior.
2. Informe de seguimento do Programa estatísti o 2014
e fe de erratas.
3. Novos proxe tos té ni os.
4. Rolda de interven ións.

onferen ia sobre a Redu ión da
ompoñentes prin ipais dinámi os

e modelos fa toriais para series temporais. Na

onfe-

ren ia fíxo unha revisión dos métodos de redu ión da
dimensión en series temporais, analizando o uso de
poñentes prin ipais, tanto estáti os

om-

omo dinámi os, e

os modelos fa toriais. Presentou o enfoque de Brillinger
para

ompoñentes dinámi os e unha proposta re ente

de Peña e Yohai (2015) que pode apli arse en

ondi-

ións moito máis xerais, para grandes bases de datos e
que propor iona mellores resultados. A presenta ión ilustrouse

on datos e onómi os
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Traballos de Estatísti a e IO

Traballos de Estatísti a e Investiga ión Operativa no SUG
Traballos n de máster

Os traballos presentados deféndense en xullo de 2015.

área xeográ a

Están dispoñibles na web do máster: Web.

ta nos estudos

omo un fa tor de isivo a ter en

on-

líni os pois a análise do impa to destes

efe tos é espe ialmente importante para

apturar posi-

bles heteroxeneidades espa iais. Neste traballo, investigaremos as tenden ias espa iais na taxa de abstinen ia

Modeliza ión de variables de evolu ión do ne-

ao al ohol en Gali ia empregando os modelos STAR

un-

ha resposta Poisson.

go io e de tipo ma roe onómi o en ABANCA.

Finalmente, presentaremos unha extensión dos modelos

Juan Anido Rodríguez.
Dire tores: Wen eslao González Manteiga e
Manuel Febrero Bande.
Titora: Belén Ma Fernández de Castro (ABANCA).
USC, modalidade prá ti as.
O departamento de Plani a ión e Estudos pertenente á entidade ban aria ABANCA está traballando no
desenvolvemento de modelos que rela ionen variables de
evolu ión do nego io,

lási os de Cox baseada nestes modelos para investigar
as desigualdades xeográ as na superviven ia dos paientes diagnosti ados de síndrome

oronario agudo na

área sanitaria de Santiago de Compostela.

Análise temporal e xeográ a da mortalidade
evitable en España 1990-2011

omo poden ser o saldo de depó-

omportamento do

Andrés Juanatey Martínez.
Dire tor: César A. Sán hez Sellero.
Titora: María Isolina Santiago Pérez (Consellería de
Sanidade, Dire ión Xeral de Innova ión e Xestión
da Saúde Públi a).
USC, modalidade prá ti as.

ontorno e onómi o español. O prin ipal obxe tivo des-

A mortalidade evitable, proposta a mediados de 1970, é

sitos, o saldo de

rédito ou a formaliza ión do

ou de hipote as,

on indi adores ma roe onómi os ou de

ontorno, tales

omo o desemprego rexistrado, aliados

á Seguridade So ial,

onsumo

onsumo enerxéti o, matri ula ións

de turismos, demanda na ional ou o PIB (Produto Interior Bruto),

o n de predi ir o

tas modeliza ións é poder presentar distintos es enarios

un indi ador que permite medir a

ma roe onómi os nos que avaliar a evolu ión do

dos servizos sanitarios, así

torno e onómi o, tal e

on-

omo requiren as normativas di-

tadas polo Ban o Central Europeo (BCE). Ademais, as

alidade e efe tividade

omo a súa avalia ión e moni-

toriza ión. O presente texto profundiza neste
repasando diferentes listas de

on epto,

ausas de mortes evitables

previsións obtidas utilizaranse na xa ión dos obxe tivos

e os ante edentes bibliográ os de estudos desta índole

anuais do ban o. Para iso estanse a desenvolver modelos

existentes ata a fe ha en España. Ademais, lévase a

de e onometría baseados en té ni as estatísti as, en par-

unha revisión dos métodos de análise de datos de panel,

ti ular, en teoría de series temporais tanto nunha

tanto de modelos estáti os

omo

en varias dimensións.

plexidade

omo doutros de maior

abo
om-

omo os modelos dinámi os.

Mediante esta metodoloxía, proponse un análise temporal e xeográ o da mortalidade evitable en España dende

Modelos de regresión aditiva estruturada

1990 ata 2011 utilizando

omo variable resposta distin-

tos indi adores de mortalidade evitable (taxas de mortalidade evitable estandarizadas e anos de esperanza de

Jenifer Espasandín Domínguez.
Dire tora: Carmen Cadarso Suárez.
USC, modalidade a adémi a.

vida perdidos), valorando a inuen ia de diferentes fa tores so ioe onómi os neste tipo de mortalidade, entre

Neste Traballo Fin de Máster presentaremos os

on ep-

os que desta a o gasto sanitario.

tos bási os de suaviza ión en regresión e revisaremos a
literatura existente sobre os modelos de regresión aditiva
estruturada (STAR models).
Os modelos de regresión aditiva estruturada permiten

Estima ión

do MSE en modelos de área

efe to temporal

modelar de forma exible posibles efe tos non lineais das
ovariables

ontínuas ademais de in luír, por exemplo,

efe tos espazo-temporais, ou mesmo realizar estudos de
superviven ia.
Nas últimas dé adas, en moitos estudos
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onsidérase a

Paula Lois Alfonsín.
Dire tora: María José Lombardía.
Titora: Esther López Viz aíno (IGE).
UDC, modalidade prá ti as.

on

Traballos de Estatísti a e IO

O obxe tivo deste traballo é o estudo do erro
medio (MSE) dun modelo de área

adráti o

on efe to temporal,

onsiderando os efe tos de tempo independentes e os
efe tos de tempo

que nun prin ipio terían intereses
guen obter bene ios

ontrapostos,

omo froito da súa

onse-

oopera ión. A

partir de aquí propor iónanse modelos, solu ións e pro-

orrelados. En parti ular, trataremos

piedades das mesmas que son poten ialmente apli ables,

de dar alternativas ás aproxima ións analíti as do MSE,

entre outros, ao problema do deseño de tarifas. Un traba-

usando métodos de remostraxe.

llo emblemáti o nesta liña é debido a Little hild e Owen

Tras des ribir tal metodoloxía, apli arémola aos datos

(1973), os

reais propor ionados polo Instituto Galego de Estatís-

e mantemento dos usuarios dunha pista de aterraxe dun

ti a (IGE). Tales datos son os do mer ado de traballo

aeroporto.

ales

onsideran o problema das tarifas de uso

que ofre e a Enquisa de Poboa ión A tiva (EPA) nas

Neste

áreas pequenas determinadas pola Clasi a ión Na io-

de xogos admite unha sinxela expresión e veri a propie-

ontexto, o

oñe ido valor de Shapley da teoría

nal de A tividades E onómi as (CNAE) a dous díxitos,

dades matemati amente elegantes e intuitivas dende o

no período de tempo

punto de vista prá ti o.

do ano 2009 ao

omprendido do ter eiro trimestre

uarto trimestre do ano 2012.

Traballos posteriores son, entre outros, o de Aadland e

Presentaremos os resultados por separado segundo os

Kolpin (1998) no ámbito das

efe tos de tempo sexan independentes ou

destinadas a

mentando en todo momento as súas

orrelados,

o-

on lusións.

anles de rego de par elas

ultivos agrí olas e o de Kuipers, Mosquera

e Zarzuelo (2013) no ámbito das autoestradas. Resulta
interesante a programa ión de apli a ións que fa ilitan o

Modelos

ál ulo dos valores que se empregan e existen liñas aberpredi tivos do

hurn abandono de

tas de investiga ión neste

ampo.

Este traballo n de máster

lientes para operadores de tele omuni a ións

onsiste nunha revisión bi-

bliográ a de parte da literatura máis relevante neste

David Lozano Núñez.
Dire tor: Javier Ro a Pardiñas.
Titor: Antonio Vidal Vidal (Optare Solutions).
UVigo, modalidade prá ti as.

ontexto,

entrándonos no

aso de tarifas en problemas

de aeroporto e noutros rela ionados
das e as

anles de rego xunto

omo as autoestra-

oa programa ión infor-

máti a dalgunhas regras e a presenta ión de apli a ións
a problemas reais.

O obxe tivo das prá ti as enmár ase nos modelos predi tivos do

hurn, tasa de abandono, para os operadores

de tele omuni a ións.
Redu ir o

hurn inúe enormemente nos resultados do

operador. Cos datos demográ os, patróns de

onsumo,

fa tura ión, historial de in iden ias, patróns de navega-

Compara ión da análise de datos fun ionais
métodos tradi ionais para a análise das

on

urvas de

gli osa.

ión web, et ., dos que dispón o operador, pódense xerar
modelos para tentar predi ir

ales son os

lientes en ris-

o de baixa, de forma que se poidan fo alizar a

ións de

reten ión e deliza ión sobre eles.
Para iso, será ne esario traballar

os datos propor iona-

dos e prototipar de forma áxil as solu ións de minería
de datos en diferentes ferramentas, ao mesmo tempo que
se optimizan e do umentan os resultados obtidos.

Cintia Rúa Pérez.
Dire tor: Manuel Febrero Bande.
Titor: Fran is o Gude Sampedro (Consellería de Sanidade. Hospital Clíni o Universitario de Santiago,
Unidade de Epidemioloxía Clíni a).
UVigo, modalidade prá ti as.
Os niveis de gli osa son importantes na investiga ión e
na

Teoría de xogos e deseño de tarifas en problemas do aeroporto e outros problemas rela ionados

líni a médi a, e algunhas ve es utilízase a monitori-

za ión

ontinua da gli osa (CGM) en medidas repetidas

varios días. O noso obxe tivo foi
inherente aos perfís das
doos

Un problema

o que se atopan os

on esionarios públi-

os ou privados dun determinado servizo é o do diseño

omparán-

oa informa ión aportada polos índi es resumo, e

explorar a súa utilidade

Luis Arsenio Méndez Vázquez.
Dire tora: Balbina V. Casas Méndez.
USC, modalidade a adémi a.

onseguir informa ión

urvas da gli osa,

líni a a través dun mar ador de

inama ión. Para a análise de datos fun ionais (FDA),
transformamos estas medidas en

urvas de gli osa suavi-

zadas. Utilizouse unha análise de

ompoñentes prin ipais

para resumir os datos fun ionais da

urva da gli osa. As

ompoñentes prin ipais das derivadas dos datos fun ionais

omparáronse oas medidas tradi ionais da variabili-

das tarifas para os usuarios do devandito servizo. Un-

dade gli émi a. A utilidade

ha parte da teoría de xogos ( f. González Díaz, Gar ía

a través de modelos de regresión entre as medidas de gli-

Jurado e Fiestras Janeiro 2010) supón que é posible a
oopera ión entre un

onxunto de axentes que, aínda

osa e a

líni a dos FDA foi estudada

on entra ión dunha

itoquina pro-inamatoria

(TNF).
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Coñe éndonos

Coñe éndonos
Coñen endo a un so io da SGAPEIO: Jorge López Muñiz.

O tema do teu próximo proxe to/artigo?

J

orge López Muñiz é Li en iado en Matemáti as

Como grandes proxe tos, podemos desta ar a implan-

(espe ialidade EIO) pola USC e Li en iado en CC

ta ión de SAP na ompañía asegurando o mantemento

e TT. Estatísti as. Empezou a traballar no se tor

das

nan eiro no Ban Sabadell e en la Caixa, onde

un proxe to ambi ioso de

estivo 4 anos no departamento de ALM

omo ana-

lista de Ris os. Voltou a Gali ia para unir dúas voa ións: traballar

omo estatísti o en Estrella Ga-

apa idades analíti as de Hijos de Rivera SAU, e

ión dos

ambio

ultural e modeliza-

lientes que bautizamos

omo Intelixen ia e

Sistemáti a Comer ial.
En

anto a artigos, estamos preparando un relativo á

li ia.

Constru ión dun Índi e de Calidade Sensorial de Pro-

Dende o ano 2004 dirixe un equipo de estatísti os

duto do que xa adiantamos algo no Congreso Europeo

no departamento de Intelixen ia de Nego io, dedi-

de Cerve eiros elebrado en Oporto en maio deste ano.

ado a fa ilitar a toma de de isións da dire
da

ión

ompañía, mandos intermedios e empregados,

a ompañando así a expansión na ional e internaional de Estrella Gali ia nos últimos anos.

Un

urso que

he gustaría fa er?

Teño pendente fa er un MBA, estou seguro de que
máis pronto que tarde poderei dedi arlle o tempo que
pre isa.

Que libro de estatísti a ou I.O. re omendarías?
Sempre tiven
na

omo referen ia o Peña, espe ialmente

arreira e na miña etapa

omo analista de ris os

en ban a.

Se non foses estatísti o/a , que
taría ser?
Deportista profesional, seguro! Pero

he gus-

omo iso non ía

pasar, apostaría polo mundo das nanzas.

Cantos anos levas traballando en estatísti a ou IO?
Dende o ano 2000 no que rematei a

arreira en San-

tiago, así que vai para 15 anos.

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

on epto que está moi de moda: Data S ientist,

a profesión máis sexi do sé ulo XXI segundo o Har-

Des ríbenos o teu traballo

vard Business Review, profesión que pre isa dunha serie de

Nunha soa frase, transformar informa ión en

oñe e-

mento. Como xerente de I.N. nunha grande empresa a
prin ipal fun ión
sións para a Dire

onsiste en fa ilitar a toma de de iión, e que se dispoña destas

apa-

idades en tempo e forma, proveña de onde proveña,
sexa ou non estruturada, a informa ión bruta de base.

Dende

ando es so io/a da SGAPEIO?

Dende hai uns 10 anos

ando voltei a traballar a Ga-

li ia, e antes na miña etapa

Cal foi o 1o
asisti hes?

omo estudante da USC

ongreso da SGAPEIO ao que

ompeten ias das que a prin ipal é pre isamente

a estatísti a.

Que é o que máis valoras do labor da
SGAPEIO?
Creo que realiza un labor en omiable e que é un punto
de referen ia e en ontro para a

omunidade estatísti a

galega.

En que

res que deberiamos mellorar?

Quizais dedi ar máis aten ión ao mundo da empresa.
É verdade que Gali ia non ten o te ido empresarial de
Madrid ou Bar elona, pero,

reo, hai un mer ado su-

ientemente amplo para os estatísti os e que debemos
Creo que foi no ano 1999, en Santiago,
en 5

o de arreira
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ando estaba

axudar na medida do posible a aproveitalo.

Sabías que?
Robots, probabilidade e

o hes que

ondu en sós.
a

por M

Unha das últimas in orpora ións ao mundo edu ativo é
a robóti a. Os robots espertan a
nado na medida na que son

evitando os obstá ulos que vaian apare endo. O robot
onstrúe o mapa da súa posi ión ao mesmo tempo que

uriosidade do alum-

apa es de

onseguir que

Jesús Casado.

vai utilizando este mapa mediante algoritmos baseados

apa idade

no teorema de Bayes. As de isións sobre onde pode mo-

de moverse; o movemento regúlase utilizando sensores

verse tómanse utilizando a té ni a probabilísti a SRT

obedezan ordes sinxelas. Algúns teñen a

uxas medi ións se introdu en nun programa para que
reali e unha ou outra a

ión en fun ión do seu valor.

(Árbore Aleatoria baseada en sensor) e o seu movemento
des ríbese utilizando fun ións de probabilidade.

Pero o fun ionamento dos sensores non está exento de
erros. Tampou o o está o movemento aso iado a este

Un dos referentes na programa ión de vehí ulos au-

valor. Por outra parte, ás ve es interesa que o move-

tónomos é Sebastian Thrun, líder do proxe to Google

mento se de ida en fun ión de máis dun parámetro que

driverless

pode vir de medi ións anteriores en situa ións pare idas,

Thurn traballa a idea de predi ir os estados que pode

é di ir, analízanse datos para tomar de isións, e para

ter o robot en termos de fun ións de probabilidade. Este

iso re órrese á probabilidade. Un exemplo desta situa-

enfoque está intimamente rela ionado

ión é a

ondu ión automáti a,

o hes que se moven

ar. No seu libro, Robóti a Probabilísti a,

oa intelixen ia

arti ial, os robots teñen que aprender do que a on-

sós por unha estrada a partir da informa ión que levan

te e no seu ámbito e ser

programada e que re iben en

partir dos novos datos. Na plataforma UDACITY, da que

ada momento. Trátase

apa es de tomar de isións a

dun problema de navega ión, no que, dado un punto

é

de partida A, é ne esario

Roboti s. Programming aRoboti

utilizando o

hegar a un punto nal B,

oñe emento e os sensores. A

ondu ión

a

ofundador, instrúe o MOOC Arti ial Intelligen e for
Car ao que se pode

eder de forma libre neste enla e (web).

impli a resolver varios subproblemas a nivel de per epión, lo aliza ión, plani a ión e

Dire

ontrol de movemento,

i

web. Para saber máis: web1, web2, web3, web4, web5.

ión: Paula Raña Míguez

Equipo editorial: Esther Calvo O ampo,
M

a

Jesús Casado Barrio, Balbina Casas Méndez,

Tomás R. Cotos Yáñez, Rosa Crujeiras Casais,
M

a

Esther López Viz aíno, Silvia M

a

Lorenzo Freire,

María Loureiro Gar ía, Javier Ro a Pardiñas,
Rebe a Villaverde López.

Revisión lingüísti a: María Miragaya Pereira
Coa

olabora ión de: Rosa E. Fernández González,

Jorge López Muñiz e M

Comuni a ión

a

José Ginzo Villamayor.
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