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Retos aos que se enfronta o ensino da estatístia en Galiia para satisfaer ademanda de profesións emerxentesNeste editorial faise unha pequena re�exión sobre os retos aos que se enfronta a ensinanzada estatístia en Galiia ante a neesidade de responder á demanda de novos retos dasoiedade.A estatístia é materia urriular nos niveis de ESO e Baharelato, aínda que existende�ienias no seu ensino. O primeiro problema detetado é que a ensinanza do bloquede estatístia se redue ou se esquee on freuenia e, no mellor dos asos, se ensinaformalmente, on pouos exemplos e apliaións reais (AGAPEMA, 20131). Noutrassituaións os profesores non se senten uali�ados para poder abordala.En xeral, nos ontidos da ESO e Baharelato hai moi poua onexión entre os ontidosteórios e a realidade inmediata do estudante. Bótase en falta propoñer que o alumnoaplique o material teório a bases de datos reais, próximas a el, da súa omunidadeautónoma, provinia ou inluso onello. Neste sentido, a estatístia públia onstitúeunha fonte de informaión fundamental para o ensino da estatístia, non só polaantidade de datos e polo amplo abanio temátio que ofree, senón fundamentalmenteporque os datos pertenen a un ontexto real. Cómpre que a soiedade valore e esixaun tratamento máis adeuado dos datos, e tamén, que as deisións se baseen na análisede datos dispoñibles, que en moitos ámbitos son innumerables. Polo tanto, é neesarioimpartir a estatístia nas ensinanzas medias e que non sexa sempre o último bloqueprogramado.Con respeto á ensinanza universitaria, a estatístia está presente na maioría dos novosgraos. Ademais, en Galiia ontamos o Máster Universitario en Ténias estatístiasimpartido onxuntamente polas tres universidades galegas. É o únio título o�ial enGaliia que ofree formaión estatístia a nivel de posgrao. Os graduados busan nestemáster unha formaión uantitativa de nivel avanzado, para iniiar despois unha etapapredoutoral ou para o seu aeso ao merado de traballo.Os datos publiados polo INE a�rman que no 2014 as taxas de emprego das persoasque estudaron Matemátias e Estatístia ou Informátia situáronse no 78,6% e 77%,respetivamente. Ademais as taxas de paro máis baixas déronse entre as persoas formadasen Matemátias e Estatístia (5,70%).Segundo a O�ina de Estatístias Laborais de EEUU, entre 2010 e 2020 a demandade traballadores relaionados oa tenoloxía aumentará un 22%. Entre estas profesiónsestá o ientí�o de datos, un novo per�l que ten que ombinar o oñeemento dedisiplinas omo a estatístia e a programaión para axudar ás empresas a extraer amáxima rendibilidade do big data. Un novo reto para a universidade será adaptar aformaión á demanda de novas neesidades emerxentes por parte das empresas, omoson os xa menionados ientí�os de datos, ampo no que existe moi poua formaiónregrada, analistas de Big Data, profesionais de e-ommere,. . . Un enfoque interdisipli-nar pode ahegar unha visión moito máis ampla e realista destes problemas (Peña, 20132).Polo tanto, o razoamento estatístio é algo ada vez máis esenial nesta soiedademoderna. Temos que ser onsientes de que os estudantes de hoxe vivirán no futuronun mundo rio en datos, no que os traballos manuais desapareerán pratiamente,substituídos polos robots, e no que a habilidade prinipal neesaria para ganar a vida serásaber manexar datos, informaión, símbolos e ideas (Gariano, 20143). A neesidade estáreada e as posibilidades son enormes, pero hai que ter en onta que, se os estatístiosnon estamos á altura desta tarefa, outros ouparán o noso posto.1. AGAPEMA (2013). Estatístia no Ensino medio. Traballos premiados no Conurso Inubadora de Sondaxes eExperimentos. Coleión Lemnisata, no 9, Editorial Anaya.2. Peña, D (2014). Big Data and Statistis: Trend or Change?. Boletín de Estadístia e Investigaión Operativa.Vol. 30(3), noviembre 2014, pp. 313-324.3. Gariano, L (2014). El dilema de España. Coleión Atalaya. 1| Informest
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ColaboraiónPresenza da estatístia na LOMCEpor Ma Jesús CasadoMa Jesús Casado é Catedrátia de matemá-tias de seundaria. Profesora e oordinadora TICdo I.E.S. Daviña Rey. Membro de AGAPEMA e doConsello Exeutivo da SGAPEIO.Durante o urso 2014-2015 a LOMCE implántase nosursos de 1o, 3o e 5o de primaria e 1o de FP básia,e no urso 2015-2016 ontinúa en 1o e 3o de ESO e1o de Baharelato. Neste artigo analízanse algunhasinnovaións urriulares en seundaria e baharela-to que afetan a todos os bloques de ontidos e, enpartiular, ao bloque de estatístia e probabilidade,faendo �napé na neesidade de faer efetivos estesambios dentro das aulas.Novembro de 2014, profesores de matemátias deseundaria e de universidade hegados de distintoslugares da xeografía española reúnense no Centro deInvestigaión Matemátia de Castro Urdiales para re-�exionar sobre o ensino da estatístia e o papel que selle outorgará no futuro. O seminario éntrase en tresaspetos importantes: o urríulo, estratexias paramellorar o seu ensino, e reursos e materiais. Naquelmomento aínda non se publiara o Real Dereto queestablee o urríulo básio, polo que se traballa apartir de borradores e propostas presentadas polassoiedades de profesores que pertenen á FESPM.Galiia presenta, a través de AGAPEMA, un dou-mento en uxa redaión tamén olabora SGAPEIO.Nas onlusións elaboradas polos distintos grupos ar-guméntase, entre outras uestións, que é neesarioaproveitar o potenial das tenoloxías para enriqueera aprendizaxe, primar a interpretaión sobre o álu-lo, e onetar a estatístia oa realidade e on outrasmaterias. Vese a neesidade de propoñer novas tarefasde simulaión e de modelizaión estatístia e de poñeren valor a aprendizaxe por proxetos.Algunhas das persoas que formabamos parte do se-minario fomos, máis tarde, integrantes dos grupos dedesenvolvemento urriular da materia de matemáti-as nos distintos ursos de ESO e baharelato das no-sas autonomías, e por iso intentamos, na medida doposible, que as re�exións ás que se hegara en CastroUrdiales se materializasen nel. Os ontidos, riteriosde avaliaión e estándares de aprendizaxe de matemá-tias, omo aontee on todas as materias tronais,son ompetenia do Ministerio de Eduaión; ás admi-

nistraións autonómias déixaselles a tarefa de om-plementar o bloque de ontidos e riterios de avalia-ión, e realizar reomendaións metodolóxias, por isoé nesta parte onde inorporamos algunhas ideas lave.Tamén orresponde ao Ministerio �xar o horario míni-mo, e ás autonomías, o máximo. A este respeto abesinalar que na LOMCE inreméntase o número dehoras semanais de matemátias, unha máis en pri-meiro de ESO e unha máis en uarto (ino e atroen total, respetivamente). Isto debería redundar enbene�io da estatístia xa que é un dos bloques quese reorta ando a arga horaria é insu�iente paraimpartir todos os ontidos.
Xornadas AGAPEMA SGAPEIOPara omprender omo se estruturan os bloques dasdisiplinas da nova lei hai que ler on detalle a súaintroduión. Nela sinálase que estes se onstrúen apartir dos riterios de avaliaión que se van ligandoo resto dos ompoñentes. Primeiro os estándaresde aprendizaxe avaliables, que son onreións dospropios riterios, referentes do que os alumnos debensaber faer, por iso se enlazan oas ompetenias la-ve. Despois os ontidos, que se menionan omo unmedio para alanzar os riterios de avaliaión. Estenovo enfoque urriular non é banal, baséase na po-teniaión da aprendizaxe por ompetenias a travésdun ambio nas tarefas que os alumnos deban resolver.Esta foi unha das uestións tratadas no seminario, abusa de problemas, atividades e investigaións novi-dosas dentro do bloque de estatístia e probabilidade,que inlúan ademais un tratamento interdisiplinar, eon apliaión das últimas tenoloxías.Pero non hai que esqueer que é responsabilidade doprofesorado levar os ambios á aula, e non é doadoque isto aonteza se non ve a súa neesidade ou nonsabe omo implementalos. De aí a importania de rea-lizar xornadas formativas que mostren omo realizarproxetos de estatístia e difundan onursos e ati-Informest | 2



Colaboraiónvidades innovadoras on apliaión das TIC similaresás que SGAPEIO e AGAPEMA organizan onxunta-mente en novembro.De ara ao alumnado unha das novidades que máisse difundiu na prensa é a obrigatoriedade de reali-zar unha proba �nal de etapa. Os referentes paraa elaboraión da proba son os estándares de apren-dizaxe avaliables, a partir deles máranse niveis deadquisiión e desritores que indian posibles itemspara esta ou outras probas de avaliaión. Tamén po-den utilizarse para a elaboraión de rúbrias e listasde veri�aión de progreso (heklisti). Aquí ábreseunha liña interesante de traballo, elaborar rúbriaspara avaliar proxetos esolares de estatístia os des-ritores asoiados, ou de tarefas de traballo en equiporelaionadas on este bloque.Os estándares de aprendizaxe promóvense dende asadministraións eduativas de distintos países para lo-grar uns mínimos naionais de ompetenias en distin-tas materias. En Estados Unidos orenta e ino dosseus membros apoian o que se hamou Common Core,un maro omún de estándares eduativos que uni�ariterios sobre o que os estudantes deben oñeer. Nu-merosas webs de reursos para o profesorado aludena eles na presentaión dos seus materiais, un exemploé o da NCTMii ou de Khan Aademyiii. En Califor-nia, un dos estándares de estatístia do sétimo graoé o seguinte: �Utilizan a mostraxe de azar para esta-bleer inferenias sobre unha una poboaióniv� que seanaliza en dous desritores:1. Comprenden que as estatístias se poden utilizarpara obter informaión aera dunha poboaiónao examinar unha mostra da poboaión; que asxeneralizaións sobre unha poboaión a partirdunha mostra son válidas soamente se a mostraé representativa da devandita poboaión. Com-prenden que a mostraxe ao azar tende a produ-ir mostras representativas e apoian infereniasválidas.2. Utilizan datos a partir dunha mostra ao azar pa-ra xerar inferenias sobre unha poboaión un-ha araterístia desoñeida de interese. Xe-ran mostras múltiples (ou mostras simuladas)do mesmo tamaño para medir a variaión nasestimaións ou prediións. Por exemplo, ao es-timar a lonxitude media das palabras nun libroao seleionar ao azar as palabras do libro; prog-nostiar o gañador dunhas eleións na esola to-mando omo base os datos dunha enquisa unhamostraxe feita ao azar. Miden a marxe de erroda estimaión ou da prediión.Nos estándares observamos unha tendenia ara áestatístia apoiada en situaións reais do alumno,

omprendida e valorada pola súa apaidade de me-dir e interpretar o ámbito e a inerteza, e de faerprediións. En de�nitiva, a estatístia que neesitaráao longo da súa vida, omo idadán ompetente e, seé o aso, omo ientí�o e investigador.Volvendo ao noso país, o Real Dereto 1105/2014v pu-blia, na páxina 413, os ontidos, riterios de avalia-ión e estándares de aprendizaxe avaliables, onxun-tamente para primeiro e segundo de ESO. Estes sontres exemplos de estándares que seguen a liña anterior(a numeraión que preede ao estándar india o rite-rio de avaliaión ao que está asoiado e o seu númerona lista ordenada):1.5 Interpreta grá�os estatístios sinxelos reolli-dos en medios de omuniaión.2.2 Utiliza as tenoloxías da informaión e da omu-niaión para omuniar informaión resumida erelevante sobre unha variable estatístia analiza-da.3.3 Realiza prediións sobre un fenómeno aleatorioa partir do álulo exato da súa probabilidadeou a aproximaión desta mediante a experimen-taión.Verbos omo interpretar, omuniar, prediir, desri-bir, indian situaións nas que se require a ompren-sión do problema e que van máis alá do mero álulodos exeriios tradiionais.Na adaptaión ao urríulo galego separáronse os ur-sos de primeiro e segundo de ESO optando por inluírontidos, riterios e estándares de estatístia e proba-bilidade en ambos os dous ursos. Un dos omplemen-tos que se �xo na parte de ontidos foi o relaionadoo estándar 2.2, do que se botaba en falta un soporteoneptual (na numeraión galega, B5 india que é dobloque ino, o segundo número pode variar segundo ourso, 7 é a orde en que aparee en primeiro de ESO).B5.7 Utilizaión de aluladoras e ferramentas teno-lóxias para o tratamento de datos, reaión einterpretaión de grá�os e elaboraión de in-formes.A LOMCE presenta en tereiro de ESO dúas op-ións de matemátias, unhas orientadas ás ensinan-zas aadémias e outra orientada ara ás apliadas. Nobloque de estatístia a diferenza entre ambas as dúasopións onrétase en que a primeira adianta dous dosontidos que se inlúen en 1o de Baharelato, regre-sión e orrelaión e álulo de probabilidades utilizan-do ombinatoria. Os ontidos en Galiia preséntansedeste modo:B5.2 Cálulo de probabilidades mediante a regra deLaplae e outras ténias de reonto.3| Informest



ColaboraiónB5.11 Construión e interpretaión de diagramas dedispersión. Introduión á orrelaión.En tereiro, nas dúas opións, o bloque iníiase unontido a destaar. Trátase das fases e tarefas dunestudo estatístio, un salto uantitativo dende osproblemas rutineiros de álulo de parámetros ara áelaboraión dun proxeto. O riterio de avaliaión pideelaborar informaións estatístias para desri-bir un onxunto de datos xusti�ando se asonlusións son representativas para a poboa-ión estudada. Non é doado enontrar nos libros detexto ou na rede propostas onretas para alumnosde seundariavi nas que se pida faer un estudo esta-tístio ompleto; esta é outra das frontes abertas paraunha investigaión didátia de ara ao futuro.No grupo de traballo galego onsideramos importanteestender esta uestión a niveis superiores, uarto deESO, e primeiro e segundo de baharelato redatán-doo omo segue: �Identi�aión das fases e tarefasdun estudo estatístio. Elaboraión e presen-taión da informaión estatístia. Análise edesriión de traballos relaionados oa esta-tístia e o azar, interpretando a informaión edetetando erros e manipulaións� . Agrúpanseas ténias de interese que se preisan para saber faero riterio de avaliaión e os estándares asoiados, porexemplo o B5.3 e MA1B5.3.1, no aso de 1o de baha-relato de ienias naturais. Os riterios de avaliaióne estándares de aprendizaxe dos demais ursos podenonsultarse no borrador do deretovii.A estatístia, ao igual que o resto dos bloques dematemátias, dependen, para a súa orreta presen-taión na aula, do bloque 1: Proesos, métodos eatitudes en matemátias. Tal omo se india naintroduión, o bloque 1 é un bloque omún e trans-versal que debe desenvolverse os demais de formaonxunta. Nel inlúense, a modelizaión en ontextosreais e matemátios, e a utilizaión de medios tenoló-xios para deseñar simulaións ou elaborar prediións.Ambos os dous �guran nas onlusións do grupo detraballo de Castro Urdiales e vinúlanse un ambiode paradigma respeto ao enfoque tradiional. Quedaen mans do profesorado e das editoriais interpretar aonreión do urríulo na súa fase �nal.Revisando os novos textos da LOMCE vemos que al-gúns xa inlúen preguntas máis re�exivas, por exem-plo, indiar que informaión ahegan os parámetrosde dispersiónviii, realizar unha simulaión oa folla deálulo CALCix, interpretar de forma onxunta pará-metros on GeoGebrax, pasos para realizar un estudoestatístioxi, interpretaión de grá�osxii, omo eli-xir unha mostra representativa dunha poboaión eun proxeto de elaboraión dunha enquisaxiii. Taménhai exeriios das probas PISA relaionadas on estebloque. Hai que sinalar que estas tarefas apareenen todos os asos ao �nal do tema, polo que é doado

que se pasen por alto salvo que se busquen ex professo.Sen dúbida a estatístia gaña protagonismo no novourríulo, pasa a formar parte outra vez dos bloques desegundo de Baharelato de ienias, dos que se exluíuhai uns anos, e dáselle un tratamento máis realistae máis ténio; todo isto nun ámbito de aprendizaxeuxo último �n é a adquisiión de ompetenias, agorahamadas lave, que tamén ten unha nova inorpora-ión: CSIEE, o sentido da iniiativa e o espíritoemprendedor.Que é a CSIEE e omo pode axudar a estatístia a ad-quirir esta nova ompetenia? En palabras de JavierValle, experto en polítia eduativa, ser emprendedoré ter iniiativa, apaidade de innovaión e atitudepositiva de ambio e, ao mesmo tempo, ser respon-sable das aións propiasxiv. No urríulo galego, aCSIEE relaiónase oa toma de deisións en situaiónsde inerteza (MACB5.4.4), a interpretaión dun estu-do estatístio a partir de situaións onretas próxi-mas ao alumno (MAC5.1.6.), ou a interpretaión ríti-a de táboas e grá�os (MAC5.4.1), entre outros. Estaé unha das �nalidades que vimos relatando neste ar-tigo, analizar datos e tomar deisións derivadas destaanálise. Sen dúbida a estatístia e a probabilidade es-tán aí e, se non as aproveitamos, estaremos a perderunha grande oportunidade para ensinar ao noso alum-nado a ser responsable das súas propias aións.

Alumnos realizando un proxeto.
i Exemplo de heklist de Je�erson County Shool da materiamatemátias 5o grao web
iiUnha das webs máis oñeidas é a do National Counil of Tea-hers of Mathematis, NCTM, nela móstranse numerosas ativi-dades manipulativas os estándares asoiados web
iiiweb ivweb. Poden verse máis estándares oas súas espei�a-ións no enlae.
v enlae BOE
vi Nalgunhas páxinas indíanse tipos de estudos estatístios, pe-ro interesa máis obter modelos para presentar ao alumnado, unexemplo é esta web
vii web viii Matemátias aadémias, 3o de ESO, Edelvives. ixMatemátias aadémias, 3o de ESO, Editorial Donostiarra. x Ma-temátias aadémias, 3o de ESO, SM. xi Matemátias aadémi-as, 3o de ESO, Anaya. xii Matemátias, 1o de ESO, Anaya. xiiiMatemátias, 1o de ESO, Santillana.
xivPara unha mellor omprensión do signi�ado desta nova om-petenia reoméndase ler o artígo (enlae).Informest | 4
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EntrevistaEntrevista a Rosa E. Fernández Gonzálezpor Esther CalvoRosa é Doutora en Cienias Eonómias e Em-presariais pola USC. Doente entre 1977 e 1985no Departamento de Estatístia e Eonometría daUSC. Funionaria do Corpo Superior da Adminis-traión Xeral e da Esala Superior de Estatístiosda Comunidade Autónoma.Desde o 2006, Seretaria Xeral do Instituto Galegode Estatístia.En que ano se reou o Instituto Galego deEstatístia? Cales son as súas ompeten-ias en materia de estatístia?No 1988 a Lei de Estatístia de Galiia rea o IGE omoorganismo autónomo. O seu persoal proviña do Centrode Informaión Estatístia de Galiia, que viña funio-nando desde 1984 omo Direión Xeral da Conselleríade Faenda. O IGE dirixe e oordina a atividade estatís-tia no ámbito ompetenial da Comunidade Autónomae a representa nas relaións on outros organismos re-xionais, estatais, europeos e internaionais.Con que instrumentos onta a Comunida-de Autónoma de Galiia para a plani�a-ión estatístia?A Lei de estatístia sentou as bases dunha polítia pú-blia estatístia, que debe ser avaliada. Para iso é im-presindible plani�ar. No 1998 o Parlamento aprobou oprimeiro plan de estatístia e agora estamos a desenvol-ver o uarto, para o período 2012-2016. Os obxetivosdos plans quinquenais onrétanse mediante programasanuais, que tamén son avaliados.O teu nomeamento omo Seretaria Xeraldo IGE tivo lugar hai xa máis de 8 anos.Que balane farías da xestión e da traxe-toria do IGE durante este tempo?Partiipar na elaboraión dos dous últimos plans foi un-ha experienia profesional enriqueedora. Fomos quen deaprender das limitaións dos anteriores e de presentar noParlamento un proxeto novidoso de plani�aión porobxetivos. A eleión apartábase do esquema tradiionaldos plans naionais, on listaxes exhaustivas de opera-ións, pero estaba en onexión oa plani�aión europea.O balane foi positivo e así se desprende dos resultadosde avaliaión. Tamén progresamos no umprimento doCódigo de Conduta das Estatístias Europeas, espeial-mente nos prinipios de transparenia, aesibilidade elaridade. A �exibilidade dos plans foi deisiva para evi-tar dupliidades o INE e para podermos sobrevivir hon-rosamente nos exeriios orzamentarios máis restritivos.

A túa traxetoria profesional, espeial-mente no IGE, xa era moi ampla antesde asumir este argo. En que medida pui-dehes apitalizar a experienia adquiri-da antes de asumir a Seretaría Xeral doIGE?Ter estado na sala de máquinas axudoume moito paraguiar o baro desde a ponte e para tentar onseguir quetoda a tripulaión traballase o obxetivo de ofreer ásoiedade una sistema sólido de informaión.Cres que o IGE é unha referenia en Gali-ia omo fonte de informaión estatístia?Totalmente, nas ase que tres déadas de existenia, oIGE vén traballando para se onverter nunha das fontesfundamentais de informaión soioeonómia de Galiiae das súas divisións territoriais. A onvivenia o siste-ma estatístio da Administraión Xeral do Estado noné doada. A nosa estratexia é sempre sumar, engadindovalor á informaión subministrada desde outros ámbitose aumentando a oferta para atender as nosas espei-�idades. O sistema de Contas de Galiia, adaptar aslasi�aións territoriais, olaborar o INE para ampliara mostra da EPA, ou as estatístias transfronteirizas oNorte de Portugal, son algúns exemplos.As Consellerías elaboran tamén unha par-te das estatístias da Comunidade Autó-noma de Galiia. Como valoras a oordi-naión existente entre as Consellerías e oIGE en materia estatístia?A Lei de estatístia xa prevía a reaión de órganos de-partamentais, pero ata o 2008 non se aproba o primeirodereto regulador. No 2010 quedan formalmente desig-nados en todas as onsellerías e a oordinaión o IGEmellora substanialmente. Elaborar os proxetos téni-os das estatístias setoriais é un dos resultados salien-tables. Agora ómpre profesionalizar máis estes órganos.O IGE proporá rear un diploma de ténio en estatístiapúblia, que habilite para exerer funións estatístias.5| Informest



EntrevistaImaxino que serán moitos os proxetos aurto, medio e longo prazo para lograr,manter ou mellorar o reoñeemento doIGE por outras instituións e pola soieda-de ivil galega. Poderías onretar algúndos retos que se afrontarán nos próximosanos?Conseguirmos ampliar o valor da informaión xa dispo-ñible será unha das liñas estratéxias do vindeiro plan2017-2021. Trátase de ahegar aos usuarios informaiónmais elaborada que failite o seu uso. A demografía se-rá un tema fundamental. Galiia debe ser pioneira noestudo da parte alta da pirámide.Cal é a proedenia máis freuente da in-formaión estatístia elaborada polo IGE:enquisas, ensos, rexistros administrati-vos? Cantas enquisas elabora anualmenteo IGE? Cal res que será a tendenia nosvindeiros anos?A informaión que elaboramos proede maiormente deenquisas propias ou do INE. As que realizamos direta-mente son, aproximadamente, media duia. Intentamosnon aumentar a arga de resposta e o futuro estará moivinulado ás fontes alternativas. O aproveitamento dainformaión administrativa ten que seguir progresando.A informaión estatístia do IGE trata deubrir diversos temas de ámbito eonómi-o, demográ�o e soial. Detetas algun-ha falta importante de informaión?Creo que en Galiia, ademais da análise demográ�a, éesenial ofreermos informaión espaial que poida on-tribuír á ordenaión do territorio. Colaborar oas autori-dades artográ�as é esenial.A quen se dirixe a informaión estatístiado IGE? Cres que esta informaión hegaá soiedade en xeral?A difusión do IGE na súa web tenta hegar a toda a i-dadanía. No entanto, somos onsientes de que existenusuarios on diferentes neesidades que debemos aten-der. O ensino seundario xa ten o seu espazo e tentare-mos ahegarnos a outros ámbitos omo o universitario,o parlamentario e, mesmo, o empresarial. A relevaniadas estatístias implia elaboralas e difundilas nuns pra-zos e ondiións que permitan a toma de deisións dasautoridades enargadas da gobernanza en Galiia.Como se realiza a difusión dos datos? Quevías existen para aeder aos produtos eservizos ofertados polo IGE?A web do IGE é a ferramenta fundamental de difusión.Nela están pratiamente todos os produtos e a informa-

ión que pomos á disposiión dos usuarios. Os datos dis-tribúense ademais por outras anles, omo as demandasá medida, as onsultas telefónias ou por orreo eletró-nio, a presenza nas redes soiais (Faebook e Twiter),ou a posibilidade de que os usuarios alimenten as súaswebs oa nosa informaión, xa sexa o servizo web detáboas multidimensionais, grá�os e mapas para inluírnas páxinas doutros organismos da Xunta, ou oa ofertados datos máis salientables mediante widgets abertas atodos os usuarios.Un tema moi en auxe atualmente é a �se-guridade dos datos�, ales son os retos doIGE neste ámbito?Aínda que sexa un tema de moda, no ámbito da esta-tístia o�ial é algo o que estamos onieniados desdesempre e que temos interiorizado nas nosas prátias.Non hai que esqueer que as esixenias legais de segre-do estatístio son moi anteriores ás da lexislaión sobreproteión de datos persoais, que son, xunto oa perma-nente renovaión das ameazas que proveñen da Internet,o prinipal motivo deste auxe. En anto aos retos, o IGEafronta os de alquera organismo que teña informaiónsensible que protexer.Outro tema tamén de moda, a �alidade�.Ten o IGE implementado algún plan de a-lidade? Como avalía o IGE a alidade dosseus proesos, estatístias, datos, . . . ?No proxeto do vindeiro plan, o Código de Conduta dasEstatístias Europeas deixará de ser un instrumento in-formador e terá rango normativo. As dimensións de ali-dade estarán presentes, xa que logo, na programaión ena súa avaliaión.Seguindo on temas atuais, al é a situa-ión en anto a I+D+i no IGE?O IGE non é de seu un organismo investigador, pero teno mandato legal de realizar atividades de innovaión, in-vestigaión e desenvolvemento ténio, metodolóxio enormalizador no eido estatístio. Impulsar a investigaiónestatístia é outro dos seus ometidos. Os onvenios oasuniversidades galegas son exemplos destas prátias.E xa por último, resumindo, unha debilida-de e unha fortaleza da estatístia públiaen Galiia.Creo que a maior fortaleza é a súa omplementariedadeo sistema estatístio da Administraión Xeral do Esta-do e, por extensión, o europeo. Como resultado, a nosaproduión estatístia é relativamente eonómia e e�-iente. A debilidade máis salientable sería o baixo desen-volvemento das unidades estatístias das onsellerías e,omo onseuenia, o esaso aproveitamento das fontesexistentes.Informest | 6



Atividades da SGAPEIOAtividades da SGAPEIO
Xornada sobre Big Data e EstatístiaMa José GinzoA Xornada sobre Big Data e Estatístia elebrouse o 19de xuño de 2015 na Faultade de Informátia da Co-ruña. Este enontro foi organizado onxuntamente polaSoiedade Galega para a Promoión da Estatísti-a e da Investigaión de Operaións (SGAPEIO), ogrupo de investigaión Modelizaión, Optimizaión eInferenia Estatístia (MODES) da Universidade daCoruña (UDC) e a Rede de Tenoloxías Cloud e BigData para HPC.

A realizaión onxunta deste enontro vén reforzar e so-lidi�ar as olaboraións xa existentes entre a SGAPEIOe os distintos grupos de investigaión das universidadesgalegas, para a promoión e divulgaión da Estatístiae da Investigaión Operativa. A extensión destes ob-xetivos a toda a omunidade ientí�a e ao mundoempresarial �xo que a xornada fose máis frutífera.O Comité Organizador e Cientí�o estivo formado polasseguintes persoas:Riardo Cao Abad. Departamento de Matemáti-as, área de Estatístia e Investigaión Operativa,Universidade da Coruña.Balbina Casas Méndez. Departamento de Estatísti-a e Investigaión Operativa, Universidade de San-tiago de Compostela.

María José Ginzo Villamayor. Departamento de Es-tatístia e Investigaión Operativa, Universidadede Santiago de Compostela, Servizo de Consulto-ría Estatístia.Ma Esther López Vizaíno. Instituto Galego de Es-tatístia. Presidenta da Soiedade Galega para aPromoión da Estatístia e da Investigaión deOperaións (SGAPEIO).Soly Santiago Pérez. Ténia estatísti en Dire-ión Xeral de Innovaión e Xestión da Saúde Pú-blia. Consellería de Sanidade.Juan Touriño Domínguez. Departamento de Ele-trónia e Sistemas, área de Arquitetura e Teno-loxía de Computadores, Universidade da Coruña.Coordinador da Rede de Tenoloxías Cloud e BigData para HPC.Juan Vilar Fernández. Departamento de Matemá-tias, área de Estatístia e Investigaión Operativa,Universidade da Coruña.A xornada ontou un programa ientí�o formado por4 sesións plenarias: Amparo Alonso Betanzos (Uni-versidade da Coruña), Ery Arias Castro, (Universityof California, San Diego), Carme Artigas Brugal, Sy-nergi Partners, Barelona e Daniel Peña Sánhez deRivera, (Universidad Carlos III de Madrid) e un obra-doiro de Big Data: Análise estatístio de redes onR que impartiría Pedro Galeano San Miguel, Univer-sidade Carlos III de Madrid.Na xornada houbo 145 insritos, dos ales asisti-ron á xornada ase 100 persoas (94 rexistrados). To-da a informaión da xornada pode onsultarse en:http://bigdata.sgapeio.es/.

Confereniantes da xornada: Amparo Alonso, Ery Arias, Carme Artigas, Daniel Peña e Pedro Galeano.7| Informest
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Atividades de SGAPEIOV Ediión do Conurso Inubadora deSondaxes e ExperimentosTomás R. CotosA esta nova ediión, a soiedade, en olaboraión oneduaBarrié e �naniada pola Fundaión Española pa-ra la Cienia y la Tenología (FECYT) do Ministeriode Eonomía e Competitividade, presentáronse en totaltrinta e seis traballos, dos ales seis foron da ategoríade 1o e 2o da ESO; vinte e ino, da ategoría de 3o e4o; e seis, de baharelato e Cilos formativos.En anto á temátia, moi variada, nos traballos pre-sentados na ategoría 1o e 2o da ESO, proxetos queanalizaban experimentos de laboratorio: efeto dos anti-oxidantes en froitas e metais, presenza de liques en zonasarboradas de A Coruña, aída de obxetos, efetos dedeterxentes sobre a tensión super�ial, ou ben, proxetoson enquisas que preguntaban: que farías se he toase ogordo ou quen é o mais viaxeiro. Na ategoría de 3o e 4o,traballos relaionados o eido eduativo/soial: in�uen-ia no rendemento aadémio da situaión eonómia,horas semanais dediadas a atividades deportivas, asdrogas, nivel de homofobia no entro, in�uenia da idadeno nivel de disriminaión dos nenos, violenia de xéne-ro,. . . ; o eido empresarial: rendibilidade do turismo deborraheira, estudo sobre as bateas de mexillón. Taméno mundo da saúde: reproduión de táboas de reemen-to infantil, in�uenia do tipo de alimentaión durante osprimeiros 4 meses no reemento do bebé. Por último,na ategoría de Baharelato e Cilos, traballos sobreondutas de riso na xuventude, análise da lonxevidadenos últimos 10 anos, omo in�úen os reortes soiais ea rise no estado do benestar, relaión entre a situaióneonómia salarial e o divorio e qué fai, a un sistemaeduativo, mellor. Temátias que, omo vedes, son moiatuais e que non só preoupan aos �máis maiores�.En moitos destes proxetos os resultados obtivéronse através dunha sondaxe aos membros da súa omunidadeeduativa, elaborando previamente o uestionario. Des-taar o uso de diferentes formas de reollida de datos:en papel, usando formularios de google dos ou usandouestionarios en follas de álulo. Naqueles experimentosientí�os as ferramentas foron: regra, ronómetros, ba-lanzas, instrumentos de laboratorio,. . . No seu posteriortratamento, usouse prinipalmente a folla de álulo e oGeoGebra.Como en anteriores ediións, dende a SGAPEIO, quere-mos agradeer a todos os partiipantes o labor desen-volvido, aos alumnos pola dediaión, esforzo e talentona onseuión do traballo e aos seus titores por es-pertar a uriosidade pola Estatístia e a Investigaiónde Operaións omo ferramenta para resolver problemasque xorden en multitude de ampos. Destaar, segundoo xurado, �a alidade de todos os traballos presentadosa este onurso�.

Partiipantes na entrega de premiosOs traballos gañadores son:Categoría 1 e 2 da ESO: �Efeto de antioxidantes enfrutas y metales. Estudio omparativo� do olexio Obra-dorio da Coruña. Menións espeiais: �¾Quién es el másviajero?� do olexio Apostol de Santiago de Compostelae �Presenia 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: �Reproduión de las tablasde reimiento infantil que utilizan los pediatras onlos datos de los niños de olegio xx� do Colegio Sale-siano San Juan Boso da Coruña. Menións espeiais:�Proyeto Estadístio sobre masotas� do IES de Poio,Pontevedra, e �Una pregunta por favor� do CPR SanJosé da Coruña.Categoría Baharelato e Cilos Formativos de GraoMedio: �Rendemento esolar e ondutas de riso. Unhainvestigaión en estudantes de seundaria� do IES deMugardos. Menión espeial ao traballo �Longevidad enEspaña en los últimos 10 años� do Colegio Obradoiro daCoruña.O xurado do V Conurso Inubadora de Sondaxes e Ex-perimentos estivo omposto por: Presidente: Tomás R.Cotos Yáñez (Universidade de Vigo). Seretaria: SilviaLorenzo Freire (SGAPEIO). Vogais: Indaleio CabanaLeira (Consellería de Eduaión), Jorge Santiso Blano(Instituto Galego de Estatístia), Dolores Pilar GaríaAgra (IES no 1 de Ordes) e Adrián Fernández Tojo(Fundaión Barrié).FASE NACIONAL: Foron elixidos para partiipar na VFASE NACIONAL en Madrid deste onurso, represen-tando á Comunidade Galega, os traballos:Categoría Seundaria: Reproduión de las tablas de re-imiento infantil que uilizan los pediatras on los datosde los niños del olegio Salesianos de A Coruña (ColegioSalesianos San Juan Boso)Categoría Baharelato e Cilos formativos: Rendementoesolar e ondutas de riso. Unha investigaión en estu-dantes de seundaria (IES de Mugardos)Obtendo unha primeira menión espeial o traballo �Re-produión de las tablas de reimiento infantil que uili-zan los pediatras on los datos de los niños del olegioSalesianos de A Coruña� na ategoría de Seundaria.Informest | 8



Novas do IGENovas do IGE
Últimas novidades en publiaións edoumentos do IGEEnquisa estrutural a fogares. Datos do ano2013A Enquisa estrutural a fogares é unha atividade esta-tístia anual dirixida aos fogares galegos o obxeto deobter informaión sobre as súas araterístias soioeo-nómias. Consta de dous módulos: un primeiro de a-ráter xeral que se repite todos os anos, deseñado parareoller informaión sobre variables básias, e un segun-do de aráter espeí�o. Os prinipais obxetivos domódulo xeral da Enquisa estrutural a fogares son:Analizar e desribir as araterístias prinipais dosfogares galegos e as diferenzas existentes entre asdistintas áreas territoriais galegas.Coñeer a ontía dos ingresos dos fogares galegose a súa tipoloxía, proporionando informaión sig-ni�ativa sobre aqueles fogares uns ingresos mo-netarios menores.Coñeer a ontía dos gastos omúns dos fogaresgalegos e a súa relaión on diversas variables so-ioeonómias.O IGE vén de publiar os resultados desta enquisa orres-pondentes ao ano 2013. Nestes resultados réollese quea 31 de deembro de 2013 existían en Galiia 1.060.774fogares, dos ales o 21,82% orrespondía a persoas quevivían soas. A tipoloxía máis habitual é a formada porunha parella on �llos (33,24% do total de fogares). Noano 2013 o ingreso medio mensual dos fogares galegossitúase en 1.910 euros, que aumenta apenas un 0,21%respeto ao ano anterior, e o 22,83% da poboaión re-sidente en Galiia está en riso de pobreza ou exlusiónsoial. Pódese obter máis informaión en: webConsello Galego de EstatístiaO día 29 de maio de 2015 tivo lugar a reunión da Comi-sión permanente do Consello Galego de Estatístia, oaseguinte orde día:1. Aprobaión da ata da sesión anterior.2. Informe de seguimento do Programa estatístio 2014e fe de erratas.3. Novos proxetos ténios.4. Rolda de intervenións.

Nesta reunión aprobouse a ata da Comisión Permanen-te do 23 de xullo de 2014 e o Informe de seguimentodo Programa estatístio (PEA) 2014. Con este informeo Diretor do IGE presentou grá�os sobre tipoloxía deatividades e reonto das programadas no 2014. A listade indiadores omplétase on atro novos sobre oportu-nidade, dinamismo, estabilidade e satisfaión das metasde informaión .O grao de exeuión do PEA 2014 foi do 83%. O dasoperaións aadou o 84%, resultado dun 90% das o-rrentes e dun 59% das novas. O indiador de alendariofoi do 68%. A evoluión dos indiadores supón un re-troeso on respeto ao PEA 2013. No IGE a exeuiónbaixou do 96% ao 85% e a puntualidade do 88% ao83%. Por último, tamén se presentou o proxeto ténioda operaión 35-403 Enquisa de movemento aeroportua-rio de Galiia, e ábrese un prazo de alegaións de dousmeses.Comité Interterritorial de EstatístiaO dia 30 de xuño de 2015 tivo lugar en Madrid a reuniónda sesión plenaria do Comité Interterritorial de Estatís-tia oa seguinte orde do día:1. Letura e aprobaión, se proede, da Ata da sesiónanterior (12 de marzo de 2015).2. Deliberaión e informe sobre o Anteproxeto do RealDereto polo que se aproba o Programa anual 2016 doPlan Estatístio Naional 2013-2016.3. Deliberaión e informe sobre el Anteproxeto do RealDereto polo que se aproba o Plan Estatístio Naional2017-2020.4. Rogos e preguntas / Outros asuntos.Conferenia de Daniel Peña no IGEO 18 de xuño de 2015, Daniel Peña Sánhez de Riveraimpartiu no IGE unha onferenia sobre a �Reduión dadimensión mediante ompoñentes prinipais dinámiose modelos fatoriais para series temporais�. Na onfe-renia fíxo unha revisión dos métodos de reduión dadimensión en series temporais, analizando o uso de om-poñentes prinipais, tanto estátios omo dinámios, eos modelos fatoriais. Presentou o enfoque de Brillingerpara ompoñentes dinámios e unha proposta reentede Peña e Yohai (2015) que pode apliarse en ondi-ións moito máis xerais, para grandes bases de datos eque proporiona mellores resultados. A presentaión ilus-trouse on datos eonómios 9| Informest
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Traballos de Estatístia e IOTraballos de Estatístia e Investigaión Operativa no SUGTraballos �n de másterOs traballos presentados deféndense en xullo de 2015.Están dispoñibles na web do máster: Web.Modelizaión de variables de evoluión do ne-goio e de tipo maroeonómio en ABANCA.Juan Anido Rodríguez.Diretores: Weneslao González Manteiga eManuel Febrero Bande.Titora: Belén Ma Fernández de Castro (ABANCA).USC, modalidade prátias.O departamento de Plani�aión e Estudos perten-ente á entidade banaria ABANCA está traballando nodesenvolvemento de modelos que relaionen variables deevoluión do negoio, omo poden ser o saldo de depó-sitos, o saldo de rédito ou a formalizaión do onsumoou de hipoteas, on indiadores maroeonómios ou deontorno, tales omo o desemprego rexistrado, a�liadosá Seguridade Soial, onsumo enerxétio, matriulaiónsde turismos, demanda naional ou o PIB (Produto In-terior Bruto), o �n de prediir o omportamento doontorno eonómio español. O prinipal obxetivo des-tas modelizaións é poder presentar distintos esenariosmaroeonómios nos que avaliar a evoluión do on-torno eonómio, tal e omo requiren as normativas di-tadas polo Bano Central Europeo (BCE). Ademais, asprevisións obtidas utilizaranse na �xaión dos obxetivosanuais do bano. Para iso estanse a desenvolver modelosde eonometría baseados en ténias estatístias, en par-tiular, en teoría de series temporais tanto nunha omoen varias dimensións.Modelos de regresión aditiva estruturadaJenifer Espasandín Domínguez.Diretora: Carmen Cadarso Suárez.USC, modalidade aadémia.Neste Traballo Fin de Máster presentaremos os onep-tos básios de suavizaión en regresión e revisaremos aliteratura existente sobre os modelos de regresión aditivaestruturada (STAR models).Os modelos de regresión aditiva estruturada permitenmodelar de forma �exible posibles efetos non lineais dasovariables ontínuas ademais de inluír, por exemplo,efetos espazo-temporais, ou mesmo realizar estudos desupervivenia.Nas últimas déadas, en moitos estudos onsidérase a

área xeográ�a omo un fator deisivo a ter en on-ta nos estudos línios pois a análise do impato destesefetos é espeialmente importante para apturar posi-bles heteroxeneidades espaiais. Neste traballo, investi-garemos as tendenias espaiais na taxa de abstineniaao alohol en Galiia empregando os modelos STAR un-ha resposta Poisson.Finalmente, presentaremos unha extensión dos modeloslásios de Cox baseada nestes modelos para investigaras desigualdades xeográ�as na supervivenia dos pa-ientes diagnostiados de síndrome oronario agudo naárea sanitaria de Santiago de Compostela.Análise temporal e xeográ�a da mortalidadeevitable en España 1990-2011Andrés Juanatey Martínez.Diretor: César A. Sánhez Sellero.Titora: María Isolina Santiago Pérez (Consellería deSanidade, Direión Xeral de Innovaión e Xestiónda Saúde Públia).USC, modalidade prátias.A mortalidade evitable, proposta a mediados de 1970, éun indiador que permite medir a alidade e efetividadedos servizos sanitarios, así omo a súa avaliaión e moni-torizaión. O presente texto profundiza neste onepto,repasando diferentes listas de ausas de mortes evitablese os anteedentes bibliográ�os de estudos desta índoleexistentes ata a feha en España. Ademais, lévase a abounha revisión dos métodos de análise de datos de panel,tanto de modelos estátios omo doutros de maior om-plexidade omo os modelos dinámios.Mediante esta metodoloxía, proponse un análise tempo-ral e xeográ�o da mortalidade evitable en España dende1990 ata 2011 utilizando omo variable resposta distin-tos indiadores de mortalidade evitable (taxas de mor-talidade evitable estandarizadas e anos de esperanza devida perdidos), valorando a in�uenia de diferentes fa-tores soioeonómios neste tipo de mortalidade, entreos que destaa o gasto sanitario.Estimaión do MSE en modelos de área onefeto temporalPaula Lois Alfonsín.Diretora: María José Lombardía.Titora: Esther López Vizaíno (IGE).UDC, modalidade prátias.Informest | 10
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Traballos de Estatístia e IOO obxetivo deste traballo é o estudo do erro adrátiomedio (MSE) dun modelo de área on efeto temporal,onsiderando os efetos de tempo independentes e osefetos de tempo orrelados. En partiular, trataremosde dar alternativas ás aproximaións analítias do MSE,usando métodos de remostraxe.Tras desribir tal metodoloxía, apliarémola aos datosreais proporionados polo Instituto Galego de Estatís-tia (IGE). Tales datos son os do merado de traballoque ofree a Enquisa de Poboaión Ativa (EPA) nasáreas pequenas determinadas pola Clasi�aión Naio-nal de Atividades Eonómias (CNAE) a dous díxitos,no período de tempo omprendido do tereiro trimestredo ano 2009 ao uarto trimestre do ano 2012.Presentaremos os resultados por separado segundo osefetos de tempo sexan independentes ou orrelados, o-mentando en todo momento as súas onlusións.Modelos preditivos do hurn �abandono delientes� para operadores de teleomuniaiónsDavid Lozano Núñez.Diretor: Javier Roa Pardiñas.Titor: Antonio Vidal Vidal (Optare Solutions).UVigo, modalidade prátias.O obxetivo das prátias enmárase nos modelos pre-ditivos do hurn, tasa de abandono, para os operadoresde teleomuniaións.Reduir o hurn in�úe enormemente nos resultados dooperador. Cos datos demográ�os, patróns de onsumo,faturaión, historial de inidenias, patróns de navega-ión web, et., dos que dispón o operador, pódense xerarmodelos para tentar prediir ales son os lientes en ris-o de baixa, de forma que se poidan foalizar aións deretenión e �delizaión sobre eles.Para iso, será neesario traballar os datos proporiona-dos e �prototipar� de forma áxil as soluións de mineríade datos en diferentes ferramentas, ao mesmo tempo quese optimizan e doumentan os resultados obtidos.Teoría de xogos e deseño de tarifas en proble-mas do aeroporto e outros problemas relaionadosLuis Arsenio Méndez Vázquez.Diretora: Balbina V. Casas Méndez.USC, modalidade aadémia.Un problema o que se atopan os onesionarios públi-os ou privados dun determinado servizo é o do diseñodas tarifas para os usuarios do devandito servizo. Un-ha parte da teoría de xogos (f. González Díaz, GaríaJurado e Fiestras Janeiro 2010) supón que é posible aooperaión entre un onxunto de axentes que, aínda

que nun prinipio terían intereses ontrapostos, onse-guen obter bene�ios omo froito da súa ooperaión. Apartir de aquí proporiónanse modelos, soluións e pro-piedades das mesmas que son potenialmente apliables,entre outros, ao problema do deseño de tarifas. Un traba-llo emblemátio nesta liña é debido a Littlehild e Owen(1973), os ales onsideran o problema das tarifas de usoe mantemento dos usuarios dunha pista de aterraxe dunaeroporto.Neste ontexto, o oñeido valor de Shapley da teoríade xogos admite unha sinxela expresión e veri�a propie-dades matematiamente elegantes e intuitivas dende opunto de vista prátio.Traballos posteriores son, entre outros, o de Aadland eKolpin (1998) no ámbito das anles de rego de parelasdestinadas a ultivos agríolas e o de Kuipers, Mosquerae Zarzuelo (2013) no ámbito das autoestradas. Resultainteresante a programaión de apliaións que failitan oálulo dos valores que se empregan e existen liñas aber-tas de investigaión neste ampo.Este traballo �n de máster onsiste nunha revisión bi-bliográ�a de parte da literatura máis relevante nesteontexto, entrándonos no aso de tarifas en problemasde aeroporto e noutros relaionados omo as autoestra-das e as anles de rego xunto oa programaión infor-mátia dalgunhas regras e a presentaión de apliaiónsa problemas reais.Comparaión da análise de datos funionais onmétodos tradiionais para a análise das urvas degliosa.Cintia Rúa Pérez.Diretor: Manuel Febrero Bande.Titor: Franiso Gude Sampedro (Consellería de Sa-nidade. Hospital Clínio Universitario de Santiago,Unidade de Epidemioloxía Clínia).UVigo, modalidade prátias.Os niveis de gliosa son importantes na investigaión ena línia média, e algunhas vees utilízase a monitori-zaión ontinua da gliosa (CGM) en medidas repetidasvarios días. O noso obxetivo foi onseguir informaióninherente aos perfís das urvas da gliosa, omparán-doos oa informaión aportada polos índies resumo, eexplorar a súa utilidade línia a través dun marador dein�amaión. Para a análise de datos funionais (FDA),transformamos estas medidas en urvas de gliosa suavi-zadas. Utilizouse unha análise de ompoñentes prinipaispara resumir os datos funionais da urva da gliosa. Asompoñentes prinipais das derivadas dos datos funio-nais omparáronse oas medidas tradiionais da variabili-dade gliémia. A utilidade línia dos FDA foi estudadaa través de modelos de regresión entre as medidas de gli-osa e a onentraión dunha itoquina pro-in�amatoria(TNF). 11| Informest



CoñeéndonosCoñeéndonosCoñenendo a un soio da SGAPEIO: Jorge López Muñiz.Jorge López Muñiz é Lieniado en Matemátias(espeialidade EIO) pola USC e Lieniado en CCe TT. Estatístias. Empezou a traballar no setor�naneiro no BanSabadell e en �la Caixa�, ondeestivo 4 anos no departamento de ALM omo ana-lista de Risos. Voltou a Galiia para unir dúas vo-aións: traballar omo estatístio en Estrella Ga-liia.Dende o ano 2004 dirixe un equipo de estatístiosno departamento de Intelixenia de Negoio, dedi-ado a failitar a toma de deisións da direiónda ompañía, mandos intermedios e empregados,aompañando así a expansión naional e interna-ional de Estrella Galiia nos últimos anos.

Cantos anos levas traballando en estatís-tia ou IO?Dende o ano 2000 no que rematei a arreira en San-tiago, así que vai para 15 anos.Desríbenos o teu traballoNunha soa frase, transformar informaión en oñee-mento. Como xerente de I.N. nunha grande empresa aprinipal funión onsiste en failitar a toma de dei-sións para a Direión, e que se dispoña destas apa-idades en tempo e forma, proveña de onde proveña,sexa ou non estruturada, a informaión bruta de base.Dende ando es soio/a da SGAPEIO?Dende hai uns 10 anos ando voltei a traballar a Ga-liia, e antes na miña etapa omo estudante da USCCal foi o 1o ongreso da SGAPEIO ao queasistihes?Creo que foi no ano 1999, en Santiago, ando estabaen 5o de arreira

O tema do teu próximo proxeto/artigo?Como grandes proxetos, podemos destaar a implan-taión de SAP na ompañía asegurando o mantementodas apaidades analítias de Hijos de Rivera SAU, eun proxeto ambiioso de ambio ultural e modeliza-ión dos lientes que bautizamos omo Intelixenia eSistemátia Comerial.En anto a artigos, estamos preparando un relativo áConstruión dun Índie de Calidade Sensorial de Pro-duto do que xa adiantamos algo no Congreso Europeode Cerveeiros elebrado en Oporto en maio deste ano.Un urso que he gustaría faer?Teño pendente faer un MBA, estou seguro de quemáis pronto que tarde poderei dediarlle o tempo quepreisa.Que libro de estatístia ou I.O. reomen-darías?Sempre tiven omo referenia o �Peña�, espeialmentena arreira e na miña etapa omo analista de risosen bana.Se non foses estatístio/a , que he gus-taría ser?Deportista profesional, seguro! Pero omo iso non íapasar, apostaría polo mundo das �nanzas.Se oes �estatístia�, que é o primeiro quehe vén á abeza?Un onepto que está moi de moda: �Data Sientist�,�a profesión máis sexi do séulo XXI� segundo o Har-vard Business Review, profesión que preisa dunha se-rie de ompetenias das que a prinipal é preisamentea estatístia.Que é o que máis valoras do labor daSGAPEIO?Creo que realiza un labor enomiable e que é un puntode referenia e enontro para a omunidade estatístiagalega.En que res que deberiamos mellorar?Quizais dediar máis atenión ao mundo da empresa.É verdade que Galiia non ten o teido empresarial deMadrid ou Barelona, pero, reo, hai un merado su�-ientemente amplo para os estatístios e que debemosaxudar na medida do posible a aproveitalo.Informest | 12



Sabías que?Robots, probabilidade e ohes que onduen sós.por Ma Jesús Casado.Unha das últimas inorporaións ao mundo eduativo éa robótia. Os robots espertan a uriosidade do alum-nado na medida na que son apaes de onseguir que�obedezan� ordes sinxelas. Algúns teñen a apaidadede moverse; o movemento regúlase utilizando sensoresuxas mediións se introduen nun programa para querealie unha ou outra aión en funión do seu valor.Pero o funionamento dos sensores non está exento deerros. Tampouo o está o movemento asoiado a estevalor. Por outra parte, ás vees interesa que o move-mento se deida en funión de máis dun parámetro quepode vir de mediións anteriores en situaións pareidas,é diir, analízanse datos para tomar deisións, e paraiso reórrese á probabilidade. Un exemplo desta situa-ión é a onduión automátia, ohes que se movensós por unha estrada a partir da informaión que levanprogramada e que reiben en ada momento. Trátasedun problema de navegaión, no que, dado un puntode partida A, é neesario hegar a un punto �nal B,utilizando o oñeemento e os sensores. A onduiónimplia resolver varios subproblemas a nivel de perep-ión, loalizaión, plani�aión e ontrol de movemento,

evitando os obstáulos que vaian apareendo. O robotonstrúe o mapa da súa posiión ao mesmo tempo quevai utilizando este mapa mediante algoritmos baseadosno teorema de Bayes. As deisións sobre onde pode mo-verse tómanse utilizando a ténia probabilístia SRT(Árbore Aleatoria baseada en sensor) e o seu movementodesríbese utilizando funións de probabilidade.Un dos referentes na programaión de vehíulos au-tónomos é Sebastian Thrun, líder do proxeto Googledriverless ar. No seu libro, Robótia Probabilístia,Thurn traballa a idea de prediir os estados que podeter o robot en termos de funións de probabilidade. Esteenfoque está intimamente relaionado oa intelixeniaarti�ial, os robots teñen que �aprender� do que aon-tee no seu ámbito e ser apaes de tomar deisións apartir dos novos datos. Na plataforma UDACITY, da queé ofundador, instrúe o MOOC �Arti�ial Intelligene forRobotis. Programming aRoboti Car� ao que se podeaeder de forma libre neste enlae (web).
iweb. Para saber máis: web1, web2, web3, web4, web5.Direión: Paula Raña MíguezEquipo editorial: Esther Calvo Oampo,Ma Jesús Casado Barrio, Balbina Casas Méndez,Tomás R. Cotos Yáñez, Rosa Crujeiras Casais,Ma Esther López Vizaíno, Silvia Ma Lorenzo Freire,María Loureiro Garía, Javier Roa Pardiñas,Rebea Villaverde López.Revisión lingüístia: María Miragaya PereiraCoa olaboraión de: Rosa E. Fernández González,Jorge López Muñiz e Ma José Ginzo Villamayor.Comuniaión oa SGAPEIO:Faultade de Matemátias, Campus Universitario Sur,15706-Santiago de Compostela, A Coruña.www.sgapeio.esseretaria�sgapeio.esboletin�sgapeio.esTwitter �sgapeioLinkedIn SGAPEIO Depósito Legal: LU-191-1995 - I.S.S.N.:1695-708313| Informest

https://www.udacity.com/course/artificial-intelligence-for-robotics--cs373
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