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Dewey defeats Truman



Truman defeats Dewey



Què és una mostra representativa?

• Mostra i població
– Estadístics i paràmetres

• Representativitat estadística com a grau
• Selecció probabilística i no probabilística
– El paper de l’aleatorietat

• El tipus de selecció i el nombre d’unitats
– La llei dels grans nombres
– El teorema central del límit



Per què  una mostra representativa?

• Obtenció d’informació confiable sobre la 
població a partir de l’auto-informe d’una 
mostra de participants
• L’estimació de paràmetres
– La precisió o error en la representació de la població

• El contrast d’hipòtesis
– La potència de prova (magnitud dels efectes)

• Validesa externa i validesa interna



El mostreig probabilístic

• Mostreig aleatori simple
• Mostreig sistemàtic
• Mostreig aleatori estratificat
• Mostreig per conglomerats en una etapa
• Mostreig per conglomerats en dues etapes
• Mostreig per conglomerats en dues etapes 

estratificat



La grandària de la mostra

• Definició dels objectius de la recerca
• Definició de la població
– La distribució de les unitats a la població
– Estrats i conglomerats

• Població i marc mostral
• Càlcul de la grandària de la mostra
– El nivell de confiança i l’error màxim acceptable
– L’error mostral i la precisió



Els mètodes d’administració

• L’administració presencial i a distància
– Avantatges de l’administració a distància
– Desavantatges de l’administració a distància
– L’auto-selecció i les taxes de resposta

• El paper del mètode d’administració
– En el disseny del qüestionari
– En el disseny de la mostra
– En l’execució del treball de camp
– En l’ajustament de la mostra final



Disseny d’una mostra representativa

1. Definició i estudi de la població d’interès
2. Identificació de les unitats d’estudi
3. Obtenció del marc mostral
4. Tria del tipus de mostreig
5. Determinació de l’error màxim acceptable
6. Càlcul de la grandària de la mostra
7. Selecció de les unitats participants



Construcció d’una mostra representativa

1. Identificació de les unitats seleccionades
2. Administració del qüestionari
3. Codificació de les respostes
4. Càlcul de les taxes de resposta
5. Anàlisi de la no resposta
6. Ajustament de la mostra final
7. Càlcul de la precisió final



Un exemple: Els estudiants de la UOC

Representativitat global Grau Postgrau TOTAL
Univers d’estudiants 44.192 2.152 46.344

Mostra (estratificació programes) 363 (26) 18 (2) 381 (28)

Mostra (representació programes) 381 (28*) 326 (30*) 707 (58)

Representativitat global Grau Postgrau TOTAL
Univers d’assignatures 3.230* 157* 3.387

Mostra (estratificació programes) 328 16 345

Mostra (representació programes) 343 137 480

Representativitat global amb estratificació dels programes
i representativitat dels programes (n.c. 95%, p=q=0,5, ±5%)



Un exemple: distribució dels estudis

Estudis Grau Postgrau TOTAL
Economia i Empresa 14.439 (30,82%) 669 (1.43%) 15.108 (32,25%)

Ciències de la Informació i de la 
Comunicació

3.341 (7,13%) 426 (0,90%) 3.767 (8,04%)

Dret i Ciència Política 5.815 (12,41%) 67 (0,14%) 5.882 (12,56%)

Arts i Humanitats 3.360 (7,17%) 385 (0,82%) 3.745 (7,99%)

Psicologia i Ciències de l’Educació 9.217 (19,68%) 745 (1,59%) 9.962 (21,27%)

Informàtica, Multimèdia i 
Telecomunicació

7.730 (16,50%) 454 (0,97%) 8.184 (17,47%)

Ciències de la Salut 0 (0%) 198 (0,42%) 198 (0,42%)

TOTAL 43.902 (93.72%) 2.944 (6,28%) 46.846 (100%)



Un exemple: distribució de l’edat

Edat Grau Postgrau TOTAL

De 18 a 21 anys 1.147 (2,27%) 20 (0,04%) 2.267 (2,31%)

De 22 a 25 anys 5.481 (10,80%) 526 (1,04%) 5.977 (11,84%)

De 26 a 29 anys 8.040 (15,93%) 1.240 (2,46%) 9.280  (18,38%)

De 30 a 34 anys 10.531 (20,86%) 1.588 (3,14%) 12.119 (24,00%)

De 35 a 39 anys 8.354 (16,54%) 1.237 (2,45%) 9.591 (18,99%)

40 anys o més 10.669 (21,13%) 1.691 (3,35%) 12.360 (24,48%)

TOTAL 44.192 (87,52%) 6.302 (12,48%) 50.494 (100%)



Un exemple: Els estudiants de la UOC

Representativitat Estudis Grau Postgrau TOTAL
Univers d’estudiants 43.902 (3.174*) 2.944 (213*) 46.846 (3.387)

Mostra (estratificació programes) 2157 (155) 145 (10) 2.302 (165)

Mostra (representació programes) 2.161 (155*) 1.288 (92*) 3.449 (247)

Representativitat edat Grau Postgrau TOTAL
Univers d’estudiants 44.192 (2.964*) 6.302 (423*) 50.494 (3.387)

Mostra (estratificació programes) 1.869 (134) 266 (19) 2.135 (153)

Mostra (representació programes) 2.124 (152*) 1.455 (104*) 3.579 (256)

Representativitat Estudis/edat amb estratificació dels programes
i representativitat dels programes (n.c. 95%, p=q=0,5, ±5%)


