
BASES DEL CONCURS D'ANÀLISI ESTADÍSTICA  
DE LA SOCIETAT CATALANA D'ESTADÍSTICA - 2013 

 
Amb aquest concurs, la Societat Catalana d'Estadística (SCE) vol promoure l'activitat estadística 
a l'hora que mostrar les diferents aplicacions i els beneficis que pot aportar a la societat en 
general l'ús de l'estadística. Es busca il·lustrar i millorar la comprensió i la informació que es 
pot obtenir d'una base de dades. 
 
Qui pot participar 
Poden participar a títol individual tots els membres de la SCE o grups d'un màxim de 2 
persones, amb almenys una d'elles membre de la SCE, independentment de la seva edat i 
nivell d'estudis.  
Aquells que no siguin membres de la SCE i que vulguin participar,  necessitaran el suport 
d'un membre de la societat per a inscriure's.  En aquest cas, s'haurà de fer constar el nom 
del membre de la societat que els apadrina al formulari d'inscripció al concurs.  
 
Inscripció 
Per inscriure's al Concurs d'Anàlisi Estadística de la SCE, cal omplir el formulari disponible a la 
web de la societat: www.socestadistica.org 
Un cop inscrits, els grups participants rebran un codi d'identificació i tindran accés a les dades 
a analitzar. 
L'ús de les dades facilitades per l'organització, queda restringit a la participació en aquest 
concurs. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà que el participant obtingui l' autorització 
expressa i per escrit de la Societat Catalana d'Estadística. 
Per a la resolució de dubtes, no respecte metodologia estadística, es pot contactar a l'adreça 
de correu electrònic: secretari@socestadistica.org. 
 
Participació - Presentació de treball 
S'haurà de presentar un document electrònic en format PDF que no pot superar les 20 
pàgines. 
El document final s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic secretari@socestadistica.org 
indicant a l'assumpte el codi de grup participant. 
Aquest document ha d'incloure una introducció, el plantejament, l'explicació metodològica i 
els resultats obtinguts. 
L'anàlisi ha de ser reproduïble i per tant s'ha d'annexar al document el codi o les instruccions 
necessàries per obtenir els resultats presentats. 
 
Difusió pública 
Mitjançant la participació en aquest concurs, s'accepta i es cedeixen als organitzadors i els 
patrocinadors permís per utilitzar, copiar, modificar, distribuir i difondre públicament els 
treballs presentats com per exemple, mitjans de comunicació, sense rebre una contraprestació 
econòmica. 
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Jurat 
El jurat estarà constituït per 1 representant de la SCE, 1 representant del patrocinador i 1 
membre destacat de la comunitat estadística catalana. 
 
Selecció de finalistes 
Els treballs presentats seran jutjats segons els següents criteris: 
- Rigor estadística 
- Creativitat i innovació 
- Simplicitat i comprensió per a persones no afins a la temàtica 
- Adequació del treball a les presents bases 
 
Comunicació de la decisió del Jurat i Lliurament de premis 
Els autors dels millors treballs seran convocats a presentar i defensar públicament el seu 
treball en una jornada especial organitzada per la SCE.  
Acabades les exposicions dels treballs, es donarà a conèixer la decisió del jurat i es lliurarà el 
premi al treball guanyador. 
La presentació i assistència a aquesta jornada es obligatòria per poder obtenir el premi. 
 
Consentiment 
- La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases. 
- L' incompliment d'aquestes bases comporta l'expulsió del concurs. 
- La decisió del Jurat serà inapel·lable i el premis podrà ser declarat deserts a proposta 
d'aquest. 
- Els participants rebutgen expressament a recórrer a altres instàncies en contra de la decisió 
del Jurat i dels patrocinadors. 
 
Propietat intel·lectual 
Inscriure's en aquest concurs i/o enviar un treball implica que el treball és original i serà 
publicat sota la llicència GNU General Public Licence. 
 
Calendari 
15 de Maig de 2013: Inici del període d'inscripció per als participants. 
25 de Setembre de 2013: Finalitza el termini per al lliurament dels treballs. 
Octubre de 2013: Selecció dels treballs finalistes. 
Novembre de 2013: Jornada de presentació dels treballs finalistes i lliurament del premi al 
guanyador. 
 
Premi 
El premi per al treball seleccionat per el Jurat del concurs consistirà en un ipad i la quota de 
soci de la Societat Catalana d'Estadística per l'any 2014. 
 
 
Organitza: Amb la col·laboració de: 

 


