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0. Abstract

Aquest treball pretén analitzar l’ús dels procediments heurístics i els seus biaixos. Per això, hem
realitzat un estudi entre dues poblacions: 4rt d’Humanitats i 4rt d’ECO/ADE. Per dur a terme
aquesta comparació hem realitzat una enquesta que pretenia detectar els baixos. Amb els
resultats hem pogut comprovar que efectivament hi ha diferències significatives entre els dos
grups. Concretament, els estudiants d’ECO/ADE cometen menys baixos.
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1. Introducció
Hi havia una vegada un economista que buscava una dona per casar-se. Confiant en la seva
racionalitat, va fer una llista de totes les possibles pretendents i va valorar el seu futur amb cada
una d’elles: la relació després del matrimoni, l’atenció als fills i altres factors que ell va creure
importants. Seguidament, va procurar fer la seva pròpia funció d’utilitat per maximitzar-la. Un
cop va trobar la dona ideal segons els seus càlculs, va demanar-li matrimoni i ella va acceptar.
Però... SORPRESA! En poc temps estaven divorciats!1

Què va fallar? Potser un error de càlcul? La calculadora estava espatllada? O potser és que hi ha
decisions que més val prendre intuïtivament? En aquest cas, és sempre així?

A arrel d’aquesta paradoxa, ens vam plantejar estudiar la racionalitat dels individus. Sent aquest
un tema tant ampli, vam haver de triar un aspecte concret per poder-ne fer un estudi més
detallat. D’entre els possibles temes, el que ens va semblar més interessant va ser els dels
procediments heurístics. Aquests són un grup d’intuïcions que, desde fa temps, han estat
estudiades en profunditat per economistes i altres acadèmics.

Els heurístics són raonaments que ens permeten donar resposta, de manera ràpida i fàcil, a
problemes de decisió i estimació de valors. En la majoria dels casos, funcionen relativament bé,
sense necessitat de massa temps ni càlculs complicats. No obstant, s’han detectat una sèrie
d’errors que es cometen sistemàticament quan s’utilitzen aquests heurístics. Aquests errors
s’anomenen “biaixos”.

Diversos autors s’han dedicat a l’estudi dels biaixos dels heurístics, entre els que destaquen Amos
Tversky i Daniel Kahneman. Nosaltres intentarem contrastar si hi ha diferències significatives
entre dos poblacions que esperem que donin resultats diferents. Són les intuïcions dels
estudiants d’ ECO/ADE més encertades que les dels d’Humanitats? Això vol dir que els
Economistes són més racionals?

1

Cas extret de l’entrevista d’Eduard Punset amb Gerd Gigerenzer, autor del llibre "Decisiones instintivas" y director del
Centre per la Conducta Adaptativa i la Cognició, de l’Institut Max Plank. Madrid, març del 2008.
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2. Introducció sobre la racionalitat
La racionalitat és un concepte que està plenament integrat en el nostre dia a dia. No obstant,
creiem que és important fer-ne un resum històric.

El concepte de “racionalitat” va sorgir com a tal durant els anys 50 i 60. Abans, des del punt de
vista econòmic, les decisions que prenia cada individu eren guiades únicament pel seu autointerès. A partir dels anys 50 i 60, el concepte de racionalitat va ser el més utilitzat per explicar la
presa de decisions, no només des del punt de vista econòmic, sinó també des del psicològic i
d’altres disciplines.

La racionalitat, aplicada d’una manera plena, requeriria que els individus tinguessin capacitats
cognitives il·limitades per prendre les seves decisions. Una persona plenament racional és un
individu que pot solucionar tots els problemes matemàtics i analitzar totes les alternatives d’un
problema per escollir-ne la millor. Ara bé, en realitat, els éssers humans no complim aquests
requisits. Les nostres capacitats analítiques són bastant més limitades. Per aquesta raó, el procés
de presa de decisions dut a terme per l’ésser humà no es correspon amb l’ideal que la plena
racionalitat requereix.

Amb els anys, han sorgit una sèrie de crítiques a aquest model de plena racionalitat. Per una
banda, gairebé de manera simultània a l’aparició del concepte de “racionalitat”, va sorgir el
terme de “racionalitat limitada”, expressat per primer cop pel psicòleg americà Herbert A. Simon.

Aquest autor, va destacar per afirmar que els éssers humans som incapaços de comportar-nos
com els éssers plenament racionals que descriuen els models convencionals de l’elecció racional.
La seva teoria senyala que les persones que prenen decisions han d’enfrontar-se amb
informacions inadequades respecte la naturalesa d’un problema i les seves possibles solucions, la
manca de temps i diners per reunir una informació més completa, la incapacitat per recordar
grans quantitats d’informació i els límits de la seva pròpia intel·ligència.

Per solventar aquests problemes, en comptes de buscar la decisió ideal o perfecte, els individus
sovint ens conformem amb aquella que serveix adequadament als nostres propòsits. És a dir,
acceptem la primera decisió satisfactòria que trobem i no ens esforcem al màxim fins a trobar la
millor decisió possible.
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Simon va arribar a aquesta conclusió quan va intentar ensenyar a un ordinador a “raonar” un
problema. Mentres estudiava la racionalitat humana per poder programar la màquina, es va
adonar que, sovint, quan s’ha de resoldre un problema, els individus no obtenim la solució de
manera clara i lineal, sinó que busquem de manera casual fets i informació potencialment
rellevants fins que el nostre nivell de comprensió arriba a un punt que considerem satisfactori.
Aquest procés ens porta a solucions que, tot i ser útils, acostumen a ser imperfectes. Tal com va
explicar el propi Herbert Simon, els humans som “satisfactoris”, no maximitzadors. Així doncs, el
fet de ser maximitzador pot no ser òptim quan el cost d’obtenir la informació necessària és més
gran que els beneficis obtinguts per disposar-ne d’ella.

Ara bé, no només la teoria de Herbert Simon sobre la racionalitat limitada va posar en qüestió el
model de comportament racional, sinó també altres autors com ara Daniel Kahneman i Amos
Tversky, els quals han demostrat que, fins i tot, amb els problemes més senzills, els individus
violem els axiomes més fonamentals de l’elecció racional. Aquests estudis demostren que les
persones depenen dels procediments heurístics, o regles pràctiques, per simplificar la presa de
decisions.

En aquest treball analitzem aquesta última critica al model de comportament racional i prenem
com a base l’obra de Kahneman i Tversky sobre els procediments heurístics. A més, hem afegit
una breu explicació sobre l’anomenada “funció asimètrica del valor”, explicada també per
aquests dos autors com a crítica al model racional.

2.1. La funció asimètrica del valor
Kahneman i Tversky van intentar explicar el problema de la limitació cognitiva a partir
d’una funció de valor. Segons la seva teoria, els individus avaluen de manera diferent els
factors negatius i positius que influeixen en la
seva presa de decisions.

Concretament, segons la seva teoria, s’acostuma
a donar més pes a les dades negatives que a les
positives. Així, si un individu té una dada positiva
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i una de negativa de la mateixa magnitud, donarà més valor a la negativa que a la positiva.
Aquesta funció és important perquè, si es compleix, la presa de decisions de l’individu
depèn de la valoració que fa de la informació que té. Això contradiu en certa manera la
teoria de la racionalitat plena perquè insinua que els individus valoren de manera
irracional (desproporcionada) la informació de la que disposa.

A més, aquesta teoria suposa una crítica bastant ben fonamentada perquè troba un
suport clar en experiments empírics, similars a l’exemple següent.

Suposem que la Fernandita es troba 100€ al costat d’un xiclet al terra del mercat.
Suposem ara que la Fernandita, que es distreu molt fàcilment i té un forat a la butxaca,
perd 80€ dels 100€ que havia trobat abans. Quan arriba a casa seva se n’adona i, de
sobte, es posa a plorar.

Perquè plora si, en net, ha guanyat 20€? L’explicació es troba en la teoria de la funció
asimètrica del valor que hem explicat anteriorment. La Fernandita ha donat molt més
pes a la mala notícia d’haver perdut 80€ que no pas a la bona notícia d’haver-ne trobat
100. Per això, la seva reacció és la de posar-se a plorar en comptes d’estar contenta per
haver guanyat 20€. Aquesta reacció no és compatible amb la teoria de la racionalitat
plena, segons la qual només s’hauria de valorar el fet d’haver guanyat 20€.

Amb aquesta exemple hem volgut explicar una de les dues crítiques que han fet aquests
autors contra la teoria de la racionalitat plena. La segona crítica es basa en l’ús de
procediments heurístics, que substitueixen en la pràctica les decisions de plena
racionalitat.
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3.Metodologia
La comparació entre dues poblacions en la que es basa gran part d’aquest treball es fa a partir
d’un índex que hem anomenat “Indicador de Propensió als Biaixos en els Procediments
Heurístics”, que nosaltres mateixos hem elaborat a partir de les nostres dades i que explicarem
més detalladament en apartats més avançats. Aquest indicador, bàsicament reflecteix els
resultats obtinguts en una enquesta que hem realitzat a mostres de les dues poblacions triades.
Òbviament, es pretén que les mostres siguin el més representatives possibles, tenint en compte
les dificultats en l’obtenció de dades2.

3.1 Població:
Hem triat comparar els estudiants de 4t d’ECO/ADE amb els de 4t d’Humanitats de la
Universitat Pompeu Fabra. Hi ha raons de pes per triar aquests dos grups per a la
comparació.

En primer lloc, tots els membres que elaborem aquest treball som estudiants d’Economia
i trobem especialment interessant veure si el fet de cursar aquesta carrera té influència a
l’hora de prendre decisions de manera més encertada que els estudiants d’altres carreres.

En segon lloc, per poder fer una comparació clara considerem adequat que l’altra
població siguin estudiants de 4t d’Humanitats, que és una carrera molt diferent en la que
no és dóna tanta importància a la presa de decisions en els programes de les seves
assignatures.

Per tant, com hem dit, les dues poblacions que contrastem són:

476 estudiants de 4t curs d’Economia i ADE de l’ UPF3.
220 estudiants de 4t curs d’Humanitats de l’ UPF4.

2

Les dificultats estan comentades detalladament a l’apartat “Dificultats”.
El número és exacte, tret del web de la facultat (www.upf.edu/facecon).
4
El número és aproximat, a partir de la suma de les places de matriculació per al primer i segons cicle.
3
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3.2 Mostra5
En el moment de decidir el tamany de la mostra és important escollir el nivell de
confiança que es pretén donar al contrast. Després de considerar les nostres limitacions
de temps i de disponibilitat d’enquestats, hem escollit un nivell de confiança del 90%.

No obstant, per determinar el tamany de la mostra necessari per assolir aquest nivell de
confiança, hem tingut una dificultat estadística rellevant: no coneixíem les variàncies de
les nostres poblacions. El que hem fet ha estat procedir de la manera convencional en
aquest casos, és a dir, considerant que la variància és màxima (0’25).

Estadísticament, la variància de cada grup és:

var(eco / ade) =

pea (1 − pea ) 
n 
1 − ea 
nea
 N ea 

var(humanitats ) =

ph (1 − ph ) 
n 
1 − h 
nh
 Nh 

On:

pea = proporció de respostes esbiaixades dels alumnes d’economia
ph = proporció de respostes esbiaixades d’alumnes de humanitats

n = tamany de la mostra, amb el seu corresponent subíndex
N = tamany de la població

z α = P (z < z α ) = percentil associat al nivell de significació α , aquí igual a 0.10.
2

2

Per buscar el tamany òptim de la mostra per a un determinat nivell de confiança fem
servir la fórmula següent:

n = zα ∗
2

5

pea (1 − pea ) 
n  p (1 − ph ) 
n 
1 − ea  + h
1 − h 
nea
nh
 N ea 
 Nh 

En aquest apartat, hem comptat amb l’ajuda del professor Michael Greenacre.
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D’aquesta manera, el tamany òptim per al contrast depèn dels resultats que s’obtinguin
en les mostres. Resultats molt diferents entre les dues mostres demanen mostres
relativament petites per a donar el contrast com a significatiu. En canvi, si els resultats
entre les mostres són semblants, el tamany d’aquestes cal que sigui relativament gran
per considerar consistent el contrast entre les poblacions.

Per tant, a mida que hem anat realitzant les enquestes, hem revisat els resultats
obtinguts fins arribar a un tamany adequat per al contrast.

3.3 Enquesta6
Per obtenir les dades necessàries tant per l’indicador com pel contrast de les dues
poblacions, hem creat una enquesta especialment dissenyada per detectar si l’individu
comet biaixos en aplicar els heurístics o no. Les preguntes les hem redactat basant-nos en
un llibre especialitzat en biaixos heurístics7.

De totes les preguntes disponibles en la bibliografia emprada, hem escollit les més
representatives de cada biaix i hem fet una segona selecció perquè el nivell de dificultat
de les preguntes fos adient i l’enquesta no es fes excessivament llarga. A més, hem fet
diverses proves a persones properes a nosaltres per tal d’estimar el temps necessari per
realitzar l’enquesta, que és d’uns 10-12 minuts.

3.4 Indicador de Propensió als Biaixos en els Procediments
Heurístics8
Amb les dades obtingudes en les enquestes, hem confeccionat un indicador que mostra
el percentatge de preguntes amb respostes esbiaixades en l’enquesta feta a les mostres.
D’aquesta manera, el valor “0” representa uns procediments heurístics encertats, és a dir,
6

Amb l’ajuda del professor Robin Hoghart. Per veure les preguntes de l’enquesta, consulteu l’annex del
treball.
7
Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, de Daniel Kahneman i Amos Tversky.
8
Indicador d’el·laboració pròpia.

11

“Ens falla la intuïció?”

que proporcionen respostes sense biaixos. De la mateixa manera, un valor “100” en el
nostre indicador vol dir que les respostes donades han patit els biaixos típics en l’ús dels
heurístics.

A més, el valor de l’indicador per a les dues mostres és el que ens permetrà fer el
contrast entre les dues poblacions amb un nivell de significació suficient.

3.5 Contrast de poblacions
El contrast entre les dues poblacions la fem en dues dimensions diferents. En primer lloc,
com hem dit, compararem els indicador, és a dir, fem una comparació de les mitjanes de
les dues poblacions. En segon lloc, analitzarem els resultats pregunta per pregunta per
comprovar les diferents reaccions en les dues mostres.

Si les mostres dónen resultats significativament diferents, direm que les poblacions són,
de fet, diferents. Si pel contrari les mostres proporcionen respostes similars, no podrem
dir que les poblacions són estadísticament diferents.

12

“Ens falla la intuïció?”

4. Els procediments heurístics i els seus biaixos
Els procediments heurístics són raonaments ràpids que ens permeten reduir la complicada tasca
d’assignar probabilitats i predir valors, convertint-la en operacions més simples de judici. D’entre
els heurístics més analitzats, hem decidit centrar-nos en tres que ens han sembla particularment
interessants, fàcils de detectar via enquesta i que es consideren habituals en el dia a dia. Aquests
tres heurístics són: Representativitat, Disponibilitat i Anclatge.

A continuació, anem a analitzar un per un aquests heurístics, els biaixos que els són característics,
les preguntes de la nostra enquesta que els fan referència i els resultats obtinguts per a cada
pregunta i mostra. A més, realitzarem un contrast d’hipòtesis9 per comprovar si hi ha diferències
significatives entre poblacions en els seus resultats.

Concretament, farem el càlcul del p-valor i el compararem amb el nivell de significació del
contrast, que en el nostre cas és sempre igual a 0.1. Quan el p-valor és superior a 0.1, es
considera que les poblacions no són diferents en el seu comportament. En el cas que el p-valor
sigui inferior a 0.1, es considera que les poblacions es comporten de manera clarament diferent.

Per facilitar la lectura del treball, hem marcat les respostes esbiaixades de color vermell, les
indiferents de color blau i les correcte de color verd. Aquest codi de colors s’ha seguit en totes les
preguntes menys en la 1, que no hi ha resposta esbiaixada sinó heurística.

4.1 Representativitat
L’heurístic de la representativitat es basa en relacionar conceptes considerant que tenen
una relació causa-efecte o que pertanyen al mateix grup degut a la similitud aparent
entre ells.
En la nostra enquesta, hem dissenyat una pregunta que pretén comprovar que els
individus fan ús d’aquest heurístic:

9

Per veure detalls estadístics sobre el contrast, consulteu l’apartat 5.2.
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Pregunta 1:
Suposa que saps d’un home que es diu Joan. Els que el coneixen el descriuen com una
persona tímida i reservada, molt servicial però amb poc contacte amb la gent i poc interès
pel món real. A més, és un maniàtic de l’ordre i molt detallista.

Dels següents oficis, quin creus que és més probable que tingui en Joan?

a) Comercial
b) Pagès
c) Bibliotecari
d) No es pot determinar amb l’ informació donada.

En aquesta pregunta es descriu a en Joan seguint l’estereotip d’un bibliotecari i s’espera
que la gent ho relacioni amb el seu ofici. D’aquesta manera, no es té en compte que hi ha
molts més pagesos que bibliotecaris. Dit d’altra manera, no es tenen en compte
freqüències anteriors quan s’afegeix informació inútil però que s’associa amb alguna cosa.

Resultats obtinguts en l’enquesta:

TAULA 1:

REPRESENTATIVITAT

TOTAL

Resposta

Resposta

Resposta

Resposta

Heurística (C)

Correcta (D)

Indiferent (B)

Correcte (A)

TOTAL

110

66

34

7

3

Humanitats

55

38

13

4

0

ECO/ADE

55

28

21

3

3

GRÀFIC I: REPRESENTATIVITAT

Resposta Heurística
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En aquesta pregunta, la resposta que diu que en Joan és comercial és, de fet, molt
encertada perquè té en compte les freqüències reals de les professions alhora de
determinar la professió d’en Joan.

Podem veure en els resultats que gran part dels enquestats han respòs seguint l’heurístic
de la representativitat. No obstant, es veu clarament que els estudiants d’Humanitats
responen més freqüentment fent ús de l’heurístic, en comparació amb els estudiants
d’ECO/ADE.

En aquest cas, el p-valor és 0,0477, inferior a 0,1. Com hem comentat anteriorment, això
implica que hi ha diferències entre les poblacions, és a dir, que el fet de pertànyer a una
carrera o altre fa que es faci servir més l’heurístic o menys. En aquest cas, els estudiants
d’Humanitats fan servir més l’heurístic que els estudiants d’ECO/ADE.

Seguidament, analitzarem els biaixos que es cometen més sovint en aplicar l’heurístic de
la Representativitat. Aquests biaixos provoquen que, com veurem, es donin respostes
incorrectes sistemàticament.

4.1.1 Insensibilitat a probabilitats de resultats anteriors

Sovint utilitzem probabilitats prèvies correctament quan no disposem d’altre informació.
En absència d’una descripció individual d’un subjecte, el categoritzem en una categoria o
altre depenent de la proporció d’individus de cada categoria, és a dir, fent servir les
probabilitats prèvies. Ara bé, quan disposem d’una descripció del individu, tendim a
ignorar les probabilitats prèvies i a utilitzar la nova informació tot i que no sigui rellevant.

La pregunta corresponent a aquest biaix en la nostra enquesta és la següent:

Pregunta 2:
En una habitació molt gran hi ha 70 advocats i 30 enginyers. L’Omar és un noi ros de 32
anys. Està casat amb una dona i té una filla. Condueix un BMW negre i sempre porta
molts papers a la maleta. A més, acostuma a perdre els bolígrafs, li agraden els ChupaChups i col·lecciona maquetes de trens.
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Què és més probable que sigui l’Omar?

a) Un advocat
b) Un enginyer
c) No es pot estimar amb la informació donada.

En aquesta pregunta, en afegir informació addicional, les persones tendeixen a ignorar
les probabilitats prèvies. Per això, la resposta més freqüent seria la “b”, mentre que la
resposta correcta és la “a”, perquè la única informació útil és la freqüència de resultats
anteriors, 70 advocats i 30 enginyers. Així doncs, comprovem que els resultats anteriors
s’obvien quan afegim informació innecessària.

Resultats obtinguts en l’enquesta:

TAULA 2: INSENSIBILITAT A PROBABILITATS DE RESULTATS ANTERIORS

TOTAL

Resposta

Resposta

Resposta

Correcta (A)

Indiferent (C)

Esbiaixada (B)

TOTAL

110

54

29

27

Humanitats

55

22

16

17

ECO/ADE

55

32

13

10

GRÀFIC 2: INSENSIBILITAT A PROBABILITATS DE RESULTATS ANTERIORS

Veiem, a partir dels resultats, que un 25% dels enquestats han considerat correcte l’opció
de que l’Omar sigui enginyer perquè han relacionat les maquetes de trens amb ser
enginyer, donant una resposta esbiaixada. Destaca també veure que un 26% dels
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enquestats no han trobat important ni les probabilitats prèvies ni la informació irrellevant
afegida.

Si comprarem les dues poblacions s’observa que els estudiants d’ECO/ADE tendeixen a
contestar millor ja que hi ha un percentatge més elevat de respostes correctes. A més, a
través del càlcul del p-valor, que és 0’09873, veiem que hi ha diferències entre poblacions.
Per tant, novament els estudiants d’ECO/ADE cometen menys biaixos que els estudiants
d’Humanitats.

4.1.2. Insensibilitat al tamany de la mostra
A l’hora de fer servir l’heurístic de la Representativitat per aproximar un paràmetre, la
majoria de gent no té en compte el tamany relatiu de la mostra respecte a la població en
els casos on aquest és rellevant. Per exemple, quan s’ha de determinar el número de
casos que es desvien de la mitjana, el tamany de la mostra és important, ja que en les
mostres grans les desviacions respecte a la mitjana es redueixen.

Per comprovar aquest biaix, la pregunta realitzada en l’enquesta és la següent:

Pregunta 3:
Suposa que una ciutat disposa de dos hospitals. En l’hospital més gran neixen
aproximadament uns 100 nadons cada dia i en el petit en neixen uns 10. Tot i que, a llarg
termini, la proporció de nens nascuts és molt propera al 50%, la proporció real en cada un
dels hospitals pot ser en un dia concret major o menor que el 50%.

Al final de l’any, quin dels dos hospitals creus que tindrà el major nombre de dies en els
que més del 60% dels naixements hagi estat de nens?

a)

L’hospital gran

b)

L’hospital petit

c)

Cap. El nombre de dies serà aproximadament el mateix.
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En aquesta pregunta, l’heurístic de Representativitat fa pensar que, com hi ha dos
hospitals, un de gran i un de petit, és més probable que a l’hospital gran hi hagi un major
nombre de dies en els que més del 60% dels naixements siguin nens. També és molt
possible que la gent esperi que el nombre de dies sigui aproximadament el mateix en els
dos hospitals perquè la probabilitat de nen o nena és la mateixa.

Ambdues respostes, “a” i “c”, mostren com es produeix aquest biaix a la insensibilitat del
tamany de la mostra. No es té en compte que en l’hospital petit, en ser una mostra més
petita de la població, és més probable que el resultat es desviï més de la mitjana.

Resultats obtinguts en l’enquesta:

TAULA 3: INSENSIBILITAT AL TAMANY DE LA MOSTRA

TOTAL

Resposta

Resposta

Resposta

Esbiaixada (A)

Esbiaixada (C)

Correcta (B)

TOTAL

109

35

62

12

Humanitats

55

24

25

6

ECO/ADE

55

11

38

6

GRÀFIC 3: INSENSIBILITAT AL TAMANY DE LA MOSTRA

En aquests resultats sorprèn que els alumnes d’ECO/ADE, que han estudiat estadística,
han comès el biaix en la mateixa proporció que els alumnes d’Humanitats. De fet, la
majoria d’enquestats, un 56 %, no han donat cap importància al tamany de la mostra.

Pel que fa a les diferències entre poblacions, el valor p és de 0,7597, molt més gran que
0,1. Per tant, es confirma que no hi ha diferències entre poblacions. Els estudiants
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d’Humanitats cometen els mateixos biaixos en aquesta pregunta que els estudiants
d’ECO/ADE.

4.1.3. Concepcions errònies de l’atzar

Sovint els individus conceben l’atzar com un procés que es corregeix a ell mateix, on
cada desviació genera una altra desviació oposada, destinada a compensar-la i tornar a
l’equilibri. En realitat, l’atzar no es corregeix, sinó que els seus resultats sumats
simplement tendeixen a neutralitzar-se.

Per comprovar aquest biaix hem realitzat dues preguntes. La primera pregunta és:

Pregunta 4:
Quina de les següents combinacions creus que és més probable en tirar una moneda
equilibrada (sense trucar) sis vegades seguides?

a) C – X – C – X – C – X
b) C – C – C – X – X – X
c) C – C – C – C – C – C
d) Només les dues primeres series són igualment probables.
e) Les tres primeres series són igualment probables.
En aquesta pregunta, es tendirà a pensar que la seqüència més probable és la que mostri
que la moneda està equilibrada, sense tenir en compte que cada tirada representa un cas
independent amb una probabilitat del 50% per la cara i 50% per la creu. Per tant, la única
resposta correcta és la “e”.
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Resultats obtinguts en l’enquesta:

TAULA 4: CONCEPCIONS ERRÒNIES DE L’ATZAR I

Resposta

Resposta

Resposta

Resposta

Resposta

Esbiaixada(D)

Correcta(E)

Indiferent(C)

Esbiaixada(B)

Esbiaixada(A)

TOTAL
TOTAL

110

23

68

1

3

15

Humanitats

55

17

23

1

3

11

ECO/ADE

55

6

45

0

0

4

GRÀFIC 4: CONCEPCIONS ERRÒNIES DE L’ATZAR I

En aquesta pregunta hi ha força diferències entre les dues mostres: un 56% dels
estudiants d’Humanitats responen de forma esbiaixada mentre que només un 18% dels
alumnes d’ECO/ADE ho han fet. Una possible explicació d’aquesta forta diferència és que
els estudiants d’ECO/ADE cursen assignatures d’Estadística i Probabilitat.

A més, si calculem el p-valor ens dóna 5,599e-05, que és un número molt més petit que
el nivell de significació. Per tant, hi ha diferències entre les poblacions.

La segona pregunta referent a aquest mateix biaix és la següent:
Pregunta 5:
Suposem que tenim la sèrie

C–X–X–X–X–X–X–X

i tornem a tirar la moneda.

Què és més probable que surti?
a) Cara
b) Creu
c) Ambdues opcions tenen la mateixa probabilitat
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Seguint l’explicació de la pregunta anterior, la gent esperarà que la següent tirada sigui
cara perquè la seqüència aparentment estigui equilibrada, sense tenir en compte la
independència de cada tirada. Així doncs, la resposta correcta és la “c”.
Resultats obtinguts en l’enquesta:
TAULA 5: CONCEPCIONS ERRÒNIES DE L’ATZAR II

TOTAL

Resposta

Resposta

Resposta

Esbiaixada (A)

Correcta (C)

Indiferent (B)

TOTAL

110

6

95

9

Humanitats

55

6

42

7

ECO/ADE

55

0

53

2

GRÀFIC 5: CONCEPCIONS ERRÒNIES DE L’ATZAR II

En aquesta pregunta, ens ha sorprès que, a diferència de la pregunta anterior, els
alumnes d’Humanitats han tingut un resultat molt semblant al dels alumnes d’ECO/ADE.
Ara bé, cal destacar, com a curiositat, que alguns alumnes d’Economia o ADE ens van
preguntar si s’havia de suposar que la moneda estava equilibrada i això podria explicar el
fet de que alguns enquestats respongués creu.

Calculant el p-valor obtenim 0,02558, inferior a 0,1. Per tant, hi ha diferències entre les
poblacions.

4.1.4 Conceptes erronis sobre la regressió
Normalment els resultats tendeixen a la mitjana, és a dir, si fent un experiment un
individu obté una puntuació més alta que la seva pròpia mitjana, el més normal és que
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en el següent experiment obtingui una puntuació inferior a la seva pròpia mitjana. Si
s’ignora aquest fenomen, es produeixen errors de predicció.

La pregunta que hem realitzat per comprovar aquest biaix és:

Pregunta 6:
Se sap que, en els camps d’entrenament per a pilots d’avió, un mal intent d’aterratge
sovint va seguit d’un bon intent per part del mateix pilot i viceversa. Els pilots són
felicitats després de cada bon aterratge i són criticats després d’un de dolent.
Creus que, en el cas explicat, les felicitacions provoca que els pilots es confiin i fallin?
a) Si.
b) No.
Resultats obtinguts en l’enquesta:
TAULA 6: CONCEPTES

ERRONIS SOBRE LA REGRESSIÓ I

TOTAL

Resposta Esbiaixada (A)

Resposta Correcta (B)

TOTAL

110

27

83

Humanitats

55

17

38

ECO/ADE

55

10

45

GRÀFIC 6: CONCEPTES

ERRONIS SOBRE LA REGRESSIÓ I

Veient els gràfics, s’observa que la majoria d’estudiants de les dues carreres han
contestat correctament. De fet, sembla ser que els estudiants d’Humanitats han comès
més biaixos, però aquests resultats no són suficients per dir que ambdues poblacions són
diferents, tal i com mostra el p-valor que és 0,1837, superior a 0,1.
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Pregunta 7:
Creus que les crítiques són la causa de resultats millors després d’un de dolent?
a) Si.
b) No.

En aquestes dues preguntes sembla que les felicitacions i les crítiques tinguin un efecte
decisiu sobre la següent prova del pilot, fent-lo empitjorar o millorar l’aterratge. No
obstant, no es té en compte que és un simple cas de regressió a la mitjana. Per tant, es
comet el biaix en no considerar aquest fenomen i sobreestimar l’efecte dels comentaris
dels instructors de vol, responent en ambdues la “a”.

Resultats obtinguts en l’enquesta:

TAULA 7: CONCEPTES

ERRONIS SOBRE LA REGRESSIÓ II

TOTAL

Resposta Esbiaixada (A)

Resposta Correcta (B)

TOTAL

110

61

49

Humanitats

55

34

21

ECO/ADE

55

27

28

GRÀFIC 7: CONCEPTES

ERRONIS SOBRE LA REGRESSIÓ II

A partir dels resultats podem veure que hi ha un gran percentatge de respostes
esbiaixades en els dos grups. A més, les diferències entre ells són suficients per dir que
les poblacions també ho són. Concretament s’obté un p-valor de 0,2497, superior a 0,1.
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Aquesta pregunta ens ha cridat molt l’atenció, ja que esperàvem trobar uns resultats
similars entre la pregunta 6 i 7, ja que feien referència al mateix biaix. No obstant, els
resultats han estat marcadament diferents per els dos grups.

4.1.5 Utilització d’informació no diagnostica en una decisió
Un altre biaix en l’heurístic de la representativitat es comet sovint quan s’utilitza
informació que no és rellevant per prendre una decisió i això fa que aquesta es prengui
de manera equivocada.

La pregunta dissenyada per detectar aquest biaix en concret és:

Pregunta 8:
Suposa que existeixen dues empreses: A i B. Els treballadors de la empresa A consideren
que el clima de treball és adequat i que les instal·lacions són netes, ordenades i els
lavabos fan molt bona olor. En canvi, els treballadors de la empresa B consideren que el
clima de treball és inadequat i que totes les instal·lacions són un desastre.

Llavors, què creus que és més probable?
a) La empresa A té beneficis per sobre de la mitja nacional però la B en té per sota.
b) La empresa A té beneficis per sota de la mitja nacional però la B en té per sobre.
c) La empresa A i la empresa B tenen beneficis propers a la mitja nacional.

En aquest cas, la gent tendeix a utilitzar la informació aportada pels treballadors com a
eina per determinar si els beneficis de les empreses estan per sobre o per sota de la
mitjana nacional. Aquesta informació, però, no és rellevant, fet que fa que s’esculli la
resposta “a” quan de fet la resposta correcta és la “c”, que seria la resposta triada si no es
disposés de cap informació.
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Resultats obtinguts en l’enquesta:

TAULA 8: UTILITZACIÓ D’INFORMACIÓ NO DIAGNOSTICA EN UNA DECISIÓ

TOTAL

Resp. Esbiaixada (A)

Resp. Correcta (C)

Resp. Indiferent (B)

TOTAL

110

70

37

3

Humanitats

55

41

12

2

ECO/ADE

55

29

25

1

GRÀFIC 8: UTILITZACIÓ D’INFORMACIÓ NO DIAGNOSTICA EN UNA DECISIÓ

A través del gràfic podem veure que tant els estudiants d’ECO/ADE com els estudiants
d’Humanitats han comès molts biaixos en aquesta pregunta. No obstant, els segons han
respost de manera més esbiaixada que els primers. De fet, a través del valor p, que és
0,01784, inferior a 0,1, verifiquem que hi ha diferències entre les poblacions.

4.1.6 Insensibilitat a la predictibilitat
Es produeix aquest biaix quan la gent utilitza informació del passat per predir fets en el
futur sense tenir en compte si les circumstàncies hauran canviat.

En aquest cas, les preguntes fetes per detectar el biaix són aquestes:

Pregunta 9:
Suposa que existeix una persona que es diu Abdul. L’Abdul estudia a la UPF. Va a totes les
classes i a tots els seminaris, encara que no hi participa molt perquè li fa una mica de
vergonya. Porta les assignatures al dia però a l’hora d’estudiar pels exàmens finals, no
s’organitza bé i sovint es queda sense temps per estudiar tot el temari.
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Amb la descripció donada, creus que les notes de l’Abdul d’aquest trimestre seran de:

a) Excel·lent (del 9 al 10)
b) Notable (del 7 al 9)
c) Aprovat (del 5 al 7)
d) No es pot estimar amb la informació donada.

Sabent el comportament de l’Abdul a 1r curs que es dóna a la pregunta anterior, creus
que les notes de 4t de carrera seran, de mitjana?

a) Excel·lent (del 9 al 10)
b) Notable (del 7 al 9)
c) Aprovat (del 5 al 7)
d) No es pot estimar amb la informació donada.

La idea d’aquestes dues preguntes és veure si la gent escull la mateixa resposta en
ambdues, fent servir la informació del passat per predir el futur sense tenir en compte si
l’Abdul ha canviat o no el seu comportament amb el pas dels anys. Per això, en la primera
pregunta, totes les respostes són correctes, ja que de fet, l’únic interessant és comparar
els resultats. En la segona pregunta la única resposta correcta és la “d” perquè amb la
informació disponible és impossible saber quina serà la mitjana de l’Abdul a 4t.

Resultats obtinguts en l’enquesta:

TAULA 9: INSENSIBILITAT A LA PREDICTIBILITAT

TOTAL

Resposta Esbiaixada

Resposta Indiferent

Resposta

(coincideix)

(no coincideix)

Correcta (D)

TOTAL

110

61

25

24

Humanitats

55

32

14

9

ECO/ADE

55

29

11

15
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GRÀFIC 9: INSENSIBILITAT A LA PREDICTIBILITAT

En aquest dos gràfics veiem que en general, un 55 % dels enquestats fan servir
informació present per predir estats futurs, tant en Humanitats com en ECO/ADE. A més
podem veure també en el gràfic que la diferència entre poblacions no és gaire
significativa. Ho podem confirmar a través del p-valor, que és 0,3167, superior a 0,1. Per
tant, no hi ha diferències entre poblacions.
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4.2 L’heurístic de la Disponibilitat
L’heurístic de la disponibilitat ens permet estimar el tamany d’un grup o la freqüència
d’un cas a partir la facilitat de concebre’l.

4.2.1 Biaixos deguts al retorn dels casos10
De vegades estimem el tamany d’un grup en funció dels casos que nosaltres coneixem
d’aquell grup. Per tant, el tamany dels grups amb casos que es recorden fàcilment es
tendeix a sobreestimar.

En aquest cas, la pregunta consisteix en una llista de noms de personalitats famoses.
Hem realitzat dues versions d’enquesta, A i B. En la versió A, hi ha més noms de dones
que d’homes, però els homes són més coneguts. Això porta a respondre que hi ha més
homes perquè es recorden més fàcilment, tot i que, la resposta correcta és que hi ha
més dones. En la versió B, passa just el contrari; hi ha més noms d’homes, però les dones
són més famoses.

Les dues llistes són:

Versió A: Karlos Arguiñano, Ronaldinho, Brad Pitt, Andrea Corr, Valerie Tasso, Richard
Gere, Isabel Coixet, David Bisbal, Katherine Neville, Pep Guardiola, Maria del Mar Boned,
Jesús Vázquez, Carme Ruscalleda, Julio Iglesias, Jennifer Beals, Amaia Montero, Marie
Curie, Marta Farrussola, Rafa Nadal, Edith Piaff, Robbie Williams.

Versió B: Jennifer Anniston, Jaime de Marichalar, Xavier Sala Martín, Julia Roberts,
Carme Chacón, Rowan Atkinson, Jaume Matas, Montserrat Caballé, Ben Stiller, Jaume
Basté, Angelina Jolie, Craig David, Penélope Cruz, Bertin Osborne, Shakira, Ion Gonzalez,
Hilary Clinton, Mahatma Gandhi, Belen Esteban, la Pantoja, Joan Puigcercos.

10

Traducció pròpia de “Biases due to the retrievability of instances”
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Pregunta 10:
Creus que hi ha?11
a) Més homes que dones.
b) Més dones que homes.

Resultats obtinguts en l’enquesta:

TAULA

10: BIAIXOS DEGUTS AL RETORN DELS CASOS

TOTAL

Resposta Correcta

Resposta Esbiaixada

TOTAL

110

53

57

Humanitats

55

25

30

ECO/ADE

55

28

27

GRÀFIC 10: BIAIXOS DEGUTS AL RETORN DELS CASOS

Veiem que hi ha algunes diferències entre les dues poblacions: un 55% dels estudiants
d’Humanitats que han contestat la resposta esbiaixada, en canvi, la mateixa resposta ha
estat contestada per un 49% dels estudiants d’ECO/ADE. Tot i així, els resultats no són
suficientment diferents per dir que les pobalcions també ho són. El p-valor ens permet
comprovar això ja que és un 0,2522, que és més que 0.1.

11

En aquest cas la resposta correcta no està marcada ja que depèn de la versió.
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4.2.2 Biaixos degut a l’efectivitat d’una recerca

Un biaix molt característic de l’heurístic de la Disponibilitat és el que es comet quan, a
l’hora d’estimar la freqüència dels casos d’un grup, ens guiem pels casos que ens són
més fàcils de detectar, tot i que no es correspongui amb la freqüència real.

Per identificar aquest biaix el que hem fet és redactar un text en el que els enquestats
han de valorar si hi ha més paraules que comencen amb “r” o que tenen “r” en tercera
posició. Concretament, es demanava el següent:

Pregunta 11:
Llegeix el següent text fixant-te en les paraules que tenen la lletra “r”:

Una vegada hi havia una rata que es deia Carme que volia anar a un
restaurant a menjar formatge. La seva àvia li va recomanar que anés amb
piragua pel riu. Baixant baixant, es va trobar al senyor rinoceront, l’animal més
ric de tot el bosc. Després de mirar-se fixament, van parlar una estona. Al senyor
rinoceront li preocupava molt la mort, ja que era molt vell; aquest cercava un
hereu, per quedar-se amb la seva immensa torre i el seu luxós restaurant. En
resposta, el petit animaló el va convèncer de que ella era, en realitat, la millor per
heretar-ho tot.
Què creus que hi ha?
a) Més paraules que comencen amb “r”.
b) Més paraules que tenen la “r” en la tercera posició.

Com és més fàcil identificar les lletres en primera posició que les que es troben en tercera,
l’enquestat tendirà a dir que hi ha més “r” en primera posició. No obstant, en el text
anterior hi ha una paraula més amb “r” en tercera posició. Per tant, la resposta correcta
és la “a”.

30

“Ens falla la intuïció?”

Resultats obtinguts en l’enquesta:

TAULA

11: BIAIXOS DEGUT A L’EFECTIVITAT D’UNA RECERCA

TOTAL

Resposta Esbiaixada (A)

Resposta Correcta (B)

TOTAL

110

51

59

Humanitats

55

32

23

ECO/ADE

55

19

36

GRÀFIC 11: BIAIXOS DEGUT A L’EFECTIVITAT D’UNA RECERCA

En els gràfics podem veure grans diferències entre les dues poblacions. Concretament un
58 % dels estudiants d’Humanitats han contestat esbiaixadament, mentre que només un
35 % ho han fet en el cas d’estudiants d’ECO/ADE. Aixó permet assegurar que hi ha
diferència també entre les poblacions, donat que el p-valor en aquest cas és de 0,02177.

4.2.3 Biaixos d’imaginabilitat12

Aquest biaix es comet quan estimem la freqüència dels casos d’un grup en funció dels
casos que som capaços d’imaginar, encara que no tingui a veure amb la freqüència real.

La pregunta corresponent és:

Pregunta 12:
Considerem un grup de 10 persones que formen subgrups de 2 o 8 membres. Quantes
diferents combinacions de subgrups de 2 o 8 membres es poden fer?

12

Traducció pròpia de “Bias due to imaginability”.

31

“Ens falla la intuïció?”

a) Hi ha més combinacions possibles si es formen comitès de 2 individus.
b) Hi ha més combinacions possibles si es formen comitès de 8 individus.
c) Hi ha les mateixes combinacions possibles.

En aquest cas, com és més fàcil fer grups de dos, es tendeix a pensar que el nombre de
combinacions és superior. Tot i així, si es calcula matemàticament, el nombre de
combinacions és el mateix. Per tant, la resposta correcta és la “c”.

Resultats obtinguts en l’enquesta:

TAULA

12: BIAIXOS D’IMAGINABILITAT

TOTAL

Resposta

Resposta

Resposta

Esbiaixada (A)

Correcta (C)

Indiferent (B)

TOTAL

110

55

43

12

Humanitats

55

36

14

5

ECO/ADE

55

19

29

7

GRÀFIC 12: BIAIXOS D’IMAGINABILITAT

En aquesta pregunta, hi ha hagut gran diferència en els resultats de les dues mostres. Els
estudiants d’Humanitats tenen un percentatge de respostes correctes molt menor al dels
estudiants d’ECO/ADE. El valor p, que és 0,002453, ens demostra una vegada més que les
resultats obtingut per a les dues poblacions són estadísticament diferents.
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4.3 L’heurístic d’Ajust i Anclatge.13
L’heurístic d’ajust i anclatge serveix per estimar un valor a partir de la informació que es
té com a punt de partida del problema.

4.3.1 Ajust insuficient14

Aquest biaix en concret, es comet quan els resultats d’estimacions de valors fets a partir
d’aquest heurístic, depenen de la informació que es dóna com a punt de partida.

En aquest cas, era particularment interessant comparar les estimacions fetes per dos
grups als que es donava un punt de partida diferent per al problema. Concretament, se’ls
demanava calcular aproximadament, sense ajuda de calculadores, el valor d’una
multiplicació, canviant l’ordre dels números multiplicats en les dues versions de
l’enquesta.

En particular, la versió A de l’enquesta començava multiplicant els valors més baixos per
acabar amb els valors més alts. D’altra banda, l’enquesta B era al revés, començava
multplicant els valors més alts i acabava amb els més baixos.

En aquest cas concret, és d’esperar que el canvi de plantejament del problema porti a
estimacions clarament diferents (esbiaixades). Les estimacions fetes per a la
multiplicació de la versió A haurien de donar uns valors més baixos que els de la versió B,
tot i que el valor exacte de les dues multiplicacions és el mateix.

Les preguntes dissenyades per a aquest biaix en cada versió són:

Pregunta 14:
Fes, mentalment, el càlcul aproximat en 5 segons de:

Versió A: 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 =
13
14

Traducció pròpia de “adjustment and anchoring”
Traducció pròpia de “insufficient adjustment”
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Versió B: 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 =

Com que en tan poc temps fer el càlcul mental exacte és impossible, la gent intenta fer
un càlcul aproximat donant més importància a les primeres multiplicacions, i estimant el
resultat de les últimes. D’aquesta manera, es tendeix a sobreestimar o subestimar el
resultat correcte en funció dels primers números. Concretament, en el primer cas, la gent
sobreestimarà el resultat i en el segon la gent el subestimarà. El resultat exacte de les
dues multiplicacions és 40.320.

En aquesta pregunta no hem fet servir els resultats obtinguts en les enquestes per greus
problemes que hem descrit a l’apartat “Dificultats”. Pels mateixos motius, tampoc s’han
pogut comparar els resultats entre les mostres.

4.3.2. Biaixos en l’avaluació de successos conjunts i disjunts15

Aquest biaix es comet quan, a l’hora d’avaluar successos, es creu més probable
l’aparició d’aquests de forma conjunta i no pas disjunta. D’aquesta manera, es
sobreestima la freqüència de successos conjunts i es subestima la de successos
disjunts.

En aquest cas, la pregunta formulada és:

Pregunta 15:
Quina d’aquestes tres opcions és més probable?

a) Obtenir una bola vermella d’un sac on hi ha 20 boles vermelles i 20 boles
blanques.
b) Obtenir 7 boles vermelles d’un sac on hi ha 90 boles vermelles i 10 blanques.
(Cada bola que agafes la tornes a posar al sac pel següent intent).
c) Obtenir com a mínim una bola vermella en 7 intents d’un sac amb 90 boles
blanques i 10 boles vermelles. (Cada bola que agafes la tornes a posar al sac pel
següent intent).
15

Traducció pròpia de “biases in the evaluation of conjuctive and disjuntive events”
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La gent tendirà, naturalment, a respondre que el cas de successos conjunts, és a dir, la
resposta “b”, és el més probable. No obstant, estadísticament té un 48% de probabilitat,
que és menys que l’opció “a”, que té un 50%. A més, també es pot observar que es
prefereix el cas simple, ”a”, en comptes del cas disjunt, on la probabilitat és del 52 %.
Comprovem així, que la gent tendeix a sobreestimar els casos conjunts i a subestimar els
disjunts.

Resultats obtinguts en l’enquesta:

TAULA

13: BIAIXOS EN L’AVALUACIÓ DE SUCCESSOS CONJUNTS I DISJUNTS

TOTAL

Resposta

Resposta

Resposta Correcta

Indiferent (A)

Esbiaixada (B)

(C)

TOTAL

110

22

59

29

Humanitats

55

12

32

11

ECO/ADE

55

10

27

18

GRÀFIC 13: BIAIXOS EN L’AVALUACIÓ DE SUCCESSOS CONJUNTS I DISJUNTS

Observant els resultats, que en aquest cas no són gens sorprenents, una dels enquestats
han respòs de forma esbiaixada. A més, no es poden detectar diferències clares entre les
poblacions, que donen un p-valor de 0,2257 en el seu contrast.
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4.3.3 Efecte de consideració dels costos enfonsats

A l’hora de prendre decisions, només s’han de tenir en compte els factors que són
rellevants en el moment de la decisió. És per això que es comet un biaix quan es decideix
considerant costos anteriors no recuperables, és a dir, costos enfonsats.

La pregunta que correspon a aquest cas és:

Pregunta 15:
Imagina que l’Anna ha comprat una entrada per anar a un concert de música i li ha costat
35 euros. El dia del concert comença a ploure molt i Anna no suporta la pluja. Si fossis
l’Anna, què faries?

a) Vas al concert perquè ja has pagat els 35 euros.
b) No vas al concert perquè no t’agrada la pluja.
c) Vas al concert perquè t’agrada el grup.

En aquest cas, la gent tendeix a escollir la resposta “a”, tenint en compte un cost anterior
que ja no es por recuperar, en comptes de considerar només el factor rellevant en el
moment de prendre la decisió. Per tant, és igual de racional respondre l’opció “b” o “c”.

Resultats obtinguts en l’enquesta:

TAULA

14: EFECTE DE CONSIDERACIÓ DELS COSTOS ENFONSATS

TOTAL

Resposta Correcta

Resposta

Resposta Correcta

(C)

Esbiaixada (A)

(B)

TOTAL

110

59

32

19

Humanitats

55

32

18

5

ECO/ADE

55

27

14

14
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GRÀFIC 14: EFECTE DE CONSIDERACIÓ DELS COSTOS ENFONSATS

En aquesta pregunta es veu com el biaix s’ha comès en una percentatge petit dels
casos, només un 29%. En el cas dels estudiants d’Economia i ADE, és
comprensible perquè s’ha estudiat molt al llarg de tota la carrera. Observant el pvalor, que és de 0,5288, no podem afirmar que hi ha diferències significatives entre les
dues poblacions.
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5. Indicador de Propensió als Biaixos en els Procediments
Heurístics
Amb els resultats obtinguts a les enquestes hem elaborat un Indicador de Propensió als Biaixos
en els Procediments heurístics. Aquest indicador pretèn contabilitatzar el número d’errors que
comet cada persona que ha realitzat l’enquesta, per després fer la mitja dels errors comesos pels
estudiants d’Humanitats i d’ECO/ADE. D’aquesta manera, posteriorment, realitzarem tots els
contrastos d’hipòtesis. La distribució dels errors pot ser representada pel següent gràfic de barres:

GRÀFIC X: INDICADOR DE PROPENSIÓ ALS BIAIXOS EN ELS PROCEDIMENTS HEURÍSTICS

Estudis

30
25

%

20
Humanitats

15

ECO/ADE
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5
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8

9

10 11 12 13 14

# Errors
En aquest gràfic de barres es pot veure el percentatge d’individus que han comès un determinat
nombre d’errors distingint entre estudiants d’Humanitats i estudiants d’ECO/ADE. Per exemple:
un 5%, aproximadament, dels estudiants d’Humanitats han comès 12 errors, mentre que cap
estudiant d’ECO/ADE ha comès el mateix nombre d’errors.
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6. Contrastos d’hipòtesis

6.1. Contrast d’hipòtesis sobre la diferència de poblacions
A partir de l’Indicador d’errors hem pogut calcular la proporció d’alumnes que cometen
biaixos en l’ús dels procediments heurístics.

La nostra hipòtesis inicial és que la proporció d’errors dels alumnes de quart d’ECO/ADE
és igual que la proporció d’errors dels alumnes de quart d’Humanitats. En cas contrari, la
nostra hipòtesis alternativa és que les proporcions d’errors són diferents entre les dues
poblacions. És a dir:

H 0 : pae = ph
H1 : pae ≠ ph

Es tracta d’un contrast entre dues poblacions, amb mostres independents i variància
desconeguda. Les dades obtingudes a través del nostre anàlisi són:

)
pae =

255 errors
≅ 0,3312
770 preguntes

)
pae =

372 errors
≅ 0,4831
770 preguntes

Com que la variància és desconeguda la estimem a partir de l’expressió següent:

pˆ 0 =

nae ∗ pˆ ae + nh ∗ pˆ h 55 ∗ 0,3312 + 55 ∗ 0,4831
=
= 0,40715
nae + nh
55 + 55

Finalment, apliquem l’estadístic Z per trobar el valor de la discrepància i obtenim:

t=

)
( pae − pˆ h ) − ( pae − ph )
(0,3312 − 0,4831) − 0
=
= −1,621854357
0,0937
p0 (1 − p0 ) p0 (1 − p0 )
+
nae
nh
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Un cop trobat el valor de la discrepància i tenint en compte que el nivell de significació és
del 10%, obtenim que no es verifica la hipòtesis nul·la i que, per tant, hi ha diferències
entre les dues poblacions. Gràficament:

IL·LUSTRACIÓ 1: CONTRAST D’HIPÒTESIS SOBRE LA DIFERÈNCIA DE POBLACIONS

6.2. Contrast d’hipòtesis sobre independència de variables
En cadascuna de les preguntes de l’enquesta, que feien referència a un biaix concret,
hem volgut saber si hi havia independència entre contestar correctament o de forma
esbiaixada i pertànyer a una de les dues carreres analitzades. Per això ens hem formulat
les següents hipòtesis:

H 0 : Hi ha independència entre les variables.

H1 : No hi ha independència entre les variables.
Per saber si la hipòtesis nul·la es verifica o no, hem introduït les taules de contingència
corresponents a cada pregunta al programa R. D’aquesta manera, hem obtingut els
valors p i els hem comparat amb el nivell de significació, que, tal com hem dit, és α =
10%.
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Hem resumit els resultats en la següent taula16:

Preguntes

P-valor

Pregunta 1

0,0477

P < α  Rebutgem H 0  No hi ha independència

Pregunta 2

0,09873

P < α  Rebutgem H 0  No hi ha independència

Pregunta 3

0,7597

P > α  Acceptem H 0  Hi ha independència

Pregunta 4

5,599e-05

P < α  Rebutgem H 0  No hi ha independència

Pregunta 5

0,02558

P < α  Rebutgem H 0  No hi ha independència

Pregunta 6

0,1837

P > α  Acceptem H 0  Hi ha independència

Pregunta 7

0,2497

P > α  Acceptem H 0  Hi ha independència

Pregunta 8

0,01784

P < α  Rebutgem H 0  No hi ha independència

Pregunta 10

0,3167

P > α  Acceptem H 0  Hi ha independència

Pregunta 11

0,2522

P > α  Acceptem H 0  Hi ha independència

Pregunta 12

0,02177

P < α  Rebutgem H 0  No hi ha independència

Pregunta 13

0,002453

P < α  Rebutgem H 0  No hi ha independència

Pregunta 15

0,2257

P > α  Acceptem H 0  Hi ha independència

Pregunta 16

0,5288

P > α  Acceptem H 0  Hi ha independència

Veiem que la quantitat de preguntes on hi ha independència és la mateixa que en les que
no hi ha independència. Aquest anàlisi ens permet veure en quins biaixos els estudiants
d’una determinada carrera incorren més.

Els estudiants d’Economia i d’Administració i Direcció d’Empreses tendeixen a contestar
millor les preguntes on hi ha càlculs probabilístics, ja que aquest temari és molt estudiat
durant la carrera. En canvi, els estudiants d’Humanitats contesten més intuïtivament i
fallen.

També contesten millor, els d’ECO/ADE, les preguntes referides a l’àmbit de l’empresa,
és a dir, saben per exemple que els beneficis de la empresa no depenen del benestar dels
16

Veure els procediments de càlcul amb R a “Annexes”
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treballadors; així com la selecció òptima de les dades, sense deixar-se influenciar per la
informació irrellevant.

6.3. Contrastos per gènere
Ens ha semblat interessant analitzar si hi havia diferències entre el número de biaixos
comesos i el sexe.

TAULES 15 I 16: CONTRASTOS PER GÈNERE

HUMANITATS

Nº d’errors

Preguntes totals

Proporció d’errors

Dones

230

504

0,4563

Homes

142

266

0,5338

ECO/ADE

Nº d’errors

Preguntes totals

Proporció d’errors

Dones

167

504

0,3313

Homes

88

266

0,3308

GRÀFICS 15 I 16: CONTRASTOS PER GÈNERE

ECO/ADE

50%

50%

Homes

Dones

Aquests gràfics ens informen que de cada 100 errors comesos, en el cas d’Humanitats, 46
els fan les dones i 54 els fan els homes i, en el cas d’Economia, 50 les dones i 50 els
homes.
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A simple vista es veu que entre els homes i les dones d’ECO/ADE no hi ha gairebé
diferència. En el cas d’Humanitats, la diferència tampoc sembla molt significativa, encara
que és més gran que en l’altre població. Tot i així, hem volgut assegurar-nos realitzant un
contrast d’hipòtesis.

En primer lloc, formulem les hipòtesis per ECO/ADE:

H 0 : pD = pH
H1 : pD ≠ p H
Utilitzem les proporcions calculades a la taula superior:

)
pD ≅ 0,3313
)
pH ≅ 0,3308
Estimem la variància:

pˆ 0 =

nae ∗ pˆ ae + nh ∗ pˆ h 36 ∗ 0,3313 + 19 ∗ 0,3308 51
=
=
nae + nh
36 + 19
154

Calculem el valor de la discrepància:

t=

)
( pae − pˆ h ) − ( pae − ph )
p0 (1 − p0 ) p0 (1 − p0 )
+
nae
nh

=

(0,3313 − 0,3308) − 0
= 0,0037
0,1335

43

“Ens falla la intuïció?”

Gràficament:

IL·LUSTRACIÓ 2: CONTRASTOS PER GÈNERE I

Amb el gràfic de la distribució t-student veiem que acceptem la hipòtesis nul·la i per tant,
podem afirmar que no hi ha diferencies entre la proporció d’errors que cometen els
homes i les dones. Així, verifiquem, a través del càlcul, el que ja havíem vist als gràfics.
Per ser més precisos, hem calculat el valor p; aquest ens ha donat 0,9970678, que és molt
més gran que el nivell de significació, aleshores, acceptem la hipòtesis nul·la.

Si fem el mateix procés amb els estudiants de quart d’Humanitats, obtenim que el valor
de la discrepància és de 13,1222 i, gràficament, en la distribució t-student podem veure
que rebutgem la hipòtesis nul·la.

IL·LUSTRACIÓ 3: CONTRASTOS PER GÈNERE II
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També hem calculat el p-valor i aquest era tan pròxim a 0 que indubtablement es
confirma que rebutjem la hipòtesis nul·la i per tant, hi ha diferències entre la proporció
d’errors segons el sexe en els estudiants d’Humanitats, fet que a simple vista, amb el
gràfic, podia ser confús.

També ens ha semblat interessant comprar si entre les dones d’ECO/ADE i Humanitats hi
ha diferències o si hi ha diferències entre els homes de les dues carreres.

Formulem les hipòtesis del primer contrast sobre les diferències entre les dones
d’ambdues carreres:

H 0 : p HD = p EAD
H 1 : p HD ≠ p EAD
On:

pHD és la proporció de biaixos comesos per les dones d’Humanitats.

pEAD és la proporció de biaixos comesos per les dones d’ECO/ADE.
Fent els càlculs corresponents obtenim que no que hi ha diferències entre les dones de
les dues carreres. De fet, el valor p és 0,1407284, superior al nivell de significació i, per
tant, no hi ha evidències per rebutjar la hipòtesis inicial. Així doncs, les dones d’ECO/ADE
i les dones d’Humanitats cometen més o menys el mateix nombre de biaixos.

Formulem ara les hipòtesis sobre les diferències entre la proporció d’errors comesos pels
homes d’ambdues carreres:

H 0 : p HH = p EAH
H 1 : p HH ≠ p EAH

p HH és la proporció de biaixos comesos pels homes d’Humanitats.

p EAH és la proporció de biaixos comesos pels homes d’ECO/ADE.
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El valor p és 0,1070353, superior al nivell de significació. Per tant, no hi ha evidències per
rebutjar la hipòtesis nul·la, el que vol dir que la proporció de biaixos comesos pels homes
d’Humanitats és similar a la dels homes d’ECO/ADE.

6.4.Contrast entre ADE i ECO

És interessant analitzar, també, si entre la proporció d’errors en l’ús dels procediments
heurístics d’ADE i la proporció dels mateixos errors d’ECO hi ha diferències significatives.
Per això, realitzarem un contrast d’hipòtesis entre ambdues poblacions. Primerament,
formulem les hipòtesis:

H 0 : p ECO = p ADE
H 1 : p ECO ≠ p ADE

Calculem la proporció d’errors d’ADE i d’Economia:

)
p ADE =

99 errors
≅ 0,3075
322 preguntes

)
p ECO =

156 errors
≅ 0,3482
448 preguntes

Com la variància es desconeguda, l’estimem:

pˆ 0 =

nae ∗ pˆ ae + nh ∗ pˆ h 23 ∗ 0,3075 + 32 ∗ 0,3482 51
=
=
= 0,3312
nae + nh
23 + 32
154

Utilitzem l’estadístic “t” per calcular la discrepància i obtenim:

)
( pae − pˆ h ) − ( pae − ph )
(0,3075 − 0,3482) − 0
t=
=
= −0,3168
0,1286
p0 (1 − p0 ) p0 (1 − p0 )
+
nae
nh

La discrepància és molt petita, per tant, no hi ha diferències entre Economia i ADE.
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7. Comparació amb altres treballs
El nostre treball està inspirat en el estudis fets per Daniel Kahneman i Amos Tversky, plasmats en
el llibre Judgment under Uncertainty. El nostre anàlisi sobre dos grups poblacionals diferents,
alumnes d’Humanitats i d’ECO/ADE, representa a una petita part de la població. Per això ens ha
semblat interessant contrastar si la nostra mostra és també, en menor o major grau,
representativa del conjunt de la població, comparant els nostres resultats amb els de Kahneman i
Tversky.

Com hi ha molts biaixos analitzats, hem centrat aquesta comparació en les preguntes que ens
han cridat més l’atenció i on hem tingut resultats més esbiaixats.

En primer lloc, ens agradaria parlar del biaix de l’heurístic de Representativitat, conegut amb el
nom de “Insensibilitat al Tamany de la Mostra”17.

Kahneman y Tversky van formular la mateixa pregunta a un grup de 95 individus no universitaris i
van obtenir els següents resultats:
TAULA 17: COMPARACIÓ AMB ALTRES ESTUDIS

Kahneman i Tversky

Resultats propis

Hospital gran (a)

0,2210

0,3211

Hospital petit (b)

0,2210

0,1101

El nombre serà el mateix més o menys el mateix (c)

0,5579

0,5688

GRÀFIC 17: COMPARACIÓ AMB ALTRES ESTUDIS

17

Veure l’apartat 3.1.2. sobre aquest tema.
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A simple vista, observant les proporcions d’errors fetes per la nostra mostra i la mostra feta per
Kahneman y Tversky, sembla que hi ha algunes diferències, sobretot pel que fa a les respostes
“a” i “b”. De totes maneres, per major seguretat realitzem el contrast d’hipòtesis sobre la
proporció de respostes esbiaixades. Com hem dit anteriorment, les respostes esbiaixades en
aquesta pregunta són la “a” i la “c”, per tant, a l’hora de fer contrast sumarem les proporcions
corresponents a ambdues preguntes, tal com hem fet per representar el gràfic.

Una vegada fet el contrast, ens dóna que el valor p és 0,0504. Com el nostre nivell de significació
és α = 0,10 i p < α , llavors rebutgem la nostra hipòtesis inicial que suposava que no hi havia
diferències entre els resultats del nostre estudi i els de Kahneman i Tversky. Aquest fet és molt
curiós, ja que els estudis fets per aquests dos autors van ser a un grup de 95 persones no
universitàries i, tot i així, els resultats han estat millors, en el sentit que tenen un percentatge
més gran de respostes correctes18.

Altres resultats que ens interessa comparar amb els estudis fets per Kahneman i Tversky són els
que fan referència als biaixos deguts a l’efectivitat d’una recerca de l’heurístic de Disponiblitat.
Aquests autors, tal i com hem fet nosaltres seguint el seu exemple, van preguntar si hi havia més
paraules amb la lletra “r” en primera posició o en tercera. Els resultats van ser els següents: de
152 individus, 105 van jutjar que hi havia més “r” en primera posició i 47 que hi havia més en
tercera posició.

Per tant, si calculem les proporcions i les comparem amb el nostre estudi obtenim:
TAULA 18: COMPARACIÓ AMB ALTRES ESTUDIS II

Kahneman i Tversky

Resultats propis

Més “r” en primera posició (a)

0,6907

0,4636

Més “r” en tercera posició (b)

0,3092

0,5363

Altre cop veiem que els resultats són molt diferents. Tot i així, en aquest cas hem cregut oportú
no realitzar un contrast d’hipòtesis ja que el text utilitzat no va ser el mateix i per tant, poden
haver diferències degut a aquest fet.

18

Serà que en Estats Units l’educació bàsica té més qualitat que la educació universitària espanyola?
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8. Dificultats
Al llarg de tot el treball, ens hem trobat amb alguns inconvenients que han dificultat la nostra
feina o ens han ocupat molt de temps per poder-los resoldre.

En un primer moment, va ser complicat escollir els heurístics i els biaixos que preteníem estudiar
en aquest treball. Hi havia una gran quantitat d’heurístics sobre els quals s’havien realitzat
estudis. Alguns d’ells eren massa complexos pels nostres coneixements adquirits en aquests dos
anys de carrera i per això, vam creure que s’escapaven de les nostres possibilitats. Tot i així, ens
hauria agradat analitzar més heurístics i amb més profunditat, però les limitacions de temps han
fet que això no hagi estat possible. Per això finalment vam decidir centrar-nos en els heurístics de
Representativitat, Disponibilitat i Anclatge i els seus biaixos, que són els heurístics que més ens
van cridar l’atenció i dels que més hem sentit parlar.

Seguidament, vam haver de dissenyar una enquesta amb preguntes elaborades per detectar els
biaixos lligats a cada heurístic. Aquest procés va ser especialment feixuc perquè havíem de
seleccionar les preguntes adients, ja que aquestes no podien ser ni molt llargues, ni molt difícils
d’entendre, però a l’hora havien de ser representatives per poder determinar que s’havia comés
el biaix.

Destaquen els problemes en la pregunta 14 que, de fet, hem hagut d’eliminar en els càlculs finals.
La pregunta, que consistia en calcular mentalment una multiplicació llarga en 5 segons, no va ser
contestada per la majoria d’enquestats. Alguns contestaven la resposta exacte, cosa que delatava
l’ús d’una calculadora o un càlcul mental de molt més de 5 segons. Donat que no podíem
controlar que cap de les dues trampes es fessin, hem optat per no comptar la pregunta.

Una altra situació en la qual hem tingut problemes ha estat l’obtenció de dades, ja que hem
hagut de passar l’enquesta a un alumnat molt concret: estudiants de la UPF de 4rt
d’Economia/ADE i 4rt d’Humanitats. La dificultat aquí, va venir donada per la poca disponibilitat i
participació dels enquestats. A més, en general, la majoria d’assignatures de 4rt són optatives i
en aquestes classes trobem alumnes que cursen tan tercer com quart de carrera, de manera que,
de les enquestes realitzades, hem hagut de seleccionar, només, les de quart.
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Un altre inconvenient va sorgir-nos quan, un cop fetes les enquestes amb el tamany de la mostra
que ens havia semblat suficient (50 estudiants de cada població) vam fer el contrast i vam veure
que la diferència de les mostres no era suficient per determinar diferència de les poblacions amb
un nivell de confiança del 90%. Així, vam haver de ampliar la mostra de l’enquesta en 10 individus
més, de manera que la diferència de l’indicador de les dues poblacions era clar.

Finalment, un últim inconvenient ha estat que ens hagués agradat poder fer una comparació
entre els estudiants de 1er d’ECO/ADE i 1er d’Humanitats per veure si a 1er hi havia diferències
entre les dues poblacions per saber si la menor proporció d’errades en l’ús dels procediments
heurístics es debia o no al fet d’haver estudiat una carrera o altre. És a dir, si realment els estudis
de probabilitat i empresa marquen la diferència entre uns estudiants i altres, o si els estudiants
d’Economia ja responen de forma més encertada de forma innata. Tot i així, vam descartar fer
l’enquesta als estudiants de primer perquè vam considerar que, tot i que Probabilitat es cursa a
segon, a primer ja s’imparteixen assignatures que indueixen a cometre menys biaixos. Com que
les enquestes les estavem realitzant al tercer trimestre, on pràcticament el primer curs ja està
acabat, vam decidir centrar-nos, nomès, en els estudiants de quart.
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9. Conclusions
Abans de fer el treball, no teníem la seguretat de que els estudiants d’ECO/ADE (és a dir,
nosaltres) fossin capaços de prendre decisions de manera més encertada que els alumnes
d’Humanitats. De fet, en alguns moments del treball hem arribat a pensar que no existia tal
diferència.

Afortunadament, el nostre estudi ha conclòs que, amb un grau de confiança considerablement
alt (un 90%), hi ha una diferència significativa en les respostes intuïtives donades pels estudiants
d’ECO/ADE i els d’Humanitats. Aquests últims resulten més vulnerables a cometre els biaixos
típics en l’ús del procediments heurístics en resoldre problemes. Concretament, tenen tendència
a respondre esbiaixadament, quan s’han d’utilitzar coneixements relacionats amb l’Estadística i la
Probabilitat.

El fet de que aquestes dues assignatures es tracten en profunditat en les carreres d’ECO/ADE
explica clarament aquesta diferència entre les poblacions. De fet, les respostes donades a
preguntes que no tenien a veure amb aquests coneixements, són aparentment molt similars
entre els dos grups.

Aquest resultat té alguna rellevància, sobretot a l’hora de triar una carrera o una altra,
considerant les eines que ens donen per afrontar problemes de la vida real.

Una segona conclusió que, d’alguna manera complementa la primera, és que no hem trobat una
diferència significativa entre les poblacions d’Economia i ADE a partir de les mostres. Aquesta
conclusió que em tret fent servir dades de les obtingudes per fer el primer contrast (ECO/ADE
amb Humanitats), ens dóna dues informacions que hem de tenir en compte. Primerament,
corrobora que hem fet bé en considerar ECO/ADE com un sol grup per fer el contrasts amb
Humanitats. En segon lloc, manifesta que no és gaire diferent triar Economia o ADE en relació a
l’ús dels procediments heurístics a l’hora de prendre decisions intuïtives.

Gràcies a les dades que hem obtingut a través de les enquestes, hem sigut capaços de fer més
contrastos del que teníem previstos en un principi. Un d’aquests contrastos inesperats està basat
en la independència entre sexe i respostes esbiaixades, per a cada carrera. Així doncs, com a
tercera conclusió podem dir que en les carreres de números no hi ha diferència entre homes i
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dones a l’hora de cometre errors en l’ús dels procediments heurístics. Per contra, en la carrera de
lletres les dades han resultat ser favorables a les dones, les quals han comès menys biaixos a
l’hora de respondre les preguntes.

Ara que ja hem acabat el treball, estem satisfets d’haver pogut donar resposta a totes les
preguntes que ens havíem plantejat, i més. Òbviament, l’estudi podria incloure molts altres
contrastos que podrien haver estat molt interessants, però, per limitacions de temps (i no per
falta d’ambició) hem hagut de deixar de banda, permetent-nos concentrar-nos més en els
contrastos que sí que hem fet.

Ep! Recordeu aquell economista citat al principi de l’informe? Li hauria anat millor en el seu
matrimoni si hagués seguit les seves intuïcions? D’acord amb els resultats d’aquest treball les
intuïcions fallen tant o més que les complicades teories econòmiques. Esperem que, fent servir
una cosa o una altra, tingueu molta sort en el vostre matrimoni!
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Annexos
Versió A de l’enquesta

Enquesta versió A

Contesta intuïtivament, sense fer càlculs, les següents preguntes:

Pregunta 1: Suposa que saps d’un home que es diu Joan. Els que el coneixen el descriuen com
una persona tímida i reservada, molt servicial però amb poc contacte amb la gent i poc interès
pel món real. A més, és un maniàtic de l’ordre i molt detallista.

Dels següents oficis, quin creus que és més probable que tingui en Joan?

a) Comercial
b) Pagès
c) Bibliotecari
d) No es pot determinar amb l’ informació donada.

Pregunta 2: En una habitació molt gran hi ha 70 advocats i 30 enginyers. L’Omar és un noi ros
de 32 anys. Està casat amb una dona i té una filla. Condueix un BMW negre i sempre porta
molts papers a la maleta. A més, acostuma a perdre els bolígrafs, li agraden els Chupa-Chups i
col·lecciona maquetes de trens.

Què és més probable que sigui l’Omar?

a) Un advocat
b) Un enginyer
c) No es pot estimar amb la informació donada.
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Pregunta 3: Suposa que una ciutat disposa de dos hospitals. En l’hospital més gran neixen
aproximadament uns 100 nadons cada dia i en el petit en neixen uns 10. Tot i que, a llarg
termini, la proporció de nens nascuts és molt propera al 50%, la proporció real en cada un dels
hospitals pot ser en un dia concret major o menor que el 50%.

Al final de l’any, quin dels dos hospitals creus que tindrà el major nombre de dies en els que
més del 60% dels naixements hagi estat de nens?

d)

L’hospital gran

e)

L’hospital petit

f)

Cap. El nombre de dies serà aproximadament el mateix.

Pregunta 4: Quina de les següents combinacions creus que és més probable en tirar una
moneda equilibrada (sense trucar) sis vegades seguides?

f) C – X – C – X – C – X
g) C – C – C – X – X – X
h) C – C – C – C – C – C
i) Només les dues primeres series son igualment probables.
j) Les tres primeres series son igualment probables.

Pregunta 5: Suposem que tenim la sèrie

C–X–X–X–X–X–X–X

i tornem a tirar la

moneda.

Què és més probable que surti?

d) Cara
e) Creu
f)

Ambdues opcions tenen la mateixa probabilitat
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Pregunta 6: Se sap que, en els camps d’entrenament per a pilots d’avió, un mal intent
d’aterratge sovint va seguit d’un bon intent per part del mateix pilot i viceversa. Els pilots són
felicitats després de cada bon aterratge i són criticats després d’un de dolent.

Creus que, en el cas explicat, les felicitacions provoca que els pilots es confiin i fallin?

a) Si.
b) No.

Pregunta 7: Creus que les crítiques són la causa de resultats millors després d’un de dolent?

a) Si.
b) No.

Pregunta 8: Suposa que existeixen dues empreses: A i B. Els treballadors de la empresa A
consideren que el clima de treball és adequat i que les instal·lacions són netes, ordenades i els
lavabos fan molt bona olor. En canvi, els treballadors de la empresa B consideren que el clima
de treball és inadequat i que totes les instal·lacions són un desastre.

Llavors, què creus que és més probable?

d) La empresa A té beneficis per sobre de la mitja nacional però la B en té per sota.
e) La empresa A té beneficis per sota de la mitja nacional però la B en té per sobre.
f)

La empresa A i la empresa B tenen beneficis propers a la mitja nacional.

Pregunta 9: Suposa que existeix una persona que es diu Abdul. L’Abdul estudia a la UPF. Va a
totes les classes i a tots els seminaris, encara que no hi participa molt perquè li fa una mica de
vergonya. Porta les assignatures al dia però a l’hora d’estudiar pels exàmens finals, no
s’organitza bé i sovint es queda sense temps per estudiar tot el temari.

Amb la descripció donada, creus que les notes de l’Abdul d’aquest trimestre seran de:
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a) Excel·lent (del 9 al 10)
b) Notable (del 7 al 9)
c) Aprovat (del 5 al 7)
d) No es pot estimar amb la informació donada.

Pregunta 10: Sabent el comportament de l’Abdul a 1r curs que es dóna a la pregunta anterior,
creus que les notes de 4t de carrera seran, de mitjana?

a) Excel·lent (del 9 al 10)
b) Notable (del 7 al 9)
c) Aprovat (del 5 al 7)
d) No es pot estimar amb la informació donada.

Pregunta 11: Llegeix aquesta llista de noms:
(a) Karlos Arguiñano, Ronaldinho, Brad Pitt, Andrea Corr, Valerie Tasso, Richard Gere, Isabel
Coixet, David Bisbal, Katherine Neville, Pep Guardiola, Maria del Mar Boned, Jesús
Vázquez, Carme Rosquelleda, Julio Iglesias, Jennifer Beals, Amaia Montero, Marie Curie,
Marta Farrussola, Rafa Nadal, Edith Piaff, Robbie Williams.
(b) Creus que hi ha?
c) Més homes que dones.
d) Més dones que homes.

Pregunta 12: Llegeix el següent text fixant-te en les paraules que tenen la lletra “R”.

Una vegada hi havia una rata que es deia Carme que volia anar a un
restaurant a menjar formatge. La seva àvia li va recomanar que anés amb
piragua pel riu. Baixant baixant, es va trobar al senyor rinoceront, l’animal més
ric de tot el bosc. Després de mirar-se fixament, van parlar una estona. Al senyor
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rinoceront li preocupava molt la mort, ja que era molt vell; aquest cercava un
hereu, per quedar-se amb la seva immensa torre i el seu luxós restaurant. En
resposta, el petit animaló el va convèncer de que ella era, en realitat, la millor per
heretar-ho tot.
(c) Creus que hi ha?
c) Més paraules que comencen amb “R”.
d) Més paraules que tenen la “R” en la tercera posició.

Pregunta 13: Considerem un grup de 10 persones que formen subgrups de 2 o 8 membres.
Quantes diferents combinacions de subgrups de 2 o 8 membres es poden fer?

d) Hi ha més combinacions possibles si es formen comitès de 2 individus.
e) Hi ha més combinacions possibles si es formen comitès de 8 individus.
f)

Hi ha les mateixes combinacions possibles.

Pregunta 14: Fes, mentalment, el càlcul aproximat en 5 segons de:

1x2x3x4x5x6x7x8=

Pregunta 15: Quina d’aquestes tres opcions és més probable?

d) Obtenir una bola vermella d’un sac on hi ha 20 boles vermelles i 20 boles blanques.
e) Obtenir 7 boles vermelles d’un sac on hi ha 90 boles vermelles i 10 blanques. (Cada bola
que agafes la tornes a posar al sac pel següent intent).
f)

Obtenir com a mínim una bola vermella en 7 intents d’un sac amb 90 boles blanques i 10
boles vermelles. (Cada bola que agafes la tornes a posar al sac pel següent intent).
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Pregunta 16: Imagina que l’Anna ha comprat una entrada per anar a un concert de música i li
ha costat 35 euros. El dia del concert comença a ploure molt i Anna no suporta la pluja. Si fossis
l’Anna, què faries?

d) Vas al concert perquè ja has pagat els 35 euros.
e) No vas al concert perquè no t’agrada la pluja.
f)

Vas al concert perquè t’agrada el grup.

Versió B de l’enquesta

Enquesta versió B

Contesta intuïtivament, sense fer càlculs, les següents preguntes:

Pregunta 1: Suposa que saps d’un home que es diu Joan. Els que el coneixen el descriuen com
una persona tímida i reservada, molt servicial però amb poc contacte amb la gent i poc interès
pel món real. A més, és un maniàtic de l’ordre i molt detallista.

Dels següents oficis, quin creus que és més probable que tingui en Joan?

a) Comercial
b) Pagès
c) Bibliotecari
d) No es pot determinar amb l’ informació donada.

Pregunta 2: En una habitació molt gran hi ha 70 advocats i 30 enginyers. L’Omar és un noi ros
de 32 anys. Està casat amb una dona i té una filla. Condueix un BMW negre i sempre porta
molts papers a la maleta. A més, acostuma a perdre els bolígrafs, li agraden els Chupa-Chups i
col·lecciona maquetes de trens.
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Què és més probable que sigui l’Omar?

d) Un advocat
e) Un enginyer
f)

No es pot estimar amb la informació donada.

Pregunta 3: Suposa que una ciutat disposa de dos hospitals. En l’hospital més gran neixen
aproximadament uns 100 nadons cada dia i en el petit en neixen uns 10. Tot i que, a llarg
termini, la proporció de nens nascuts és molt propera al 50%, la proporció real en cada un dels
hospitals pot ser en un dia concret major o menor que el 50%.

Al final de l’any, quin dels dos hospitals creus que tindrà el major nombre de dies en els que
més del 60% dels naixements hagi estat de nens?

g)

L’hospital gran

h)

L’hospital petit

i)

Cap. El nombre de dies serà aproximadament el mateix.

Pregunta 4: Quina de les següents combinacions creus que és més probable en tirar una
moneda equilibrada (sense trucar) sis vegades seguides?

k) C – X – C – X – C – X
l) C – C – C – X – X – X
m) C – C – C – C – C – C
n) Només les dues primeres series son igualment probables.
o) Les tres primeres series son igualment probables.

Pregunta 5: Suposem que tenim la sèrie

C–X–X–X–X–X–X–X

i tornem a tirar la

moneda.

Què és més probable que surti?
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g) Cara
h) Creu
i)

Ambdues opcions tenen la mateixa probabilitat

Pregunta 6: Se sap que, en els camps d’entrenament per a pilots d’avió, un mal intent
d’aterratge sovint va seguit d’un bon intent per part del mateix pilot i viceversa. Els pilots són
felicitats després de cada bon aterratge i són criticats després d’un de dolent.

Creus que, en el cas explicat, les felicitacions provoca que els pilots es confiin i fallin?

a) Si.
b) No.

Pregunta 7: Creus que les crítiques són la causa de resultats millors després d’un de dolent?

a) Si.
b) No.

Pregunta 8: Suposa que existeixen dues empreses: A i B. Els treballadors de la empresa A
consideren que el clima de treball és adequat i que les instal·lacions són netes, ordenades i els
lavabos fan molt bona olor. En canvi, els treballadors de la empresa B consideren que el clima
de treball és inadequat i que totes les instal·lacions són un desastre.

Llavors, què creus que és més probable?

g) La empresa A té beneficis per sobre de la mitja nacional però la B en té per sota.
h) La empresa A té beneficis per sota de la mitja nacional però la B en té per sobre.
i)

La empresa A i la empresa B tenen beneficis propers a la mitja nacional.
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Pregunta 9: Suposa que existeix una persona que es diu Abdul. L’Abdul estudia a la UPF. Va a
totes les classes i a tots els seminaris, encara que no hi participa molt perquè li fa una mica de
vergonya. Porta les assignatures al dia però a l’hora d’estudiar pels exàmens finals, no
s’organitza bé i sovint es queda sense temps per estudiar tot el temari.

Amb la descripció donada, creus que les notes de l’Abdul d’aquest trimestre seran de:

a) Excel·lent (del 9 al 10)
b) Notable (del 7 al 9)
c) Aprovat (del 5 al 7)
d) No es pot estimar amb la informació donada.

Pregunta 10: Sabent el comportament de l’Abdul a 1r curs que es dóna a la pregunta anterior,
creus que les notes de 4t de carrera seran, de mitjana?

a) Excel·lent (del 9 al 10)
b) Notable (del 7 al 9)
c) Aprovat (del 5 al 7)
d) No es pot estimar amb la informació donada.

Pregunta 11: Llegeix aquesta llista de noms:
(d) Jennifer Anniston, Jaime de Marichalar, Xavier Sala Marti, Julia Roberts, Carme Chacón,
Rowan Atkinson, Jaume Matas, Montserrat Caballé, Ben Stiller, Jaume Basté, Angelina
Jolie, Craig David, Penélope Cruz, Bertin Osborne, Shakira, Ion Gonzalez, Hilary Clinton,
Mahatma Gandhi, Belen Esteban, la Pantoja, Joan Puigcercos.
(e) Creus que hi ha?
e) Més homes que dones.
f)

Més dones que homes.
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Pregunta 12: Llegeix el següent text fixant-te en les paraules que tenen la lletra “R”.

Una vegada hi havia una rata que es deia Carme que volia anar a un
restaurant a menjar formatge. La seva àvia li va recomanar que anés amb
piragua pel riu. Baixant baixant, es va trobar al senyor rinoceront, l’animal més
ric de tot el bosc. Després de mirar-se fixament, van parlar una estona. Al senyor
rinoceront li preocupava molt la mort, ja que era molt vell; aquest cercava un
hereu, per quedar-se amb la seva immensa torre i el seu luxós restaurant. En
resposta, el petit animaló el va convèncer de que ella era, en realitat, la millor per
heretar-ho tot.
(f)

Creus que hi ha?
e) Més paraules que comencen amb “R”.
f)

Més paraules que tenen la “R” en la tercera posició.

Pregunta 13: Considerem un grup de 10 persones que formen subgrups de 2 o 8 membres.
Quantes diferents combinacions de subgrups de 2 o 8 membres es poden fer?

g) Hi ha més combinacions possibles si es formen comitès de 2 individus.
h) Hi ha més combinacions possibles si es formen comitès de 8 individus.
i)

Hi ha les mateixes combinacions possibles.

Pregunta 14: Fes, mentalment, el càlcul aproximat en 5 segons de:

8x7x6x5x4x3x2x1 =

Pregunta 15: Quina d’aquestes tres opcions és més probable?

g) Obtenir una bola vermella d’un sac on hi ha 20 boles vermelles i 20 boles blanques.
h) Obtenir 7 boles vermelles d’un sac on hi ha 90 boles vermelles i 10 blanques. (Cada bola
que agafes la tornes a posar al sac pel següent intent).
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i)

Obtenir com a mínim una bola vermella en 7 intents d’un sac amb 90 boles blanques i 10
boles vermelles. (Cada bola que agafes la tornes a posar al sac pel següent intent).

Pregunta 16: Imagina que l’Anna ha comprat una entrada per anar a un concert de música i li
ha costat 35 euros. El dia del concert comença a ploure molt i Anna no suporta la pluja. Si fossis
l’Anna, què faries?

g) Vas al concert perquè ja has pagat els 35 euros.
h) No vas al concert perquè no t’agrada la pluja.
i)

Vas al concert perquè t’agrada el grup.

Contrast d’Hipòtesis d’Independència de variables
En cada pregunta hem realitzat un contrast d’hipòtesis sobre independència de variables
utilitzant el programa R que ens dóna automàticament el p-valor. Les instruccions donades a R
són les següents, tenint en compte que:
[,1] = Resposta [,2] = Resposta
esbiaixada

correcta

[,1] = Humanitats
[,2] = ECO/ADE

Pregunta 1

> cont.table.1=matrix(c(38,28,13,24),2,2)
> cont.table.1
[,1] [,2]
[1,] 38 13
[2,] 28 24
> chisq.test(cont.table.1)

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
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data: cont.table.1
X-squared = 3.9206, df = 1, p-value = 0.0477

Pregunta 2

> cont.table.2=matrix(c(17,10,22,32),2,2)
> cont.table.2
[,1] [,2]
[1,] 17 22
[2,] 10 32
> chisq.test(cont.table.2)

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

data: cont.table.2
X-squared = 2.726, df = 1, p-value = 0.09873

Pregunta 3

> cont.table.3=matrix(c(49,49,6,6),2,2)
> cont.table.3
[,1] [,2]
[1,] 49 6
[2,] 49 6
> chisq.test(cont.table.3)

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

data: cont.table.3
X-squared = 0.0935, df = 1, p-value = 0.7597

Pregunta 4
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> cont.table.4=matrix(c(31,10,23,45),2,2)
> cont.table.4
[,1] [,2]
[1,] 31 23
[2,] 10 45
> chisq.test(cont.table.4)

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

data: cont.table.4
X-squared = 16.2336, df = 1, p-value = 5.599e-05

Pregunta 5

> cont.table.5=matrix(c(6,0,42,53),2,2)
> cont.table.5
[,1] [,2]
[1,] 6 42
[2,] 0 53
> chisq.test(cont.table.5)
Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

data: cont.table.5
X-squared = 4.984, df = 1, p-value = 0.02558

Pregunta 6

> cont.table.6=matrix(c(17,10,38,45),2,2)
> cont.table.6
[,1] [,2]
[1,] 17 38
[2,] 10 45
> chisq.test(cont.table.6)
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Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

data: cont.table.6
X-squared = 1.7671, df = 1, p-value = 0.1837

Pregunta 7

> cont.table.7=matrix(c(34,27,21,28),2,2)
> cont.table.7
[,1] [,2]
[1,] 34 21
[2,] 27 28
> chisq.test(cont.table.7)

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

data: cont.table.7
X-squared = 1.3249, df = 1, p-value = 0.2497

Pregunta 8

> cont.table.8=matrix(c(41,29,12,25),2,2)
> cont.table.8
[,1] [,2]
[1,] 41 12
[2,] 29 25
> chisq.test(cont.table.8)

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

data: cont.table.8
X-squared = 5.6116, df = 1, p-value = 0.01784
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Pregunta 10

> cont.table.10=matrix(c(32,29,9,15),2,2)
> cont.table.10
[,1] [,2]
[1,] 32 9
[2,] 29 15
> chisq.test(cont.table.10)

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

data: cont.table.10
X-squared = 1.0026, df = 1, p-value = 0.3167

Pregunta 11

> cont.table.11=matrix(c(32,25,23,30),2,2)
> cont.table.11
[,1] [,2]
[1,] 32 23
[2,] 25 30
> chisq.test(cont.table.11)

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

data: cont.table.11
X-squared = 1.3108, df = 1, p-value = 0.2522

Pregunta 12

> cont.table.12=matrix(c(32,19,23,36),2,2)
> cont.table.12
[,1] [,2]
[1,] 32 23
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[2,] 19 36
> chisq.test(cont.table.12)
Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

data: cont.table.12
X-squared = 5.2642, df = 1, p-value = 0.02177

Pregunta 13

> cont.table.13=matrix(c(36,19,14,29),2,2)
> cont.table.13
[,1] [,2]
[1,] 36 14
[2,] 19 29
> chisq.test(cont.table.13)

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
data: cont.table.13
X-squared = 9.1757, df = 1, p-value = 0.002453

Pregunta 15

> cont.table.15=matrix(c(11,18,32,27),2,2)
> cont.table.15
[,1] [,2]
[1,] 11 32
[2,] 18 27
> chisq.test(cont.table.15)

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

data: cont.table.15
X-squared = 1.4679, df = 1, p-value = 0.2257
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Pregunta 16

> cont.table.16=matrix(c(18,14,37,41),2,2)
> cont.table.16
[,1] [,2]
[1,] 18 37
[2,] 14 41
> chisq.test(cont.table.16)

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

data: cont.table.16
X-squared = 0.3966, df = 1, p-value = 0.5288

Contrastos per la diferència de gèneres
En primer lloc, formulem per a les dones d’ECO/ADE i Humanitats:

H 0 : p HD = p EAD
H 1 : p HD ≠ p EAD
Utilitzem les proporcions calculades a la taula superior:

)
p HD ≅ 0,4563
)
p EAD ≅ 0,3313
Estimem la variància:

pˆ 0 =

nae ∗ pˆ ae + nh ∗ pˆ h 36 ∗ 0,3313 + 36 ∗ 0,4563
=
= 0,3938
nae + nh
36 + 36
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Calculem el valor de la discrepància:

z=

)
( p ae − pˆ h ) − ( p ae − p h )
p 0 (1 − p 0 ) p 0 (1 − p 0 )
+
n ae
nh

=

(0,4563 − 0,3313) − 0
= 1,085426558
0,115162098

En primer lloc, formulem les hipòtesis per a la diferència dels homes entre les dues carreres:

H 0 : p HH = p EAH
H 1 : p HH ≠ p EAH
Utilitzem les proporcions calculades a la taula superior:

)
p HH ≅ 0,5338
)
p EAH ≅ 0,3308
Estimem la variància:

pˆ 0 =

nae ∗ pˆ ae + nh ∗ pˆ h 36 ∗ 0,3308 + 36 ∗ 0,5338
=
= 0,4323
nae + nh
19 + 19

Calculem el valor de la discrepància:

z=

)
( p ae − pˆ h ) − ( p ae − p h )
p 0 (1 − p 0 ) p 0 (1 − p 0 )
+
n ae
nh

=

(0,5338 − 0,3313) − 0
= 1,263007052
0,160727526
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