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GUIA SOBRE L’ELABORACIÓ DE TAULES ESTADÍSTIQUES

Com es pot extreure informació del web de l’Ibestat? Coneguem-ne el funcionament amb exemples
concrets.

1. Taula de dades.
2. Representació gràfica de les dades.
3. Representació de les dades en un mapa.
4. Piràmide de població.

1. TAULA DE DADES

Cercam les dades corresponents a l’esperança de vida en néixer de les nines a Menorca i l’evolució
durant els darrers anys. Vegem quines són les passes que hem de seguir.

a) Des de Població > Defuncions > Taules de mortalitat
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En l’apartat “Població”, seleccionam “Defuncions”.

En el subapartat “Defuncions”, triam “Taules de mortalitat”.

b) Dins “Taules de mortalitat”, seleccionam la taula 02, que és la que conté informació per illes.

En els títols de les taules es mostren les variables que s’hi inclouen. Així, abans d’obrir una taula ja
sabrem si, per exemple, hi ha dades per illes o no n’hi ha.



3

c) Una vegada triada la taula, apareix una pantalla amb totes les variables que conté aquesta taula i
les categories de cadascuna.

Nota: cada “caixa” correspon a una variable i les categories que presenta. En aquest sentit, hi ha cinc variables:
any, illa, sexe, grup d’edat i funcions.

d) Ara hem de triar dos paràmetres

1r. D’una banda, quins valors volem consultar de cada variable:
o Any: tots els valors disponibles
o Illa: “Menorca”
o Sexe: “Dones”
o Grup d’edat: “00”
o Dades: “Esperança de vida”
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Funcionalitats dels botons:
: Inverteix l’ordre de les categories d’una variable.
: Selecciona totes les categories.
: Desselecciona totes les categories.

: Selecciona les categories que comencen pel text escrit.
: Selecciona les categories que contenguin el text escrit.

Nota: també podeu consultar l’apartat “Consells per seleccionar les categories”.

2n. De l’altra, com volem visualitzar les dades:

Al final de la pantalla, sota el text “Triau la manera com voleu visualitzar les dades”, s’ha de decidir
quines variables han d’anar a files i quines altres a columnes.
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Funcionalitats dels botons:

: Per passar una variable de columnes a files.

: Per passar una variable de files a columnes.
: Per intercanviar files per columnes.
: Per pujar o baixar les variables que hi ha a les files o a les columnes.

e) Clicam en el botó “Consulta la selecció”.

Nota: si voleu veure la taula sencera amb totes les variables i les categories corresponents clicau en el botó “Consulta-ho
tot” (en línia només és possible visualitzar 5.000 cel·les en una mateixa consulta).
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f) Una vegada vista la taula obtinguda, podeu refer la consulta si el resultat no s’ajusta al que
esperàveu. Per fer-ho, disposau dels botons següents:

: Girar la taula cap a la dreta.
: Girar la taula cap a la esquerra.
: Girar la taula sencera.

: Tornar a configurar la taula (tant les categories que s’han de visualitzar com l’ordre
de visualització).

Vegem un exemple del resultat de refer la consulta si no s’ajusta al que s’esperava:

La taula final seria la següent:
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g) De quin tipus d’informació disposam després de consultar unes dades?

A la zona ombrejada, es facilita informació sobre el contingut d’aquesta taula: unitat de mesura,
informació dels indicadors que conté, notes a peu de taula, etc.

h) En quin format o formats es pot descarregar la taula?

El format estàndard de difusió de l’Ibestat és .px, i si clicau sobre us descarregau la taula al
vostre ordinador en aquest format. Una vegada descarregada la taula, necessitau el programa Pc-
Axis (que es distribueix gratuïtament a través del web) per poder visualitzar-la. Aquesta és l’opció
recomanada per l’Ibestat, ja que manté les funcionalitats que hem presentat el web.

Si no voleu fer servir aquest format, també hi ha disponibles els següents:
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i) En la pantalla en què es mostra la llista de taules que hi ha disponibles per a una operació
determinada, hi ha dues icones que poden ser útils:

: En passar el ratolí per damunt, indica l’hora i el dia en què es va actualitzar per
darrera vegada aquesta taula, de tal manera que, sense haver d’obrir-la podem saber si
conté les darreres dades que esperen actualització.

: Si abans d’obrir la taula pitjau aquest botó us la descarregau sencera en format de
Pc-Axis i no us demana seleccionar variables o valors (amb la qual cosa s’evita, a més, la
limitació de 5.000 cel·les).
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2. REPRESENTACIÓ DE LES DADES EN GRÀFICS

Ara tractarem de fer un gràfic que ens indiqui la distribució de la població de cada municipi en funció
del lloc de naixement (a les Illes Balears, en un altra comunitat autònoma o a l’estranger).

a) Anau a Estadístiques > Població > Padró (xifres oficials de població) > Indicadors:

Triau la taula 1.01, atès que, com indica el títol, conté informació per municipi i per lloc de
naixement.

b) Triau les categories següents de cada variable de la taula:
o Illa i municipi: els municipis de Menorca
o Lloc de naixement: “Nascuts a IB”, “Nascuts a un altra CA” i “Nascuts a l’estranger”
o Dades: “Distribuc. de la població (% sobre municipi)”
o Any: “2012”

Activau “Consulta selecció” i obtindreu la taula següent:



10

c) Clicau sobre per obtenir la representació gràfica de les dades:
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L’aplicació incorpora la possibilitat de pintar quatre tipus diferents de gràfics: línies, barres, sectors i
piràmides de població. Malgrat això, no tots estan disponibles sempre, ja que cada tipus de gràfic,
per les seves característiques pròpies, només es pot representar sota unes determinades
restriccions.

Per consultar les restriccions de cada tipus de gràfic, consultau la informació ( ).

Nota: a l’hora de representar un gràfic és molt important tenir clar quines variables hi haurà a les files i quines a les
columnes, atès que aquesta decisió modificarà substancialment el gràfic que dibuixa l’aplicació.

d) En aquest cas, com que el gràfic que hem obtingut no sembla gaire adequat, dibuixarem un gràfic
de sectors per a cada municipi i, per aconseguir-ho, hem de col·locar les variables de la forma

següent i triar :

El resultat que obtenim és el següent:
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3. REPRESENTACIÓ DE LES DADES EN UN MAPA

En aquest cas, intentarem representar en un mapa el nombre d’aturats que hi ha a cada municipi per
grups d’edat i de sexe.

a) Anam a Estadístiques> Economia > Treball.

Una vegada triada l’àrea “Treball”, i abans de seleccionar la taula per consultar, vegem que la
informació de què es disposa en aquest nivell és la següent:

— Una breu descripció de l’àrea en qüestió, que, si és necessari, tracta d’explicar les
diferències entre fonts o operacions.

— “Darreres dades”: s’hi mostren les darreres dades disponibles de tota aquesta àrea amb
indicació del període de referència corresponent.

b) Dins “Aturats i demandants d’ocupació registrats (SOIB)”, triam la taula 1.01.

c) Seleccionam les categories següents de cada variable:

o Període: “2013M04”
o Illa i municipi: tots els valors disponibles
o Sexe: “Homes”, “Dones”
o Grup d’edat: “Total”

Important: a l’hora de pintar un mapa és necessari tenir en compte diversos aspectes.

— Variable territorial: heu de triar tantes categories de la variable com territoris vulgueu
pintar (en aquest exemple hem escollit tots els municipis de les Illes Balears).

— Respecte a la resta de variables de la taula:
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o D’una (i només d’una) es pot triar més d’una categoria. Les diferents categories
d’aquesta variable es poden anar seleccionant a “Indicador” perquè pinti un o un
altre mapa en funció de les categories.

o Per a la resta, s’ha de seleccionar una única categoria.

d) En fer la consulta, veurem que el resultat és el següent:

Nota: sempre és interessant consultar les notes a peu de taula ja que poden contenir informació molt valuosa sobre les
dades que consultam.

e) Per obtenir la representació en un mapa de la consulta que hem fet, basta pitjar el botó .
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A la part superior de la pantalla, sota el text “Variables seleccionades”, apareix un requadre en què
s’especifica quines categories estan seleccionades per a aquest mapa. A l’exemple: període, sexe i
grup d’edat.

f) Funcionalitats del mapa: després de pintar un mapa per defecte, el web permet modificar una
sèrie de característiques:

— Indicador: en cas d’haver seleccionat diverses categories d’una variable en aquest
apartat podeu especificar la categoria que vulgueu veure representada en aquest
moment.

— Mètode: per defecte està seleccionada l’opció de quartils, però permet escollir “Intervals
regulars”, que divideix en intervals de longitud constant el recorregut de la variable.

— Nombre de classes: per defecte pinta una graduació de cinc colors (és a dir, divideix les
dades en cinc intervals diferents), però es pot especificar que n’utilitzi des d’un mínim
d’un fins a un màxim de nou.

— Color: permet modificar els colors dels mapes.

— : descarregar el mapa.

— : mostra les dades en format de taula.
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4. PIRÀMIDE DE POBLACIÓ

En aquest cas, intentarem representar les xifres de població en una piràmide.

i. Anam a Estadístiques> Població > Padró (xifres de població).

ii. En el menú desplegable seleccionam l’any 2012.
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iii. De les dades anuals de l’any 2012, triarem la taula que inclou les variables sexe i grup d’edat (a
l’exemple “1.1.02 Població per grup d’edat, illa de residència i sexe”).
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Seleccionam les categories següents de cada variable:

o Grup d’edat: totes les categories, excepte ”Total”
o Illa: “Illes Balears”
o Sexe: “Homes”, “Dones”

A l’hora de fer representacions gràfiques s’han de tenir presents alguns aspectes. Concretament, per
elaborar una piràmide de població, cal tenir en compte que el gràfic es dibuixa en condicions ideals
partint d’una taula que tengui dues columnes (els dos sexes) i les edats en les files. A més, els grups
d’edat han d’aparèixer de major a menor en la taula de dades. És a dir, les primeres files de la taula
corresponen als grups més longeus, i les darreres, als més joves. Si l’ordre és el contrari, la piràmide
estarà invertida.

És possible dibuixar dues piràmides de població al mateix temps. Per fer-ho, s’han de seleccionar
dues categories en la variable “Fila” que apareix just abans de la variable que conté els grups d’edat.

Restricció: només hi pot haver dues columnes (una per cada sexe).

i. Per tot això, en la configuració de la consulta seguirem les passes següents:

 Pitjarem el botó “Invertir ordre” ( ) dins la variable “Grup d’edat”.
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 Quant a la manera de visualitzar les dades, deixarem únicament la variable “Sexe” a
les columnes i situarem la variable “Grup d’edat” en segon lloc en files (amb la fletxa
“Baixar fila”).

La manera de visualitzar les dades hauria de quedar finalment tal com mostra la pantalla següent:

ii. Quan consultam la selecció, apareix l’opció de representar les dades amb un gràfic .
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iii. En fer clic sobre obtenim la representació gràfica de les dades següent:

iv. Per transformar la representació del gràfic de barres a piràmide hem de pitjar el botó

.

v. Si ens interessa podem descarregar-la en format .png, fent clic sobre el botó .


