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1. INTRODUCCIÓ 

 

El curs 1991-92 va entrar en vigor, a la Universitat Politècnica de Catalunya, un nou 

procediment d’avaluació de l’estudiantat: l’avaluació curricular. Algunes de les 

característiques més innovadores d’aquest nou model consistien en imposar l’avaluació 

continuada de les assignatures i en la definició de blocs de diverses matèries que es 

superaven en grup, de manera que possibles suspensos es podien deixar de tenir en 

compte si el conjunt tenia un nivell adequat. Per altra banda, es van suprimir les 

convocatòries de “repesca” dels exàmens de setembre. El procediment s’ha anat 

concretant en els successius redactats de la Normativa Acadèmica General (NAG), que 

recull, entre d’altres, la normativa de permanència, un dels motius pels quals es 

produeixen més abandonament entre els estudiants. La NAG limita el temps de 

superació del que es coneix com a Fase Selectiva, de la mateixa manera que limita la 

matrícula d’aquells estudiants amb problemes de seguiment del ritme acadèmic. També 

defineix les assignatures aptes per compensació, qualificacions que permeten a 

l’estudiant superar una assignatura tot i no haver obtingut una qualificació superior o 

igual a 5.0. D’aquesta manera, es facilita el progrés de l’estudiant. 

Totes aquestes característiques han fet que la UPC es caracteritzi per ser una universitat 

amb un bon rendiment dels seus estudiants, però també, al mateix temps, com una 

universitat estricta i rígida. En aquest marc sorgeix una gran preocupació pels resultats 

acadèmics de l’estudiantat, en especial per l’elevat percentatge d’estudiants que 

abandonen els seus estudis com a causa de la normativa de permanència.   

 

La Normativa Acadèmica General de la UPC defineix un bloc curricular inicial, 

anomenat Fase Selectiva, en el qual hi ha un termini màxim per superar- la de forma 

conjunta: el doble de la durada de la fase establerta en el pla d’estudis. Per altra banda, 

un cop fora de la Fase Selectiva, existeix el que es coneix com a Paràmetre alfa (o 

paràmetre de resultat acadèmic), definit com el quocient dels crèdits superats sobre el 

total de crèdits matriculats en un curs acadèmic quadrimestral. Si aquest paràmetre és 

inferior a 0.5, s’estableix limitació de matrícula, i en el cas d’obtenir-ne dos d’inferiors 

a 0.5 en quadrimestres consecutius, els estudiants poden disposar d’un tutor que els 

orienti respecte a les assignatures a cursar o el màxim de crèdits a matricular. 
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En principi, un bloc curricular es supera si la qualificació numèrica de totes les 

assignatures que el defineixen és igual o major a 5.0. Tot i així, els centres estableixen 

condicions alternatives per superar un bloc curricular que permeten qualificar com apte 

per compensació alguna o algunes de les matèries amb nota final per sota de 5 i 

d’aquesta manera facilitar el progrés de l’estudiantat. 

 

 

1.1. Objectiu 

 

Dins d’aquest marc és quan sorgeix l’objectiu principal d’aquest projecte final de 

carrera, que consisteix en analitzar, d’una banda, l’impacte de les assignatures aptes per 

compensació a Fase Selectiva i a Fase no Selectiva, i d’una altra analitzar els 

abandonaments dels estudis a la UPC, tot cercant, en particular, un model de regressió 

que permeti determinar la tipologia dels abandonaments en aquelles titulacions amb un 

percentatge més elevat d’estudiants que es desvinculen del sistema universitari de la 

UPC. L’últim apartat vol analitzar si un dels objectius de la introducció de la avaluació 

curricular s’ha assolit: la reducció de les assignatures amb un percentatge d’estudiants 

suspesos més elevat, que provocaven autèntiques bosses de repetidors i es convertien en 

taps que dificultaven el progrés a l’estudiant. 

  

 

1.2. Hipòtesis de treball 

 

Per dur a terme aquest estudi, s’estableixen, abans de començar i per cadascun dels 

apartats, unes hipòtesis de treball que s’hauran de tenir en compte.  

 

Anàlisi de l’evolució de les assignatures aptes per compensació: 

H1:  Efecte Fase Selectiva: hi ha un percentatge més alt d’assignatures aptes per 

compensació durant la Fase Selectiva ja que és el període on l’estudiant passa 

dels estudis secundaris als estudis universitaris, és a dir, és el procés 

d’adaptació dels estudiants.  
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H2: Amb la hipotètica desaparició de les qualificacions aptes per compensació, el 

paràmetre de rendiment (alfa) possiblement seria cada vegada menor, i la 

durada dels estudis s’allargaria. 

H3:  Possiblement tant la nota d’accés com la via d’accés són variables que poden 

diferenciar els estudiants amb assignatures Aptes per Compensació a Fase de 

Selectiva. 

 

Pel que fa als abandonaments, les hipòtesis de treball sobre les quals s’analitzaran les 

dades són: 

H4: Els abandonaments a la UPC es concentren, majoritàriament, a la Fase 

Selectiva, provocats, entre d’altres factors, per la normativa de permanència. 

Per tant, podem dir que el nombre d’abandonaments a Fase no Selectiva són 

baixos, excloent els estudiants pendents només del PFC que no es poden 

considerar abandonaments en sentit estricte. 

H5:  Si el tractament de les assignatures Aptes per Compensació hagués estat 

declarar-les suspeses, el nombre de no aptes a Fase Selectiva hauria 

augmentat, i aquests estudiants haurien esdevingut abandonaments per 

Normativa de Permanència. 

 

Per últim, en l’apartat d’assignatures amb percentatge d’estudiants suspesos elevat, es 

defineixen les següents hipòtesis: 

H6:  Definim les assignatures “tap” com aquelles amb un percentatge de suspesos 

igual superior al 50% dels estudiants matriculats. Sembla raonable considerar 

que l’existència dels Aptes per Compensació provoca la disminució de les 

assignatures “tap”,  ja que el percentatge de suspesos hauria de disminuir. 
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1.3. Estructura del projecte 

 

Les dades a utilitzar per dur a terme aquest projecte corresponen a estudiants de la 

Universitat Politècnica de Catalunya, obtingudes a partir de les Dades Estadístiques i de 

Gestió de la pròpia Universitat. Es pot estructurar aquest projecte en tres apartats, on per 

cadascun d’ells s’utilitzaran un grup de dades diferent: 

 

1.  Evolució de les assignatures aptes per compensació. S’han realitzat alguns estudis 

per tal d’analitzar els estudiants aptes a fase selectiva, segons el nombre 

d’assignatures aptes per compensació obtinguts en aquesta fase i la seva nota 

numèrica, referits a l’alumnat que va titular-se a la UPC el curs 2001-02. En aquest 

apartat del projecte es pretén fer una rèplica ampliada d’aquests estudis pels qui ho 

van fer l’any 2003-04. S’utilitzaran les dades acadèmiques dels titulats del curs 

2003-04 (des de la seva entrada al sistema fins a la seva titulació). 

 

2. Abandonaments: agafant el col·lectiu d’estudiants matriculats el curs 2001-02, es 

tracta de veure quins d’ells no s’han matriculat durant quatre quadrimestres 

consecutius ni s’han titulat abans del primer quadrimestre del curs 2005-06. Es 

tractarà, primer de tot, de fer un anàlisi descriptiu de les dades, detectant quins 

centres i titulacions són els que concentren un major nombre d’estudiants que es 

desvinculen de la carrera en la que s’havien matriculat. Tot seguit, es traçaran 

models de regressió per la FIB i l’ETSETB, i per les seves titulacions més 

nombroses pel que fa a abandonaments, l’Enginyeria Informàtica i l’Enginyeria de 

Telecomunicació, respectivament. A continuació s’utilitzaran tècniques 

multivariants per establir les variables més rellevants per a la fase de modelització. 

 

3.  Assignatures “tap”: s’anomenarà així a aquelles assignatures amb un percentatge 

d’estudiants matriculats suspesos igual o superior al 50%. S’estudiarà l’evolució 

d’aquestes assignatures en el període 2000-01 a 2004-05. No es tenen en compte les 

assignatures adaptades, assimilades, convalidades, equiparades, reconegudes ni 

d’estudiants Erasmus. 
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2. PRINCIPALS CONCEPTES I INDICADORS 

 

 

Abandonament: 

En aquest projecte es considera que un estudiant ha abandonat els estudis si durant dos 

anys consecutius després de l’última matrícula l’alumne no s’ha matriculat ni titulat. 

Es poden classificar els abandonaments en quatre categories: 

1. No apte de Fase Selectiva: estudiant que esgota el temps màxim per superar la 

FS; no superació per règim de permanència (abandonament normatiu) 

2. No apte de 15 crèdits: estudiant que no ha superat més de 15 crèdits a la FS 

(abandonament normatiu) 

3. Trasllat d’expedient: estudiant que, tot i no haver acabat la carrera, sol·licita un 

trasllat d’expedient per continuar altres estudis universitaris 

4. Altres: el que es definirà més endavant com a abandonament no normatiu 

(abandonament voluntari de l’estudiant, no motivat per la normativa) 

 

Assignatura tap: 

Es defineix una assignatura tap aquella que concentra un percentatge d’estudiants 

matriculats suspesos superior o igual al 50% 

 

Estudiant aptes de Fase Selectiva: 

Un estudiant és apte de FS quan supera l’avaluació curricular d’aquest bloc. Aquests 

estudiants es classifiquen en tres blocs: els que la superen en el temps previst (tp), els 

que la superen en temps previst més un quadrimestre (tp+1, límit de permanència per a 

plans amb FS d’un quadrimestres), i els que la superen en temps previst més dos 

quadrimestres (tp+2, límit de permanència per a plans d’estudis amb FS de dos 

quadrimestres). 

 

Estudiant no apte de Fase Selectiva: 

Quan un estudiant, havent esgotat la seva permanència a la fase selectiva, no la supera 

curricularment. Aquestes persones estan afectades per l’article 4 de la normativa de 

permanència vigent. 
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Estudiant no apte de 15 crèdits – “bacarrà”: 

Fa referència a aquell estudiant considerat no apte de Fase Selectiva ja que el nombre de 

crèdits superats és inferior a 15 

 

Fase selectiva (FS):  

És l’etapa inicial de l’estudi constituïda per un nombre fix d’assignatures del pla 

d’estudis, que s’avaluen de forma global i que és necessari superar per continuar els 

estudis. Per superar aquesta fase l’estudiant ha d’obtenir la qualificació d’apte en un 

termini màxim del doble de la durada de la fase establerta al pla d’estudis. La superació 

d’aquesta fase és un requisit indispensable per poder formalitzar la matrícula 

d’assignatures obligatòries i optatives d’un curs posterior 

 

Fase no selectiva (FnS):  

Període posterior a la Fase Selectiva en el pla d’estudis d’una titulació 

 

Índex d’apropament al ritme teòric:  

Correspon a la mitjana de crèdits superats per any acadèmic, respecte als crèdits anuals 

teòrics. No inclou: crèdits convalidats, adaptats, reconeguts ni equiparats. Indica el 

percentatge de crèdits teòrics que en mitjana aproven els estudiants de FnS en un any 

acadèmic 

 

Paràmetre de resultat mitjà:  

Mesura els crèdits superats respecte al total de crèdits matriculats per un any acadèmic. 

No inclou: crèdits convalidats, adaptats, reconeguts ni equiparats. 

 

Taxa de rendiment:  

És el nombre de crèdits aprova ts en una assignatura o conjunt d’assignatures respecte 

dels crèdits corresponents als estudiants matriculats. No es consideren els crèdits 

convalidats, reconeguts, adaptats i/o equiparats. 
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3. MARC DE REFERÈNCIA 

 

3.1. Normativa Acadèmica General de la Universitat 

Politècnica de Catalunya 

 

Abans de l’inici del curs acadèmic, cadascun dels centre docents de la UPC regula els 

procediments d’avaluació de les assignatures, dels blocs curriculars i el reconeixement 

d’activitats acadèmiques.  

Per tal de regular l’activitat acadèmica, la universitat aprova i publica la Normativa 

Acadèmica General (NAG) de la UPC, que conté les normes d’aplicació general que 

afecten o poden afectar als estudiants durant el desenvolupament dels seus estudis, tant 

a nivell administratiu com d’avaluació de l’activitat o permanència a la universitat.  

 

Tot seguit es destaquen els punts més característics de la NAG: 

 

I. Qualificacions de l’avaluació de les assignatures 

Les qualificacions numèriques de les assignatures es donen amb una resolució de 0.1, i 

les descriptives s’assignen segons la correspondència de la següent taula: 

 

0 – 4,9 Suspens 

5,0 – 6,9 Aprovat 

7,0 – 8,9 Notable 

9,0 - 10 Excel·lent / Matrícula d’honor 

 

Les qualificacions descriptives de les assignatures superades són definitives, mentre que 

la descriptiva de suspens i les qualificacions numèriques poden canviar en posteriors 

avaluacions de l’assignatura o en l’avaluació del bloc curricular a què pertanyin. La 

superació d’un bloc curricular implica que les qualificacions descriptives i numèriques 

de les assignatures que el componen esdevinguin definitives1.  

 

 

                                                 
1 Durant part dels cursos que s’estudien en aquest projecte, la resolució de les notes numèriques era de 0.5 
punts  
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II. Definició de bloc curricular i avaluació curricular 

Un bloc curricular és un conjunt d’assignatures amb objectius formatius comuns, que 

s’avaluen de forma global en un procediment que s’anomena avaluació curricular.  

Tots els plans d’estudis que s’imparteixen a la UPC tenen definit un bloc curricular 

inicial anomenat fase selectiva, constituït pel conjunt d’assignatures del primer o del 

primer i segon quadrimestre dels plans d’estudis amb organització quadrimestral, o per 

les del primer any acadèmic dels que tenen una organització anual. Per a poder cursar 

els cursos superiors, és pre-requisit superar la Fase Selectiva. 

Un cop fora de la fase selectiva, cada pla d’estud is té definit els seus propis blocs 

curriculars, integrats per agrupacions de la resta d’assignatures, tret de les de lliure 

elecció. 

 

III. Dret a l’avaluació curricular 

Les estudiantes i els estudiants són avaluats d’un bloc curricular quan han cursat totes 

les assignatures que el composen. En el cas de la fase selectiva, els estudiants han de ser 

avaluats curricularment quan hagin esgotat el termini màxim per superar- la o bé hagin 

matriculat el nombre màxim de crèdits, en el cas que estiguin cursant la modalitat de via 

lenta, encara que no hagin estat avaluats de la totalitat d’assignatures. 

 

IV.  Mecanismes per efectuar l’avaluació curricular 

Cada centre estableix la seva pròpia normativa per establir l’avaluació curricular a partir 

dels resultats obtinguts en la totalitat de les assignatures que formen un determinat bloc 

curricular. En tot cas, però, aquesta avaluació corre a càrrec d’una comissió. Pel cas de 

l’avaluació de la fase selectiva, la comissió avaluadora haurà d’estar formada almenys 

per professors i professores, i estudiantes i estudiants que l’hagin superat. 

 

V. Resultats de l’avaluació curricular 

Un bloc curricular es supera quan les qualificacions numèriques de les assignatures que 

el formen, i que figuren en els informes d’avaluació, són iguals o majors de 5.0. En 

aquest cas les qualificacions passen a ser definitives sense canvis. 

A part d’això, cada centre pot establir altres condicions que permetin superar un bloc 

curricular, com per exemple superar assignatures suspeses amb una qualificació 

numèrica no inferior a 4.0, sempre i quan la nota mitjana ponderada del bloc sigui igual 



Marc de referència 

   
13 

o més gran que un valor que el centre estableixi. Excepcionalment, el centre pot 

considerar una assignatura superada amb una qualificació numèrica inferior a 4.0.  

D’aquest fet de permetre superar una assignatura, en funció dels resultats globals en el 

bloc, tot i tenir una qualificació inicial per sota de 5.0, se’n diu “aprovar-la per 

compensació”, obtenir-hi un “apte per compensació” o, més col·loquialment, 

“compensar-la”. 

 

VI. Bloc curricular de Fase Selectiva 

L’avaluació curricular del bloc de la fase selectiva té característiques especials ja que 

està relacionat amb el temps de permanència d’un determinat estudiant. Es poden donar 

tres situacions: l’estudiant/a 

• supera la fase selectiva: pot accedir als cursos superiors 

• no supera la fase selectiva, però no ha esgotat el temps per superar- la o no ha 

matriculat el nombre de crèdits per fer-ho: en aquest cas l’estudiant/a pot tornar 

a matricular les assignatures de FS 

• no supera la fase selectiva i ha esgotat el temps per superar- la o ha matriculat el 

nombre màxim de crèdits per fer-ho: l’estudiant/a ha d’abandonar aquests  

estudis a la UPC (abandonament per Normativa de Permanència) 

 

 

VII. Normativa de Permanència 

Sota el marc dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya s’atribueix al 

Consell Social la competència de fixar les normes que regulen la permanència de les 

estudiantes i els estudiants a la Universitat. Ara com ara, la normativa en qüestió té els 

punts següents: 

- Rendiment mínim en el primer any acadèmic: l’estudianta o estudiant ha d’aprovar 

si més no 15 crèdits corresponents a assignatures obligatòries el primer any 

acadèmic d’aquests estudis de la UPC. En cas contrari, no pot continuar aquests 

mateixos estudis a la Universitat (no apte de 15 crèdits). 

- Termini màxim per superar la FS: l’estudianta o estudiant que segueixi un pla 

d’estudis que tingui definida una fase selectiva avaluada globalment, ha d’obtenir la 

qualificació d’apte en un termini màxim del doble de la durada de la fase establerta 

en el pla d’estudis. Es cas contrari, no pot continuar aquests mateixos estudis a la 

UPC (no apte de fase selectiva). 
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- Rendiment mínim en la Fase no Selectiva dels estudis: per cada estudianta o 

estudiant es calcula el paràmetre alfa (paràmetre de rendiment acadèmic), que és el 

quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats en un curs 

quadrimestral, excloent d’aquest còmput els crèdits corresponents a assignatures 

qualificades com a “no presentat/ada”. En funció d’aquest paràmetre, es fa el 

seguiment de l’estudiant. Si en algun cas el paràmetre alfa és inferior a 0.5, la 

comissió d’avaluació limita la matrícula, amb la restricció que el límit no podrà ser 

inferior a 20 crèdits per quadrimestre en cas d’estudis amb organització 

quadrimestral o de 40 per any acadèmic en aquells estudis amb organització anual.  

Si durant dos períodes lectius consecutius el paràmetre de rendiment acadèmic és 

inferior a 0.5, l’estudiant podrà disposar d’un tutor/a que l’orienti respecte les 

assignatures a cursar, el nombre màxim de crèdits a matricular o qualsevol altre 

aspecte relacionat amb el seu rendiment. A partir d’aquí, l’estudianta o estudiant 

haurà d’obtenir un paràmetre de resultat acadèmic igual o superior a 0.5 durant els 

dos anys acadèmics següents.  

En cas que l’estudiant obtingui un tercer paràmetre de rendiment consecutiu inferior 

a 0.5, no podrà continuar aquests mateixos estudis a la UPC. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Normativa de Permanència de la UPC 
 
 
 

Efectes de la Normativa de 
Permanència de la UPC 

No apte de 15 crèdits 
 
 
No apte de FS 
 
 
Obtenció de tres alfes consecutives  
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3.2. Normativa d’aptes per compensació dels centres 

docents de la UPC 

 

Com ja s’ha comentat, cada centre docent de la UPC, dins del marc de la NAG de la 

universitat, pot aplicar la seva pròpia normativa per definir quan una assignatura és 

declarada Apta per Compensació (AC).  

Un cop estudiada aquesta normativa per a cadascun dels 15 centres propis de la UPC, es 

pot dir que presenten varietats segons el centre en el que s’estudia, així com també 

segons la fase (o bloc curricular) en la qual es troba l’estudiant.  

En el bloc curricular de la Fase Selectiva, en la majoria de casos l’estudiant pot tenir un 

màxim de dues assignatures aptes per compensació, sempre i quan aquestes assignatures 

tinguin una nota numèrica entre 4.0 i 4.9, i la mitjana ponderada del bloc sigui superior 

o igual a 5.0. Cal destacar alguna excepció, com és el cas de la FME, on també és 

possible declarar apte per compensació una assignatura amb una nota numèrica de 3.0 i 

una mitjana ponderada del bloc superior o igual a 6.0. D’altra banda, a la FNB es pot 

superar una assignatura de forma automàtica sempre i quan aquesta estigui suspesa amb 

una nota superior o igual a 4.0 i la resta de les assignatures de la fase selectiva 

aprovades. L’EPSEB permet que estudiants amb dues assignatures amb qualificació de 

“suspens” (entre 4.0 i 4.9), quan la suma de crèdits corresponents a aquestes 

assignatures no superi els 15 crèdits i la nota mitjana ponderada del bloc sigui major o 

igual a 5, hi obtinguin un apte per compensació. 

Un cop l’estudiant es troba fora de la Fase Selectiva, les normatives dels Aptes per 

Compensació varia considerablement en funció del centre docent on es duen a terme els 

estudis. Destaquen els casos com la FME, on l’estudiant pot compensar en un bloc 

curricular com a màxim dos 4.0 si la mitjana ponderada és superior o igual a 5.5, o un 

4.0 amb una mitjana superior o igual a 5.0. En el cas de la FIB, els estudiants poden 

compensar una assignatura optativa en el cas que el paràmetre de rendiment anual sigui 

superior o igual a 0.7 i que la nota mitjana de les assignatures optatives cursades durant 

l’any acadèmic sigui igual o superior a 5.0. A la FNB es supera de forma automàtica un 

màxim d’un 10% dels crèdits d’assignatures troncals i obligatòries del bloc i un 30% 

dels crèdits d’assignatures optatives, amb qualificacions iguals o superiors a 4.0 i si la 

nota mitjana del bloc de 5.0. A l’EPSEVG, amb una assignatura obligatòria aprovada 

amb una qualificació numèrica igual o superior a 7.0 es pot superar una d’obligatòria o 
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d’optativa suspesa amb un nombre de crèdits igual o inferior i del mateix bloc; també 

tenir una assignatura optativa aprovada amb qualificació numèrica igual o superior a 7.0 

permet superar-ne una d’optativa d’un nombre de crèdits igual o inferior i del mateix 

bloc. En canvi, a l’EUOOT es fixa una normativa específica per a cadascun dels blocs 

curriculars que formen els estudis, on per cadascun d’ells es determina el nombre de 

crèdits màxim sobre els quals es compensen avaluacions numèriques inferiors a 5.0. 

 

Hi ha dos casos especials a remarcar, l’EPSC i l’ETSEIAT. A l’escola de Castelldefels 

no s’avaluen les assignatures amb el terme Apte per Compensació, sinó que, un cop 

estudiat el cas, es modifica la qualificació a l’aprovat 5.0. En canvi, a la Tècnica 

Superior de Terrassa la compensació és més complexa: s’estableix un nombre màxim de 

crèdits a compensar de forma automàtica (15 o 18, depenent de la titulació), es 

compensa una primera assignatura d’un mateix bloc, sempre i quan la nota global del 

grup sigui igual o superior a 5.0, i en la segona compensació es pondera la nota global 

en funció del nombre total de crèdits de la carrera i el nombre de crèdits de l’assignatura 

a compensar (veure taula 2 Annex 1). 

 

Tot i així, tal i com es veurà en l’apartat 4 d’aquest projecte, aquesta normativa pot 

contemplar casos excepcionals, com per exemple que en alguna titulació s’han declarat 

aptes per compensació assignatures amb una nota numèrica que va d’1.5 fins a 3.5. 

 

 

 

3.3. Paràmetre de Resultat a la Fase no Selectiva 

respecte Aptes a la Fase Selectiva 

 

En aquest apartat es vol estudiar la relació entre el percentatge d’aptes a Fase Selectiva i 

l’índex d’apropament al ritme teòric, un indicador del rendiment dels estudiants un cop 

es troben fora de la Fase Selectiva.  

 

L’objectiu és veure si el percentatge d’aptes a la FS determina el rendiment posterior. 

Els resultats òptims serien els que donarien, independentment del percentatge d’aptes a 

FS, un bon índex d’apropament al ritme teòric a Fase no Selectiva, la qual cosa 
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significaria que la funció de la fase selectiva és la d’assegurar un bon ritme de 

rendiment en els cursos posteriors.  

 

Però els resultats obtinguts de les dades de l’any acadèmic 2003-04 indiquen tot el 

contrari. Per separat, únicament hi ha una titulació amb un percentatge d’aptes a FS 

superior o igual al 80%, Arquitectura Tècnica de l’EPSEB, mentre que les titulacions 

que es troben entre un 60 i 80% d’aptes a FS són Enginyeria Tècnica en Propulsió i 

Serveis del Vaixell (FNB), Diplomatura d’Estadística (FME), Enginyeria Tècnica 

Industrial – Electrònica Industrial (EUETIT), Arquitectura (ETSAB), Enginyeria 

Tècnica Industrial – Electricitat (EUETIT), Enginyeria Tècnica Industrial – Mecànica 

(EPSEVG) i Enginyeria Tècnica Industrial – Electrònica Industrial (EPSEM).  

D’altra banda, destaquen només dues titulacions amb un bon índex d’apropament al 

ritme teòric a FnS (més del 75%), l’Enginyeria Tècnica Aeronàutica – Aeronavegació 

(EPSC) i Enginyeria Química (ETSEIB), on els seus estudiants tenen un bon ritme 

d’estudi, cosa que repercuteix directament a què la mitjana de permanència en els 

estudis s’ajusti a la real. El 50% de les titulacions (no incloem les titulacions de 2n cicle 

ni aquelles que el curs 2003-04 encara no tenien estudiants a FnS) tenen un índex 

d’apropament al ritme teòric per sota del 50%, el que significa que el ritme real d’estudi 

dels alumnes no correspon amb el ritme teòric de superació de crèdits; i un total del 

95% de titulacions de la UPC està per sota del 75% en aquest índex. 

 

A mode de conclusió, destaca el baix rendiment dels estudiants fora de la Fase 

Selectiva, en general, de totes les titulacions de la UPC, tret d’Aeronavegació de 

Castelldefels i Enginyeria Química de l’ETSEIB. Per tant, el fet que un estudiant superi 

la fase selectiva no és garantia d’un bon ritme de superació de crèdits en els cursos 

posteriors. Afegir, també, que els indicadors tenen una evolució més aviat negativa a 

mesura que passen els anys, sobretot perquè la tendència és a matricular cada vegada 

menys crèdits. 
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Aptes a la Fase Selectiva vs. Paràmetre de Resultat (PR) a la Fase No Selectiva. Any acadèmic 2003-2004

ETSAV - Arquitectura 
EUETIT - Eng. Tècn. Ind. - Mecànica
EPSEB - Arquitectura Tècnica

EUPM - Eng. Tècn. de Mines - Explotació de Mines EPSEVG - Eng. Tècn. Ind. - Química Industrial FME - Llic. en Matemàtiques
FNB - Eng. Tècn. en Propulsió i Serveis del Vaixell EPSEB - Eng. Tècn. en Topografia EPSC - Eng. Tècn. Aeronàutica - Aeronavegació
EUPM - Eng. Tècn. Ind. - Electrònica Industrial ETSAB - Arquitectura ETSEIB - Eng. Química
EUETIT - Eng. Tècn. Ind. - Electrònica Industrial FIB - Enginyeria d'informàtica EUETIT - Eng. Tècn. de Telec. - So i Imatge
EUETIT - Eng. Tècn. Ind. - Electricitat ETSEIB - Eng. Industrial EPSC - Eng. Tècn. de Telec. en Sist. de Telecom.

EUOOT - Dipl. d'Òptica i Optometria FME - Dipl. en Estadística
EPSC - Eng. Tècn. de Telec. en Telemàtica
EUPM - Eng. Tècn. Ind. - Química Industrial
EPSEVG - Eng. Tècn. Ind. - Mecànica

FNB - Dipl. en Màquines Navals FNB - Dipl. en Navegació Marítima
FIB - Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes EUETIT - Eng. Tècn. Ind. - Tèxtil
EPSEVG - Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió ETSETB - Eng. Telecomunicació
ETSEIT - Eng. Industrial EPSEVG - Eng. Tècn. Ind. - Electricitat
EUETIT - Eng. Tècn. Ind. - Química Industrial ETSECCPB - Eng. de Camins, Canals i Ports
ETSECCPB - Eng. Tècn. d'Obres Públiques
EUPM - Eng. Tècn. Ind. - Mecànica
EPSEVG - Eng. Tècn. Ind. - Electrònica Industrial
FIB - Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió
EUPM - Eng. Tècn. de Telec. - Sistemes Electrònics
ETSECCPB - Eng. Geològica
EPSEVG - Eng. Tècn. de Telec. - Sistemes Electrònics

Nota: en aquesta taula no s'inclouen les titulacions de només 2n cicle donat que aquestes no tenen fase selectiva i no es poden
comparar. Pel mateix motiu tampoc s'han inclòs les noves titulacions que encara no tenen estudiants a fase no selectiva
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4.  EVOLUCIÓ DE LES ASSIGNATURES APTES PER 

COMPENSACIÓ 
 

 

4.1. Introducció 

 

L’objectiu d’aquest apartat és analitzar l’evolució de les assignatures aptes per 

compensació des del curs 2000-01 al 2003-04. Amb aquest estudi es pretén donar una 

radiografia de la situació d’aquest tipus d’assignatures en les dades acadèmiques de la 

Universitat, i el pes que exerceixen sobre el còmput global de les titulacions de primer i 

primer i segon cicle.  

 

Fins el curs 2005-06, la UPC podia assignar a una assignatura l’avaluació d’apte per 

compensació, sempre i quan l’estudiant hagués cursat tot un bloc curricular. Els blocs 

curriculars són un conjunt d’assignatures amb objectius formatius comuns, que 

s’avaluen de forma general. Totes les titulacions estan formades per un bloc curricular 

inicial, la Fase Selectiva, i a partir d’aquí, cada centre defineix els seus propis blocs 

curriculars. Mentre l’estudiant no està avaluat de totes les assignatures que els 

conformen, es diu que té la/es assignatura/es compensables. Un cop l’alumne és 

examinat, aquest es considera tancat. És en aquest punt quan la Comissió del centre 

estudia cada cas i decideix declarar, si s’escau, algunes assignatures aptes per 

compensació; en cas contrari, cal repetir l’assignatura. És important ressaltar que cada 

centre docent de la UPC té una definició de blocs curriculars pròpia i diferent (veure 

taula 1 Annex 1): 

- Els estudis de primer cicle estan configurats, en la seva gran majoria, per tres 

blocs curriculars: fase selectiva, resta d’assignatures que formen el pla d’estudis, 

i el projecte final de carrera, si s’escau. Aquest és el cas, per exemple, de la FME 

i l’EPSEM.   

- Les enginyeries tècniques de l’EUETIT i l’EPSEVG consten de quatre blocs 

curriculars: fase selectiva; segon i tercer quadrimestre; quart i cinquè 

quadrimestre; i sisè quadrimestre i projecte final de carrera. 
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- Arquitectura de l’ETSAB, a causa de la seva llarga durada, defineix els següents 

blocs curriculars: fase selectiva, primer cicle i segon cicle. Per contra, la mateixa 

titulació a l’ETSAV defineix un bloc curricular per curs. 

- D’altra banda, hi ha titulacions en les quals no es defineixen blocs curriculars 

(excepte Fase Selectiva), com és el cas d’Enginyeria Automàtica i Electrònica 

Industrial i Enginyeria en Organització Industrial de l’ETSEIAT, o Enginyeria 

de Telecomunicació de l’EPSC. 

Tal i com mostren aquests exemples, no hi ha una criteri general per tota la Universitat 

en quan a la definició de blocs curriculars. 

De la mateixa manera, cada centre tenia la seva pròpia normativa d’assignatures aptes 

per compensació. Mentre hi havia centres que compensaven un total de dues 

assignatures, sempre i quan la nota mitjana del bloc curricular sigui superior a 5 o 5,5 

(cas de la FME), n’hi havia d’altres que permetien un màxim de tres aptes per 

compensació (ETSAB), o d’altres que requerien d’una metodologia més complexa (cas 

de l’ETSEIAT). D’aquesta forma, resulta encara més difícil generalitzar els resultats, 

s’ha de fer una anàlisi centre a centre 

En tot cas, les Comissions Avaluadores de cada centre podia estudiar cada expedient 

individualment i la seva situació en el context de la carrera, per decidir, si era necessari, 

si una assignatura era o no declarada apte per compensació. 

 

 

4.2. Fase Selectiva 

 

A partir de l’anàlisi de les dades dels estudiants aptes a fase selectiva, des del curs 2000-

01 al curs 2003-04, s’observa que les titulacions amb fase selectiva d’un quadrimestre 

tenen un percentatge més elevat d’assignatures aprovades sense cap apte per 

compensació. Aquesta primera conclusió sembla lògica: una fase selectiva de durada 

menor (un sol quadrimestre) té un nombre menor d’assignatures que una altra amb 

durada superior (de dos quadrimestres); per tant, el percentatge d’assignatures aptes per 

compensació també serà menor. 
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Taula 1: Percentatge d’estudiants amb algun AC a FS 

 

El percentatge d’estudiants aptes a la fase selectiva que tenen algun apte per 

compensació en aquesta fase els dos primers cursos estudiats, se situa per sobre el 55% i 

el 58% (2000-01 i 2001-02 respectivament), mentre que a partir del curs 2002-03 

sembla que s’estabilitza al voltant del 51%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Evolució del percentatge d’estudiants aptes a FS amb 

algun AC a FS 

 

 

D’aquests estudiants, un percentatge força elevat té només un apte per compensació: el 

curs 2000-01 un 39.1%, mentre que el curs 2003-04 va baixar fins el 30.2%. Els que 

Evolució del percentatge d'estudiants aptes a Fase Selectiva amb algun Apte 
per Compensació a FS
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tenen més de dos aptes per compensació es concentren en estudis amb fase selectiva de 

dos quadrimestres, que consten de més assignatures. 

 

Evolució del percentatge d'assignatures amb un apte per compensació
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Figura 3: Evolució del percentatge d’assignatures amb un AC 

 

Les notes de les assignatures aptes per compensació es distribueixen, en més del 85% 

dels casos, entre el 4 i el 4.5.  

 

Tot seguit es presenta la Taula 2 amb l’evolució del percentatge d’estudiants aptes a FS 

amb alguna assignatura AC a FS, agrupat segons es tracta de titulacions amb FS de 2 

quadrimestres o d’un sol quadrimestre. Es ressalten en groc aquelles titulacions que han 

tingut un percentatge més elevat. 
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Taula 2: percentatge d’estudiants aptes a FS amb algun AC a FS  

Estudis amb FS d’un i dos quadrimestres 

 

Les titulacions amb percentatge més elevat d’estudiants que han superat la fase selectiva 

amb algun apte per compensació i que s’han anat repetint al llarg dels cursos són: 

Enginyeria Industrial de l’ETSEIAT i l’ETSEIB, Enginyeria Química de l’ETSEIB, 

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i Enginyeria Tècnica en Informàtica de 

Sistemes de la FIB, Diplomatura d’Òptica i Optometria de la EUOOT. És destacable el 

fet que el curs 2003-04 únicament dues titulacions superen aquest percentatge: 

Diplomatura en Màquines Navals de la FNB, i Enginyeria Tècnica Industrial, 

especialitat Química Industrial, de l’EPSEVG. 

Centre Titulació
Curs 

2000-01
Curs 

2001-02
Curs 

2002-03
Curs 

2003-04
200 FME Diplomatura d'Estadística, pla 1996 46,43% 46,2% 15,4% 27,8%
200 FME Llicenciatura de Matemàtiques, pla 1992 38,24% 47,8% 39,0% 37,8%
210 ETSAB Arquitectura, pla 1994 61,46% 67,6% 58,7% 52,6%
220 ETSEIAT Enginyeria Industrial, pla 1993                   81,42% 77,3% 69,8% 8,8%
230 ETSETB Enginyeria de Telecomunicació, pla 1992           62,61% 66,8% 68,3% 63,4%
230 ETSETB Telecomunicacio - Matematiques                  11,76% 6,7% 22,2%
240 ETSEIB Enginyeria Industrial, pla 1994                   67,87% 77,3% 72,4% 65,4%
240 ETSEIB Enginyeria Química, pla 1996 83,72% 76,8%
240 ETSEIB Enginyeria Química, pla 2000                 84,62% 34,0% 71,2% 56,6%
250 ETSECCPB Enginyeria de Camins, Canals i Ports, pla 1995    31,91% 68,3% 40,5% 37,9%
250 ETSECCPB Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques, pla 1996    48,80% 41,5% 74,3% 65,6%
250 ETSECCPB Enginyeria Geològica, pla 2000 37,29% 60,7% 29,2% 35,7%
270 FIB Eng. Informàtica, pla 1991 60,17% 76,5% 38,4% 29,0%
270 FIB Eng. Tècn. Inf. de Gestió, pla 1991 75,86% 89,2% 58,8% 25,0%
270 FIB Eng. Tècn. Inf. de Sistemes, pla 1991 69,47% 65,7% 57,7% 29,4%
280 FNB Diplomatura en Navegació Marítima, pla 2000 50,00% 44,4% 62,1% 53,8%
280 FNB Diplomatura en Màquines Navals, pla 2000 62,50% 66,7% 72,7% 76,9%
280 FNB Eng. Tècn. Naval en Prop.i Serv.Vaixell, pla 2000 50,00% 2,9% 70,0% 59,1%
290 ETSAV Arquitectura, pla 1993 40,48% 0,0% 37,0% 21,9%
300 EPSC Eng. Tècn. de Telec. en Sistemes de Telec., pla 2000 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%
300 EPSC Eng. Tècn. de Telec. en Telemàtica, pla 2000 0,00% 26,1% 0,0% 0,0%
300 EPSC Eng. Tècn. Aeronàutica, en Aeronavegació, pla 2003 0,0% 0,0%
320 EUETIT Eng. Tecnica Telecomunicacio, esp, so i imatge, pla 2001 54,3% 50,9%
370 EUOOT Diplomatura d'Òptica i Optometria, pla 1993       75,33% 81,0% 68,8% 13,5%

Total estudis FS de 2 quadrimestres 57,87% 58,4% 53,9% 41,4%

% d'estudiants aptes FS amb algun AC a FS

Centre Titulació
Curs 

2000-01
Curs 

2001-02
Curs 

2002-03
Curs 

2003-04
310 EPSEB Arquitectura Tècnica, pla 1996 51,02% 63,2% 46,2% 32,1%
320 EUETIT Enginyeria Tècnica Ind., esp. en Tèxtil, pla 1993 53,85% 39,3% 90,0% 47,1%
320 EUETIT Eng.Tècn.Ind., esp. en Electrònica Ind., pla 1993 41,24% 62,8% 40,5% 39,2%
320 EUETIT Eng.Tècn.Ind.,esp. en Química Industrial, pla 1993 65,96% 52,3% 58,8% 44,1%
320 EUETIT Eng. Tènc. Ind., esp. en Electricitat, pla 1993   51,79% 45,7% 47,5% 35,0%
320 EUETIT Enginyeria Tècn. Ind., esp. en Mecànica, pla 1993 38,46% 42,4% 41,8% 36,9%
330 EPSEM E.T. Telecomunicació, esp. Sist. Electr., pla 1994 31,11% 39,1% 0,0% 57,1%
330 EPSEM E.T. Mines, esp. Explotació de Mines, pla 1994 65,52% 31,8% 36,4% 19,0%
330 EPSEM E.T. Industrial, esp. Mecànica, pla 1994 63,95% 41,2% 52,9% 44,7%
330 EPSEM E.T. Industrial, esp. Electrònica Ind., pla 1994 50,00% 0,0% 59,6% 32,0%
330 EPSEM E.T. Industrial, esp. Química Ind., pla 1994 60,71% 57,1% 27,6%
330 EPSEM E.T. Industrial, esp. Química Ind., pla 2002 27,3% 50,0%
340 EPSEVG Enginyeria Tècn. d'Informàtica de Gestió, pla 1992 52,9% 46,4% 40,0%
340 EPSEVG Eng.Tècn.Ind., esp. en Mecànica, pla 1995         44,32% 56,6% 40,8% 52,4%
340 EPSEVG Eng.Tècn.Ind., esp. en Electricitat, pla 1995     39,39% 50,0% 58,1% 57,9%
340 EPSEVG Eng.Tècn.Ind., esp. en Electrònica Ind., pla 1995 52,05% 56,8% 43,6% 40,0%
340 EPSEVG Eng.Tècn.Ind.,esp. en Química Industrial, pla 1995 70,00% 73,7% 43,8% 68,4%
340 EPSEVG Eng.Tècn.de Telec., e.en Sist. Electròn., pla 1995 53,62% 56,5% 51,7% 40,0%

Total estudis FS d'1 quadrimestre 51,58% 57,4% 46,7% 39,1%

% d'estudiants aptes FS amb algun AC a FS
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Es podria pensar que existeix una possible relació entre el nombre d’assignatures que 

formen la FS i el percentatge d’estudiants amb algun apte per compensació. Però, per 

contra, s’observa que els percentatges més alts d’aquest tipus d’estudiants no provenen 

tots de titulacions amb un nombre elevat d’assignatures. A mode d’exemple, es pot citar 

els casos de les titulacions d’Arquitectura de l’ETSAV, amb 15 assignatures en aquesta 

fase i un percentatge d’estudiants aptes amb algun AC, el curs 2003-04, que no arriba al 

22%; i Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, esp. en So i Imatge de l’EUETIT, amb 

10 assignatures i un percentatge de més del 50% d’estudiants amb algun AC en el 

mateix curs. Ambdós estudis amb FS de 2 quadrimestres.  

Si s’analitzen els estudis de FS d’un quadrimestre, resulta d’interès la comparació entre 

l’Enginyeria Tècnica Industrial., especialitat en Química Industrial de l’EPSEVG, i 

l’Enginyeria Tècnica de Mines, especialitat Explotació de Mines de l’EPSEM. Mentre 

la primera té 6 assignatures en aquesta fase i un percentatge superior al 68% 

d’estudiants amb AC, la segona consta de 8 assignatures a FS i un percentatge que no 

arriba al 20% d’aquesta tipologia d’estudiants. 

Per tant, no sembla establir-se una relació directa entre aquestes dues variables. 

 

 

4.3. Fase no Selectiva 

 

En aquest cas, els anys d’estudi (2000-01 a 2003-04) corresponen als anys de titulació, 

no als d’entrada com era el cas de la Fase Selectiva. 

Un cop fora de la fase selectiva, destaca l’augment del percentatge d’assignatures 

obligatòries o troncals amb algun apte per compensació: va passar del 63% el curs 

2001-02 al 66,4% el curs 2002-03. El curs següent va disminuir fins a situar-se a 56,6%. 

Cal ressaltar que el nombre d’assignatures aptes per compensació es troba en les 

assignatures troncals o obligatòries. Per tant, si només es tenen en compte aquest tipus 

d’assignatures, es pot dir que l’increment del percentatge de titulats amb algun AC 

respecte a la FS ve determinat pel nombre d’assignatures, que és superior en aquesta 

fase. 

El curs 2002-03 es va assolir el valor més alt (64,3% de titulats que tenien alguna 

assignatura AC), mentre que l’últim curs d’estudi va disminuir en gairebé 10 punts 

aquest valor, situant-se, així, entorn del 55% (és a dir, a la meitat dels titulats de la UPC 
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se’ls ha avaluat amb un apte per compensació). Però cal fixar-se que aquest últim valor 

és anòmal, ja que, tal i com es mostra a la taula 4, per aquest curs es va produir una 

baixada radical dels titulats amb algun AC en els estudis de primer cicle, cosa que 

explica la disminució d’aquest col·lectiu de titulats. Per tant, es pot dir que el 

percentatge d’estudiants que es titulen amb alguna assignatura AC es situa al voltant del 

64%. 

 

Taula 3: Assignatures Aptes per Compensació a Fase Selectiva i 

Fase no Selectiva 

Donat que la població de titulats d’un any determinat és heterogènia respecte a l’any en 

què aquests estudiants van iniciar els estudis o l’any que van passar la Fase Selectiva, 

les oscil·lacions en els percentatges d’assignatures Aptes per Compensació a Fase 

Selectiva no són un bon predictor del nombre d’assignatures Aptes per Compensació n 

cursos més endavant. 

El percentatge de titulats amb algun apte per compensació a fase no selectiva augmenta 

al tractar-se d’estudis de 1r i 2n cicle, mentre que pels de 1r cicle és inferior. Aquest fet 

està relacionat, de nou, amb el nombre d’assignatures que configuren els dos tipus 

d’estudis: a 1r i 2n cicle entre 20 i 50 assignatures, mentre que a 1r cicle ronden entre 

les 10 i 30 assignatures. 

L’evolució en aquest cas, ha estat diferent segons el cicle dels estudis: a 1r cicle el 

2001-02 es va arribar al 58% de titulats amb AC, però amb tendència a la baixa, ja que 

el curs 2003-04 aquests titulats eren prop del 43%. Per 1r i 2n cicle, el percentatge 

màxim es troba el curs 2002-03 (75%). És important destacar aquesta xifra, ja que 

significa que 3 de cada 4 titulats tenen algun apte per compensació en el seu expedient 

acadèmic.  

 

 

 

 

 

Curs
% estudiants amb 

algun AC a FS
% titulats amb 

algun AC a FnS
2000-01 55,9% 59,7%
2001-02 58,1% 63,6%
2002-03 51,6% 64,3%
2003-04 51,6% 54,6%
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Taula 4: Percentatge de titulats amb algun AC a FnS 

 

 

En aquesta etapa dels estudis les notes de les assignatures aptes per compensació se 

situen entre el 4 i 4.5, aquest interval conté, també en aquest cas i per tots els anys 

estudiats, més del 85% dels AC’s. 

Fins al curs 2002-03 la mitjana de crèdits aptes per compensació d’un titulat a Fase no 

Selectiva ha anat augmentant, situant-se als 11.2 crèdits, per les titulacions de 1r cicle, i 

per les de 1r i 2n cicle són 18.8 els crèdits AC. Cal tractar el curs 2003-03 a part, ja que 

presenta un comportament anòmal clarament diferenciat a la resta de cursos estudiats. 

La tendència a l’alça s’ha aturat el curs 2003-04, on s’observa que un estudiant a la FnS 

té una mitjana de 3.9 crèdits AC (obligatoris i troncals), si es tracta de primer cicle, i de 

gairebé 11 crèdits AC per els estudiants de 1r i 2n cicle.   

D’altra banda, s’ha definit el promig de crèdits aprovats per compensació en 

assignatures troncals i obligatòries de la Fase no Selectiva. Destacar, primer de tot, el 

comportament del curs 2002-03, ja que els titulats d’aquest curs van aprovar, en mitjana 

més del 8% de crèdits compensables a FnS, tant en les titulacions de 1r i de 1r i 2n cicle. 

Pels altres cursos amb un comportament més homogeni, s’observa que el percentatge de 

crèdits aprovats compensables a FnS és superior en les titulacions de cicle llarg que per 

les de cicle curt, taxes que oscil·len entre el 3 i el 5%.  

Si ens centrem en l’últim curs, podem dir que un titulat de primer cicle del 2003-04 ha 

aprovat compensats, en mitjana, gairebé un 3% dels crèdits troncals i obligatoris de fora 

de la FS. Això significa que si en promig una titulació de primer cicle té uns 132 crèdits 

troncals i obligatoris fora FS, un titulat n’ha aprovat 4 de compensables. 

En el cas d’un titulat de cicle llarg, aquest percentatge arriba gairebé al 5%. Dit d’altra 

manera, amb una mitjana de 227 crèdits a FnS troncals i obligatoris per carrera, 11 

s’han aprovat tot i ser declarats compensables en l’avaluació, el que correspon a més 

d’una assignatura. 

Estudis 
1r cicle

Estudis 
1r i 2n cicle Total

2000-01 49,7% 70,1% 59,7%
2001-02 58,0% 71,8% 63,6%
2002-03 56,7% 75,0% 64,3%
2003-04 43,4% 68,8% 54,6%

Curs

% titulats amb algun AC a FnS
(assig. troncals i obligatòries)
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Promig crèd. AC 
Tr/Ob FnS

Promig crèd. aprovats 
compensats FnS 

(Tr/Ob)
Promig crèd. AC 

Tr/Ob FnS

Promig crèd. aprovats 
compensats FnS 

(Tr/Ob)
Promig crèd. AC 

Tr/Ob FnS

Promig crèd. aprovats 
compensats FnS 

(Tr/Ob)
Promig crèd. AC 

Tr/Ob FnS

Promig crèd. aprovats 
compensats FnS 

(Tr/Ob)
1r cicle 4,6 3,45% 5,5 4,17% 11,2 8,46% 3,9 2,95%

1r i 2n cicle 9,5 4,17% 10,6 4,68% 18,8 8,27% 10,9 4,78%

Curs 2002-03 Curs 2003-04

Cicle

Curs 2000-01 Curs 2001-02

 
Taula 5: Percentatge de crèdits aprovats AC troncals i 

obligatoris d’un titulat a FnS  

 
 

 

4.4. Conclusions 

 

Existeix un percentatge molt elevat d’estudiants amb assignatures aptes per 

compensació, tant a fase selectiva, com a fase no selectiva.  

Destaca el fet que més del 50% dels titulats tenen alguna assignatura apte per 

compensació a Fase Selectiva i, de mitjana en els quatre cursos observats, més d’un 

60% dels titulats en tenen algun fora de la Fase Selectiva. En general, aquests 

percentatges han mostrat una tendència creixent. 

El percentatge de crèdits troncals i obligatoris aprovats compensats es situa entre el 3 i 

el 5%, segons es parla de cicle curt o cicle llarg. 

L’estudi d’aquestes dades fa pensar en quina serà / seria la situació dels estudiants de la 

Universitat amb la desaparició de les assignatures aptes per compensació. Es pot pensar 

que, probablement, la durada dels estudis s’allargaria a causa de l’augment del nombre 

de suspesos. A més, si no es modifiqués la normativa de permanència, segurament 

també augmentaria el nombre de no aptes de fase selectiva. 
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5. ANÀLISI DELS ABANDONAMENTS: ESTUDI GLOBAL 

 

5.1. Definició de les dades 

 

Es defineix l’abandonament com aquell cas en què un estudiant no s’ha matriculat ni 

titulat des del curs 2001-02 al curs 2005-06. Segons això, s’han classificat els 

abandonaments segons la següent topologia: no apte de Fase Selectiva (esgota el temps 

màxim per superar- la – abandonament normatiu), no apte de 15 crèdits (no supera més 

de 15 crèdits a la FS – abandonament normatiu), trasllat d’expedient (sol·licitud de 

canvi d’estudis universitaris), i altres (abandonament voluntari, no motivat per la 

normativa). 

S’ha agafat com a curs de referència els estudiants que es van matricular el 2001-02. 

 

 

5.2. Descripció de les dades 

 

En el curs 2001-02 (curs de referència) es van matricular un total de 27.886 estudiants, 

el 7.31% dels quals han abandonat els estudis en els que es van matricular (2.038 

estudiants). D’aquests abandonaments, el 9.96% es troben en situació d’últim any, el 

que significa que, probablement, molts d’ells es troben pendents de Projecte Final de 

Carrera o pendents de realitzar les últimes assignatures de la titulació. 

Els centres on es concentra un percentatge més gran d’abandonaments són la FNB 

(13.90%), l’EPSEVG (12.33%), l’EUETIT (10.05%), i la FIB (9.97%). Per contra, els 

centres amb un nombre més baix d’abandonaments són l’EPSEM (3.21%), l’EPSEB 

(3.50%), i l’ETSAV (3.64%) (veure taula 6). 
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Taula 6: Estudiants matriculats i abandonaments – curs 2001-02 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Estudiants matriculats i abandonaments – curs 2001-02 
 

 

531

46

3.236

140

2.155

161

2.933

265

3.282

206

2.194

133

3.128

312

554

77 1.098

40

681

58

2.403

84

1.612

162

1.092

35
2.361

291

626

28

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

FME ETSAB ETSEIT ETSETB ETSEIB ETSECCPB FIB FNB ETSAV EPSC EPSEB EUETIT EUPM EPSEVG EUOOT

200 210 220 230 240 250 270 280 290 300 310 320 330 340 370

Estudiants matriculats i abandonaments curs 2001-02 

N_Estudiants N_Estudiants Abandonats

Codi Centre
Estudiants 
Matriculats Abandonaments %

200 FME 531 46 8,66%
210 ETSAB 3.236 140 4,33%
220 ETSEIAT 2.155 161 7,47%
230 ETSETB 2.933 265 9,04%
240 ETSEIB 3.282 206 6,28%
250 ETSECCPB 2.194 133 6,06%
270 FIB 3.128 312 9,97%
280 FNB 554 77 13,90%
290 ETSAV 1.098 40 3,64%
300 EPSC 681 58 8,52%
310 EPSEB 2.403 84 3,50%
320 EUETIT 1.612 162 10,05%
330 EUPM 1.092 35 3,21%
340 EPSEVG 2.361 291 12,33%
370 EUOOT 626 28 4,47%

27.886 2.038 7,31%TOTAL



Anàlisi dels abandonaments: estudi global 

    30 

Tenint en compte que el percentatge d’homes matriculats és superior al de dones en 

gairebé tots els estudis de la UPC (únicament a l’EUOOT, estudis d’Òptica i 

Optometria, és on trobem més dones matriculades), no és d’estranyar que el nombre 

d’abandonaments total també es decanti cap al gènere masculí: més del 78% dels 

abandonaments corresponen a homes, mentre que prop del 22% corresponen a dones. 

Per centres, destaca la FME on els abandonaments estan exactament equilibrats entre 

homes i dones. A l’EPSEVG és on s’hi troba un percentatge d’abandonament masculí 

més elevat, tot i no ser el centre amb un percentatge més alt de nois matriculats. 

En el global dels estudis de la UPC, destaca que el percentatge d’abandonaments és més 

alt entre els homes que entre les dones que es matriculen (7.8% vs 5.9%). Els 

abandonaments masculins són més remarcables en la FNB, l’EPSEVG, l’EUETIT i la 

FIB; mentre que en els cas femení els centre que recullen un percentatge més alt 

d’abandonaments són la FNB i l’ETSETB. 

 

 

Taula 7: Estudiants matriculats i abandonaments – curs 2001-02 

 

D’un total de quinze centres docents de la UPC (no entren en l’estudi els centres 

adscrits), únicament en cinc d’ells el percentatge de dones matriculades respecte de les 

que abandonen és més elevat que el dels homes: FME, ETSETB, ETSECCPB, FNB i 

ETSAV (tot i que en aquest últim els percentatges dones i homes està molt igualat). 

Total Dones Homes Total Dones Homes
% dones que 
abandonen

% homes que 
abandonen

200 FME 531 44,8% 55,2% 46 50,0% 50,0% 9,7% 7,8%
210 ETSAB 3.236 47,1% 52,9% 140 42,9% 57,1% 3,9% 4,7%
220 ETSEIAT 2.155 16,8% 83,2% 161 15,5% 84,5% 6,9% 7,6%
230 ETSETB 2.933 16,8% 83,2% 265 20,8% 79,2% 11,1% 8,6%
240 ETSEIB 3.282 25,5% 74,5% 206 20,9% 79,1% 5,1% 6,7%
250 ETSECCPB 2.194 27,0% 73,0% 133 34,6% 65,4% 7,8% 5,4%
270 FIB 3.128 13,7% 86,3% 312 12,5% 87,5% 9,1% 10,1%
280 FNB 554 23,1% 76,9% 77 24,7% 75,3% 14,8% 13,6%
290 ETSAV 1.098 42,9% 57,1% 40 45,0% 55,0% 3,8% 3,5%
300 EPSC 681 18,2% 81,8% 58 19,0% 81,0% 8,9% 8,4%
310 EPSEB 2.403 32,8% 67,2% 84 20,2% 79,8% 2,2% 4,2%
320 EUETIT 1.612 20,8% 79,2% 162 17,3% 82,7% 8,4% 10,5%
330 EPSEM 1.092 16,8% 83,2% 35 5,7% 94,3% 1,1% 3,6%
340 EPSEVG 2.361 15,2% 84,8% 291 11,3% 88,7% 9,2% 12,9%
370 EUOOT 626 74,6% 25,4% 28 53,6% 46,4% 3,2% 8,2%

27.886 26,3% 73,7% 2.038 21,3% 78,7% 5,9% 7,8%TOTAL

Nº Abandonaments

Codi Centre

Nº Estudiants



Anàlisi dels abandonaments: estudi global 

    31 

Aquest fet corrobora que, en les titulacions de la UPC, l’abandonament masculí és 

superior al femení. 

 

De l’estudi per gènere, s’obté que del total dels abandonaments enregistrats a la 

universitat, el 21% correspon a dones (amb una nota mitja d’accés de 6.93), mentre que 

prop del 80% són homes (amb nota mitja d’accés de 6.61).  

 

 

  

Taula 8: Característiques dels abandonaments curs 2001-02 

Titulacions de 1r i 2n cicle i de 2n cicle 

 

La nota mitjana d’accés de les dones que abandonen els estudis de 1r i 2n cicle és més 

alta que la dels homes en les següents titulacions: Llicenciatura de Matemàtiques, 

Enginyeria de Telecomunicació, Enginyeria Industrial, Enginyeria de Camins, Canals i 

Ports, i Enginyeria Informàtica. 

 

1 En algunes titulacions no es disposa d'aquesta dada

Estudis de 1r i 2n cicle

Centre Titulació N %

Nota 
mitjana 
d'accés N %

Nota 
mitjana 
d'accés

FME Llic. Matemàtiques 10 47,62% 7,98 11 52,38% 7,38 21
ETSAB Arquitectura 60 42,86% 7,15 80 57,14% 6,29 140

ETSEIAT Eng. Industrial 18 15,00% 5,71 102 85,00% 6,07 120
ETSETB Eng. de Telecomunicació 49 21,21% 7,59 182 78,79% 7,51 231
ETSEIB ETSEIB - Eng. Industrial 23 15,13% 7,43 129 84,87% 6,92 152
ETSEIB Eng. Química 14 56,00% 7,22 11 44,00% 7,42 25

ETSECCPB Eng. Camins, Canals i Ports 33 32,67% 7,02 68 67,33% 6,79 101
ETSECCPB Eng. Geològica 13 40,63% 6,01 19 59,38% 6,29 32

FIB Eng. Informàtica 16 8,56% 6,85 171 91,44% 6,77 187
ETSAV Arquitectura 18 45,00% 6,63 22 55,00% 6,93 40

Dones Homes

Total

Estudis de 2n cicle

Centre Titulació N %

Nota 
mitjana 

d'accés1 N %

Nota 
mitjana 

d'accés 1

FME Llic. Ciències i Tècniques Estadístiques 10 55,56% 6,11 8 44,44% 18

ETSEIAT Eng. d'Automàtica i Electrònica Industrial 2 9,09% 20 90,91% 6,05 22
ETSEIT Eng. d'Organització Industrial 5 26,32% 14 73,68% 19
ETSETB Eng. Electrònica 6 17,65% 28 82,35% 7,34 34
ETSEIB Eng. d'Organització Industrial 1 6,25% 15 93,75% 5,98 16
ETSEIB Eng. de Materials 5 38,46% 8 61,54% 6,01 13
FNB Llic. Nàutica i Transport Marítim 5 50,00% 5 50,00% 10
FNB Llic. de Màquines Navals 1 20,00% 4 80,00% 6,07 5
EPSC Eng. de Telecomunicació 1 100,00% 7,93 0,00% 1

Dones Homes

Total
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En els estudis de 2n cicle, l’abandonament femení només es localitza en tres titulacions: 

Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques, Llicenciatura Nàutica i Transport 

Marítim i Enginyeria de Telecomunicació. 

 

 
Taula 9: Característiques dels abandonaments curs 2001-02 

Titulacions de 1r cicle 

 

Estudis de 1r cicle

Centre Titulació N %

Nota 
mitjana 

d'accés1 N %

Nota 
mitjana 

d'accés 1

FME Dipl. Estadística 3 42,86% 6,52 4 57,14% 6,76 7
FIB Eng. Tèc. d'Informàtica de Gestió 16 25,40% 7,08 47 74,60% 6,80 63
FIB Eng. Tèc. d'Informàtica de Sistemes 7 11,29% 7,31 55 88,71% 7,17 62
FNB Dipl. Màquines Navals 3 18,75% 5,15 13 81,25% 6,18 16
FNB Dipl. Navegació Marítima 2 15,38% 6,23 11 84,62% 5,83 13

FNB
Eng. Tèc. Naval, esp. en Propulsió i 
Serveis del Vaixell 8 24,24% 6,44 25 75,76% 5,65 33

EPSC
Eng. Tèc. de Telecomunicació, esp. en 
Sistemes de Telecom. 3 13,64% 7,26 19 86,36% 6,99 22

EPSC
Eng. Tèc. de Telecomunicació, esp. en 
Telemàtica 7 22,58% 6,15 24 77,42% 6,25 31

EPSEB Arquitectura Tècnica 14 22,58% 48 77,42% 6,65 62
EPSEB Eng. Tèc. Topografia 3 13,64% 6,02 19 86,36% 6,04 22
EUETIT Eng. Tèc. Ind., esp. en Tèxtil 4 44,44% 5,50 5 55,56% 5,46 9
EUETIT Eng. Tèc. Ind., esp. en Mecànica 1 4,17% 23 95,83% 5,99 24

EUETIT Eng. Tèc. Ind., esp. en Química Industrial 13 46,43% 5,73 15 53,57% 6,05 28

EUETIT
Eng. Tèc. Ind., esp. en Electrònica 
Industrial 4 6,90% 5,69 54 93,10% 5,71 58

EUETIT Eng. Tèc. Ind., esp. en Electricitat 2 6,45% 5,59 29 93,55% 5,37 31

EUETIT
Eng. Tèc. de Telecomunicació, esp. en So 
i Imatge 4 33,33% 6,81 8 66,67% 7,21 12

EPSEM Eng. Tèc. Ind., esp. en Mecànica 1 5,56% 17 94,44% 5,87 18

EPSEM Eng. Tèc. Ind., esp. en Química Industrial 0,00% 2 100,00% 2

EPSEM
Eng. Tèc. Ind., esp. en Electrònica 
Industrial 0,00% 5 100,00% 5

EPSEM
Eng. Tèc. de Mines, esp. en Explotació de 
Mines 0,00% 4 100,00% 4

EPSEM
Eng. Tèc. de Telecomunicació, esp. en 
Sistemes de Electrònics 1 16,67% 5 83,33% 6

EPSEVG Eng. Tèc. d'Informàtica de Gestió 7 10,45% 6,50 60 89,55% 6,14 67
EPSEVG Eng. Tèc. Ind., esp. en Mecànica 7 11,86% 6,36 52 88,14% 6,01 59
EPSEVG Eng. Tèc. Ind., esp. en Electricitat 2 10,00% 6,74 18 90,00% 5,68 20

EPSEVG Eng. Tèc. Ind., esp. en Química Industrial 3 20,00% 6,46 12 80,00% 6,22 15

EPSEVG
Eng. Tèc. Ind., esp. en Electrònica 
Industrial 5 11,11% 5,64 40 88,89% 6,10 45

EPSEVG
Eng. Tèc. de Telecomunicació, esp. en 
Sistemes de Electrònics 9 10,59% 6,60 76 89,41% 6,07 85

EUOOT Dipl. d'Òptica i Optometria 15 53,57% 5,47 13 46,43% 5,69 28

434 21,34% 6,93 1.600 78,66% 6,61 2.034

1 
En algunes titulacions no es disposa d'aquesta dada

Total UPC

Dones Homes

Total
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El nombre d’abandonaments en els estudis de 1r cicle és, en totes les titulacions, 

superior en els homes que en les dones (Nota: no es tenen en compte el nombre 

d’estudiants matriculats). 

 

5.3. Anàlisi de les diferències segons gènere, 

cicle i via 

 

Per tal de detectar si aquestes diferències per gènere són o no significatives, es realitza 

la següent prova d’hipòtesi (hipòtesi de treball): 

 

H0: no existeixen diferències significatives entre homes i dones  

H1: existeixen diferències significatives per gènere 

 

S’utilitzarà el test de la Chi-Quadrat (χ2), que donarà resposta a aquest contrast. Es  

tracta de contrastar els valors hipotètics que s’obtindrien en la població , és a dir, els que 

s’haurien d’obtenir en el cas de suposar independència de gènere, i es compara amb els 

valors reals obtinguts de les dades. A partir d’aquí s’accepta o es rebutja els valors 

hipotètics, realitzant el test de la χ2.  

El nivell de significació usat és del 5%, el que significa que es rebutja la hipòtesi nul·la 

només si els resultats de les dades reals és tant diferent de les dades hipotètiques que 

iguala o supera aquesta magnitud. De manera pràctica, dels resultats obtinguts 

s’estudiarà la significació asimptòtica bilateral, si aquesta és inferior a 0.05, llavors es 

rebutjarà la H0.  

 

Primer de tot s’han agrupat les titulacions segons corresponen a primer cicle o primer i 

segon cicle. La Taula 10 mostra, del total d’abandonaments que s’han enregistrat en el 

període d’estudi, el percentatge de dones i homes segons titulacions de 1r i de 1r i 2n 

cicle. 

 
Taula 10: Abandonaments per gènere i cicle – curs 2001-02 

Cicle Dones Homes

Primer 36,7% 49,8% 954

Primer i segon 63,3% 50,2% 1069

Gènere
Total
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Pruebas de chi-cuadrado

24,602a 2 ,000
25,052 2 ,000

2164

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 28,99.

a. 

 
 

Els resultats de la prova d’hipòtesi ens mostren que sí existeixen diferències 

significatives entre homes i dones segons estudien en titulacions de primer cicle o de 

primer i segon cicle: les titulacions on s’hi troba un percentatge d’abandonaments 

femení més elevat són les de cicle llarg. 

 

Procedint de la mateixa manera, els resultats ens mostren que també existeixen 

diferències significatives entre la via d’accés de les dones i dels homes que abandonen 

els estudis, agrupant segons cursen titulacions de cicle llarg o de cicle curt: les dones 

que accedeixen a estudis universitaris a través de la via de PAU abandonen 

majoritàriament en titulacions de 1r i 2n cicle, mentre que pels homes que ho fan en 

aquesta via, s’equilibra el percentatge entre els dos cicles. Pel que fa a l’accés a partir 

d’estudis universitaris començats amb PAU (és a dir, els que han canviat d’estudi sense 

haver-se titulat), hi ha més homes que abandonen en 1r cicle que dones, el mateix que 

passa en les titulacions de 1r i 2n cicle. 

 
Taula 11: Abandonaments per gènere, cicle i via d’accés  

curs 2001-02 
 

Cicle curt 104 7,53% 0 0,00% 2 5,41% 15 10,07% 1 33,33% 16 10,26% 1 3,57%

Cicle llarg 201 14,54% 1 50,00% 4 10,81% 0 0,00% 0 0,00% 18 11,54% 0 0,00%

Cicle curt 515 37,26% 1 50,00% 9 24,32% 128 85,91% 1 33,33% 76 48,72% 26 92,86%

Cicle llarg 562 40,67% 0 0,00% 22 59,46% 6 4,03% 1 33,33% 46 29,49% 1 3,57%

Gènere

Via d'accés

Dones

Homes

0 - PAU 1 - Fora UE
2 - Dipl. Llic. 
Universitaris

4 - CFGS, FP2
5 - COU sense 

PAU
7- Estudis univ. 

començats amb PAU

8 - Estudis univ. 
començats amb 

CGFS

• és inferior a 0.05, 
• rebutgem H0 
• existeixen diferències 

de gènere 



Anàlisi dels abandonaments: estudi global 

    35 

Pruebas de chi-cuadrado

32,752a 12 ,001
38,164 12 ,000

368
154,176b 12 ,000
179,276 12 ,000

1415

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
N de casos válidos
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
N de casos válidos

Gènere
D

H

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

15 casillas (71,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es ,01.

a. 

10 casillas (47,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es ,01.

b. 

 
 

Per via d’accés, destaquen les vies 2 (diplomats i llicenciats), 4 (CFGS o FP), i 8 

(estudiants amb estudis universitaris començats provinents de CFGS o FP), on el 

percentatge d’abandonaments respecte els matriculats és més gran, 18.66%, 13.15% i 

15.79% respectivament. Tant la via 1 com la 5, tot i tenir un percentatge 

d’abandonaments superior, són dades residuals, amb un valor absolut de matriculats 

molt petit. És important remarcar l’elevat percentatge d’abandonament entre aquells 

estudiants que accedeixen a segons cicles (el 16.12% que es van matricular el curs 

2001-02 van abandonar els estudis de segon cicle).  

 

Nota: hi ha un total de 364 alumnes dels quals no consta la via d’accés.  

 
Taula 12: Abandonaments i via d’accés – curs 2001-02 

 
 

Estudiants matriculats Abandonaments %

0 PAU 22.296 1.307 5,86%

1
Estrangers de països de fora de la 
Unió Europea 4 2 50,00%

2 Diplomats i llicenciats 209 39 18,66%

4 CFGS o FP 1.118 147 13,15%
5 COU sense PAU 6 3 50,00%

7
Estudis universitaris començats 
provinents de PAU 1.824 149 8,17%

8
Estudis universitaris començats 
provinents de CFGS o FP 171 27 15,79%
2n cicle 2.258 364 16,12%

27.886 1.674 6,00%Total

VIA_ACCES
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Tal i com mostra la Figura 5, prop del 80% de la matrícula de la UPC es recull de la via 

PAU, és la font d’ingrés d’estudiants més elevada de la universitat. 

La segueix els estudiants que es matriculen de 2n cicle (per sobre del 8%), i dels 

alumnes amb estudis universitaris començats provinents de PAU, el que es coneix com 

a “rebotats” (6.54%). Un altre col·lectiu amb un pes ja menor en el volum total de la 

matrícula són els CFGS o FP, amb un percentatge lleugerament superior al 4%. 

Finalment, i de manera residual, s’hi troben els alumnes dip lomats i llicenciats 

universitaris (0.75%), alumnes amb estudis universitaris començats provinents de CFGS 

o FP2 (0.61%), alumnes amb COU però sense PAU (0.02%), i els alumnes estrangers 

de països de fora de la Unió Europea (0.01%). 

 

 
Figura 5: Percentatges de cada via d’accés en la nova matrícula 

curs 2001-02 

 

La gràfica següent mostra el percentatge d’abandonaments segons via d’accés, però 

ponderat pel pes que té cadascuna de les vies a l’hora d’aportar nous estudiants a la 

UPC. Així, es veu que el perfil més característic per una persona que ha abandonat els 

seus estudis és la d’algú que ha accedit per primer cop a la universitat procedent de 

PAU, o bé algú que ha iniciat uns estudis de segon cicle 

 

Percentatges de cada via d'accés en la  nova matrícula

PAU
79,95%

UNIV (COU)
6,54%

UNIV (CFGS/FP)
0,61%

2n CICLE
8,10%

CFGS/FP
4,01%

COU no PAU
0,02%

UE
0,01%

TITULATS
0,75%
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Figura 6: Abandonaments i via d’accés - curs 2001-02 

 

 

5.4. Titulacions 

 

L’anàlisi per titulacions i centres permet veure les carreres que concentren un nombre 

més alt d’abandonaments respecte a matriculats del curs 2001-02: Tres d’elles de cicle 

curt  (FNB - diplomatura, EPSEVG, EUETIT) i dues de segon cicle (FNB – 

llicenciatura, FME). Resulta destacable el fet que no hi ha cap carrera de cicle llarg (1r i 

2n cicle) entre les cinc titulacions amb més abandonaments: 

1. La Diplomatura de Màquines Navals – FNB (18.82%) 

2. L’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió – EPSEVG (17.68%) 

3. La Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim – FNB (16.39%),  

4. La Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques – FME (16.22%) i 

5. L’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació especialitat en Imatge i so – EUETIT 

(15%) 

 

Pel que fa a les titulacions amb un percentatge més baix d’abandonaments, s’obté que 

quatre corresponen a primer cicle, i una de segon cicle. Tampoc hi ha cap carrera de 

Abandonaments i via d'accés: percentatge ponderat

PAU
64,13%

UNIV (CFGS/FP)
1,32%

2n CICLE
17,86%

UNIV (COU)
7,31%

COU no PAU
0,15%

CFGS/FP
7,21%

TITULATS
1,91%

UE
0,10%
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cicle llarg entre les que presenten un percentatge d’abandonaments més baix. El 

rànquing és el següent: 

1. Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques – EPSECCPB (0%) 

2. Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial – EPSEM 

(1.23%) 

3. Enginyeria de Telecomunicació – EPSC (2.13%) 

4. Enginyeria Tècnica de Mines, especialitat en Explotació de Mines – EPSEM 

(2.61%) 

5. Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial – EPSEM 

(2.66%) 

 

Per tant, es pot dir que les titulacions de cicle curt es troben entre el promig del 

percentatge d’abandonaments. 

 

A la Taula 13 es destaca, en verd, les titulacions amb un percentatge més baix 

d’abandonaments, i en taronja, aquelles on els abandonaments són majors. 
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Taula 13: Titulacions i percentatges d’abandonaments 

curs 2001-02 

 

 
 
 
 
 

 

Codi Centre Titulació
Estudiants 
matriculats Abandonaments %

200 FME DIPL. D'ESTADISTICA 108 7 6,48%

200 FME LLIC. DE MATEMATIQUES 263 21 7,98%

200 FME LLIC. DE CIENCIES I TECN. ESTADISTIQUES 111 18 16,22%

210 ETSAB ARQUITECTURA 3.236 140 4,33%

220 ETSEIAT ENG. EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL 171 22 12,87%

220 ETSEIAT ENG. EN ORGANITZACIO INDUSTRIAL 356 19 5,34%

220 ETSEIAT ENG. INDUSTRIAL 1.717 120 6,99%

230 ETSETB ENG. DE TELECOMUNICACIO 2.608 231 8,86%

230 ETSETB ENG. EN ELECTRONICA 279 34 12,19%

240 ETSEIB ENG. DE MATERIALS 129 13 10,08%

240 ETSEIB ENG. EN ORGANITZACIO INDUSTRIAL 142 16 11,27%

240 ETSEIB ENG. INDUSTRIAL 2.665 152 5,70%

240 ETSEIB ENG. QUIMICA 356 25 7,02%

250 ETSECCPB ENG. DE CAMINS, CANALS I PORTS 967 101 10,44%

250 ETSECCPB ENG. TECN. D'OBRES PUBLIQUES 909 0,00%

250 ETSECCPB ENGINYERIA GEOLOGICA 318 32 10,06%

270 FIB ENG. INFORMATICA 2.107 187 8,88%

270 FIB ENG. TECN. EN INFORMATICA DE GESTIO 463 63 13,61%

270 FIB ENG. TECN. EN INFORMATICA DE SISTEMES 558 62 11,11%

280 FNB DIPL. DE MAQUINES NAVALS 85 16 18,82%

280 FNB DIPL. DE NAVEGACIO MARITIMA 142 13 9,15%

280 FNB ENG. TECN. NAVAL EN PROPULSIO I SERVEIS DEL VAIXELL 227 33 14,54%

280 FNB LLIC. DE MAQUINES NAVALS 38 5 13,16%

280 FNB LLIC. DE NAUTICA I TRANSPORT MARÍTIM 61 10 16,39%

290 ETSAV ARQUITECTURA 1.098 40 3,64%

300 EPSC ENG. DE TELECOMUNICACIO 47 1 2,13%

300 EPSC ENG. TECN. DE TELEC., ESPEC. EN SISTEMES DE TELECOMUNICACIO 396 22 5,56%

300 EPSC ENG. TECN. DE TELEC., ESPEC. EN TELEMÀTICA 238 31 13,03%

310 EPSEB ARQUITECTURA TECNICA 2.157 62 2,87%

310 EPSEB ENG. TECN. EN TOPOGRAFIA 246 22 8,94%

320 EUETIT ENG. TECN. INDUSTRIAL, ESPEC. EN ELECTRICITAT 266 31 11,65%

320 EUETIT ENG. TECN. INDUSTRIAL, ESPEC. EN ELECTRONICA INDUSTRIAL 538 58 10,78%

320 EUETIT ENG. TECN. INDUSTRIAL, ESPEC. EN MECANICA 309 24 7,77%

320 EUETIT ENG. TECN. INDUSTRIAL, ESPEC. EN QUÍMICA INDUSTRIAL 275 28 10,18%

320 EUETIT ENG. TECN. INDUSTRIAL, ESPEC. EN TEXTIL 143 9 6,29%

320 EUETIT ENG. TECNICA TELECOMUNICACIO, ESP, SO I IMATGE 80 12 15,00%

330 EPSEM ENG. TECN. DE MINES, ESPEC. EN EXPLOTACIO DE MINES 153 4 2,61%

330 EPSEM ENG. TECN. DE TELEC., ESPEC. EN SISTEMES ELECTRÒNICS 185 6 3,24%

330 EPSEM ENG. TECN. INDUSTRIAL, ESPEC. EN ELECTRONICA INDUSTRIAL 188 5 2,66%

330 EPSEM ENG. TECN. INDUSTRIAL, ESPEC. EN MECANICA 402 18 4,48%

330 EPSEM ENG. TECN. INDUSTRIAL, ESPEC. EN QUÍMICA INDUSTRIAL 162 2 1,23%

340 EPSVEG ENG. TECN. DE TELEC., ESPEC. EN SISTEMES ELECTRÒNICS 747 85 11,38%

340 EPSVEG ENG. TECN. EN INFORMATICA DE GESTIO 379 67 17,68%

340 EPSVEG ENG. TECN. INDUSTRIAL, ESPEC. EN ELECTRICITAT 208 20 9,62%

340 EPSVEG ENG. TECN. INDUSTRIAL, ESPEC. EN ELECTRONICA INDUSTRIAL 333 45 13,51%

340 EPSVEG ENG. TECN. INDUSTRIAL, ESPEC. EN MECANICA 497 59 11,87%

340 EPSVEG ENG. TECN. INDUSTRIAL, ESPEC. EN QUÍMICA INDUSTRIAL 197 15 7,61%

370 EUOOT DIPL. D'OPTICA I OPTOMETRIA 626 28 4,47%

27.886 2.034 7,29%TOTAL UPC
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5.5. Centres 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques, segon cicle, és la titulació de la 

FME amb un percentatge d’abandonaments més alt (16.22%). Les altres dues carreres 

tenen uns percentatges d’entre el 6 i el 8% d’abandonaments. 

 
 
 
ETSAB 

 

Aquest centre té una titulació, Arquitectura, que concentra més d’un 4% d’estudiants 

matriculats que abandonen. 

 

 

 

Abandonaments respecte a matriculats
FME 

6,48%

7,98%

16,22%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

DIPL. D'ESTADISTICA LLIC. DE MATEMATIQUES LLIC. DE CIENCIES I TECN. ESTADISTIQUES

DIPL. D'ESTADISTICA LLIC. DE MATEMATIQUES LLIC. DE CIENCIES I TECN. ESTADISTIQUES

FME 
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En aquest centre destaca com titulació amb una taxa d’abandonament més elevada el 

segon cicle d’Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (12.87%). Enginyeria 

Industrial i Enginyeria en Organització Industrial tenen percentatges d’abandonament 

que oscil·len entre el 5 i el 7%. 

 
Abandonaments respecte matriculats

ETSEIAT

12,87%

5,34%

6,99%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

ENG. EN AUTOMATICA I
ELECTRONICA INDUSTRIAL

ENG. EN ORGANITZACIO
INDUSTRIAL

ENG. INDUSTRIAL

ENG. EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL ENG. EN ORGANITZACIO INDUSTRIAL ENG. INDUSTRIAL

ETSEIAT 
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El segon cicle, Enginyeria Electrònica, té un percentatge més alt d’abandonaments 

(8.86%). El 12.19% dels estudiants matriculats a Enginyeria de Telecomunicació el curs 

2001-02 han acabat desvinculant-se d’aquests estudis.   

Abadonaments respecte matriculats
ETSETB

8,86%

12,19%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

ENG. DE TELECOMUNICACIO ENG. EN ELECTRONICA

ENG. DE TELECOMUNICACIO ENG. EN ELECTRONICA

ETSETB 



Anàlisi dels abandonaments: estudi global 

    43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenint en compte que la mitjana d’abandonaments a la UPC és del 7.3%, en aquest 

centre hi ha dues titulacions que la superen (Enginyeria de Materials – 10% i Enginyeria 

en Organització Industrial – 11.27%) i dues que el seu percentatge està per sota 

(Enginyeria Industrial – 5.7% i Enginyeria Química – 7%). És d’important rellevància 

remarcar que les dues titulacions que estan per sota la taxa d’abandonaments de la 

universitat són de cicle llarg, i les altres dues de segon cicle. 

Abandonaments respecte mariculats
ETSEIB

10,08%

11,27%

5,70%

7,02%

0,00%
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ETSEIB 



Anàlisi dels abandonaments: estudi global 

    44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques és la única titulació de la UPC en què cap dels 

seus estudiants matriculats el curs 2001-02 ha abandonat posteriorment. Tant 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports com Enginyeria Geològica tenen unes taxes 

d’abandonament elevades, per sobre del 10%. 

 

Abandonaments respecte matriculats 
ETSECCPB
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0,00%

10,06%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

ENG. DE CAMINS, CANALS I PORTS ENG. TECN. D'OBRES PUBLIQUES ENGINYERIA GEOLOGICA

ENG. DE CAMINS, CANALS I PORTS ENG. TECN. D'OBRES PUBLIQUES ENGINYERIA GEOLOGICA

ETSECCPB 



Anàlisi dels abandonaments: estudi global 

    45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La titulació amb estudiants matriculats que abandonen la carrera és Enginyeria Tècnica 

en Informàtica de Gestió (13.61%), seguida d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de 

Sistemes (11.11%) i Enginyeria Informàtica (8.88%), taxes totes superiors a la mitjana 

UPC. 

 
 

Abandonaments respecte matriculats 
FIB

8,88%
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Aquest centre conté la titulació amb una taxa d’abandonaments respecte matriculats més 

elevada de la Universitat: la Diplomatura de Màquines Navals, amb un18.82%. Les 

altres tres titulacions també tenen percentatges d’abandonament molt elevats, d’entre el 

9 i el 15%. 

 

 

ETSAV 

 
La titulació d’Arquitectura recull un 3.64% d’abandonaments, respecte el total 

d’estudiants matriculats en aquest estudis. 

Abandonaments respecte matriculats 
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El centre de Castelldefels té dues titulacions amb una taxa d’abandonaments per sota de 

la mitjana del global de la universitat (segon cicle de Telecomunicació i el primer cicle 

d’Enginyeria Tècnica Telecomunicació en Sistemes de Telecomunicació), mentre que 

Telemàtica, primer cicle, té un 13% d’abandonaments, sis punts per sobre. 

 

Abandonaments respecte matriculats 
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Aquest centre es caracteritza pel fet de tenir una titulació amb una taxa 

d’abandonaments relativament baixa, Arquitectura Tècnica (2.87%), i una altra amb un 

percentatge força elevat, Enginyeria Tècnica en Topografia (8.94%). 

 

 

Abandonaments respecte matriculats 
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En aquest centre hi ha quatre titulacions en què una bona part dels seus estudiants 

matriculats han abandonat els estudis: So i Imatge (15%), Electricitat (11.65%), 

Electrònica Industrial (10.78%), i Química Industrial (10.18%), taxes d’entre 3 i 8 punts 

per sobre la mitjana de la UPC. 

 

Abandonaments respecte matriculats 
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Manresa és el centre que reuneix més titulacions amb percentatges més baixos 

d’estudiants, que després de matricular-se el curs 2001-02, han abandonat aquests 

estudis, com és el cas de Química Industrial. 
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En aquest centre de Vilanova i la Geltrú totes les titulacions tenen unes taxes 

d’abandonament per sobre de la mitjana de la UPC. D’entre elles destaca Enginyeria 

Tècnica  en Informàtica de Gestió, amb un percentatge del 17.68%, el segon més gran 

de la universitat. 

 

 

EUOOT 

 

Gairebé un 4.5% dels estudiants que es van matricular en els estudis d’Òptica i 

Optometria el curs 2001-02 han abandonat posteriorment. 

 

 

Abandonaments respecte matriculats
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5.6. Tipologia 

 

Resulta interessant estudiar la tipologia d’abandonaments que existeixen a la 

Universitat. La Taula 14 mostra la situació dels estudiants que s’han considerat com a 

abandonaments: 

 

Situació Abandonaments % 
Abandonament voluntari 8 0,39% 
Desvinculat per baix 
rendiment 8 0,39% 
No apte de 15 crèdits 353 17,32% 
No apte de FS 156 7,65% 
Trasllat d'expedient 262 12,86% 
Desconeixement del motiu 1.251 61,38% 
Total abandonaments 2.038  

 
Taula 14: Situació dels abandonaments – curs 2001-02 

 
 

En més del 61% dels estudiants que han abandonat els estudis, es desconeix el motiu pel 

qual ho han fet. De fet, els “motiu desconegut” es podrien englobar en els voluntaris, ja 

que si més no estan forçats per la normativa UPC. D’aquesta manera, es pot dir que hi 

ha 1.259 estudiants que han abandonat (aparentment) els estudis universitaris (en 

qualsevol universitat pública), tot i no estar-hi forçats per la normativa UPC, i que, de 

tots ells, només 8 han declarat “voluntàriament” que (o el per què) abandonaven. 

El 17.32% dels abandonaments, han estat declarats no aptes de 15 crèdits. Aquest 

col·lectiu integra aquells alumnes que han abandonat voluntàriament, és a dir, que es 

matriculen però no es presenten a les avaluacions, i també inclou els alumnes que són 

avaluats de les assignatures que s’han matriculat però obtenen una qualificació de 

suspès, i en el global, no aproven més de 15 crèdits.  

De tots els estudiants que es desvinculen dels estudis als quals es van matricular el curs 

2001-02, prop del 13% han sol·licitat trasllat d’expedient. Sota aquest tecnicisme 

s’engloben els estudiants que, no han acabat la FS o no la superen o que un cop 

acabada, abandonen la titulació d’un centre per seguir estudis universitaris, bé de la 

mateixa titulació en un centre diferent, bé d’una altra titulació en el mateix o en un altre 

centre.  
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5.7. Conclusions 

 

L’abandonament en els estudis de la UPC es situa entorn del 7%; és més comú entre els 

homes que entre les dones que es matriculen.  

La normativa acadèmica és la causa directa de només un 25% dels abandonaments, si bé 

cal remarcar que en la immensa majoria dels abandonaments no forçat no se’n coneix el 

motiu. 

Si bé en xifres absolutes la via d’accés que dóna més abandonaments és la de Batxillerat 

+ selectivitat, en percentatge relatiu (estudiants que abandonen respecte dels que 

accedeixen per una via determinada), és molt més alt l’abandonament en l’alumnat que 

prové de FP i CFGS. Igualment, percentualment, són força més alts els abandonaments 

als segons cicles i entre aquelles persones que ja havien començat uns altres estudis 

universitaris. 
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6. ANÀLISI DELS ABANDONAMENTS: ESTUDI 

DETALLAT EN DOS CENTRES 
 

Després del primer anàlisi descriptiu dels abandonaments a la UPC, s’ha detectat que 

els tres centres docents que concentren un major nombre d’estudiants que es 

desvinculen del sistema són l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 

Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) 

i l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG).  

L’objectiu serà, a posteriori i mitjançant tècniques multivariants, estudiar i caracteritzar 

la tipologia dels abandonaments en aquests centres i en les seves titulacions més 

significatives. Per aquest motiu, resulta d’interès analitzar- los en profunditat. 

Nota: l’EPSEVG tot i ser el tercer centre amb un nombre absolut d’abandonaments més 

gran, quan s’estudia la seva tipologia, s’observa que tots s’han catalogat dins la 

categoria altres (la causa, possiblement, sigui deguda a la manca d’informació, o 

senzillament, a la manera com consten les dades en el sistema informàtic). Aquest fet 

porta a no continuar l’estudi (ni descriptiu ni multivariant), ja que amb les dades 

disponibles no es podrà donarà informació rellevant i interessant per aquest projecte.  
 

 

6.1. Facultat d’Informàtica de Barcelona(FIB) 

 

La Facultat d’Informàtica de Barcelona imparteix tres titulacions: l’Enginyeria 

Informàtica, de 1r i 2n cicle, i les Enginyeries Tècniques d’Informàtica de Sistemes i la 

de Gestió, ambdues de 1r cicle. L’entrada a cada una de les titulacions és diferent, però 

comparteixen la mateixa Fase Selectiva (de durada de dos quadrimestres), cosa que 

facilita, un cop ja superada, que l’estudiant pugui canviar la orientació dels seus estudis, 

mitjançant el canvi de titulació. 

Als estudis d’informàtica s’hi pot accedir a través de Batxillerat LOGSE (opció 

cientificotècnica –Física i Matemàtiques–, i opció Ciències de la Naturalesa i la Salut –

Biologia i Química–)  i Cicles Formatius de Grau Superior (Administració de Sistemes 

Informàtics, i Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques). 
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 De la superior hi ha un total de 475 places, 375 de 1r cicle, i 100 de segon cicle. Les 

dues enginyeries tècniques tenen cadascuna 100 places de nou ingrés. 

La nota d’accés de l’Enginyeria Informàtica ha anat en continu descens des del curs 

2002-03. A l’inici d’aquest curs, es trobava en 6.18, mentre que pel curs actual 2006-07 

la nota d’accés és un 5.00. Cal destacar que hi ha l’accés des dels CFGS, se situa en una 

nota també de 5.00. 

A la Tècnica de Gestió, la nota d’accés des de PAU el curs 2002-03 es trobava per sobre 

del 6, un 6.07, mentre que actualment es troba, igual que els CFGS, en el 5.00. 

Per últim, un 7.38 era la nota d’accés a la Tècnica de Sistemes (la més alta de la FIB), 

tot i que actualment ha patit un descens fins a situar-se, igual que per la resta d’estudis 

de la facultat, en un 5.00. 

Els estudis de l’àmbit de l’enginyeria informàtica estan implantats, totalment o 

parcialment, a totes les universitats públiques i privades d’arreu de Catalunya. 

En els darrers cinc anys, la UPC ha incrementat la seva oferta dels estudis d’informàtica 

en un 11.76%. La demanda d’Enginyeria Informàtica ha caigut un 4.31%, passant de 

618 sol·licituds el 2001-02 a 338 sol·licituds el 2005-06. 

La FIB absorbeix el 87.77% de la demanda en primera preferència procedent de 

preinscripció respecte la total de l’àmbit d’Enginyeria Informàtica a la UPC. 

Tant l’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió com l’Enginyeria Tècnica en 

Informàtica de Sistemes són els estudis que tenen una demanda superior a l’oferta. 

Pel que fa al 2n cicle d’Enginyeria Informàtica, fa anys que la matrícula no cobreix les 

100 places ofertes. 

 
Fitxa tècnica de la FIB 
 

Titulació Enginyeria Informàtica 

Cicle 1r i 2n cicle 

Requisits d’accés Batxillerat Logse: opció Cientificotècnica i opció de  

Ciències de la Naturalesa i la Salut 

CFGS: Administració de Sistemes Informàtics i  

Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques 

Places 375 places de 1r cicle 

100 places de 2n cicle  

Nota d’accés Curs 2006-07: 5.00 (des de PAU i CFGS).  

(2006-07 és el primer any amb accés directe des de CFGS) 

Curs 2002-03: 6.18  
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Titulació Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió 

Cicle 1r cicle 

Requisits d’accés Batxillerat Logse: opció Cientificotècnica i opció de  

Ciències de la Naturalesa i la Salut 

CFGS: Administració de Sistemes Informàtics i  

Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques 

Places 100 places  

Nota d’accés Curs 2006-07: 5.00 (des de PAU i CFGS) 

Curs 2002-03: 6.07 
 

 

Titulació Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes 

Cicle 1r cicle 

Requisits d’accés Batxillerat Logse: opció Cientificotècnica i opció de  

Ciències de la Naturalesa i  la Salut 

CFGS: Administració de Sistemes Informàtics i  

Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques 

Places 100 places  

Nota d’accés Curs 2006-07: 5.00 (des de PAU i CFGS) 

Curs 2002-03: 7.38 

 

 
 
Una de les principals conclusions després de l’anàlisi d’aquest centre és que, dels 312 

abandonaments, la majoria es produeixen per no haver superat més de 15 crèdits en una 

avaluació (incompliment de normativa). També resulta important ressaltar que un 

percentatge elevat dels que es desvinculen de la FIB ho fan tot i no estar forçats per la 

normativa UPC (“voluntàriament”). 

 

 

Taula 15: Tipologia dels abandonaments a la FIB – curs 2001-02 

 

 

 % abandonaments

Altres 28,2%

No_15Cred 33,0%

No_FS 26,6%

Trasllat expedient 12,2%
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La nota mitjana d’accés dels estudiants que abandonen a la FIB és de 6.88, vint dècimes 

per sobre de la global de la UPC (6.68). Cal tenir en compte que, tot i que actualment la 

nota mitjana d’accés es troba en el 5.00, com que es treballa amb estudiants matriculats 

el curs 2001-02, tot i no saber-ne el curs exacte d’entrada, cal comparar aquesta mitjana 

amb la de finals dels 90 i principis del 2000, que es movia entorn del 6.5.  

 

En els estudis de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, els estudiants que sol·liciten un 

trasllat d’expedient tenen una nota mitjana d’accés més alta que en els altres casos. Els 

no aptes a la FS, al contrari del que es podria pensar, tenen una mitjana d’accés propera 

a 7.  

A través d’aquest diagrama, s’observa com la mitjana de la nota d’accés per a cada grup 

és lleugerament diferent (caldrà realitzar una prova d’hipòtesi per saber si aquestes 

diferencies són o no estadísticament significatives).  

 

TrasllatNo_FS   No_15CreAltres  

Resposta

10

8

6

N
ot

aA
cc

es

 
Figura 7: Nota d’accés segons la tipologia d’abandonament 

FIB curs 2001-02 

 

Un cop realitzada la taula ANOVA2 per la variable nota d’accés, es pot afirmar que la 

nota d’accés a la FIB és estadísticament diferent per a cada tipologia d’abandonament. 

 

El col·lectiu d’estudiants que procedeixen de Batxillerat tenen un percentatge més petit 

d’abandonament que la resta. El 8.75% dels estudiants procedents de PAU que es van 

matricular el curs 2001-02 han acabat abandonant els estudis; mentre que de CFGS/FP 

han abandonat més del 14% dels matriculats.  
                                                 
2 Taula d’anàlisi de la variància (veure annex 2: Anàlisi Descriptiu) 
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Estudiants  
matriculats FIB 
2001-02  Abandonaments  

% aband 
respecte 
matriculats  

Via 0 - 7 (PAU) 2.674 85,5% 234 8,75%

Via 4 - 8 (CFGS/FP)  197 6,3% 29 14,72%

Altres vies  257 8,2% 8 3,11%

Total matriculats FIB 3.128  271  

 

Taula 16: Estudiants matriculats i abandonaments per vies 
FIB curs 2001-02 

 

El comportament entre els estudiants que procedeixen de PAU i els que accedeixen a 

través de CFGS o FP és diferent: mentre els primers si abandonen ho fan, en un 31% 

dels casos perquè són no aptes de FS, al segon col·lectiu més del 40% deixa la titulació 

a la que s’ha matriculat perquè no aprova més de 15 crèdits. Sigui quina sigui la via 

d’accés, el trasllat d’expedient és el motiu menys comú pels estudiants que abandonen. 

 

Un indicador del rendiment dels estudiants abans que abandonin els estudis és el 

percentatge de crèdits que han superat respecte els que van matricular durant tot el 

període que han estat actius a la FIB. Pel global d’aquest centre, els estudiants que es 

desvinculen dels estudis han superat més del 38% dels crèdits matriculats (percentatge 

per sobre del global de la Universitat), mentre que en els estudis d’Enginyeria 

Informàtica, el percentatge de crèdits superats respecte els matriculats es troba tres 

punts per sobre del de la UPC. 

 

Taula 17: Rendiment dels estudiants que abandonen 

 

D’aquesta manera, els qui abandonen per no ser aptes de FS a la Facultat d’Informàtica 

de Barcelona, han superat un 26.9% dels crèdits que havien matriculat; els estudiants 

que justifiquen el seu abandó per trasllat d’expedient n’han superat més del 30%, 

Global UPC Global FIB Enginyeria Informàtica

Crèdits matriculats 236.190,50 46.634,50 27.042,00

Crèdits superats 89.640,50 17.989,00 10.883,00
% crèd. matriculats vs 
cred. superats 37,95% 38,57% 40,24%
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mentre que els que són declarats no aptes de 15 crèdits i abandonen només han superat 

un 9% dels crèdits matriculats. 

 

El 9.1% de les dones matriculades als estudis de la FIB el curs 2001-02, els han acabat 

abandonant. Pel que fa als homes, la taxa d’abandonaments respecte a matriculats es 

troba un punt per sobre de les dones, el 10.1%. Per tant, es pot dir que l’abandonament 

és més freqüent entre els homes que entre les dones, en els estudis de la FIB. 

 

 

Estudiants 
matriculats FIB 
01-02 

Abandonaments  
FIB 

% aband 
respecte 
matriculats  

Dones 429 39 9,09%

Homes 2.699 273 10,11%

Total 3.128 312 9,97%

 

Taula 18: Estudiants matriculats i abandonaments per gènere 

FIB curs 2001-02 

 

A la titulació d’Enginyeria Informàtica, la majoria d’abandonaments es produeixen per 

no superar 15 crèdits, ser no apte a la FS i altres motius no forçats per incompliment de 

normativa (33, 27 i 26% respectivament).  

En les dues enginyeries tècniques, el trasllat d’expedient també és el motiu menys comú 

dels estudiants declarats com abandonaments. D’altra banda, la de Gestió mostra 

clarament un percentatge molt elevat d’estudiants no aptes de 15 crèdits, mentre que a la 

de Sistemes els percentatges queden repartits gairebé per igual, entre les dues categories 

de no aptes, tant de FS com de 15 crèdits. 

 

Com ja s’ha detectat anteriorment, l’Enginyeria en Informàtica és la que presenta un 

percentatge superior d’abandonaments en el període estudiat. Per tant, se’n farà un 

estudi més detallat, tot i que també se’n farà un per les dues enginyeries tècniques, ja 

que presenten la característica de que tenen un percentatge elevat d’estudiants 

procedents de CFGS/FP, i resultarà interessant veure si es donen diferències 

significatives entre els abandonaments dels dos col·lectius. 
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Estudiants 
matriculats des de 
CFGS / FP 
2001-02 

Estudiants 
matriculats des 
de CFGS / FP 
2001-02 

Enginyeria Informàtica 0 1.871

ET Informàtica de Sistemes 109 435

ET Informàtica de Gestió 88 368

Total matriculats de CFGS/FP 197 2.674

 

Taula 19: Estudiants matriculats via CFGS/FP 

FIB curs 2001-02 

 

 
Enginyeria Informàtica 

La majoria d’estudiants, com es dóna també en gairebé tots els estudis de la UPC, 

accedeixen a través de la via de PAU. D’aquests estudiants, els que posteriorment han 

acabat abandonant els estudis ho han fet, principalment, perquè no han superat la FS, 

seguit del col·lectiu format pels estudiants que no superen més de 15 crèdits. Un 13% 

dels que deixen l’enginyeria, reclamen un trasllat d’expedient per continuar estudis 

universitaris. 

 
Taula 20: Tipologia dels abandonaments a Enginyeria Informàtica 

curs 2001-02 

 
 

 
 

 

% abandonaments

Altres 26,74%

No_15Cred 33,69%

No_FS 27,81%

Trasllat expedient 11,76%



Anàlisi dels abandonaments: estudi detallat en dos centres 

 61 

 
Figura 8: Abandonaments per vies  

Enginyeria Informàtica curs 2001-02 

 

D’altra banda, únicament dos estudiants que accedeixen a través de CFGS o de FP 

abandonen aquesta titulació, sent no aptes de 15 crèdits3. És per aquest motiu que en 

anàlisis posteriors s’agruparà aquest col·lectiu amb el de procedència d’altres vies, amb 

l’objectiu d’obtenir uns resultats més robustos.  

La nota mitjana d’accés dels abandonaments a Enginyeria Informàtica és més baixa pels 

que abandonen “voluntàriament”, no forçats per la normativa, que no pel que són no 

aptes (de FS i de 15 crèdits). La més alta es troba entre el col·lectiu que demana trasllat 

d’expedient. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Al tractar estudiants matriculats el curs 2001-02, els procedents de CFGS o FP han de ser titulats de 
primer cicle que havien accedit al segon cicle d’informàtica 



Anàlisi dels abandonaments: estudi detallat en dos centres 

 62 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tant les dones com els homes que es desvinculen dels estudis d’Enginyeria Informàtica 

ho fan, en més del 30%, al no aprovar més de 15 crèdits en una avaluació. En el cas de 

les dones, una de cada quatre que abandona és per no superar la FS, mentre que la resta 

es desvinculen per trasllat d’expedient o per altres motius, en la mateixa proporció. 

Pel que fa als homes, té el mateix pes no haver superat la FS com altres motius per 

abandonar la titulació. En aquest cas, els trasllats d’expedients són residuals. 

 

 

6.2. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 

Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 

 

Són dues les titulacions que s’imparteixen a l’ETSETB: l’Enginyeria de 

Telecomunicació, de 1r i 2n cicle, i l’Enginyeria Electrònica, de 2n cicle. 

Els requisits d’accés a Telecomunicació és a través de Batxillerat Logse (opció 

Cientificotècnica –Física i Matemàtiques–, i opció Ciències de la Naturalesa i la Salut   

–Biologia i Química–), i a través de Cicles Formatius de Grau Superior (Administració 

de Sistemes Informàtics, Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques, 

Desenvolupament de Productes Electrònics, Instal·lacions Electrotècniques, Sistemes de 

Regulació i Control Automàtics, Sistemes de Telecomunicació i Informàtics). 

6.60 6.95 6.90 6.85 6.80 6.75 6.70 6.65 

UPC: 6.68 FIB: 6.88 Eng.Informática: 6.78 

Altres: 6.56 
Trasllat 
expedient: 7.17 

No apte FS: 6.87 No apte 15 
crèdits: 6.67 
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 Aquesta titulació té una Fase Selectiva d’un any de durada. Fins el curs 2005-06 

s’oferia la possibilitat, abans de començar la FS, de realitzar un curs d’introducció, 

bàsicament per reforçar els coneixements de física i matemàtiques.  

El nombre de places de nou ingrés són, 400 pel 1r cicle, i 100 pel 2n cicle (50 al 

setembre i 50 al febrer).  

L’any 2001-02 la nota d’accés es situava per sobre del 7, però ja en el curs 2002-03 va 

baixar fins a situar-se en un 5.40. Des del curs 2003-04 va continuar baixant i s’ha 

mantingut en un 5.00. Ja al final del procés de matriculació del 2005-06 s’hi podia 

accedir des de CFGS o FP2, amb una nota d’accés també de 5.00. Els dos darrers 

cursos, l’oferta de places ha estat més gran que la demanda i la matrícula definitiva. 

 

Pel que fa a l’Enginyeria Electrònica, s’hi pot accedir directament després d’haver 

realitzat les següents titulacions: primer cicle d’Enginyeria de Telecomunicació, 

Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial, Enginyeria Tècnica 

de Telecomunicació especialitats Sistemes de Telecomunicació i Sistemes Electrònics. 

També s’hi pot accedir des d’altres titulacions, sempre i quan s’hagin superats uns 

complements de formació: primer cicle d’Enginyeria Informàtica, primer cicle 

d’Enginyeria Industrial, Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat, 

Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes, Enginyeria Tècnica de Telecomunicació 

especialitat en Telemàtica i també en So i Imatge, i des del primer cicle de la 

Llicenciatura de Física. 

Aquesta titulació té un total de 100 places de nou ingrés, a compartir amb la modalitat 

semipresencial (50 al setembre i 50 al febrer).  

 

Fins el curs 2000-01, la UPC era la única universitat pública que impartia estudis de 

l’àmbit de Telecomunicació. Però al juny del 2001, es va ampliar l’oferta d’aquestes 

titulacions en el territori català: Universitat Pompeu Fabra i Universitat Autònoma de 

Barcelona.  

Pel que fa a l’accés a les titulacions de 1r cicle i 1r i 2n cicle, l’any 2000-01 l’oferta de 

places de Telecomunicació a la UPC representava el 14.18% de la seva oferta global, i 

la demanda el 18.30% també de la demanda global. L’any 2005-06, l’oferta de places 

era de 14.75% del global de la UPC, mentre que la demanda va baixar al 10.40% també 

d’aquest global. Del 2000-01 al 2005-06 la demanda global ha caigut en 7.9 punts. 
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Tot i que la UPC és la única universitat catalana que imparteix la titulació de 1r i 2n 

cicle de Telecomunicació, el fet de poder assolir la titulació d’enginyeria superior de 

Telecomunicació en altres centre, mitjançant la ciclicitat dels plans d’estudis, pot haver 

influït en gran mesura a la davallada de la demanda. 

 

Fitxa tècnica de l’ETSETB: 

 

Titulació Enginyeria de Telecomunicació 

Cicle 1r i 2n cicle 

Requisits d’accés Batxillerat Logse: opció Cientificotècnica i opció de  

Ciències de la Naturalesa i la Salut 

CFGS: Administració de Sistemes Informàtics,  

Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques, 

Desenvolupament de Productes Electrònics, 

Instal·lacions Electrotècniques, 

Sistemes de Regulació i Control Automàtics,  

Sistemes de Telecomunicació i Informàtics 

Places 400 places de 1r cicle 

100 places de 2n cicle  

Nota d’accés Curs 2006-07: 5.00 (des de PAU i CFGS).  

(2005-06 primer any amb accés directe des de CFGS) 

Curs 2002-03: 5.40 i curs 2001-02: 7.12 
 

Titulació Enginyeria Electrònica 

Cicle 2n cicle 

Requisits d’accés Directament des de: 1r cicle d’Eng. Telecomunicació, 

ETI esp. Electrònica Industrial, ETT esp. Sistemes de 

Telecomunicació i Sistemes Electrònics 

Després de complements de formació: 1r cicle Eng. 

Informàtica, 1r cicle Eng. Industrial, ETI esp.  

Electricitat, ET Informàtica Sistemes,  

ETT esp. Telemàtica i So i Imatge, 1r cicle Llic. Física 

Places 100 places a compartir amb modalitat semipresencial 

(50 al setembre i 50 al febrer) 

 

 

En aquest centre hi ha un total de 265 estudiants que, després d’haver-se matriculat el 

curs 2001-02, han abandonat els estudis. D’aquests, més de la meitat es desvinculen tot i 
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no estar-hi forçats per la normativa. El segon col·lectiu majoritari són els estudiants que 

no han superat més de 15 crèdits el primer any. Destaca també que prop del 14% d’ells 

han sol·licitat trasllat d’expedient, mentre que de manera residual es troben els 

estudiants no aptes de FS. A l’ETSETB pocs estudiants han estat expulsats dels seus 

estudis per no haver superat la FS, potser perquè en general tenien, en entrar, un nivell 

de preparació elevat, segons es desprèn de les notes de tall. 

 

Taula 21: Tipologia dels abandonaments a l’ETSETB 

curs 2001-02 

 
La nota mitjana d’accés d’aquest centre és un 7.53. Cal recordar que s’està treballant 

amb matriculats del curs 2001-02, amb entrada aquest curs o cursos anteriors, per tant, 

la nota d’accés rondava entorn del 7.00.  

 

En els estudiants que abandonen per no superar més de 15 crèdits se situa en un 7.58, 

mentre que pels que tenen altres motius no normatius, aquesta mitjana és inferior, un 

7.46. En general, es parla de notes de tall molt elevades en tots els estudiants que inicien 

els seus estudis en aquest centre.  

 
Figura 9: Nota d’accés segons la tipologia d’abandonament 

ETSETB curs 2001-02 

 

 % abandonaments

Altres 51,32%

No_15Cred 30,57%

No_FS 4,15%

Trasllat expedient 13,96%
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S’observa, a través d’aquest diagrama, com la mitjana de la nota d’accés per a cada grup 

és lleugerament diferent (caldrà realitzar una prova d’hipòtesi per saber si aquestes 

diferencies són o no estadísticament significatives).  

Destaca la heterogeneïtat en les notes d’accés del grup d’estudiants que abandonen no 

forçats per la normativa. Tenint en compte les notes de tall a primer en aquella època, 

cal pensar que en les dues classes extremes hi ha estudiants que havien entrat a 

Telecomunicació per cursar-hi el segon cicle. 

 

Un cop realitzada la taula ANOVA4 per la variable nota d’accés, es pot afirmar que no 

hi ha diferències estadísticament significatives entre les notes mitjanes d’accés de les 

diferents categories d’abandonaments a l’ETSETB 

 

Com ja s’ha dit, la via d’accés majoritària és la de PAU. Dins d’aquest col·lectiu, a part 

dels que abandonen no forçats per la normativa UPC, destaca que prop del 27% són 

declarats no aptes de 15 crèdits, i prop del 20% demanen trasllat d’expedient.  

Ressaltar, també, que només hi ha 3 estudiants que han abandonat el centre procedents 

dels CFGS o FP5.  

 

El rendiment dels estudiants que es desvinculen dels estudis de l’ETSETB és del 

44.58%, set punts per sobre del global de la UPC. Concretament per l’Enginyeria de 

Telecomunicació, els estudiants l’abandonen tot i superar gairebé un 41% dels crèdits 

matriculats. 

 

 

Taula 22: Rendiment dels estudiants que abandonen 

 

                                                 
4 Taula d’anàlisi de la variància (veure annex 2: Anàlisi Descriptiu) 
5 Al tractar-se d’estudiants matriculats el curs 2001-02, els procedents de CFGS o FP han de ser titulats de 
primer cicle que havien accedit al segon cicle d’Electrònica o de Telecomunicació 

Global UPC Global ETSETB Enginyeria Telecomunicació

Crèdits matriculats 236.190,50 36.020,50 33.946,50

Crèdits superats 89.640,50 16.059,50 13.851,00
% crèd. matriculats vs 
cred. superats 37,95% 44,58% 40,80%
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Els estudiants que no declaren el motiu del seu abandonament, ja sigui perquè ha estat 

voluntari o per altres causes, han superat, en mitjana, un 53.8% dels crèdits que han 

matriculat. Les persones que han sol·licitat trasllat d’expedient, ho han fet malgrat haver 

superat una mitjana de gairebé 30% dels crèdits matriculats. Destaquen també els 

percentatge baixos dels motius provocats per incompliment de normativa (no aptes de 

15 crèdits: 11.43%, no apte de FS: 17.45%). 

 

L’11.22% de les dones que es van matricular el curs 2001-02 als estudis de l’ETSETB 

han acabat abandonant els  estudis, mentre que pels homes, s’han desvinculat del centre 

el 8.76%. Per tant, s’observa que l’abandonament en aquestes titulacions de 

telecomunicacions és major entre les dones que entre els homes.  

 

 

Estudiants 
matriculats  
ETESTB 01-02 

Abandonaments  
ETSETB 

% aband respecte 
matriculats  

Dones 490 55 11,22%

Homes 2.397 210 8,76%

Total 2.887 265 9,18%

 

Taula 23: Estudiants matriculats i abandonaments per gènere 

ETSETB curs 2001-02 

 

L’ETSETB imparteix dues titulacions: l’Enginyeria de Telecomunicació, 1r i 2n cicle, i 

l’Enginyeria Electrònica, 2n cicle. La primera concentra un nombre més gran 

d’abandonaments, al tenir, també, més matriculats. Llevat del primer col·lectiu, format 

pels “voluntaris”, destaca que el 29% dels estudiants que es van matricular el curs 2001-

02 han deixat la carrera a causa de no haver superat 15 crèdits. El 16% ho fan tot per 

seguir amb uns altres estudis universitaris (trasllat d’expedient). 

L’Enginyeria Electrònica no coneix els abandonaments per trasllat d’expedient. Tampoc 

té sentit parlar d’abandonaments de Fase Selectiva, ja que al tractar-se d’un 2n cicle no 

n’hi ha. Tot i així, si que hi ha no aptes de 15 crèdits. 

 

A partir d’aquí, resulta de més interès analitzar la titulació d’Enginyeria de 

Telecomunicació, pel seu volum d’abandonaments (231). 
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Enginyeria de Telecomunicació 

La tendència en aquesta titulació és la mateixa que s’ha anat comentant fins ara: per la 

principal via d’accés (Batxillerat) els abandonaments venen motivats per la no superació 

de la FS i el trasllat d’expedient. 

 

Taula 24: Tipologia dels abandonaments a Enginyeria de 

Telecomunicació - curs 2001-02 

 

 

Figura 10: Abandonaments per vies 

Enginyeria de Telecomunicació – curs 2001-02 

 

Els resultats que es puguin donar pels que accedeixen des de CFGS o FP no són 

significatius, ja que només es disposa de 3 observacions. Les altres vies d’accés 

aglutinen part d’aquesta abandonaments, destacats també per la no superació de 15 

crèdits. Això farà que en anàlisis posteriors s’agrupin aquests estudiants amb els que 

procedeixen d’altres vies d’accés. 

 % abandonaments

Altres 50,22%

No_15Cred 29,00%

No_FS 4,76%

Trasllat expedient 16,02%
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La nota mitjana d’accés a Enginyeria de Telecomunicació és superior a la no ta global 

del centre en els casos dels estudiants que abandonen per trasllat d’expedient, no apte de 

FS i no aptes de 15 crèdits. Dels estudiants que abandonen de manera voluntària (no 

forçats per la normativa de la Universitat) tenen una nota mitjana d’accés per sota de la 

global de l’ETSETB, 7.48. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La categoria d’abandonament voluntari recull el percentatge més alt d’abandonaments 

tant entre els homes com entre les dones, tot i ser en proporcions diferents: dones – 

40.82% i homes – 52.75%. La diferència més important la trobem en els trasllats 

d’expedient, en què el percentatge de dones és 8 punts superior al dels homes ( 22.45% i 

14.29% respectivament). 

 
Dels abandonaments produïts entre els estudiants d’Enginyeria de Telecomunicació, el 

40.5% corresponen a la Fase Selectiva, el 29.8% al bloc curricular 3, que correspon al 

segon cicle, i el 22.8% al bloc curricular 2 (primer cicle després de fase selectiva). De la 

resta, el 3.8% corresponen a abandonaments després de que la última matrícula s’hagi 

fet en una assignatura de lliure elecció (es tracta, per tant, d’estudiants que han superat 

totes les assignatures obligatòries, excepte el projecte final de carrera, però als que 

manquen encara crèdits de lliure elecció, a més del projecte), i el 3.1% corresponen al 

quadrimestre zero.  

L’augment d’abandonaments que es produeix entre el segon i el tercer bloc curricular 

s’explica, probablement, perquè en bona part dels casos es tracta d’estudiants ja titulats 

7.45 7.80 7.75 7.70 7.65 7.60 7.55 7.50 

UPC: 6.68 

ETSETB: 7.53 

Eng.Telecomunicació: 7.53 

Altres: 7.48 
Trasllat 
expedient: 7.53 No apte FS: 7.79 No apte 15 

crèdits: 7.56 
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en algun cicle curt i que han accedit a l’ETSETB per cursar-hi el segon cicle. 

Òbviament, en aquest casos, les raons per deixar els estudis solen ser diferents i sovint 

tenen a veure amb la seva incorporació al món laboral. Finalment, cal dir que, la majoria 

d’abandonaments produïts al quadrimestre zero, no haurien de comptabilitzar-se perquè 

es tracta de persones que mai han arribat a cursar uns estudis reglats oficials a l’escola. 

 

Evolutiu dels trasllats d’expedient a l’Enginyeria de Telecomunicació 

 
Estudis realitzats a la Universitat, es detecta que més d’un 30% dels estudiants de 

Telecomunicació de Castelldefels (EPSC) procedeixen d’altres estudis universitaris (el 

que es coneix com a “rebotats”), i és possible pensar que la majoria venen de 

l’ETSETB. Per tal de veure si aquesta associació té algun fonament, es pretén estudiar 

l’evolució  dels estudiants que han sol·licitat trasllat d’expedient a l’Enginyeria de 

Telecomunicació, des del curs 2000-01 al 2005-06. 

Tal i com s’observa a la Taula 25, en el segon quadrimestre de cada curs els trasllats 

d’expedient són majors, possiblement perquè els estudiants esperen a finalitzar l’any 

acadèmic per demanar un canvi d’estudis. Les dades ens indiquen que hi ha hagut una 

evolució creixent dels estudiants que abandonen aquests estudis per continuar-ne 

d’altres. La lleugera inflexió dels dos darrers cursos coincideix amb la disminució del 

nombre de places d’accés, de 450 a 400. 

 Per tant, la hipòtesi realitzada sembla poder tenir sentit, ja que els abandonaments per 

trasllat d’expedient en aquest centre han augmentat als darrers anys, mentre que la via 

d’accés d’alumnes amb estudis universitaris començats de la mateixa titulació a l’EPSC 

també ha crescut. És lògic, doncs, afirmar que part dels alumnes que abandonen 

l’ETSETB ho fan per continuar els mateixos estudis a l’EPSC.  

 

 

Taula 25: Evolució de les sol·licituds de trasllat d’expedient 

Enginyeria de Telecomunicació - ETSETB 

2000-2001

Centre Titulació 2n quad 1r quad 2n quad 1r quad 2n quad 1r quad 2n quad 1r quad 2n quad 1r quad 2n quad

230 ETSETB Eng. Telecomunicació 19 6 30 7 35 8 74 12 44 10 59

2005-20062001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005
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6.3. Anàlisi multivariant 

 

6.3.1.  Introducció 
 
S’han definit quatre categories d’abandonaments segons la seva tipologia: 

- No apte de 15 crèdits 

- No apte de Fase Selectiva 

- Trasllat d’expedient 

- Altres (es pot dir que són els abandonaments voluntaris, no forçats per la 

normativa UPC. No s’ha creat una categoria pels estudiants que declaren 

abandonar voluntàriament ja que, després d’una primera anàlisi descriptiva, s’ha 

observat que és una part poc significativa d’aquest col·lectiu) 

 

Els centres que concentren més abandonaments són la FIB i l’ETSETB; per tant, seran 

aquests els que s’estudiaran amb més profunditat, ja que permetran obtenir uns resultats 

més robustos. 

 

Aquest capítol consta de dos apartats: un anàlisi factorial, l’objectiu del qual és resumir 

el conjunt de variables explicatives de què es disposa, per escollir-ne només dues per 

predir la tipologia dels abandonaments. El segon apartat tracta de traçar models de 

regressió, per tal de poder predir els abandonaments segons la via i nota d’accés, el 

gènere, els crèdits matriculats i els crèdits superats fins al moment.  

 

6.3.2. Anàlisi Factorial 

 
L’objectiu del primer apartat és determinar, del conjunt de variables explicatives 

disponibles, quines són estadísticament significatives per predir la tipologia d’un 

estudiant que abandona la carrera. Per a realitzar-ho s’emprarà, primer de tot, l’anàlisi 

factorial, una tècnica estadística utilitzada per fer una reducció de variables, mitjançant 

l’agrupació. Aquest tipus d’anàlisi pretén trobar un conjunt de variables, en menor 

nombre que les variables originals, que expressi el que tenen en comú. La característica 

principal que presenta aquest tipus d’anàlisi és que assumeix que la covariància entre les 

variables observades és deguda a la presència d’un o més factors ocults que tenen una 

influència causal amb aquestes variables. Aquests factors ocults són els que es pretenen 
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trobar. Una altra característica és que assumeix l’existència d’una relació lineal entre les 

variables observades i, també, normalitat en les dades.  

Les variables d’estudi són: la nota d’accés (nota d’expedient, mitjana de les comunes de 

PAU o CFGS/FP), la via d’accés, el gènere, els crèdits matriculats i els crèdits superats. 

S’utilitzarà, com a mètode d’extracció, el de màxima versemblança. 

 

Els resultats obtinguts d’aquest anàlisi es presenten a l’annex 3: Anàlisi factorial. 

 

Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) 

 

Amb aquest anàlisi del centre s’ha aconseguit reduir el conjunt de variables que 

expliquen la tipologia dels abandonaments: amb fos factors s’aconsegueix explicar més 

del 60% de la variabilitat explicada per les dades. A continuació es presenten els 

resultats en forma de conclusions: 

Els factors significatius per aquest anàlisi són: 

• Factor 1: crèdits matriculats (40.14% de variabilitat explicada) 

• Factor 2: crèdits superats (21.11% de variabilitat explicada) 

 

Enginyeria Informàtica 

Els factors significatius per aquest anàlisi són els mateixos que els detectats per l’estudi 

del centre en general.  

 

 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 

 

De l’anàlisi se’n desprèn que amb només dos factors s’aconsegueix explicar més del 

62% de la variabilitat de les dades. Aquests factors més significatius són: 

• Factor 1: crèdits matriculats (41.93% de variabilitat explicada) 

• Factor 2: crèdits superats (20.69% de variabilitat explicada) 

 

Enginyeria de Telecomunicació 

Per aquesta titulació, els factors més significatius són, també, els crèdits matriculats i els 

superats, que aglutinen més del 63% de la variabilitat explicada per les dades. 
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Tal i com s’ha vist, s’obté el mateix resultat tant per la FIB com per l’ETSETB. Per tal 

d’obtenir uns resultats més precisos, es creu necessari realitzar un anàlisi més profund, 

mitjançant tècniques de regressió multinomial. 

 

 
6.3.3. Regressió logística amb resposta politòmica 

 

L’objectiu d’aquest apartat és construir un model per a cadascuna de les dues titulacions 

estudiades (Enginyeria Informàtica – FIB i Enginyeria de Telecomunicació – ETSETB). 

Donat que la variable resposta és politòmica (“tipologia dels abandonaments”), amb 

quatre categories (“trasllat d’expedient”, “no apte de FS”, “no apte de 15 crèdits” i 

“altres”), es construirà un model de regressió logística de resposta politòmica.  

 

Introducció als models de regressió logística, de resposta politòmica 

Consideració prèvia: en aquest model es pressuposa que la variable resposta pertany a la 

família exponencial. A mode d’exemple, per a que les explicacions teòriques siguin més 

entenedores, s’exposarà el cas d’una llei binomial amb dos paràmetre (m: nombre 

d’individus, i π: probabilitat), amb funció de probabilitat expressada de la següent 

manera6: 

( ) ( ) ymmymm
ymy yf ·

· 1),,( −− −= ππφϑ  

 

1.   Diagnosi del model i mesures de bondat de l’ajust 

Per a tots els models de regressió ajustats, una part important del procés és analitzar-ne 

la bondat de l’ajust, és a dir, si el model que es proposa ajusta bé les dades disponibles. 

Els dos mètodes generalment aplicats són l’anàlisi de residus i la detecció de valors 

anòmals.  

En el cas d’una distribució binomial, a més a més d’aquests dos mètodes, s’utilitzen 

també com a mesura de la bondat de l’ajust la deviància i l’estadístic de Pearson. 

 

 

 

                                                 
6 On 

π
π

ϑ
−

=
1

log , i φ és el paràmetre d’escala. 
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1.1. Deviància (D’) 

La deviància és la diferència entre el logaritme de les versemblances del model complet 

(en el que entren totes les variables explicatives), i el model estimat (el que es proposa i 

el qual es vol validar). 

 

L’expressió de la deviància és: 

),,ˆ(·2),,(·2)ˆ,`( ylyylyD φµφµ −=  

 

Les diferències entre deviances d’aquests models tendeixen asimptòticament a una 2χ . 

D’aquesta manera, una característica important de la deviància és que es pot tractar com 

a mesura de discrepància additiva entre els models i admet contrastos similars als que es 

fan en l’anàlisi de la variància (sempre que s’utilitzin estimadors màxim versemblants). 

 

1.2. Estadístic de Pearson 

L’estadístic de Pearson generalitzat s’expressa de la següent manera: 

[ ] ∑∑
== −

−
=
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amb n-p graus de llibertat. Per als models lineals normals clàssics segueix una 

distribució χ2 . 

La prova d’hipòtesi que hi ha darrera aquest estadístic és determinar si l’ajust de les 

dades és o no complet (H0 vs H1).  

 

 

2. L’Odds Rati 

Suposem un model de resposta binària i un factor binari. Donada la variable de resposta 

Y i el factor X, cadascuna amb dues categories, es pot expressar la taula de probabilitats 

(π) de la següent manera: 

 

X = 1 X = 0

Y = 1 π1 π0

Y = 0 1 - π1 1- π0
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A partir d’aquí, es defineix: 

• odds de resposta positiva a Y (Y=1) en presència del factor de risc (X=1), és 

1

1

1 π
π
−

. 

• Odds de resposta positiva en absència del factor de risc (X=0), és 
0

0

1 π
π
−

. 

• Per tant, l’odds rati del factor de risc és: 

0

0

1

1

1

1

π
π

π
π

−

−
. Si d’aquest coeficient s’obté un 

valor proper a 1, es pot interpretar com que el factor de risc no contribueix a la 

resposta positiva (Y=1), mentre que si és més gran o està per sota d’1, aquest sí que 

contribueix a Y=1. 

 

3. Models multinomials 

Fins ara s’ha parlat dels models de resposta binària, però aquests tenen una aplicació 

limitada i això porta a fer-ne una generalització i a tractar els models amb variable de 

resposta amb més de dues categories, que és el cas que ocupa aquest projecte. 

 

La distribució multinomial és la més usual quan es parla de models amb resposta 

politòmica, ja que és el resultat d’un mostreig d’una població on cadascun dels seus 

individus pot prendre només un dels valors d’un conjunt de k atributs (en aquest 

projecte és la variable “tipologia d’abandonament”). 

Aquesta distribució presenta propietats que cal destacar: 

§ La distribució marginal de cada component del vector multinomial és una 

binomial 

§ La distribució marginal conjunta de dues o més components del vector 

també es comporta com una multinomial 

§ El contrast per a l’estadístic de Pearson requereix la construcció de la 

forma quadràtica RRX T 12 −∑= ,  on ojij myR π·−=   , i ∑ = 0jj R  , 

a més si m és prou gran, la X2 segueix una 2
1−kχ . 
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La funció del logaritme de la versemblança per a models amb resposta multinomial es 

pot escriure com: 

∑ ∑ ∑==
i i j

ijijii yyy )·log(),(),( πππ ll  

 
subjecte a      ∑ =

i
iij my  

                      ∑ =
j

ij 1π  

 
 
4. Models per a escales nominals 

Els models per a escales nominals s’utilitzen quan la variable resposta és discreta amb 

més de dues categories i no existeix cap ordre preestablert. En aquest cas es treballa 

directament amb les probabilitats (π ij) i el link usual és el logit, ja que ens permet 

segregar el predictor lineal en un nombre d’efectes, equivalent al que ens trobem amb 

l’anàlisi de la variància. 

 

L’objectiu en aquest cas és cercar un predictor lineal per a cadascuna de les categories 

de la resposta:  

          )()()(log)( 00 xxxxx i
T
jijiiji

T
ij −++== βαηπη     , j=1,...,k     i=1,...,n 

 

          subjecte a :  ∑ =
i

ij 1π        i=1,.  ..,n 

on ηj(x0) correspon al logaritme de les probabilitats de la categoria base i β j és el canvi 

que es produeix en el logaritme de les probabilitats de la categoria j-èssima per unitat de 

la variable xi. La probabilitat s’escriu: 

∑
=

= j

r

x

x

iij
iir

iij

e

e
x

1

)(

)(

)(
η

η

π    per j=1,...k     i=1,...,n 

 

La interpretació en aquest models és més complicada, per això hauran de ser 

transformats. La reparametrització més habitual és la base-line, que consisteix en agafar 

una categoria com a base i comparar- la amb les altres categories. 
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5. Models per a escales ordinals 

En aquests models la variable resposta està formada per més de dues categories que 

segueixen alguna ordenació concreta, prèviament definida. La ordenació de la qual es 

parla serà, en la majoria de casos, arbitrària, per la qual cosa és adequat treballar amb 

models que estiguin basats en probabilitats acumulades de les respostes, γj = P(Y ≤ j) i 

no amb les probabilitats π j = P(Y ≤ j), tot i que això implica que la interpretació del 

model serà més complicada. 

 

Els models de resposta ordinal treballen, com ja s’ha dit, amb les probabilitats 

acumulades i la transformació logarítmica que en fan és: 

 

XT
j

ij

ij ·
)1(

log βα
γ

γ
−=

−
       per j=1,...,k-1    i=1,...,n 

 
 
Aquest model assumeix que els efectes de les variables explicatives són els mateixos 

per a totes les categories de la variable resposta. 

Si s’aplica una transformació exponencial al model obtingut, aquest es converteix en un 

model multiplicatiu, on els coeficients coincideixen amb els odds ratis de cada variable. 

 

Existeixen alguns estadístics que donen informació sobre la capacitat d’estimació del 

model seleccionat. Els dos que es presenten a continuació tenen la característica que, 

amb el seu càlcul, penalitzen  la complexitat del model. 

 

5.1. AIC (Akaike Information Criteria) 

 

p
Deviànçia

AIC 2+=
φ

 

 
 

5.2. BIC (Bayesian Information Criteria) 

 

np
Deviànçia

BIC log+=
φ
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6.3.4.  Models de regressió logística multinomial per a la 

tipologia d’abandonaments – FIB i ETSETB  

 

A partir d’aquí, l’objectiu que es persegueix és construir un model amb la variable 

resposta, que com s’ha vist no segueix cap ordre preestablert. Per tant s’ajustarà un 

model de regressió logística multinomial per escala nominal, agafant com a categoria 

base la tipologia d’abandonaments altres. D’aquesta manera es compraran els 

abandonaments per normativa  (no superació de 15 crèdits i no aptes de Fase Selectiva) 

i els trasllats d’expedient, amb els abandonaments no forçats per normativa, el que s’ha 

considerat com abandonaments voluntaris o altres. 

  

El procediment  

La variable resposta a predir, tal i com ja s’ha esmentat anteriorment, és la tipologia 

d’abandonament, formada per quatre categories diferenciades. Les variables 

explicatives analitzades seran la nota d’accés, la via d’accés, el gènere, els crèdits 

matriculats i els crèdits superats fins la última matrícula que es té enregistrada.  

Primer de tot s’ajustarà un model per l’Enginyeria Informàtica (FIB) i l’Enginyeria de 

Telecomunicació (ETSETB) per separat, i diferenciant els dos col·lectius d’accés, PAU 

i altres vies d’accés7. Tot seguit es construirà un model conjunt on s’inclouran dues 

variables dummy8, una per distingir la titulació i l’altra per distingir la via d’accés. 

Seguint el principi de parquedat, és vol trobar el model menys complicat per ajustar les 

dades. Per tant, el procediment serà ajustar un model amb totes les variables i s’aniran 

excloent fins a quedar-nos amb aquell model amb unes propietats més bones (deviància, 

logaritme de la versemblança, estadístic de Pearson, i altres estadístics).  

S’ha utilitzar el paquet estadístic SPSS, que permet la construcció de models d’escala 

nominal. Amb aquest software els paràmetres són estimats mitjançant l’algorisme 

iteratiu de màxima-versemblança.  

 

 

 

                                                 
7 Les altres variables d’accés que s’estudiaran fan referència a estudiants procedents de CFGS/FP, altres 
estudis universitaris, estudiants estrangers,  i majors de 15 anys. S’han unit en una mateixa classe ja que si 
es tracten per separat es perd significació a causa de les poques observacions en algunes d’aquestes 
categories  
8 Variable binària que pren valor 0 o 1, segons compleixi o no la característica definida 
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Els índexs de la variable resposta utilitzats per als diferents models són: 

 

    1 = trasllat d’expedient 

    2 = no apte de 15 crèdits 

    3 = no apte de FS 

    4 = altres 

 
 
La interpretació del model és:   

 

jkij
ijk

ijk γβσταη
π

π
+++++=

−1
log     , on α és la nota d’accés,  

         σ i Γ són crèdits matriculats i superats respectivament, 

         β i la via d’accés (1-PAU, 2-altres vies), 

         γk és el gènere (1-dona, 0-home) 

        

 

Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) 

 

Com ja s’ha comentat, per aquesta titulació no té sentit fer l’anàlisi multivariant pels 

estudiants que procedeixen de CFGS/FP ja que només n’hi ha dos, per tant, es farà per 

una banda l’anàlisi amb els estudiants de Batxillerat i per altra, amb la resta d’alumnes. 

 

1. Model per a l’Enginyeria Informàtica, estudiants de Batxillerat 

 

El model que s’obté per aquest col·lectiu d’estudiants és: 

 

i
altres

Credno GenereCredSuper 933.14382,0377.8log 15 +⋅−=
π

π
 

 

i
altres

noFS GenereCredSuper 383.17039,0804.3log +⋅−=
π
π

 

 
 

j = 
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i
altres

pTrasllatEx GenereCredSuper 798.17030,0406.2log +⋅−=
π

π
 

 
 
L’ajust del model amb les variables crèdits superats i gènere és força bo, ja que, a part 

que tots els coeficients són significatius, hi ha un decrement de la deviància (mentre que 

pel model complet, amb totes les explicatives, era de 146.733, amb el model seleccionat 

és de 122.977). Les dues proves de bondat de l’ajust (Pearson i Deviància) mostren 

també que és un bon model. 

 

La interpretació d’aquest model és que, a mesura que els crèdits superats augmenten, la 

probabilitat de pertànyer a un grup d’abandonament forçat per la normativa, o trasllat 

d’expedient, o a un no forçat (“voluntari”) disminueix; pe tant, s’incrementa la 

probabilitat de tenir més crèdits superats en abandonaments voluntaris. 

Anàlogament, la probabilitat d’un estudiant que abandona de fer-ho per ser declarat no 

apte de 15 crèdits respecte d’un altre motiu, s’incrementa en les dones respecte els 

homes. 

En el segon i tercer logit, succeeix el mateix, tot i que la diferència de crèdits superats 

entre el grup d’abandonaments per no superar la FS o el grup d’abandonaments per 

trasllat d’expedient, respecte el grup d’abandonaments per altres motius voluntaris 

tendeix a igualar-se.  

 

 

2. Model per a l’Enginyeria Informàtica, estudiants d’altres vies d’accés 

diferents de Batxillerat9 

 

El model que s’obté per aquests estudiants és: 

 

CredSuper
altres

Credno ⋅−= 104,0466.1log 15

π
π

 

 

                                                 
9 Aquest col·lectiu està format per només 41 estudiants, per tant, cal tenir en compte que els resultats no 
seran molt robustos. No hi ha abandonaments per no haver superat la FS 
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CredSuper
altres

pTrasllatEx ⋅+−= 005,0200.2log
π

π
 

 

Entra només en el model la variable crèdits superats. No hi entra el gènere ja que surt 

estadísticament no significatiu.  

En aquest model perd la significació el coeficient dels crèdits superats en el segon logit, 

on es comparen els abandonaments per trasllat d’expedient amb els que s’han definit 

com a voluntaris. 

Els estadístics que verifiquen la bondat de l’ajust tenen uns valors que ens fan pensar 

que aquest model és correcte. 

Un augment en els crèdits superats repercuteix en la probabilitat de pertànyer al grup 

d’abandonaments per no ser aptes de 15 crèdits, respecte al grup d’ altres motius no 

forçats per la normativa de la Universitat. 

 

 

3. Model global per a l’Enginyeria Informàtica, amb estudiants de Batxillerat i 

d’altres vies d’accés diferents 

 

El model obtingut pel global dels abandonaments a l’Enginyeria Informàtica és: 

 

i
altres

Credno IngresCredSuper 830.3250,0580.2log 15 +⋅−=
π

π
 

 

i
altres

noFS IngresCredSuper 046.21034,0623.17log +⋅−−=
π
π

 

 
 

i
altres

pTrasllatEx IngresCredSuper 837.2022.0907.0log +⋅−−=
π

π
 

 
 
on la variable Ingrés és una variable dummy, amb els estudiants de Batxillerat en la 

categoria ‘1’ i els d’altres vies d’accés a la ‘0’. Aquesta variable té un coeficient més alt 

en el segon model, cosa que pot significar que la raó entre les probabilitats dels no aptes 

de 15 crèdits i els altres motius d’abandonament, puja més que la resta quan el col·lectiu 

que s’està estudiant és el de Batxillerat. 
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En aquest cas ni la nota d’accés, ni els crèdits matriculats ni el gènere són variables 

estadísticament significatives. x 

Tot i que en els tres models la probabilitat d’abandonament és major per la normativa de 

permanència i per trasllat d’expedient, aquesta s’incrementa molt més entre aquells 

estudiants que han realitzat Batxillerat. Dit d’una altra manera, la probabilitat 

d’abandonament per normativa o trasllat d’expedient és major entre els estudiants que 

accedeixen a través de Batxillerat (veure coeficient de la variable Ingrés).  

 

 

La proporció d’estudiants que procedeixen de CFGS/FP és molt més gran en les 

enginyeries tècniques que en la superior, la qual cosa ens permet analitzar- les 

conjuntament i amb un tractament diferenciat de l’Enginyeria Informàtica. Per tant, es 

dedicarà aquest apartat de l’anàlisi multivariant per aquestes dues titulacions de la FIB, 

per a poder determinar, si s’escau, possibles diferències entre la tipologia dels 

abandonaments i la via d’accés, el gènere o altres variables.  
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Enginyeries Tècniques d’Informàtica de Gestió i de Sistemes 

L’interès d’aquest apartat és veure si es pot determinar un model de regressió pels 

estudiants que abandonen aquestes dues titulacions de la FIB. En aquest cas sí té sentit 

analitzar el col·lectiu d’estudiants procedents de CFGS/FP, ja que és major que el de 

l’Enginyeria Informàtica. Per tant, s’analitzarà, d’una banda, els estudiants procedents 

de Batxillerat, i de l’altra, el col·lectiu procedent de CCFGS/FP. 

 

1. Model per a les enginyeries tècniques, estudiants de Batxillerat 

 

El model que s’obté de l’ajust de les dades amb aquest col·lectiu d’estudiants és: 

CredSuper
altres

Credno ⋅−= 176.0232.7log 15

π
π

 

 

CredSuper
altres

noFS ⋅−= 069.0128.5log
π
π

 

 

CredSuper
altres

pTrasllatEx ⋅−= 075.0652.4log
π

π
 

 

Els estadístics Deviànçia i de Pearson ens verifiquen una bondat d’ajust correcte amb 

les dades observades. 

 
El model ens indica que, quan més crèdits superats té un estudiant, major és la 

probabilitat d’abandonament voluntari respecte a abandonament per normativa de 

permanència o trasllat d’expedient.  
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2. Model per a les enginyeries tècniques, estudiants de CFGS/FP 

 

Aquest col·lectiu està format per 27 estudiants, per tant, les conclusions seran poc 

robustes. 

El model obtingut en aquest cas és: 
 

CredSuper
altres

Credno ⋅−= 133.0648.4log 15

π
π

 

 

CredSuper
altres

noFS ⋅−= 038.0494.2log
π
π

 

 

CredSuper
altres

pTrasllatEx ⋅−= 133.0441.3log
π

π
 

 

En aquest cas, també només hi entra la variable crèdits superats. Cal ressaltar que en el 

segon model aquesta variable no és estadísticament significativa, i que pel tercer està al 

llindar de la significació. 

 
A través dels valors dels estadístics, es pot corroborar una correcta bondat de l’ajust, 

cosa que implica que és un model correcte. 

 

La interpretació és que l’increment en el nombre de crèdits matriculats fa créixer la 

probabilitat d’abandonament voluntari respecte a trasllats d’expedient o per no apte de 

15 crèdits. 
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3. Model global per a les enginyeries tècniques, amb estudiants de Batxillerat i 

de CFGS/FP 

 

El model global que s’obté per a les enginyeries tècniques és: 

  

CredSuper
altres

Credno ⋅−= 146.0463.5log 15

π
π

 

 

CredSuper
altres

noFS ⋅−= 048.0431.3log
π
π

 

 

CredSuper
altres

pTrasllatEx ⋅−= 066.0923.3log
π

π
 

 

Tot i que l’estadístic Deviànçia mostra una correcte bondat de l’ajust, el valor de 

l’estadístic de Pearson indica que el model no ajusta correctament les dades. Per tant, tot 

i prendre per bo aquest model, cal limitar i tenir cura de les conclusions que se 

n’extreuen. 

 
 
La principal conclusió a remarcar és que no apareix la variables Ingrés com una de les 

estadísticament significatives, la qual cosa significa que no es pot predir la tipologia 

d’abandonament segons la via d’accés sigui el Batxillerat o els CFGS/FP. 

 

  

D’aquesta manera, i com a conclusió final, es pot dir que tot i haver un percentatge 

ressaltat d’estudiants matriculats provinents de CFGS o FP, no existeixen diferències 

significatives dels motius entre els que abandonen procedint de Batxillerat dels que ho 

fan un cop haver realitzat CFGS/FP. 
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Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 

 

Per aquest centre s’ha analitzat l’Enginyeria de Telecomunicació, a partir de la qual es 

vol cercar un model que ajusti correctament les dades pels estudiants que han accedit 

després de cursar Batxillerat, els que ho han fet procedents d’altres vies i un últim 

model que englobi aquests dos col·lectius d’estudiants. 

 

1. Model per a l’Enginyeria de Telecomunicació, per estudiants de Batxillerat 

 

El model que s’obté per aquests estudiants es pot descriure de la següent manera: 

 

i
altres

Credno GènereCredSuperCredMatric 783.1101.0012.0183.3log 15 −−⋅−=
π

π
 

 

i
altres

noFS GènereCredSuperCredMatric 413.1012.0075.0855.4log −−⋅−=
π
π

 

 
 

i
altres

pTrasllatEx GènereCredSuperCredMatric 092.0014.0001.0057.0log −−⋅+−=
π

π
 

 
 
 
L’ajust del model és correcte, ja que tant l’estadístic de Pearson com la Deviància 

indiquen un bon ajust de les dades. A més, del model complet (amb totes les variables 

explicatives) al model seleccionat s’ha reduït la deviància un 10%. 

 

En el primer model, els crèdits matriculats és no significatiu. La interpretació que se’n 

pot fer és que quan més crèdits superats tingui un estudiant, més probable és que 

abandoni voluntàriament més que no per motius de normativa (no superar més de 15 

crèdits en una avaluació). La probabilitat del grup de no aptes de 15 crèdits respecte del 

grup d’altres motius d’abandonament, baixa en les dones respecte als homes. 

 

Pel segon model, la variable estadísticament no significativa és els crèdits superats. Dit 

això, succeeix el mateix que en l’altre model: la probabilitat que un abandonament es 

doni per ser no apte de FS enlloc d’altres motius és més baixa en les dones que en els 
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homes, tot i que té un efecte més acusat en el cas anterior. Aquí els crèdits matriculats 

tenen un efecte en la predicció dels abandonaments: quan més crèdits matriculats tingui 

un estudiant, més probable és que abandoni voluntàriament enlloc de fer-ho per no ser 

apte de FS. 

 

Pels estudiants que procedeixen del Batxillerat i reclamen trasllat d’expedient enlloc 

d’un altre motiu per abandonar els estudis, només és significatiu els crèdits superats fins 

aleshores. La relació és la mateixa comentada pels altres models. 

 

 

2. Model per a l’Enginyeria de Te lecomunicació, estudiants d’altres vies 

d’accés diferent de Batxillerat10 

 
Aquest model, de la mateixa manera que passava a l’Enginyeria Informàtica de la FIB, 

només inclou com a variables significativa els crèdits superats, i únicament pel primer 

logit; pel segon model no hi ha cap de les variables explicatives disponibles que pugui 

predir l’abandonament per trasllat d’expedient respecte a altres motius. 

 

CredSuper
altres

Credno ⋅−= 100.0128.1log 15

π
π

 

 

CredSuper
altres

Credno 011.0159.2log 15 −−=
π

π
 

 

Els estadístics de Pearson i Deviància ens indiquen un bon ajust del model amb les 

dades. 

Un augment en els crèdits superats repercuteix en l’increment de la probabilitat de 

pertànyer al grup d’abandonaments voluntaris respecte als motivats per incompliment 

de la normativa (no apte de 15 crèdits) o trasllat d’expedient. 

 

 

                                                 
10 Aquest col·lectiu està format per només 53 estudiants, per tant, cal tenir en compte que els resultants no 
seran molt robustos 
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3. Model global per a l’Enginyeria de Telecomunicació, amb estudiants de 

Batxillerat i d’altres vies d’accés 

 
Pel conjunt d’estudiants que accedeixen a aquesta titulació tant de Batxillerat com 

d’altres vies, s’obté el següent model: 

 

ii
altres

Credno IngresGenereCredMatricCredSuper 795.0056.1005.0098.0522.1log 15 +−−⋅−=
π

π

 

i
altres

noFS GenereCredMatricCredSuper 953.0070.0007.0194.17log −−⋅−−=
π
π

 

 

ii
altres

pTrasllatEx IngresGenereCredMatricCredSuper 969.1111.0002.0015.0168.2log +++⋅−−=
π

π

 
 
on la variable Ingrési és una variable dummy, amb els estudiants de Batxillerat en la 

categoria ‘1’ i els d’altres vies d’accés a la ‘0’. Aquesta variable no apareix en el segon 

model, ja que no hi ha abandonaments per no ser aptes a FS d’estudiants que han 

accedit per altres vies que no siguin el Batxillerat (majoritàriament es tracta, 

segurament, d’estudiants que accedeixen a segons cicles, on no hi ha fase selectiva). 

Ingrés té un coeficient més alt en el tercer model, cosa que pot significar que la raó 

entre les probabilitats del grup d’abandonaments per trasllats d’expedient i el grup 

d’altres motius d’abandonament, puja més que la resta quan el col·lectiu que estem 

estudiant és el d’estud iants provinents de Batxillerat via selectivitat. 

El model ve a dir que la probabilitat de qualsevol motiu d’abandonament per normativa 

o per trasllat d’expedient respecte a altres motius ve explicada, en gran part, pel gènere i 

l’ingrés: accedir a aquesta titulació després de cursar Batxillerat incrementa la 

probabilitat que el motiu d’abandonar els estudis sigui iniciar-ne uns altres a les 

universitats públiques catalanes (trasllat d’expedient).   
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Enginyeria Informàtica (FIB) i Enginyeria de Telecomunicació (ETSETB) 

 
L’objectiu en aquest punt és veure si té sentit elaborar un model conjunt pels 

abandonaments a les dues titulacions, primer pels estudiants procedents de Batxillerat, 

després pels que venen d’altre vies, i finalment un model global per aquests dos 

col·lectius. 

 

1. Estudiants procedents de Batxillerat 

Els models que s’obtenen en el cas de l’estudi global de les dues titulacions per als 

estudiants de Batxillerat són: 

 

ii
altres

Credno CentreGenereCredSuper 742.2049.2187.0903.5log 15 −−⋅−=
π

π
 

ii
altres

noFS CentreGenereCredSuper 886.3778.0038.0637.3log −−⋅−=
π
π

 

ii
altres

pTrasllatEx CentreGenereCredSuper 549.1202.0020.0831.1log −−⋅−=
π

π
 

 
 
on la variable dummy Centrei pren valor ‘1’ si pertany a la FIB i valor ‘0’ si es 

correspon a l’ETSETB. 

 
La deviància del model seleccionat respecte el model complert es redueix un 39%, tot i 

ser major que en l’anàlisi de les titulacions per separat. Els estadístics de Pearson i 

Deviància ens corroboren que el model ajusta correctament les dades.  

 

Cal assenyalar que en el segon i tercer model el Gènere és estadísticament no 

significatiu. Per tant, en aquest model, a part de reafirmar-se que com més crèdits 

superats més alta és la probabilitat d’abandonament no forçat per normativa, apareix la 

variable Centre que ens ve a dir que la probabilitat d’abandonar “voluntàriament” 

disminueix entre els estudiants de l’ETSETB, de l’Enginyeria de Telecomunicació. 
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2. Estudiants procedents d’altres vies d’accés 

Pel conjunt d’estudiants que abandonen procedents d’altres vies d’accés diferents de 

Batxillerat, s’obté el següent model: 

 

CredSuper
altres

Credno ⋅−= 106.0359.1log 15

π
π

 

 

CredSuper
altres

pTrasllatEx ⋅−−= 003.0081.2log
π

π
 

 
 
En aquest cas, el centre d’estudi no és significatiu per predir el motiu pel qual un 

estudiant abandona els estudis. En el segon logit, trasllat d’expedient versus altres 

motius no normatius, els crèdits superats tampoc són estadísticament significatius. 

 

El model ajusta correctament les dades, ja que els estadístics de Pearosn i Deviància 

donen uns bons resultats. Tot i així, el valor de la deviància en aquest cas és major que 

quan s’han analitzat les dues titulacions per separat.  

 

En aquest cas destaca la tendència que ja s’ha indicat en els apartats anteriors: per als 

estudiants que no procedeixen de Batxillerat, la probabilitat d’abandonar els estudis per 

incompliment de normativa UPC s’incrementa quan menys crèdits superats es tenen. 

 

 

3. Estudiants de Batxillerat i d’altres vies d’accés 

Finalment, el model únic per a les dues titulacions i els dos col·lectius d’estudiants és: 

 

ii
altres

Credno GenereCentreCredSuperCredMatric 112.1726.1163.0·005.0747.3log 15 −−⋅−+=
π

π

 

ii
altres

noFS GenereCentreCredSuperCredMatric 345.0013.3048.0·011.0313.1log −−⋅−+=
π
π
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ii
altres

pTrasllatEx GenereCentreCredSuperCredMatric 240.0811.0019.0·003.0277.0log +−⋅−+=
π

π

 
 
 
 
         1 per FIB              1 per Batxillerat 
on la variable Centrei =                                       i la variable Ingresi = 
         0 per ETSETB             0 per altres vies 
 
 

Aquest model no és del tot correcte, ja que, tot i que els estadístics de Pearson i 

Deviància ens indiquen una bona bondat de l’ajust, el valor de la Deviància respecte el 

model complet s’ha incrementat en més del 50%. Per tant, cal anar en compte amb la 

generalització de les conclusions . 

 

En tot cas, el que s’ha anat trobant en els diferents models parcials es reflecteix en els 

diferents coeficients d’aquest model conjunt. Així doncs, com ja es veia en els anteriors 

models construïts, tenir més crèdits superats fa augmentar la probabilitat que el motiu 

per abandonar els estudis no vingui forçat per la normativa UPC.  

Els crèdits matriculats només intervenen en el model en que es compara el grup dels 

abandonaments declarats no aptes de FS i el grup d’altres motius: com més crèdits 

matriculats, més alta és la probabilitat d’un abandonament forçat per no aprovar la FS. 

Tot i així, aquesta relació és dèbil. 

El centre també hi juga un paper important: els estudiants d’Enginyeria Informàtica 

tenen una probabilitat més baixa d’abandonar per motius de normativa o trasllat 

d’expedient que no els estudiants d’Enginyeria de Telecomunicació: és a dir, els 

estudiants d’Enginyeria Informàtica tendeixen més a abandonar els estudis de manera 

“voluntària”, no forçats per la normativa ni perquè sol·liciten trasllat d’expedient, 

mentre que els estudiants de Telecomunicació és més probable que abandonin per raons 

de normativa o perquè canvien d’estudis universitaris. 
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6.3.5 Conclusions 

 

El que es pretenia en aquest apartat era trobar un bon model predictiu, per tant, s’ha 

prioritzat un model que compleixi aquesta condició davant d’altres, encara que la prova 

de la bondat de l’ajust no sigui la desitjada. 

 

• En tots els models estudiats s’evidencia que el fet de tenir  més crèdits superats 

fa augmentar la probabilitat d’abandonament no forçat per la normativa, en les 

dues titulacions estudiades. En part, això podria semblar una obvietat perquè una 

de les causes en què la normativa fa abandonar els estudis és, precisament, no 

haver arribat a superar 15 crèdits en el primer any. Tanmateix, la dada té més 

interès del que podria semblar a primer cop d’ull, perquè sovint s’ha conjecturat 

que darrera del que hem anomenat altres abandonaments hi havia la por de 

l’estudiantat a veure’s afectat per les normes de permanència, por que els duia a 

deixar els estudis fins i tot abans de veure’s forçats a fer-ho. En aquest sentit, 

aquest estudi més aviat desmenteix aquesta hipòtesi.  

 

• Entre els dos col·lectius analitzats, sembla detectar-se que els estudiants que han 

accedit via selectivitat tenen una probabilitat més alta d’abandonar la carrera de 

manera voluntària, no forçats per la normativa UPC. Tot i així, no es pot 

generalitzar sobre l’existència de diferències entre les dues poblacions, ja que el 

col·lectiu que procedeix d’altres vies és molt inferior que el de Batxillerat. 

 

• Sembla evident que el gènere, tot i no ser prou important en tots els models  

obtinguts, només ajuda a preveure l’abandonament entre els estudiants de 

Batxillerat. 

 

• El model global indica que els estudiants d’Enginyeria Informàtica (FIB) tenen 

una probabilitat més alta d’haver d’abandonar els estudis de manera 

“voluntària”, és a dir, no forçats per la normativa. En canvi, els estudiants 

d’Enginyeria de Telecomunicació (ETSETB) abandonen més per motius de 

normativa o per poder canviar a d’altres estudis universitaris. 
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7. ANÀLISI DE LES ASSIGNATURES AMB 

PERCENTATGES ALTS DE SUSPESOS 
 

 

7.1. Introducció 

 

Un dels aspectes en què es volia incidir quan es va dissenyar l’avaluació curricular era 

el d’evitar o, si més no, disminuir, l’efecte d’algunes assignatures en què els 

percentatges de suspesos estaven molt per sobre dels valors habituals, cosa que 

provocava la presència de grans bosses d’estudiants repetidors i autèntics “taps” que 

impedien un funcionament regular del flux acadèmic. Anys després d’entrar en 

funcionament el nou sistema d’avaluació, sembla oportú observar si aquell objectiu s’ha 

complert, i en quina mesura.   

És a partir d’aquí que sorgeix l’interès per analitzar aquest tipus d’assignatures, ja que 

es donen situacions en què més del 70% dels estudiants matriculats no superen 

l’avaluació. Per això definim les assignatures tap, com aquelles assignatures que 

concentren més d’un 50% d’estudiants suspesos en una avaluació.  

 

 

7.2. Centres i titulacions 

 

S’han estudiat totes les assignatures troncals/obligatòries i optatives (inclòs el Projecte 

Final de Carrera, si s’escau), que durant els cursos 2000-01 a 2004-05 han tingut més 

d’un 50% d’estudiants matriculats suspesos. Tal i com mostra la Taula 26, el nombre 

d’assignatures tap recollides són 1.376. D’aquestes, el centre que recull un percentatge 

més alt és l’EPSEVG (prop del 25%), seguit de l’ETSEIAT (11%) i l’EPSEM (10%). 

Els centres amb un nombre més petit d’assignatures tap són l’EPSC, l’EUOOT i la 

FME. 

Sembla que l’evolució de les assignatures amb més d’un 50% d’estudiants suspesos ha 

anat en augment fins al curs 2004-05: del total d’assignatures tap, el 21% els localitzen 

en aquest curs. 
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Taula 26: Assignatures tap i centres – Cursos 2000-01 a 2004-0511 
 

Tot seguit es tractarà de calcular, del total d’assignatures (troncals/obligatòries, 

optatives i lliure elecció) que s’imparteixen a cada centre, quin percentatge corresponen 

a assignatures tap. En la Taula 27 s’han marcat aquelles caselles amb un percentatge 

superior al 20%, el que significa que més del 20% de les assignatures avaluades 

acumulen un elevat nombre d’estudiants suspesos. 

 

                                                 
11 En aquesta taula s’han comptabilitzat, també, les assignatures tap de dobles titulacions. Inclou, també, 
les assignatures dels plans vells en els anys en què ja no hi havia docència, però sí exàmens. Això afecta 
només a ETSEIAT, FIB i EPSEM i, de les tres, només a la FIB de forma significativa. 

2000 2001 2002 2003 2004
200 FME 3 2 2 4 5 16 1,16%
210 ETSAB 13 8 7 15 8 51 3,71%
220 ETSEIAT 25 32 42 25 35 159 11,56%
230 ETSETB 6 9 20 17 16 68 4,94%
240 ETSEIB 12 11 14 9 9 55 4,00%
250 ETSECCPB 24 20 18 20 21 103 7,49%
270 FIB 15 22 25 33 26 121 8,79%
280 FNB 10 9 11 14 12 56 4,07%
290 ETSAV 3 6 5 3 1 18 1,31%
300 EPSC 2 2 2 3 3 12 0,87%
310 EPSEB 26 18 18 11 10 83 6,03%
320 EUETIT 23 28 37 28 19 135 9,81%
330 EPSEM 30 26 25 24 38 143 10,39%
340 EPSEVG 60 71 73 54 84 342 24,85%
370 EUOOT 6 4 2 2 14 1,02%

258 268 301 260 289 1.376
18,75% 19,48% 21,88% 18,90% 21,00%

TOTAL
%

TOTAL %Curs
Centre
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Taula 27: Percentatge d’assignatures tap respecte total 

assignatures impartides – Cursos 2000-01 a 2004-05  

 

En el global dels estudis de la UPC, s’observa un percentatge d’assignatures tap 

respecte al total d’assignatures impartides sempre per sobre del 10%, assolint, el curs 

2002-03, l’11.8%. 

Per centres destaca el percentatge de l’EPSEVG, que indica que gairebé el 27% de les 

assignatures impartides tenen un nombre elevat d’estudiants suspesos. La FIB i 

l’EPSEM tenen, respectivament, un 24 i 21% d’assignatures tap. En el cas de la FIB, 

però, en la gran majoria de matèries d’aquest tipus, els cursos 2003-04 i 2004-05, es 

tracta d’assignatures del pla vell, de les quals se’n realitzava exàmens, però ja no se 

n’impartia docència presencial. 

Per contra, aquell centre amb un percentatge més baix d’assignatures tap respecte el 

total impartit és l’ETSAV, amb un valor del 0.7%. A l’EPSC, el 2.8% de les 

assignatures impartides tenen un elevat nombre d’estudiants suspesos. 

 

 

 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004
200 FME 2,4% 1,6% 1,6% 3,2% 4,0% 124
210 ETSAB 10,0% 6,2% 5,4% 11,5% 6,2% 130
220 ETSEIAT 11,3% 14,5% 19,0% 11,3% 15,8% 221
230 ETSETB 3,6% 5,4% 12,0% 10,2% 9,6% 167
240 ETSEIB 4,5% 4,2% 5,3% 3,4% 3,4% 265
250 ETSECCPB 10,2% 8,5% 7,6% 8,5% 8,9% 236
270 FIB 0,0% 20,4% 23,1% 30,6% 24,1% 108
280 FNB 7,4% 6,7% 8,1% 10,4% 8,9% 135
290 ETSAV 2,2% 4,4% 3,7% 2,2% 0,7% 136
300 EPSC 1,9% 1,9% 1,9% 2,8% 2,8% 108
310 EPSEB 16,3% 11,3% 11,3% 6,9% 6,3% 160
320 EUETIT 10,3% 12,5% 16,5% 12,5% 8,5% 224
330 EPSEM 16,7% 14,4% 13,9% 13,3% 21,1% 180
340 EPSEVG 19,2% 22,8% 23,4% 17,3% 26,9% 312
370 EUOOT 12,2% 8,2% 4,1% 4,1% 49

10,1% 10,5% 11,8% 10,2% 11,3% 2.555

Total assig.
Centre

TOTAL

Curs
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Una assignatura pot, un curs determinat, tenir un percentatge molt alt de suspesos, però 

ser tap només puntualment (provocat per la motivació del col·lectiu dels estudiants 

matriculats, o per un canvi de metodologia, o simplement per un canvi de professorat). 

Per aquest motiu, tot seguit s’exposarà per a cada centre, a part de l’evolució de les 

assignatures tap, aquelles assignatures amb alts percentatges de suspesos que s’han anat 

repetint al llarg dels cursos, ja que aquestes són les veritables assignatures que 

impedeixen el funcionament regular del flux acadèmic.  

Per a cada centre s’ha realitzat una fitxa que conté la informació, titulació a titulació, 

d’aquelles assignatures amb més del 50% de suspesos que s’han repetit almenys dues 

vegades durant el període estudiat 2000-04.  

 

Evolució de les assignatures tap a la UPC
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Figura 11: Evolució de les assignatures tap a la UPC 

curs 2000-04 
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Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME): 

 

 

 

En aquest centre s’observa com la presència de l’avaluació curricular a la Universitat no 

ha disminuït l’efecte de les assignatures tap. A la FME, el 2004-05 les assignatures tap 

representaven només un 4% de les que s’impartien en totes les titulacions.  

 

200 FME

Titulació Assignatura 2000 2001 2002 2003 2004
Llic. Matemàtiques Geometria Diferencial 2 72,7% 55,6%
Dipl. Estadística Complements de Matemàtiques 2 61,5% 50,0%
Llic. en Ciències i Tècniques Estadístiques Inferència i Decisió 62,2% 52,5% 51,4%

Curs

 
 

Hi ha una assignatura tap repetida per a cada titulació de la FME. Inferència i decisió 

s’ha repetit en tres ocasions. També cal destacar Geometria diferencial 2, perquè el curs 

2000-01 la va suspendre més del 70% dels estudiants matriculats. 

 

 
 

Evolució de les assignatures tap - FME
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Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB): 
 
 
 

 

A partir del curs 2000, les assignatures amb percentatge elevat de suspesos a l’ETSAB 

ha anat a la baixa, però pel curs 2003 s’observa un pic important, amb un increment de 

fins a set assignatures tap. El percentatge d’assignatures tap respecte el total impartides 

s’ha situat tots els cursos, tret del 2003, per sota del 10%.  

 

210 ETSAB

Titulació Assignatura 2000 2001 2002 2003 2004
Disseny d'elements arquitectònics 50,0% 61,5%
Introducció al disseny estructural 50,0% 65,8%
Il·luminació natural i artificial 60,0% 62,1%
Sistemes elèctrics i de control 63,2% 50,0%
Història del paisatge 1 63,1% 58,6%
Història del paisatge 2 64,7% 57,1%
Funcional land art II 60,0% 53,8% 50,0%

Curs

Arquitectura

 
 

Funcional land art II és l’assignatura tap que s’ha repetit en més ocasions. En aquesta 

titulació les assignatures tap concentren entre el 50 i el 66% d’estudiants suspesos. 

Tot i que en aquest apartat s’ha exclòs de l’estudi els projectes finals de carrera, perquè 

tenen tipologies de matrícula força diferents segons el centre de què es tracti, cal 

remarcar, però, que en el cas de l’ETSAB seria una autèntica assignatura tap cada curs 

Evolució de les assignatures tap - ETSAB
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estudiat, amb percentatges d’entre el 60 i el 98% de suspesos. Això indica que, de fet,  

és l’assignatura tap estrella d’aquesta titulació. 

 

 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

(ETSEIAT) 

 

 

En aquest centre, durant els cursos estudiats, s’observen un gran nombre d’assignatures 

que acumulen més d’un 50% d’estudiants matriculats suspesos. Fins al curs 2002 

sembla haver-hi una tendència a l’alça, però el curs 2003 el nombre d’assignatures tap 

es redueix en més d’un 40%, tot i que el següent curs tornen a augmentar. El curs 2002 

(el darrer amb docència del pla vell) es va assolir un pic, en que el 19% de les 

assignatures impartides en aquest centre tenien un nombre elevat d’estudiants suspesos. 

Els percentatges d’assignatures tap respecte al total d’impartides s’ha situat, anualment, 

per sobre de l’11%. 
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220 ETSEIAT

Titulació Assignatura 2000 2001 2002 2003 2004
Comportament Dinàmic de Sistemes 55,5% 50,3%
Estadística 51,6% 74,0%
Física III 55,5% 60,0% 73,2%
Teoria de circuits 54,1% 52,1% 58,8% 52,1% 51,6%
Termodinàmica 53,2% 61,9% 50,0% 62,5%
Expressió gràfica II 51,4% 63,5% 65,0%
Transferència de calor 60,7% 63,8% 62,0%
Automàtica 58,2% 50,3%
Calor i fred industrial 53,0% 62,7% 68,5%
Centrals, línies i xarxes elèctriques 51,8% 60,7%
Mètodes Matemàtics I 56,5% 52,2% 58,2%
Transports 52,3% 63,2%
Pràctiques d'aparellatge i proteccions 51,9% 60,0%
Transferència de calor i massa 58,3% 66,7% 80,0% 58,3% 55,9%
Càlcul III 60,0% 78,8%
Organització de la producció 62,7% 57,0% 51,9%
Motors tèrmics alternatius 50,0% 60,9%
Electricitat i magnetisme 56,0% 78,8%
Mètodes estadístics de l'enginyeria 60,4% 59,2% 51,7% 80,2%
Termotècnia 72,0% 77,3%
Elasticitat i resistència de materials 58,8% 50,0% 52,6%
Tecnologia elèctrica 53,1% 57,1%
Càlcul i disseny fluidodinàmic 50,0% 60,7%

Eng. Organització Industrial Anàlisi de la decisió i teoria de jocs 50,0% 58,3%

Curs

Eng. Industrial

 
 

De l’Enginyeria Industrial destaca Teoria de circuits i Transferència de calor i massa, 

que durant tot el període estudiat s’han convertit en assignatures tap (amb entre un 51 i 

un 80% de suspesos). Hi ha percentatges de suspesos força elevats, per sobre del 70%, 

sobretot durant el curs 2004-05 (Electricitat i magnetisme – 78.8%, Mètodes estadístics 

de l’enginyeria – 80.2%, Termotècnia – 77.3%). 

 

 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 
(ETSETB) 
 
 

El curs 2002 sembla ser un punt d’inflexió en quan a assignatures tap, ja que és la 

culminació d’un període amb tendència a l’alça, mentre que al mateix temps és el 

començament de la decadència, tot i que aquesta és molt progressiva.  

Fins el curs 2001-02, el percentatge d’assignatures tap respecte el total d’impartides es 

situava per sota del 10%, però a partir del 2002-03, més del 10% d’assignatures de les 

titulacions de l’ETSETB tenen un nombre elevat de suspesos. 
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De l’Enginyeria de Telecomunicació destaca l’assignatura Fonaments de física, que del 

curs 2001-02 al 2004-05 ha tingut un percentatge de suspesos d’entre el 52 i gairebé el 

80%. Les quatre assignatures de Fonaments pertanyen al quadrimestre zero. Cal 

informar que aquest quadrimestre ja s’ha deixat d’impartir. 

Circuits d’alta freqüència és la única assignatura d’Enginyeria Electrònica considerada 

tap durant tot el període d’estudi, amb un percentatge de suspesos força elevat (per 

sobre del 63%). 
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230 ETSETB

Titulació Assignatura 2000 2001 2002 2003 2004
Arquitectura de xarxes 54,3% 55,9%
Comunicacions II 56,9% 52,0%
Processament del senyal 50,0% 62,4% 51,2%
Transmissió de dades 50,4% 51,9% 63,3%
Fonaments a l'àlgebra 56,5% 62,6% 54,6%
Fonaments de càlcul 52,8% 55,8%
Fonaments d'electrònica 54,6% 51,2% 66,3%
Fonaments de física 52,6% 74,1% 65,8% 77,9%
Sistemes elèctrics i fotònics I 72,7% 60,5% 91,0% 75,0%
Circuits d'alta freqüència 64,7% 64,0% 63,4% 65,0% 75,0%
Xarxes, sistemes i serveis de comunicació 57,8% 58,9%
Dispositius elèctrics i fotònics II 52,9% 60,0% 63,3%

Curs

Enginyeria Telecomunicació

Enginyeria Electrònica
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Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB): 

 

 

En aquest centre, fins al curs 2002, eren més de deu les assignatures que aglutinaven 

més d’un 50% d’estudiants suspesos. En els dos últims cursos estudiats, però, aquesta 

xifra ha baixat, situant-se en nou.  

En aquest centre, les assignatures tap representen percentatges inferiors al 5% respecte 

al total d’assignatures impartides. 

 

240 ETSEIB

Titulació Assignatura 2000 2001 2002 2003 2004
Enginyeria de Materials Química I 84,6% 91,7%
Enginyeria Industrial Mecànica 53,3% 51,1% 58,0%

Mètodes numèrics 70,4% 60,5%
Química orgànica 60,0% 56,6%
Fenòmens de transport 52,5% 52,4% 62,5% 83,3%
Cinètica química aplicada 62,5% 58,3%

Enginyeria Organització Industrial Models de decisió 52,4% 60,0%

Curs

Enginyeria Química

 
 
És important ressaltar que Química I, de la titulació d’Enginyeria de Materials, en el 

2004 el 91.7% dels estudiants matriculats han suspès. Tot i aquest valor 

extraordinàriament elevat, cal assenyalar que només tenia 12 estudiants matriculats, 11 

dels quals han suspès. Per tant, és una dada atípica. 

Evolució de les assignatures tap - ETSEIB

9
9

14

1112

4,5%

4,2%

5,3%

3,4% 3,4%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2000 2001 2002 2003 2004
0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

Assignatures tap Percentatge assig tap



Anàlisi de les assignatures amb percentatges alts de suspesos 

 103 

Pel que fa la titulació d’ Enginyeria Química, l’assignatura Fenòmens de transport ha 

estat tap fins el curs 2003.  

Pel que fa a l’Enginyeria Industrial, la Mecànica, que ja era un clàssic de les 

assignatures tap en els estudis que es van fer abans d’implantar el sistema d’avaluació 

curricular, sovint segueix conservant aquest caràcter. 

 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona 

(ETSECCPB): 

 

El nombre d’assignatures tap a Camins ha anat fluctuant en el període analitzat. Aquest 

centre aglutina una part important de les assignatures amb més suspensos de la UPC. 

Sembla que el percentatge d’assignatures tap respecte el total d’assignatures impartides 

ha anat a la baixa en aquest centre. El curs 2004-05, prop del 9% de les assignatures 

tenen un nombre elevat d’estudiants suspesos. 

 

Evolució de les assignatures tap - ETSECCPB

14

20

18

20

21

10,2%

8,5%

7,6%

8,5%
8,9%

0

5

10

15

20

25

2000 2001 2002 2003 2004
0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Assignatures tap Percentatge assig tap



Anàlisi de les assignatures amb percentatges alts de suspesos 

 104 

250 ETSECCPB

Titulació Assignatura 2000 2001 2002 2003 2004
Hidràulica 71,8% 60,7% 53,6% 52,5%
Ampliació de matemàtiques 64,7% 54,9%
Càlcul numèric 67,5% 54,2%
Mecànica de sòls 74,7% 73,5% 54,5% 65,5% 61,9%
Equacions diferencials 51,3% 52,5% 50,9%
Estadística 56,0% 51,3%
Fonamentacions 51,7% 50,0%
Topografia 50,0% 53,8%
Infraestructura del transport 54,0% 58,9% 52,0% 50,0%
Geotècnia 68,0% 69,9% 75,5% 83,5% 50,5%
Estructures 53,8% 68,0% 70,1% 53,7% 62,7%
Enginyeria ambiental 54,5% 57,7%
Serveis urbans 57,1% 61,1% 60,0%

Curs

Enginyeria Geològica

Enginyeria Tècnica Obres Públiques

 
 

L’ Enginyeria Geològica presenta una assignatura tap, Mecànica de sòls, amb 

percentatges alts de suspesos (curs 2000: 74.7%, curs 2004: 61.9%). Les altres 

assignatures tap que s’han repetit ho han fet entre dues i quatre vegades durant el 

període estudiat. 

Pel que fa a l’ Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques, Geotècnia i Estructures s’han 

repetit com assignatures tap tots els cursos. 

 

Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB): 
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La FIB és un exemple clar de la progressió creixent de les assignatures tap. Destaca el 

curs 2003, en què més del 30% de les assignatures impartides tenen un elevat nombre 

d’estudiants suspesos. De tota manera, com ja s’ha dit, cal tenir en compte que en la 

immensa majoria de casos es tracta de matèries de pla vell sense docència. 

 
270 FIB

Titulació Assignatura 2000 2001 2002 2003 2004
Q0 - Elements d'àlgebra i geometria 50,0% 50,0% 69,2%
Q0 - Introducció a la informàtica 54,2% 76,9%
Models abstractes de càlcul 54,0% 63,7%
Compiladors I 53,2% 57,1%
Lògica de primer ordre 58,9% 52,9%
Q0 - Elements d'àlgebra i geometria 56,5% 72,7% 65,5%
Q0 - Introducció a la informàtica 72,5% 57,7%
Q0 - Introducció a l'anàlisi matemàtica 63,6% 58,6%
Estadística I 50,0% 50,0%
Llenguatges, gramàtiques i autòmats 50,0% 75,0% 58,8%
Estructures de dades i algorismes 51,0% 65,0%
Introducció als sistemes operatius 64,3% 52,7% 71,7%
Enginyeria del software i disseny I 50,0% 50,0%
Enginyeria del software i disseny II 53,3% 67,5%
Xarxes de computadors 58,7% 61,0% 51,7%
Projecte d'informàtica de gestió 58,2% 53,1%
Q0 - Elements d'àlgebra i geometria 65,8% 51,3% 69,2% 83,9%
Q0 - Introducció a la informàtica 71,8% 96,8%
Q0 - Introducció a l'anàlisi matemàtica 51,3% 74,2%
Estadística I 51,4% 50,0%
Llenguatges, gramàtiques i autòmats 56,4% 54,3% 56,3% 61,9%
Estructures de dades i algorismes 51,5% 51,1% 55,0%
Introducció als sistemes operatius 57,1% 61,4%
Compiladors I 57,8% 56,0% 52,9%
Models abstractes de càlcul 50,6% 57,5%
Conceptes avançats de S.O. 53,3% 52,6%
Projecte d'informàtica de sistemes 53,8% 59,5% 54,7% 53,4% 51,5%

Curs

Enginyeria Informàtica

ET Informàtica de Gestió

ET Informàtica de Sistemes

 
 

És remarcable, en els darrers cursos i a les tres titulacions, l’aparició de força 

assignatures del quadrimestre zero amb molts suspesos. En especial, destaca el 

percentatge d’Introducció a la informàtica, on un 76.9% dels matriculats han suspès en 

el curs 2004-05 a enginyeria informàtica i un 96.8% ho han fet a l’enginyeria tècnica en 

informàtica de sistemes. 

 A l’ Enginyeria Informàtica les assignatures tap s’han repetit, en general, dues vegades 

i en anys no consecutius en el període estudiat.  

Les assignatures tap d’ Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió que s’han repetit 

ho han fet entre dues i tres vegades. Destaca Llenguatges, gramàtiques i autòmats, en 

què, el curs 2001-02, tres de cada quatre alumnes matriculats van suspendre. 

A l’Enginyeria Tècnica en Informàtica de sistemes, el Projecte d’informàtica de 

sistemes és l’assignatura tap que s’ha anat repetint durant tots els cursos estudiats, però 

amb un percentatge de suspesos no superior al 60%. 
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Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB): 

 

 

Les assignatures tap a Nàutica han tingut un comportament creixent però progressiu. El 

2003, catorze de les assignatures impartides en aquest centre presentaven un percentatge 

elevat d’estudiants suspesos, el pic més alt en el període analitzat. Aquest mateix any, el 

8.9% de les assignatures impartides en aquest centre eren tap. 

 

280 FNB

Titulació Assignatura 2000 2001 2002 2003 2004
Astronomia de posició i navegació astronòmica 55,9% 62,3% 68,3%
Transports especials 63,2% 66,7% 67,8%
Fonaments de la construcció naval i propulsors 75,0% 59,3% 56,5% 73,3%
Termotècnia i mecànica de fluids 65,5% 55,2% 58,6% 59,1% 60,0%
Turbines de vapor i de gas 70,4% 75,9% 51,4% 71,4% 87,1%
Generadors de vapor 64,7% 57,1% 71,9%
Fonaments de la construcció naval 76,7% 61,9% 52,7% 59,8% 59,8%
Termotècnia i mecànica de fluids 78,9% 60,4% 61,3% 59,6%
Turbines de vapor i de gas 75,0% 69,3% 53,4% 73,6% 75,0%
Generadors de vapor 59,5% 65,4%

Llic. Nàutica i Transport Marítim Reglamentació del vaixell i la seva explotació 52,0% 53,6%
Llic. Màquines Navals Mecànica de fluïds i turbodinàmiques tèrmiques i 

hidràuliques 52,4% 70,6% 52,4% 53,8% 93,3%

Curs

Dipl. Navegació Marítima

Dipl. Màquines Navals

ET Naval, esp. Propulsió i Serveis del 
Vaixell

 
 

Cal destacar la Diplomatura de Màquines Navals, amb dues assignatures tap que s’han 

anat repetint al llarg de tot el període analitzat, amb percentatges de suspesos força 

elevats. 
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Succeeix el mateix amb Enginyeria Tècnica Naval, especialitat Propulsió i Serveis del 

Vaixell: de les quatre assignatures tap repetides, dues ho han estat en els cinc cursos, 

una en quatre cursos i l’altra en dos cursos.  

En la Llicenciatura en Màquines Navals la única assignatura tap que es repeteix ho fa 

durant tot el període. 

 

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) 

 

 

A diferència d’altres centres, l’Arquitectura del Vallès presenta poques assignatures del 

que s’ha definit com a tap. Des del curs 2001, tot i la mínima presència d’aquesta 

característica en les seves assignatures, s’ha anat disminuint les bosses d’estudiants 

suspesos. Com ja s’ha dit, és el centre on les assignatures tap representen un percentatge 

més petit respecte al total d’assignatures avaluades (en el curs 2004, tan sols un 0.7%). 

 

290 ETSAV

Titulació Assignatura 2000 2001 2002 2003 2004
Arquitectura i disseny industrial 55,5% 57,6%
Construcció d'estructures metàl·liques 53,8% 57,1%

Curs

Arquitectura
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Les dues assignatures tap d’Arquitectura que es repeteixen ho fan en dos cursos, amb un 

percentatge de suspesos no superior al 60%. 

En aquest cas succeeix el mateix que a l’ETSAB i el projecte final de carrera és una de 

les assignatures tap de la carrera, amb percentatges de suspesos d’entre el 50 i el 65%, 

inferiors, però, al cas de l’arquitectura de Barcelona.  

 

 

Escola Politècnica Superior de Castelldefels (EPSC): 

 

 

 

Castelldefels és el centre propi de la UPC amb menys assignatures tap, que s’han anat 

mantenint estables al llarg dels cursos estudiats. El percentatge d’aquest tipus 

d’assignatura respecte al total avaluades en el centre és del 2.8% els dos últims cursos 

d’estudi. 

 

300 EPSC

Titulació Assignatura 2000 2001 2002 2003 2004
ETT Telemàtica Xarxes i serveis 50,0% 56,5% 56,7%

Curs
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És el centre amb menys assignatures tap, tal i com ja s’ha dit anteriorment, sorprèn 

Xarxes i sistemes, de Telemàtica, que es repeteix com a tap els tres darrers cursos. 

 

 

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB): 

 

 

Hi ha hagut una reducció important del nombre d’assignatures tap: del curs 2000 al 

2004 les assignatures amb més del 50% d’estudiants suspesos s’ha reduït en més del 

61%.  

Fins el curs 2002-03 el percentatge d’assignatures tap respecte al total avaluades es 

situava per sobre del 10%, però en els dos últims cursos aquest percentatge ha baixat 

fins a situar-se al voltant del 6%. 
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310 EPSEB

Titulació Assignatura 2000 2001 2002 2003 2004
Materials de construcció II 54,5% 50,6%
Estructures II 53,1% 51,1% 60,2%
Construcció d'estructures de formigó armat i equips 57,3% 59,0%
Estructures de formigó armat 75,5% 50,0% 64,1%
Oficina tècnica I 72,5% 65,4%
Ampliació de càlcul 57,7% 53,3% 57,7%
Estadística i ajust d'observacions 51,7% 51,4%
Física II 56,5% 52,5% 60,0% 56,8% 66,7%
Instruments topogràfics II 52,3% 52,8%
Mètodes matemàtics II 65,8% 62,5% 62,5%
Mètodes topogràfics II 54,5% 50,7%

Curs

Arquitectura Tècnica

ET Topografia

 
 

Les assignatures tap d’Arquitectura Tècnica que es repeteixen més ho fan com a molt 

tres cursos. El percentatge més alt de suspesos el trobem al curs 2000-01, a l’assignatura 

Estructures de formigó armat, amb més del 75% de suspesos.  

Pel que fa a l’ Enginyeria Tècnica en Topografia, l’assignatura Física II és tap durant tot 

el període estudiat. 

 

 

Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa (EUETIT): 

 

 

Aquest centre presenta un nombre d’assignatures tap força elevat, tot i que en els últims 

dos cursos s’ha reduït fins a situar-se en menys de 20. Les assignatures amb un nombre 
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elevat d’estudiants suspesos suposa uns percentatges per sobre del 10% del total de les 

assignatures avaluades. 

 
320 EUETIT

Titulació Assignatura 2000 2001 2002 2003 2004
Càlcul de màquines elèctriques 58,3% 67,8%
Fonaments matemàtics de l'enginyeria 2 66,1% 61,8%
Màquines elèctriques 1 53,9% 61,1%
Mètodes matemàtics per l'enginyeria elèctrica 50,0% 71,4%
Control i instrumentació de processos químics 61,0% 69,3% 50,9% 50,6%
Enginyeria de la reacció química 63,6% 55,0% 58,5% 55,5%
Estructura i propietats físiques dels polímers 61,5% 54,5% 50,0% 62,1%
Fonaments informàtics 50,6% 53,8%
Operacions bàsiques 71,5% 59,7% 60,4% 61,9% 58,6%
Operacions i tractament d'aigües 51,6% 51,7%
Processos de transferència de massa i de calor 70,8% 78,6% 72,7%
Química analítica 61,8% 77,1% 57,8%
Química de polímers 63,6% 57,1% 79,2% 77,4%
Química industrial 2 56,3% 51,9%
Termodinàmica aplicada i estalvi energètic 52,0% 50,0% 64,7%
Fonaments d'informàtica 50,9% 54,2% 64,1% 59,1% 51,8%
Química tèxtil 2 54,3% 50,0%
Teixits de punt 60,0% 67,7% 61,9%
Electrònica analògica 52,1% 50,3% 65,5%
Electrònica de potència 60,9% 55,5%
Microprocessadors 60,5% 50,8% 53,9% 50,6%
Processat digital del senyal 50,0% 57,1%
Series Fourier i transformades integrals 53,6% 62,7%
Circuits i actuadors elèctrics 57,1% 61,4% 55,8%
Enginyeria tèrmica 1 54,9% 51,3%
Enginyeria tèrmica 2 51,3% 52,6% 50,8%
Fonaments i tecnologia elèctrica 1 51,1% 52,5%
Màquines de fluids 54,5% 53,8% 51,6%
Micro i macro - estructura de plàstics 57,1% 55,5%
Transmissió de calor 64,7% 80,0% 63,4%

ET Ind Electrònica Industrial

ET Ind Mecànica

Curs

ET Ind Electricitat

ET Ind Química

ET Ind Tèxtil

 
 

A l’Enginyeria Tècnica Industrial en Electricitat les assignatures tap que es repeteixen 

es localitzen, majoritàriament, en el cursos 2002-03 i 2003-04. 

Pel que fa a l’Enginyeria Tècnica Industrial Química, l’assignatura Operacions bàsiques 

presenta un percentatge de suspesos que la fan tap en tots els cursos estudiats. El 

percentatge més alt de suspesos en una assignatura tap el trobem a Química analítica 

(curs 2002-03, 79.2%). 

A l’Enginyeria Tècnica Industrial Tèxtil també hi ha una assignatura que és tap en tot el 

període d’estudi (Fonaments d’informàtica). 

Pel que fa a l’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Electrònica Industrial, el 

percentatge de suspesos més alt correspon a Electrònica analògica, el curs 2003 que és 

de 65.5%. 
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Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM): 
 
 

 

Tot i la tendència a la baixa, el curs 2004 Manresa va veure incrementada en catorze les 

assignatures amb més del 50% d’estudiants suspesos. És un dels centres de la UPC que 

aglutina un percentatge més alt d’assignatures amb aquesta característica. En aquest 

centre, el curs 2004-05 més del 20% del total d’assignatures impartides tenen un 

nombre elevat d’estudiants suspesos. 
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En la titulació d’Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica Industrial destaca 

l’assignatura Matemàtiques per l’enginyeria electrònica, que presenta durant quatre 

cursos seguits un percentatge d’estudiants suspesos respecte els matriculats per sobre 

del 58%. 

A l’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat de Sistemes Electrònics, 

Anàlisi de circuits II és una assignatura tap tots els cinc cursos estudiats, amb un 

percentatge de suspesos que va des del 57% al 81.2%. 

Pel que fa a l’Enginyeria Tècnica Industrial Química, cal remarcar que al curs 2004 

l’assignatura Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador té un 78% d’estudiants 

matriculats suspesos, el percentatge més alt de tota la titulació en aquest període. 

 

 

330 EPSEM

Titulació Assignatura 2000 2001 2002 2003 2004
Matemàtiques per a l'enginyeria electrònica 72,7% 78,9%
Matemàtiques per a l'enginyeria electrònica 66,7% 69,2% 68,2% 58,6%
Electrònica digital 68,4% 76,5% 76,0%
Electrònica analògica 70,2% 68,9%
Anàlisi de circuits II 70,3% 66,0%
Matemàtiques per a l'enginyeria 69,2% 68,7% 55,0% 69,8%
Anàlisi de circuits II 81,2% 58,8% 57,0% 70,0% 75,7%
Electrònica digital 64,0% 61,8%
Electrònica analògica 53,5% 69,1%
Senyals i sistemes 51,9% 56,7%
Disseny de Màquines 58,7% 51,8%
Disseny i desenvolupament d'espais d'informació a 
internet 61,5% 58,3%
Fonaments d'informàtica 60,0% 56,2%
Matemàtiques per a l'enginyeria 64,7% 54,9%
Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador 64,2% 78,0%
Fonaments d'informàtica 63,2% 66,7% 71,4%
Química analítica 56,2% 57,1% 66,7%
Química orgànica 60,3% 68,2%
Tecnologia elèctrica 62,9% 53,3%
Física II 53,1% 58,6%
Tecnologia mineralúrgica 62,3% 63,2% 73,5%
Topografia general 62,5% 56,0%

ET Industrial Química

ET Mines explotació Mines

Curs

ET Electrònica Industrial

ETT Sistemes Electrònics

ET Industrial Mecànica



Anàlisi de les assignatures amb percentatges alts de suspesos 

 114 

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG): 
 

 

 

Ens trobem davant del centre amb més assignatures tap de la Universitat. Tal i com 

mostra el gràfic, ha tingut una evolució creixent, tot i que el curs 2003 hi va haver un 

descens. L’últim curs analitzat, el 2004, han estat vuitanta-quatre les assignatures amb 

un percentatge de suspesos superior al 50%. Com ja s’ha dit anteriorment, Vilanova és 

el centre on les assignatures tap representen un percentatge més elevat respecte el total 

d’assignatures avaluades (curs 2004-05, més del 26%). 

La titulació d’Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió arreplega dues assignatures 

que han estat tap durant tots els cinc cursos estudiats (Programació metòdica i 

Estructura de dades i algorismes), amb un percentatge d’entre el 56 i 75% de suspesos. 

Expressió gràfica II és l’assignatura de l’Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica amb 

un percentatge més alt de suspesos: el curs 2000-01, tres de cada quatre estudiants 

matriculats ha suspès l’avaluació. 

Evolució de les assignatures tap - EPSEVG
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340 EPSEVG

Titulació Assignatura 2000 2001 2002 2003 2004
Programació metòdica 61,2% 56,8% 67,5% 65,0% 74,3%
Estructura de computadors I 56,0% 61,0%
Introducció a la lògica 60,0% 51,8%
Anàlisi matemàtica 52,4% 61,8% 63,3% 79,5%
Estructura de dades i algorismes 65,8% 72,0% 65,1% 68,1% 69,0%
Introducció als sistemes operatius 55,4% 55,5%
Estadística I 54,5% 54,5%
Enginyeria software: especificació 61,0% 63,1% 56,1%
Xarxes de computadors 54,7% 50,9%
Enginyeria del software: disseny I 54,5% 63,1%
Anglès I 61,1% 63,6% 75,0%
Teoria informació i codificació 50,0% 63,6% 53,3%
Llenguatges, gramàtiques i autòmats 56,5% 60,0% 61,1%
Gràfics en computadors 63,6% 54,5%
Càlcul infinitesimal 54,6% 67,0% 56,0% 63,2%
Enginyeria fluidomecànica I 57,3% 57,0% 53,7% 54,5%
Expressió gràfica II 76,0% 71,0% 50,0%
Materials metàl·lics 52,2% 58,3%
Enginyeria fluidomecànica II 57,6% 63,5% 52,9%
Estadística aplicada 58,6% 56,7%
Expressió gràfica III 57,5% 69,8% 54,2%
Resistència de materials 57,0% 52,6% 54,5% 50,5%
Complements cinemàtica i dinàmica 74,5% 60,0%
Aliatjes per aeronàutica i automoció 55,2% 63,6%
Anàlisi vectorial i de Fourier 57,7% 62,5% 50,0% 68,0%
Expressió gràfica 68,0% 52,4%
Teoria de circuits 50,0% 52,0% 57,1% 50,0%
Teoria de mecanismes i estructures 60,8% 50,0% 50,0%
Estadística aplicada 83,3% 50,0%
Línies i xarxes elèctriques 50,0% 57,5% 60,0%
Màquines elèctriques I 62,0% 64,3% 59,0% 68,2%
Teoria de circuits II 63,1% 75,0% 57,5% 61,5% 64,0%
Aparellatge elèctric 51,3% 59,5% 50,0%
Electrònica de potència 50,0% 69,2%
Línies i xarxes elèctriques II 50,0% 63,1%
Anàlisi de circuits I 51,7% 75,0%
Electrònica bàsica 72,5% 60,4% 55,5%
Expressió gràfica 50,0% 65,0%
Física II 55,9% 53,6% 60,6%
Electrònica analògica 59,1% 68,1% 53,1% 51,3%
Electrotecnia 50,0% 61,0%
Microcomputadors 51,5% 51,3% 51,5%
Electrònica de potència 55,8% 58,9% 55,3% 68,0%
Informàtica industrial 51,8% 73,5%
Àlgebra i equacions diferencials 66,7% 62,1%
Expressió gràfica a l'enginyeria química 67,8% 50,0%
Fonaments d'enginyeria química 70,5% 74,5% 77,5% 65,0% 75,5%
Fonaments físics II 57,0% 76,5% 57,5%
Química analítica 73,5% 63,0% 69,0% 64,3% 68,9%
Estadística aplicada 54,5% 64,3% 64,7%
Operacions bàsiques 50,0% 84,8% 78,5% 63,0% 70,1%
Química industrial II 60,0% 64,5%
Anàlisi de circuits II 54,8% 52,8%
Fonaments físics II 56,1% 70,7% 73,8% 50,0%
Matemàtiques de la telecomunicació 70,9% 56,0%
Arquitectura de computadors 68,1% 50,0%
Circuits electrònics I 59,8% 61,5% 60,0% 65,7% 65,0%
Senyals i sistemes lineals 66,0% 55,0% 61,5% 59,8% 62,5%
Sistemes digitals I 50,0% 51,9% 68,0%
Trans. d'ones electromagnètiques 61,3% 57,7% 65,0% 61,0% 67,7%
Circuits electrònics II 51,7% 65,5% 63,5% 82,3%
Dispositius i tecnologies 54,7% 60,7% 57,8%
Sistemes digitals II 60,8% 59,5% 57,9% 61,5% 62,0%
Sistemes electrònics de control 73,0% 71,0% 57,5% 55,0% 50,7%
Electrònica de comunicacions 51,9% 51,5%
Electrònica de potència 60,2% 62,1% 56,1% 50,0% 53,0%
Instrumentació 67,0% 63,5% 56,9% 59,0% 68,5%
Microelectrònica 57,0% 53,7% 67,8%

ET Industrial Electrònica Industrial

ET Industrial Química

ETT Sistemes Electrònics

Curs

ET Informàtica de Gestió

ET Industrial Mecànica

ET Industrial Electricitat

 
 

En el cas de l’Enginyeria Tècnica Industrial en Electricitat l’assignatura Teoria de 

circuits II ha estat tap tot el període d’estudi, entre el 57 i 75% de suspesos. El cas 
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d’Estadística aplicada és on s’hi troba un percentatge més alt de suspesos, ja que el curs 

2002-03 més del 83% no van superar l’avaluació.  

Pel que fa a l’Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica Industrial, hi ha dues 

assignatures tap que s’han repetit en quatre dels cinc cursos estudiats: Electrònica 

analògica i Electrònica de potència. Altre cop, es tracta de matèries que, en els plans 

d’estudi del 64 i abans que s’implantés l’avaluació curricular, ja acumulaven 

percentatges molt elevats de suspesos. 

A l’Enginyeria Tècnica Industrial Química, apareixen dues assignatures (Fonaments 

d’enginyeria química i Operacions bàsiques) que es repeteixen durant tot el període 

d’anàlisi, ambdues amb un percentatge de suspesos molt elevat (la primera en un 

interval de 65-78% i la segona entre 50-85%). 

Per últim, l’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat Sistemes Electrònics, 

hi ha set assignatures tap que es repeteixen tots els cursos. És la titulació amb una 

repetició de taps més elevada, encara que cap d’elles té més enllà del 70% de suspesos. 

 

Escola Universitària d’Òptica i Optometria de Terrassa (EUOOT): 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els estudis d’Òptica, a pesar de tenir poques assignatures tap, aquestes han tingut una 

evolució decreixent, aconseguint, el curs 2003, no tenir cap assignatura de les 
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impartides amb un percentatge de suspesos superior al 50%. Aquest tipus d’assignatura 

representen un 4% (curs 2004) del total de les assignatures avaluades. 

 
370 EUOOT

Titulació Assignatura 2000 2001 2002 2003 2004
Instruments optomètrics 65,4% 50,8% 54,6%
Contactologia aplicada 50,0% 56,7%

Curs

Dipl. Òptica i Optometria
 

 

En aquest centre únicament hi ha dues assignatures tap que es repeteixen al llarg dels 

cursos. El més alt percentatge de suspesos és del 65%, valor relativament petit si es 

compara amb altres assignatures d’altres titulacions. 

 

Conjunt de la UPC: 
 
En el període 2000-04 s’han enregistrat a la UPC un total de 1.311 assignatures tap, 

comptabilitzant els PFC (veure Taula 28). Més del 80% (85.8%) es troben en l’interval 

que conté entre el 50 i el 70% d’estudiants matriculats suspesos. Destaca una part que, 

tot i ser residual és important, de prop de l’1%, que conté entre el 90 i 100% de 

suspesos. 

Pel que fa a titulacions, destaca l’Enginyeria Industrial de l’ETSEIAT, amb un 

percentatge d’assignatures tap que gairebé arriba al 10% de totes les de la UPC en el 

mateix període 2000-04. És important ressaltar que vuit d’aquestes tenen entre el 80 i el 

90% de matriculats suspesos, un nombre molt elevat. 

L’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació esp. en Sistemes Electrònics de l’EPSEVG 

té un percentatge també força elevat d’assignatures tap, un 7.48% del total de tota la 

universitat. 

Un altre fet a remarcar és que hi ha tres assignatures de l’Enginyeria Electrònica de 

l’ETSETB que tenen entre el 90 i el 100% d’estudiants matriculats suspesos. El mateix 

succeeix amb l’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió de la FIB, que té dues tap 

en aquest mateix interval. 

En sentit contrari, és important destacar el cas de l’EPSC, en què les seves titulacions 

tenen molt poques assignatures tap. 

També cal destacar l’Enginyeria Tècnica Industrial en Imatge i So de l’EUETIT, que 

únicament té una assignatura tap en el període 2000-04. 
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Taula 28: Assignatures amb més del 50% d’estudiants matriculats 

suspesos agrupades per intervals. Cursos 2000-01 a 2004-05. 

 
 
 
Més de la meitat de les assignatures tap enregistrades entre el 2000 i 2004 concentren 

entre el 50 i el 60% d’estudiants suspesos. Prop del 30% estan formades per entre 60 i 

70% de suspesos. També és destacable el fet que més del 10% d’assignatures que s’han 

definit com a tap, aglutinen entre 70 i 80%. De forma més residual, però no per això 

deixa de ser important, cal destacar que més d’un 4% es troben en l’interval on els 

estudiants suspesos són entre el 80 i el 100% respecte els estudiants matriculats. 

 

 

Titulació (50%-60%) [60%-70%) [70%-80%) [80%-90%) [90%-100%)
Llicenciatura de Matemàtiques 3 1 1 5 0,38%
Diplomatura d'Estadística 4 1 5 0,38%
Llic. de Ciències i Tècniques Estadístiques 3 3 6 0,46%

210 ETSAB Arquitectura 25 17 1 2 1 46 3,51%
Enginyeria en Organització Industrial 5 1 1 7 0,53%
Enginyeria Industrial 77 34 9 8 128 9,76%
Enginyeria de Telecomunicació 20 5 2 27 2,06%
Enginyeria Electrònica 20 11 3 3 3 40 3,05%
Enginyeria Industrial 11 1 12 0,92%
Enginyeria Química 6 8 2 1 17 1,30%
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 3 3 0,23%
Enginyeria Tècnica en Obres Públiques 30 19 9 2 1 61 4,65%
Enginyeria Geològica 21 6 3 1 31 2,36%
Enginyeria Informàtica 25 5 1 1 32 2,44%

Eng. Tècn. Informàtica de Gestió 24 10 6 2 42 3,20%

Eng. Tècn. Informàtica de Sistemes 34 7 3 1 2 47 3,59%

Diplomatura de Màquines Navals 9 3 6 1 19 1,45%

Diplomatura de Navegació Marítima 6 5 1 12 0,92%

Llic. de Màquines Navals 3 1 1 5 0,38%

Llic. Nàutica i Transport Marítim 2 1 3 0,23%

Eng. Tècn. Naval, esp. en Prop. i Serv. Vaixell 7 5 5 17 1,30%
290 ETSAV Arquitectura 16 1 1 18 1,37%

Enginyeria de Telecomunicació 0 0,00%

Eng. Tècn. Telec., esp. en Sistemes de Telecomunicació 2 3 5 0,38%

Eng. Tècn. Telec., esp. en Telemàtica 5 1 1 7 0,53%

Eng. Tècn. Aeronàutica, esp. en Aeronavegació 0 0,00%

Arquitectura Tècnica 25 21 5 2 53 4,04%

Enginyeria Tècnica de Topografia 19 7 2 1 29 2,21%

Eng. Tècn. Ind., esp. en Tèxtil 10 5 1 1 17 1,30%

Eng. Tècn. Ind., esp. en Mecànica 19 3 1 23 1,75%

Eng. Tècn. Ind., esp. en Electricitat 9 5 1 15 1,14%

Eng. Tècn. Ind., esp. en Química Industrial 30 16 9 1 1 57 4,35%

Eng. Tècn. Ind., esp. en Electrònica Industrial 16 4 2 22 1,68%
Eng. Tècn. Ind., esp. en So i Imatge 1 1 0,08%
Eng. Tècn. Ind., esp. en Electrònica Industrial 13 11 6 3 33 2,52%
Eng. Tècn. Ind., esp. en Química Industrial 14 10 4 1 29 2,21%
Eng. Tècn. de Mines, esp. en Explotació de Mines 14 7 5 26 1,98%
Eng. Tècn. de Telec., esp. en Sistemes Electrònics 18 11 6 1 1 37 2,82%
Eng. Tècn. Ind., esp. en Mecànica 9 7 2 18 1,37%
Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 23 26 8 2 59 4,50%
Eng. Tècn. Ind., esp. en Mecànica 28 13 4 1 46 3,51%
Eng. Tècn. Ind., esp. en Química Industrial 16 19 9 5 49 3,74%
Eng. Tècn. Ind., esp. en Electricitat 28 17 3 1 49 3,74%
Eng. Tècn. Ind., esp. en Electrònica Industrial 25 11 5 41 3,13%
Eng. Tècn. de Telec., esp. en Sistemes Electrònics 48 36 13 1 98 7,48%

370 EUOOT Diplomatura d'Òptica i Optometria 6 6 2 14 1,07%
731 383 143 44 10

55,8% 29,2% 10,9% 3,4% 0,8%
Total UPC

Total
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1.311
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7.3. Tipologia 
 

Del total d’assignatures amb un percentatge elevat d’estudiants suspesos a la UPC 

(sense comptabilitzar les assignatures de plans vells en els anys que ja no hi havia 

docència, però sí exàmens), el 79% corresponen a assignatures obligatòries/troncals. 

Prop del 18% d’assignatures tap són optatives, mentre que de manera residual, però no 

poc important, s’hi troben un 3% d’assignatures de lliure elecció. 

 

 

 

 

 

Assignatures tap. Agrupació per intervals - curs 2000-04

55,8%

29,2%

10,9%

3,4% 0,8%

(50%-60%) [60%-70%) [70%-80%) [80%-90%) [90%-100%)

Figura 12: Assignatures tap. Agrupació per intervals 

curs 2000 a 2004 
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Centre 
Obligatòries 
Troncals Optatives Lliure elecció Total 

FME 25,0% 68,8% 6,3% 1,2%
ETSAB 8,7% 63,0% 28,3% 3,5%
ETSEIAT 72,5% 25,5% 2,0% 11,7%
ETSETB  69,1% 26,5% 4,4% 5,2%
ETSEIB 78,2% 9,1% 12,7% 4,2%
ETSECCPB 97,1% 0,0% 2,9% 7,9%
FIB 57,6% 42,4% 0,0% 5,0%
FNB  87,5% 12,5% 0,0% 4,3%
ETSAV  55,6% 44,4% 0,0% 1,4%
EPSC  75,0% 16,7% 8,3% 0,9%
EPSEB  90,4% 7,2% 2,4% 6,3%
EUETIT  64,4% 34,1% 1,5% 10,3%
EPSEM 87,9% 8,5% 3,5% 10,8%
EPSVG  93,3% 6,4% 0,3% 26,1%
EUOOT 92,9% 7,1% 0,0% 1,1%

     
UPC 79,0% 17,9% 3,1% 1.308

 

Taula 29: Assignatures obligatòries amb percentatge elevat de 

suspesos – curs 2000 a 2004 
 

 

Per centres, tal i com es mostra a la Taula 29, tret de la FME i l’ETSAB, els centres 

docents acumulem més assignatures tap entre les assignatures troncals i obligatòries. 

Cal recordar, però, que tant la FME com, sobretot, l’ETSAV tenen molt poques 

assignatures amb alts percentatges de suspesos.  

Entre el conjunt d’optatives, la FME i l’ETSAB són els dos centres que concentren més 

assignatures tap, seguit de l’ETSAV i la FIB.  

L’ETSAB mereix una atenció espacial ja que també moltes (13) de les assignatures de 

lliure elecció tenen elevats percentatges d’estudiants suspesos. Les dades són 

significatives, perquè el nombre de matriculats és, en general, prou alt (per tractar-se 

d’ALEs) i es mou entre 11 i 40. Excepte una, només apareixen un cop (cal tenir en 

compte que l’oferta de lliure elecció a l’ETSAB canvia força d’un curs a l’altre). 

Per últim també és important ressaltar el fet que prop del 13% de les assignatures tap de 

l’ETSEIB (7) es localitzen entre assignatures de lliure elecció. Cap d’elles, però, apareix 

més d’un cop . Tenien entre 10 i 38 persones matriculades. 
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7.4 Cicles 

 

Les titulacions de 1r cicle tenen un total de 931 assignatures tap, aglutinades entre el 

curs 2000-01 i el 2004-05; n’hi ha 319 a les titulacions de primer i segon cicle i 61 més 

a les de segon cicle.  

 

 

 

 
 

Estudis de 1r i 2n cicle

Centre Titulació 2000 2001 2002 2003 2004 Total

FME Llic. Matemàtiques 2 1 2 5

ETSAB Arquitectura 12 8 6 12 8 46

ETSEIAT Eng. Industrial 20 28 37 18 25 128

ETSETB Eng. de Telecomunicació 1 3 8 6 9 27

ETSEIB Eng. Industrial 4 3 2 2 1 12

ETSEIB Eng. Química 2 3 6 1 5 17

ETSECCPB Eng. Camins, Canals i Ports 1 2 3

ETSECCPB Eng. Geològica 9 4 5 7 6 31

FIB Eng. Informàtica 2 3 8 7 12 32

ETSAV Arquitectura 3 6 5 3 1 18

56 58 77 57 71 319

Curs

Total estudis 1r i 2n cicle

Estudis de 2n cicle

Centre Titulació 2000 2001 2002 2003 2004 Total

FME Llic. Ciències i Tècniques Estadístiques 1 2 3 6

ETSEIAT Eng. d'Organització Industrial 1 1 2 1 2 7

ETSETB Eng. Electrònica 5 6 12 11 6 40

FNB Llic. Nàutica i Transport Marítim 1 1 1 3

FNB Llic. de Màquines Navals 1 1 1 1 1 5

7 9 16 16 13 61

Curs

Total estudis 2n cicle
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Taula 30: Evolució de les assignatures tap 

curs 2000-01 a 2004-05 

 

 
 
 
 
 
 

Estudis de 1r cicle

Centre Titulació 2000 2001 2002 2003 2004 Total

FME Dipl. Estadística 1 1 2 1 5

ETSECCPB Eng. Tèc. d'Obres Públiques 11 15 11 11 13 61

FIB Eng. Tèc. d'Informàtica de Gestió 6 12 6 10 8 42

FIB Eng. Tèc. d'Informàtica de Sistemes 7 7 11 16 6 47

FNB Dipl. Màquines Navals 4 3 4 4 4 19

FNB Dipl. Navegació Marítima 2 2 2 4 2 12

FNB ET Naval, esp. en Propulsió i Serveis del Vaixell 3 3 3 4 4 17

EPSC ETT, esp. en Sistemes de Telecomunicació 2 2 1 5

EPSC ETT, esp. en Telemàtica 1 3 3 7

EPSEB Arquitectura Tècnica 19 9 14 7 4 53

EPSEB Eng. Tèc. Topografia 7 9 4 4 5 29

EUETIT ET Ind., esp. en Tèxtil 1 4 6 4 2 17

EUETIT ET Ind., esp. en Mecànica 5 7 7 2 2 23

EUETIT ET Ind., esp. en Química Industrial 11 13 14 11 8 57

EUETIT ET Ind., esp. en Electrònica Industrial 6 3 5 5 3 22

EUETIT ET Ind., esp. en Electricitat 1 5 6 3 15

EUETIT ET de Telecomunicació, esp. en So i Imatge 1 1

EPSEM ET Ind., esp. en Mecànica 2 5 4 3 4 18

EPSEM ET Ind., esp. en Química Industrial 10 7 6 2 4 29

EPSEM ET Ind., esp. en Electrònica Industrial 6 5 5 5 12 33

EPSEM ET de Mines, esp. en Explotació de Mines 4 3 6 7 6 26

EPSEM
ET de Telecomunicació, esp. en Sistemes de Electrònics 8 6 4 7 12 37

EPSEVG ET d'Informàtica de Gestió 9 6 13 11 20 59

EPSEVG ET Ind., esp. en Mecànica 12 11 10 3 10 46

EPSEVG ET Ind., esp. en Electricitat 4 11 13 7 14 49

EPSEVG ET Ind., esp. en Química Industrial 8 12 13 6 10 49

EPSEVG ET Ind., esp. en Electrònica Industrial 9 8 7 7 10 41

EPSEVG
ET de Telecomunicació, esp. en Sistemes de Electrònics

18 23 17 20 20 98

EUOOT Dipl. d'Òptica i Optometria 6 4 2 2 14

181 192 196 170 192 931

244 259 289 243 276 1.311

Curs

Total UPC

Total estudis 1r cicle
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7.5. Conclusions 

 

L’anàlisi de les assignatures tap condueix a una única conclusió clara i evident: de la 

hipòtesi plantejada a l’inici del capítol es pot dir que el canvi a l’avaluació curricular 

duta a terme per la Universitat no ha eliminat les assignatures tap. En algunes 

titulacions, es mantenen les bosses d’estudiants suspesos, que dificulten la seva 

progressió acadèmica.  

En les dues arquitectures, Barcelona i Vallés, el projecte final de carrera es converteix 

en assignatura que aglutina un bon nombre d’estudiants suspesos.  
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8.  CONCLUSIONS FINALS 

 

Les principals conclusions que s’extreuen d’aquest estudi es poden dividir en tres grans 

apartats, que corresponen als tres anàlisis fets: 

 

Assignatures aptes per compensació 

a. Fase Selectiva 

• Es constata l’existència d’una relació directa entre el percentatge d’estudiants 

amb alguna assignatura apta per compensació i la durada de la fase selectiva: és 

menor en aquelles titulacions en que la FS té una durada d’un quadrimestre 

enlloc de dos. 

• Més de la meitat dels estudiants aptes a FS té algun apte per compensació en 

aquesta fase en tot el període d’estudi. 

• A diferència del que es podria pensar, no s’estableix una relació directa entre el 

nombre d’assignatures que formen la FS i el percentatge d’estudiants amb 

alguna assignatura apta per compensació. 

 

b.  Fase no Selectiva 

• Es constata un augment significatiu en els darrers cursos del percentatge 

d’assignatures obligatòries o troncals amb algun apte per compensació. 

• Més del 50% dels titulats de la UPC (en algun cas per sobre del 60%) tenen 

alguna assignatura apta per compensació fora de la FS. Aquest percentatge 

augmenta al tractar-se d’estudis de cicle llarg. 

• Es constata un augment significatiu de la mitjana de crèdits AC entre els titulats 

a FnS, tant pels estudis de 1r i 2n cicle com pels de 1r cicle. 

• El percentatge de crèdits troncals i obligatoris aprovats compensats es situa entre 

el 3 i el 5%, segons es parla de cicle curt o cicle llarg. 

 

c.  En cas de desaparició dels aptes per compensació, seria d’esperar una prolongació de 

la durada real dels estudis, ja que aquestes es declararien suspeses, així com un 

augment del nombre de persones declarades no aptes de fase selectiva.  
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Abandonaments 

a. L’abandonament entre els estudiants matriculats el curs 2001-02 a estudis de la 

UPC es situa entorn al 7%. Aquest, és més freqüent entre els homes que entre les 

dones (7.8% i 5.9% respectivament). La normativa acadèmica és la causa directa 

de només un 25% dels abandonaments, si bé cal remarcar que en la immensa 

majoria dels abandonaments no forçats no se’n coneix el motiu. La via d’accés 

que dóna més abandonaments és la de Batxillerat més selectivitat, però en 

percentatge relatiu és molt més alt l’abandonament en l’alumnat que prové de 

FP i CFGS. Igualment, percentualment, són força més alts els abandonaments 

als segons cicles i entre aquelles persones que ja havien començat uns altres 

estudis universitaris. 

b. Existeixen diferències significatives per gènere segons el cicle de procedència 

dels abandonaments: les dones tenen una tendència més gran a la desvinculació 

dels estudis en les titulacions de cicle llarg. 

També es pot establir una relació directa, i significativa, entre la via d’accés als 

estudis i el gènere de l’estudiantat que abandona: les dones que accedeixen 

després de cursar el Batxillerat i les PAU abandonen, majoritàriament, després 

de matricular-se en carreres de 1r i 2n cicle, mentre que ent re els homes amb la 

mateixa procedència, s’equilibra el percentatge d’abandonaments entre els dos 

cicles. 

c. Els estudiants d’Enginyeria Informàtica de la FIB tenen una probabilitat més alta 

d’abandonar els estudis de manera “voluntària”, no forçats per la normativa. En 

canvi, la majoria dels estudiants d’Enginyeria de Telecomunicació de l’ETSETB 

que abandonen ho fan per motius de normativa o per poder canviar a altres 

estudis universitaris. 

d. Es desmenteix, en l’Enginyeria Informàtica i l’Enginyeria de Telecomunicació, 

una primera hipòtesi de treball que podia fer pensar que alguns dels 

abandonaments venien motivats per la por per part de l’estudiantat de veure’s 

afectat per les normes de permanència: s’observa que tenir més crèdits superats 

fa augmentar la probabilitat d’abandonament no forçat per normativa. Per tant, 

sembla que l’estudiantat s’esforça abans de deixar-ho córrer. 
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Assignatures tap 

a. La introducció de l’avaluació curricular per part de la UPC no sembla haver 

influït en l’existència d’assignatures amb un percentatge elevat d’estudiants 

suspesos, que es manté força constant en els cursos estudiats. 

b. Les assignatures obligatòries són les que aglutinen més bosses d’estudiants 

suspesos (la majoria entre el 50 i 60% de suspesos). Tanmateix, també se n’ha 

comptabilitzat 260 d’optatives i 42 de lliure elecció.  

c. Sovint, les assignatures mostren un alt percentatge de suspesos en un 

quadrimestre concret; però no mantenen aquesta pauta de forma continuada. 

Però en força casos la situació es repeteix curs rera curs: en aquest cas es pot 

parlar més pròpiament d’assignatures tap. 

d. Els centres amb més assignatures tap són l’EPSEVG i l’EPSEM; i, els que en 

tenen menys, l’ETSAV i l’EPSC. 
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9. LÍNIES DE FUTUR 

 

Tot seguit s’apunten un conjunt de propostes que podrien tenir en compte de cara a 

futurs estudis d’aquest àmbit: 

 

• Ampliar l’estudi dels abandonaments a tots els centres docents de la Universitat, 

ja que en aquest projecte només s’ha fet per la FIB i l’ETSETB. 

 

• Aprofundir l’estudi del curs en què els estudiants han abandonat i, en particular, 

observar la procedència dels abandonaments en cursos avançats de titulacions de 

primer i segon cicle, per veure si corresponen majoritàriament a persones que hi 

ha accedit després d’haver-se titulat en un primer cicle.  

 

• També seria d’interès saber en quin punt del progrés acadèmic es troba un 

estudiant en el moment que es desvincula dels estudis als quals s’havia 

matriculat, és a dir, saber en quin punt del seu currículum abandona un 

estudiant. En paral·lel, podria tenir interès fer un seguiment de l’evolució 

temporal dels abandonaments en persones a les quals només els resta el projecte 

o treball final de carrera per titular-se. 

 

• Atesa la manca de dades sobre els motius de molts abandonaments que no han 

estat forçats per la normativa acadèmica, es podria pensar en la possibilitat de 

realitzar una enquesta entre una mostra de persones en aquesta situació, per 

intentar saber-ne les raons. 

 

• Completar l’anàlisi de les assignatures tap. En particular, creiem que seria força 

interessant relacionar-les amb l’estudi dels aptes per compensació, per investigar 

si les matèries que tenen molts suspesos tenen també un nombre d’aptes per 

compensació més elevat que les altres. 

 

• També es podria ampliar l’estudi sobre la tipologia de les assigna tures tap, tot 

mirant en quins cursos de les carreres es concentren, si és el cas.  
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• Finalment, proposaríem de fer un seguiment temporal (i durant més dels cinc 

cursos observats en aquesta memòria) de les assignatures que, de forma 

reiterada, tenen percentatges alts de no aptes. 
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ANNEX 1: NORMATIVA UPC 
 
Taula 1: Definició i durada dels blocs curriculars a les titulacions de la UPC (centres propis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre Titulació Blocs curriculars Durada FS
200 Llicenciatura de Matemàtiques                   BC1 = FS; BC2 = 3,4 i 5 Q; BC3 = 6, 7 i 8 Q optatives i ales a part 2 Quadr.
200 Diplomatura d'Estadística BC1 = FS; BC2 = resta d'assignatures 2 Quadr.
200 Llic. de Ciències i Tècn. Estadístiques BC1 = 1 i 2 Q; BC2 = 3 i 4 Q. -
210 Arquitectura BC1 = FS; BC2 = 1r cicle; BC3 = 2n cicle 2 Quadr.
220 Enginyeria Industrial BC1 = FS; BC2 = 3 a 5 Q; BC3 = 6 a 10 Q; BC4 = PFC 2 Quadr.
220 Eng. d'Automàtica i Electrònica Industrial No té definits blocs curriculars -
220 Enginyeria en Organització Industrial No té definits blocs curriculars -
230 Enginyeria de Telecomunicació BC1 = FS; BC2 = 3 a 5 Q; BC3 = 6 a 10 Q; BC4 = PFC 2 Quadr.
230 Enginyeria Electrònica BC1 = total d'assignatures excepte PFC; BC2 = PFC -
240 Enginyeria Industrial 2 Quadr.
240 Enginyeria d'Organització Industrial -
240 Enginyeria Química 2 Quadr.
240 Enginyeria de Materials -
250 Enginyeria de Camins, Canals i Ports 2 Quadr.
250 Eng. Tècn. d'Obres Públiques 2 Quadr.
250 Enginyeria Geològica                 2 Quadr.
270 Eng. Informàtica BC1 = FS; BC2 = obligatòries 1r cicle; BC3 = obligatòries 2n cicle; BC4 = optatives; BC5 = PFC 2 Quadr.
270 Eng. Tècn. d'Informàtica de Gestió BC1 = FS; BC2 = obligatòries 1r cicle; BC3 = optatives; BC4 = PFC 2 Quadr.
270 Eng. Tècn. d'Informàtica de Sistemes BC1 = FS; BC2 = obligatòries 1r cicle; BC3 = optatives; BC4 = PFC 2 Quadr.
280 Dipl. de Màquines Navals
280 Dipl. de Navegació Marítima
280 Eng. Tècn. Naval en Prop. i Serveis del Vaixell
280 LLic. de Nàutica i Transport Marítim -
280 LLic. de Màquines Navals -

290 Arquitectura
Aquest centre té un bloc curricular per curs (cada 2 quadrimestres: BC1=FS, BC2=Q3+Q4, BC3=Q5+Q6, 
BC4=Q7+Q8, BC5=Q9+Q10) 2 Quadr.

Aquest centre té un bloc curricular per curs (cada 2 quadrimestres) i un bloc pel PFC (BC1= FS, BC2 = 2n 
curs, BC3= 3r curs, BC4= 4t curs, BC5= 5é curs, BC6= PFC 

Aquest centre té un bloc curricular per curs (cada 2 quadrimestres) i un bloc pel PFC

BC1 = FS; BC2 = resta d'assignatures; BC3 = PFC

BC1 = total d'assignatures excepte PFC; BC2 = PFC

2 Quadr.
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300 Eng. Tècn. de Telec. en Sistemes de Telecom.
300 Eng. Tècn. de Telec. en Telemàtica

300 Enginyeria de Telecomunicació (2n cicle)
No té definits blocs curriculars, hi ha blocs d'assignatures (2 blocs per quadrimestre). L'avaluació es fa 
sobre aquests blocs -

300 Eng. Tècn. Aeronàutica, en Aeronavegació
BC1 = FS; BC2 = obligatòries i troncals de 2n i 3r curs, PFC no inclòs; BC3 = optatives; BC4 = PFC + 
projectes; BC5 = Ales (1 bloc per Ale) i crèd. Reconeguts 2 Quadr.

310 Arquitectura Tècnica BC1 = FS; BC2 = 2 i 3 Q; BC3 = 4 i 5 Q; BC4 = 6 i 7 Q; BC5 = optatives; BC6 = PFC 1 Quadr.
310 Eng. Tècn. de Topografia BC1 = FS; BC2 a BC6 = 1 bloc per obligatòries de cada quadrimestre, PFC inclòs; BC7 = optatives 1 Quadr.
320 Eng. Tècn. Ind., en Tèxtil 
320 Eng. Tècn. Ind., en Mecànica 
320 Eng. Tècn. Ind., en Química Industrial
320 Eng. Tècn. Ind., en Electrònica Industrial
320 Eng. Tècn. Ind., en Electricitat   
320 Eng. Tècn. de Telec., en So i Imatge
330 Eng. Tècn. Ind., en Mecànica 
330 Eng. Tècn. Ind., en Química Industrial
330 Eng. Tècn. Ind., en Electrònica Industrial
330 Eng. Tècn. de Mines, en Explotació de Mines
330 Eng. Tècn. de Telec., en Sistemes Electrònics
340 Eng. Tècn. d'Informàtica de Gestió BC1 = FS; BC2 = 2, 3 i 4 Q; BC3 = 5 i 6 Q amb PFC 1 Quadr.
340 Eng. Tècn. Ind., en Mecànica 
340 Eng. Tècn. Ind., en Electricitat     
340 Eng. Tècn. Ind., en Química Industrial
340 Eng. Tècn. Ind., en Electrònica Industrial
340 Eng. Tècn. de Telec., en Sistemes Electrònics
370 Diplomatura d'Òptica i Optometria       BC1 = FS; BC2 = resta d'assignatures, sense incloures les assignatures ALE. 2 Quadr.

BC1 = FS; BC2 = 2 i 3 Q; BC3 = 4 i 5 Q; BC4 = 6, PFC inclòs.

BC1 = FS (es considerarà que han superat la FS aquells estudiants que tinguin declarades aptes 4 de les 
5 assignatures del 1r quadrimestre); BC2 = resta d'assignatures.

BC1 = FS; BC2 = 2 i 3 Q; BC3 = 4, 5 i 6 Q sense PFC, amb optatives incloses.

BC1 = FS; BC2 = obligatòries i troncals de 2n i 3r curs, PFC no inclòs; BC3 = optatives; BC4 = PFC + 
projectes; BC5 = 6 crèd. pràctiques empreses; BC6 = Ales (1 bloc per Ale) i crèd. Reconeguts 2 Quadr.

1 Quadr.

1 Quadr.

2 Quadr.
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Taula 2: Normativa dels aptes per compensació dels estudis de la UPC (centres propis) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre Titulació Normativa dels Aptes per Compensació
Llicenciatura de Matemàtiques                   
Diplomatura d'Estadística 
Llic. de Ciències i Tècn. Estadístiques

210 ETSAB Arquitectura Màxim 3 AC per bloc

Enginyeria Industrial

El nombre màxim de crèdits compensables de forma automàtica és de 15. La primera compensació es fa 
entre assignatures del mateix grup (condició: nota global del grup ha de ser superior o igual a 5 per el 
nombre dels crèdits de grup). Per la segona compensació cal que la nota global ponderada sigui superior o 
igual a 367,5 + n2, on n2 = suma (crèdits de l'assignatura a compensar x (5-qualificació de l'assignatura a 
compensar))

Eng. d'Automàtica i Electrònica Industrial

Enginyeria en Organització Industrial

Enginyeria de Telecomunicació

Enginyeria Electrònica

Enginyeria Industrial

Enginyeria d'Organització Industrial

Enginyeria Química

Enginyeria de Materials

Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Eng. Tècn. d'Obres Públiques
Enginyeria Geològica                 

200 FME

220 ETSEIAT

230 ETSETB

240 ETSEIB

250 ETSECCPB

FS: màxim dos 4 i una mitjana = 5, o màxim un 3 i una mitjana = 6
FnS: màxim dos 4 i una mitjana = 5.5, o màxim un 4 i una mitjana = 5

Fase selectiva: tot l'estudiantat amb NMP (nota mitjana ponderada) més gran o igual que 5, tal que la suma 
dels diferencials de les qualificacions, N, que no arriben a 5, sigui com a maxim 1 serà declarat apte:                                                                                                                                            
Fase no selectiva: es considera apte a tot l'estudiant que compleixi una de les dues condicions: a) Amb 
NMP més gran o igual que 5, amb un màxim de dues notes entre 4,0 i 4,9 i totes les altres notes del bloc 
curricular superiors o iguals a 5.   b) Amb NMP més gran o igual que 5, tal que la suma dels diferencials de 
les qualificacions, N, que no arriben a 5, sigui com a màxim 1.

El nombre màxim de crèdits compensables de forma automàtica és de 18. Són compensables 
automàticament les assignatures no aptes si la nota global ponderada és superior o igual a (120x5) + n2, on 
n2 = suma (crèdits de l'assignatura a compensar x (5-qualificació de l'assignatura a compensar))

Es compensa una assignatura quan la nota mitjana ponderada del bloc curricular de fase selectiva sigui igual 
o superior a 5, o bé quan la nota mitjana ponderada d'un bloc curricular de primer o de segon cicle sigui igual 
o superior a 6. En aquest cas la CA otorga una qualificació de 5 a aquestes assignatures. En cap cas no es 
pot modificar la qualificació d'una assignatura amb una nota inferior a 4, ni es pot modificar la qualificació de 
més d'una assignatura suspesa d'un mateix bloc curricular

És possible compensar una assignatura anual o dues assignatures quadrimestrals (amb un màxim de 12 
crèdits) qualificades amb un suspens i nota numèrica igual o superior a 4,0 i mitjana ponderada (segons el 
nombre de crèdits) de totes les assignatures del bloc igual o superior a 5,0
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Eng. Informàtica

Eng. Tècn. d'Informàtica de Gestió

Eng. Tècn. d'Informàtica de Sistemes

Dipl. de Màquines Navals

Dipl. de Navegació Marítima

Eng. Tècn. Naval en Prop. i Serveis del Vaixell

LLic. de Nàutica i Transport Marítim

LLic. de Màquines Navals

290 ETSAV Arquitectura

S'han d'haver cursat totes les assignatures que conformen un bloc curricular i haver obtingut una qualificació 
d'aprovat o superior en totes, excepte fins a dues assignatures suspeses amb la qualificació de 4,0 o 
superior, sempre que la nota mitjana ponderada del bloc, calculada abans de l'avaluació curricular, sigui de 6 
o superior

Eng. Tècn. de Telec. en Sistemes de Telecom.
Eng. Tècn. de Telec. en Telemàtica
Enginyeria de Telecomunicació (2n cicle)
Eng. Tècn. Aeronàutica, en Aeronavegació

Arquitectura Tècnica

Eng. Tècn. de Topografia

300 EPSC

310 EPSEB

270 FIB

280 FNB

Fase selectiva: s'estableix la superació d'assignatures de forma automàtica si un alumne té una assignatura 
del Q1 suspesa amb una nota igual o superior a 4,0 i la resta de les assignatures del quadrimestre 
aprovades, aleshores l'assignatura es supera automàticament. O bé si un alumne té una assignatura del Q2 
suspesa amb una nota igual o superior a 4,0 i la resta de les assignatures del quadrimestre aprovades, 
aleshores l'assignatura es supera automàticament. Perque es donguin aquestes situacions, cal que la nota 
mitjana de tot el bloc curricular sigui igual o superior a 5,0, i que l'estudiant no tingui assignatures 
convalidades o adaptades amb qualificacions en el centre d'origen inferiors a 5,0.     
Fase no selectiva: es supera de forma automàtica un màxim d'un 10% dels crèdits d'assignatures troncals i 
obligatòries del bloc i un 30% dels crèdits d'assignatures optatives, amb qualificacions iguals o superiors a 
4,0i amb una nota mitjana de bloc de 5,0. No es podrà superar de forma automàtica un nombre superior a 
tres assignatures del bloc curricular. La superació és automàtica quan la nota de les assignatures és igual o superior a 4,0 i la nota calculada per al bloc curricular, incloent-hi les no superades, és igual o superior a 5,0. Si l'estudiant té assignatu. r

En el cas que dels estudiants que al llarg del curs tinguin com a màxim una assignatura optativa 
compensable, aquesta és declararà Aprovada  en el cas que es compleixin les dues condicions següents:                                                                                                                                               
1. Paràmetre de rendiment anual = 0,7                                                                                                                                                          
2. Nota mitjana de les assignatures optatives cursades durant l'any acadèmic = 5. La nota mitjana es calcula 
ponderant les notes pel nombre de crèdits

No s'avaluen les assignatures amb el terme Aptes per Compensació, es dóna directament un Aprovat 5 
(depen dels casos)

> Fase selectiva: una assignatura amb qualificació de SUSPENS (entre 4 i 4,9) passa a APROVAT (5), 
sempre que la nota mitjana ponderada (la nota mitjana ponderada d'un bloc curricular s'entén utilitzant com a 
pesos el nombre de crèdits de cadascuna de les assignatures que formen l'esmentat bloc curricular) sigui 
major o igual a 5.                                                                                                                                               
Dues assignatures amb qualificació de SUSPENS (entre 4 i 4,9), sempre que la suma de crèdits 
corresponents a aquestes assignatures no superi els 15 crèdits i que la nota mitjana ponderada sigui major o 
igual a 5. Si es compleixen aquestes dues condicions, les dues assignatures passaran a APROVAT (5)                                                                                                                                                              
> Fase no selectiva: una assignatura amb qualificació de SUSPENS (entre 4 i 4,9) passa a APROVAT (5) 
sempre que la nota mitjana ponderada sigui igual a 5 i en el conjunt d'avaluacions curriculars de l'estudiant, inclòs el bloc curricular que es considea, no es superin per avaluació curricular ni 24 crèdits ni 4 assignatures
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Eng. Tècn. Ind., en Tèxtil 

Eng. Tècn. Ind., en Mecànica 

Eng. Tècn. Ind., en Química Industrial

Eng. Tècn. Ind., en Electrònica Industrial

Eng. Tècn. Ind., en Electricitat   

Eng. Tècn. de Telec., en So i Imatge

Eng. Tècn. Ind., en Mecànica 
Eng. Tècn. Ind., en Química Industrial
Eng. Tècn. Ind., en Electrònica Industrial
Eng. Tècn. de Mines, en Explotació de Mines
Eng. Tècn. de Telec., en Sistemes Electrònics

Eng. Tècn. d'Informàtica de Gestió

Eng. Tècn. Ind., en Mecànica 

Eng. Tècn. Ind., en Electricitat     

Eng. Tècn. Ind., en Química Industrial

Eng. Tècn. Ind., en Electrònica Industrial

Eng. Tècn. de Telec., en Sistemes Electrònics

370 EUOOT Diplomatura d'Òptica i Optometria       

Fase selectiva: consta d'un total de 67,6 crèdits, i a efectes de l'avaluació curricular no es podran tenir 
qualificacions de suspès amb nota no inferior a 4 en més de 15 crèdits. BC2: consta d'un total de 36 crèdits, i 
a efectes de la seva avaluació curricular no es podran tenir qualificacions de suspès amb nota no inferior a 4 
en més de 9 crèdits. BC3: consta d'un total de 64,5 crèdits i a efectes de la seva avaluació curricular no es 
podran tenir qualificacions de suspès amb nota no inferior a 4 en més de 10,5 crèdits. BOP: consta d'un total 
de 18 crèdits, i a efectes de la seva avaluació curricular no es podran tenir qualificacions de suspès amb 
nota no inferior a 4 en més de 4,5 crèdits

340 EPSEVG

320 EUETIT

330 EPSEM

FASE NO SELECTIVA: Es podrà superar el bloc curricular si es té una nota igual o superior a 5,0 a totes les 
assignatures del bloc, excepte una o dues d'elles en què té una nota igual o superior a 4,0 però inferior a 5,0, 
sempre que la nota mitjana del bloc sigui igual o més gran que 5,0 i compleixi les condicions següents:                                                                                                                                                         
1. Una assignatura obligatòria aprovada amb qualificació numèrica igual o superior a 7,0 permet superar-ne 
una d'obligatòria o d'optativa d'un nombre de crèdits igual o inferior i del mateix bloc                                                                                                                                                   
2. Una assignatura optativa aprovada amb qualificació numèrica igual o superior a 7,0 permet superar-ne 
una d'optativa d'un nombre de crèdits igual o inferior i del mateix bloc                                                                                                                                                                         
3. No s'admet, tret de casos excepcionals, combinar diverses assignatures amb qualificació numèrica igual o superior a 7,0 per superar-ne una de més crèdits   

FASE SELECTIVA: Es podrà superar el bloc curricular si es té una nota igual o superior a 5,0 a totes les 
assignatures del bloc, excepte una o dues d'elles en què té una nota igual o superior a 4,0 però inferior a 5,0, 
sempre que la nota mitjana del bloc sigui igual o més gran que 5,0 i compleixi les condicions següents:                                                                                                                                                         
1. Una assignatura compensable es pot superar si totes les altres assignatures de la fase selectiva tenen 
qualificació més gran o igual a 5                                                                                                                                              
2. Dues assignatures compensables es poden superar si totes les altres assignatures de la Fase Selectiva 
tenen qualificació més gran o igual a 4, i si la mitjana (ponderada amb crèdits) de totes les assignatures de la 
fase selectiva és més gran o igual a 6,0 per totes les titulacions                                                                                                                 

> Fase selectiva: s'han de tenir les 4 de les assignatures aprovades, ja sigui perquè la seva qualificació en 
l'informe d'avaluacio és superior o igual a 5, o bé per algun sistema de compensació interna                                                                                                          
> Fase no selectiva: es poden tenir una o dues assignatures (sempre que la suma dels seus crèdits no sigui 
més gran que 12) i que tinguin una qualificació igual o superior a 4

Fase selectiva: un estudiant és declarat apte de la FS quan té, com a màxim, una assignatura suspesa amb 
nota igual o superior a 4,0 en cada una de les àrees temàtiques, cap assignatura suspesa amb nota inferior a 
4,0 i la nota mitjana ponderada del bloc curricular és superior a 5,0. En aquest cas, les assignatures 
suspeses amb nota igual o superior a 4,0 passaran a tenir la qualificació descriptiva d'"Aprovat" i numèrica 
de 5                                                                                                           Fase no selectiva: un estudiant és 
declarat apte de la FS quan té, com a màxim, dues assignatures suspeses amb nota igual o superior a 4,0 en 
cada una de les àrees temàtiques, cap assignatura suspesa amb nota inferior a 4,0 i la nota mitjana 
ponderada del bloc curricular és superior a 5,0. En aquest cas, les assignatures suspeses amb nota igual o 
superior a 4,0 passaran a tenir la qualificació descriptiva d'"Aprovat" i numèrica de 5
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ANNEX 2: ANÀLISI DESCRIPTIU 
 

Nota: per a realitzar aquests anàlisis s’ha recodificat la variable “tipus 

d’abandonament”, que pren els següents valors:  

 1 – Trasllat d’expedient 

 2 – No aptes de FS 

 3 – No apte de 15 crèdits 

 4 - Altres 

 

 

Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) 

 

Taula 1: ANOVA - nota d’accés 

 

 

 

Taula 2: Tipologia abandonaments i nota d’accés  

 

 

 

 

 

 

Descriptives

NotaAcces

35 7,18 ,758 ,128 6,92 7,44 6 9
82 6,94 ,626 ,069 6,81 7,08 6 9
88 6,89 1,151 ,123 6,64 7,13 1 9
66 6,63 1,004 ,124 6,38 6,88 2 9

271 6,88 ,942 ,057 6,77 6,99 1 9

1
2
3
4
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

Resposta 

Altres No_15Cred No_FS Trasllat expedient 
 Media Recuento Media Recuento Media Recuento Media Recuento 
NotaAcces 6.63 88 6.89 103 6.94 83 7.18 38 
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Taula 3: Tipologia abandonaments, nota d’accés i gènere  

 

7 6.41 14 7.43 10 6.63 8 7.33
81 6.64 89 6.80 73 6.99 30 7.13

dona
home

GenereNotaAcces
Recuento Media

Altres
Recuento Media

No 15cred
Recuento Media

No FS
Recuento Media

Trasllat expedient
Resposta

 
 
 
 
 

Taula 4: Tipologia abandonaments i via d’accés 

Tabla de contingencia Acces * Resposta

20 24 1 4 49
40,8% 49,0% 2,0% 8,2% 100,0%

7 12 7 3 29
24,1% 41,4% 24,1% 10,3% 100,0%

61 67 75 31 234
26,1% 28,6% 32,1% 13,2% 100,0%

88 103 83 38 312
28,2% 33,0% 26,6% 12,2% 100,0%

Recuento
% de Acces
Recuento
% de Acces
Recuento
% de Acces
Recuento
% de Acces

Altres

CFGS/FP

PAU

Acces

Total

Altres No_15Cred No_FS
Trasllat

expedient

Resposta

Total

 
 
 
 
Taula 5: Rendiment 

 
 Altres No_15Cred No_FS Trasllat expedient 

CredMatric 290,00 59,26 131,20 108,45 

CredSuper 148,69 5,39 35,30 37,34 

% 51,27% 9,10% 26,91% 34,43% 

 

 

 

Taula 6: Tipologia abandonaments i estudis 

 

Altres No_15Cred No_FS
Trasllat 
expedient

Eng. Informàtica 26,74% 33,68% 27,80% 11,76%
ET Informàtica de Gestió 30,15% 36,50% 22,22% 11,11%
ET Informàtica de Sistemes 30,64% 27,41% 27,41% 14,51%

Total 28,20% 33,01% 26,60% 12,17%  
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Enginyeria Informàtica (FIB) 

 
 
Taula 7: ANOVA - nota d’accés 

 

 

 
 
 
Taula 8: Tipologia abandonaments i via d’accés 
 

19 46,34% 19 46,34% 0 ,00% 3 7,32%
0 ,00% 2 100,00% 0 ,00% 0 ,00%

31 21,53% 42 29,17% 52 36,11% 19 13,19%

Altres

CFGS/FP
PAU

Acces
Recuento

% del N
total de fila

Altres

Recuento
% del N

total de fila

No_15Cred

Recuento
% del N

total de fila

No_FS

Recuento
% del N

total de fila

Trasllat expedient

Resposta

 
 
 
 
Taula 9: Tipologia abandonaments i nota d’accés 
 
  

6.56 6.67 6.87 7.17NotaAcces
Media
Altres

Media

No_
15Cred

Media
No_FS

Media

Trasllat
expedient

Resposta

 
 

Descriptives

NotaAcces

20 7,17 ,718 ,161 6,83 7,50 6 8
52 6,87 ,545 ,076 6,71 7,02 6 9
53 6,67 1,252 ,172 6,33 7,02 1 8
32 6,56 ,547 ,097 6,36 6,75 6 8

157 6,78 ,882 ,070 6,64 6,92 1 9

1
2
3
4
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

ANOVA

NotaAcces

7,594 3 2,531 2,911 ,035
232,193 267 ,870
239,788 270

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Taula 10: Tipologia abandonaments i gènere  
 
 

Altres No_15Cred No_FS
Trasllat 
expedient

Dones 18,75% 37,50% 25,00% 18,75%

Homes 27,48% 33,33% 28,07% 11,11%  
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Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 
 
 
Taula 11: ANOVA - nota d’accés 
 

 

 
 
 
Taula 12: Tipologia abandonaments i nota d’accés 
 
 

7.46 7.58 7.79 7.53NotaAcces
Media
Altres

Media

No_
15Cred

Media
No_FS

Media

Trasllat
expedient

Resposta

 
 
 
 
Taula 13: Tipologia abandonaments i gènere  
 

25 45,45% 16 29,09% 3 5,45% 11 20,00%
111 52,86% 65 30,95% 8 3,81% 26 12,38%

dona
home

Genere
Recuento

% del N
total de fila

Altres

Recuento
% del N

total de fila

No_15Cred

Recuento
% del N

total de fila

No_FS

Recuento
% del N

total de fila

Trasllat expedient
Resposta

 
 
 
 

Descriptives

NotaAcces

36 7,53 ,542 ,090 7,35 7,72 6 9
11 7,79 ,577 ,174 7,41 8,18 7 9
51 7,58 ,450 ,063 7,46 7,71 7 9
85 7,46 ,627 ,068 7,33 7,60 6 9

183 7,53 ,565 ,042 7,45 7,61 6 9

1
2
3
4
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

ANOVA

NotaAcces

1,300 3 ,433 1,367 ,254
56,747 179 ,317
58,046 182

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Taula 14: Tipologia abandonaments i via d’accés 
 

51 62,20% 37,50% 30 36,59% 37,04% 0 ,00% ,00% 1 1,22% 2,70%
0 ,00% ,00% 3 75,00% 3,70% 0 ,00% ,00% 1 25,00% 2,70%

85 47,49% 62,50% 48 26,82% 59,26% 11 6,15% 100,00% 35 19,55% 94,59%

Altres
CFGS/FP
PAU

Acces
Recuento

% del N
total de fila

% del N total
de columna

Altres

Recuento
% del N

total de fila
% del N total
de columna

No_15Cred

Recuento
% del N

total de fila
% del N total
de columna

No_FS

Recuento
% del N

total de fila
% del N total
de columna

Trasllat expedient
Resposta

 
 
 
 
 
Taula 15: Rendiment 
 
 

Altres No_15Cred No_FS
Trasllat 
expedient

CredMatric 192,09 57,83 57,82 123,68
CredSuper 103,34 6,61 10,09 36,72
% superats respecte 
matriculats 53,80% 11,43% 17,45% 29,69%  
 
 
 
 
Taula 16: Tipologia abandonaments i estudis 
 
 

Altres No_15Cred No_FS
Trasllat 
expedient

Enginyeria de Telecomunicació 50,21% 29,00% 47,62% 16,01%

Enginyeria Electrònica 58,82% 41,17% 0,00% 0,00%  
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Enginyeria de Telecomunicació (ETSETB) 
 
 
Taula 17: ANOVA - nota d’accés 
 

 
 

 
 
 
 
Taula 18: Tipologia abandonaments i via d’accés 
 
 

32 64,00% 17 34,00% 0 ,00% 1 2,00%
0 ,00% 2 66,67% 0 ,00% 1 33,33%

84 47,19% 48 26,97% 11 6,18% 35 19,66%

Altres

CFGS/FP
PAU

Acces
Recuento

% del N
total de fila

Altres

Recuento
% del N

total de fila

No_15Cred

Recuento
% del N

total de fila

No_FS

Recuento
% del N

total de fila

Trasllat expedient

Resposta

 
 
 
 
Taula 19: Tipologia abandonament i nota d’accés 

Descriptives

NotaAcces

36 7,53 ,542 ,090 7,35 7,72 6 9
11 7,79 ,577 ,174 7,41 8,18 7 9
50 7,56 ,432 ,061 7,44 7,68 7 9
84 7,48 ,613 ,067 7,34 7,61 6 9

181 7,53 ,553 ,041 7,45 7,61 6 9

1
2
3
4
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

ANOVA

NotaAcces

1,046 3 ,349 1,144 ,333
53,931 177 ,305
54,977 180

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

7.48 7.56 7.79 7.53NotaAcces
Mean
Altres

Mean

No_
15Cred

Mean
No_FS

Mean

Trasllat
expedient

Resposta
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Taula 20: Tipologia abandonaments i gènere  
 

20 40,82% 15 30,61% 3 6,12% 11 22,45%
96 52,75% 52 28,57% 8 4,40% 26 14,29%

dona
home

Genere
Recuento

% del N
total de fila

Altres

Recuento
% del N

total de fila

No_15Cred

Recuento
% del N

total de fila

No_FS

Recuento
% del N

total de fila

Trasllat expedient
Resposta
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ANNEX 3: ANÀLISI FACTORIAL 
 
Per a dur a terme aquest anàlisi s’han codificat les variables de la següent manera: 

 v1 à nota d’accés 

 v2 àcrèdits matriculats 

 v3 à crèdits superats 

 
 
Facultat d’Informàtica de Barcelona  
 

 

 
 

Correlation Matrixa,b

1,000 -,184 -,133 ,092 ,054
-,184 1,000 ,927 -,010 -,083
-,133 ,927 1,000 -,055 -,128
,092 -,010 -,055 1,000 ,006
,054 -,083 -,128 ,006 1,000

,001 ,016 ,069 ,193
,001 ,000 ,434 ,090
,016 ,000 ,187 ,019
,069 ,434 ,187 ,464
,193 ,090 ,019 ,464

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ
v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

Correlation

Sig. (1-tailed)

v1 v2 v3 ViaAcces GenereQ

Only cases for which Centre = 270 are used in the analysis phase.a. 

Determinant = ,128b. 

Inverse of Correlation Matrixa

1,060 ,498 -,333 -,111 -,058
,498 7,450 -6,892 -,348 -,287

-,333 -6,892 7,412 ,367 ,391
-,111 -,348 ,367 1,027 ,018
-,058 -,287 ,391 ,018 1,029

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

v1 v2 v3 ViaAcces GenereQ

Only cases for which Centre = 270 are used in the analysis phase.a. 
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KMO and Bartlett's Testa

,490

529,017
10

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

Only cases for which Centre = 270 are used in the
analysis phase.

a. 

Anti-image Matricesb

,943 ,063 -,042 -,102 -,053
,063 ,134 -,125 -,045 -,037

-,042 -,125 ,135 ,048 ,051
-,102 -,045 ,048 ,974 ,017
-,053 -,037 ,051 ,017 ,972
,512a ,177 -,119 -,106 -,055
,177 ,495a -,928 -,126 -,104

-,119 -,928 ,495a ,133 ,142
-,106 -,126 ,133 ,206a ,018
-,055 -,104 ,142 ,018 ,435a

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ
v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

v1 v2 v3 ViaAcces GenereQ

Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 

Only cases for which Centre = 270 are used in the analysis phase.b. 

Communalitiesa,b

,057 ,044
,866 ,999
,865 ,999
,026 ,015
,028 ,025

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

Initial Extraction

Extraction Method: Maximum Likelihood.
Only cases for which Centre = 270 are used in the
analysis phase.

a. 

One or more communalitiy estimates greater than
1 were encountered during iterations. The resulting
solution should be interpreted with caution.

b. 
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Total Variance Explained a

2,007 40,140 40,140 1,964 39,286 39,286 1,656 33,113 33,113
1,055 21,108 61,248 ,118 2,352 41,638 ,426 8,525 41,638
,979 19,573 80,821
,889 17,789 98,610

,070 1,390 100,000

Factor
1
2

3
4
5

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Maximum Likelihood.

Only cases for which Centre = 270 are used in the analysis phase.a. 

Factor Matrixa,b

-,161 -,132
,981 ,190
,981 -,190

-,033 ,118
-,108 ,118

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

1 2
Factor

Extraction Method: Maximum Likelihood.

2 factors extracted. 7 iterations required.a. 

Only cases for which Centre = 270 are
used in the analysis phase.

b. 

Goodness-of-fit Testa

3,688 1 ,055
Chi-Square df Sig.

Only cases for which Centre = 270
are used in the analysis phase.

a. 

Reproduced Correlationsc

,044b -,183 -,133 -,010 ,002
-,183 ,999b ,927 -,010 -,083
-,133 ,927 ,999b -,055 -,128

-,010 -,010 -,055 ,015b ,017
,002 -,083 -,128 ,017 ,025b

-4,4E-005 5,33E-005 ,102 ,052
-4,4E-005 3,84E-008 4,90E-005 2,69E-005

5,33E-005 3,84E-008 -3,3E-005 -1,8E-005
,102 4,90E-005 -3,3E-005 -,012
,052 2,69E-005 -1,8E-005 -,012

v1
v2
v3

ViaAcces
GenereQ
v1
v2

v3
ViaAcces
GenereQ

Reproduced Correlation

Residuala

v1 v2 v3 ViaAcces GenereQ

Extraction Method: Maximum Likelihood.

Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 2 (20,0%)
nonredundant residuals with absolute values greater than 0.05.

a. 

Reproduced communalitiesb. 

Only cases for which Centre = 270 are used in the analysis phase.c. 
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Rotated Factor Matrixa,b

-,201 ,054
,973 ,230
,816 ,577
,018 -,121

-,050 -,151

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

1 2
Factor

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 3 iterations.a. 

Only cases for which Centre = 270 are used
in the analysis phase.

b. 

Factor Transformation Matrixa

,912 ,411
,411 -,912

Factor
1
2

1 2

Extraction Method: Maximum Likelihood.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Only cases for which Centre = 270 are used
in the analysis phase.

a. 
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Enginyeria Informàtica (FIB) 
 

 

 

 

Correlation Matrixa,b

1,000 -,180 -,126 -,178 -,011
-,180 1,000 ,948 -,070 -,125
-,126 ,948 1,000 -,093 -,133
-,178 -,070 -,093 1,000 -,010
-,011 -,125 -,133 -,010 1,000

,015 ,063 ,015 ,445
,015 ,000 ,201 ,065
,063 ,000 ,132 ,054
,015 ,201 ,132 ,450
,445 ,065 ,054 ,450

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ
v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

Correlation

Sig. (1-tailed)

v1 v2 v3 ViaAcces GenereQ

Only cases for which Estudi = 2 are used in the analysis phase.a. 

Determinant = ,089b. 

Inverse of Correlation Matrixa

1,093 ,613 -,420 ,199 ,036
,613 10,301 -9,697 -,073 ,007

-,420 -9,697 10,178 ,195 ,136
,199 -,073 ,195 1,049 ,030
,036 ,007 ,136 ,030 1,020

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

v1 v2 v3 ViaAcces GenereQ

Only cases for which Estudi = 2 are used in the analysis phase.a. 

KMO and Bartlett's Testa

,509

346,442
10

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

Only cases for which Estudi = 2 are used in the
analysis phase.

a. 
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Anti-image Matricesb

,915 ,054 -,038 ,174 ,032
,054 ,097 -,092 -,007 ,001

-,038 -,092 ,098 ,018 ,013
,174 -,007 ,018 ,953 ,028
,032 ,001 ,013 ,028 ,981
,486a ,183 -,126 ,186 ,034
,183 ,506a -,947 -,022 ,002

-,126 -,947 ,506a ,060 ,042
,186 -,022 ,060 ,535a ,029
,034 ,002 ,042 ,029 ,899a

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ
v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

v1 v2 v3 ViaAcces GenereQ

Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 

Only cases for which Estudi = 2 are used in the analysis phase.b. 

Communalitiesa,b

,085 ,636
,903 ,914
,902 ,989
,047 ,067
,019 ,019

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

Initial Extraction

Extraction Method: Maximum Likelihood.
Only cases for which Estudi = 2 are used in the
analysis phase.

a. 

One or more communalitiy estimates greater than
1 were encountered during iterations. The resulting
solution should be interpreted with caution.

b. 

Total Variance Explained a

2,031 40,620 40,620 1,944 38,877 38,877 1,945 38,908 38,908
1,175 23,498 64,118 ,682 13,632 52,509 ,680 13,600 52,509
,982 19,632 83,750
,762 15,248 98,998

,050 1,002 100,000

Factor
1
2

3
4
5

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Maximum Likelihood.

Only cases for which Estudi = 2 are used in the analysis phase.a. 
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Factor Matrixa,b

-,135 ,786
,954 -,065
,995 ,011

-,090 -,242
-,133 -,033

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

1 2
Factor

Extraction Method: Maximum Likelihood.

Attempted to extract 2 factors. More than 25
iterations required. (Convergence=,006).
Extraction was terminated.

a. 

Only cases for which Estudi = 2 are used
in the analysis phase.

b. 

Reproduced Correlationsc

,636b -,180 -,126 -,178 -,008
-,180 ,914b ,948 -,071 -,125
-,126 ,948 ,989b -,092 -,133

-,178 -,071 -,092 ,067b ,020
-,008 -,125 -,133 ,020 ,019b

,000 -2,0E-005 -2,1E-005 -,004
,000 2,72E-006 ,001 ,000

-2,0E-005 2,72E-006 ,000 -2,5E-005
-2,1E-005 ,001 ,000 -,031

-,004 ,000 -2,5E-005 -,031

v1
v2
v3

ViaAcces
GenereQ
v1
v2

v3
ViaAcces
GenereQ

Reproduced Correlation

Residuala

v1 v2 v3 ViaAcces GenereQ

Extraction Method: Maximum Likelihood.

Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 0 (,0%)
nonredundant residuals with absolute values greater than 0.05.

a. 

Reproduced communalitiesb. 

Only cases for which Estudi = 2 are used in the analysis phase.c. 

Rotated Factor Matrixa,b

-,140 ,785
,954 -,059
,995 ,017

-,089 -,243
-,133 -,034

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

1 2
Factor

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 3 iterations.a. 

Only cases for which Estudi = 2 are used in
the analysis phase.

b. 
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Factor Transformation Matrixa

1,000 ,006
-,006 1,000

Factor
1
2

1 2

Extraction Method: Maximum Likelihood.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Only cases for which Estudi = 2 are used in
the analysis phase.

a. 
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Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de 
Barcelona   
 
 

 

 

 

Correlation Matrixa,b

1,000 -,270 -,162 -,048 ,055
-,270 1,000 ,930 -,032 -,201
-,162 ,930 1,000 -,053 -,192
-,048 -,032 -,053 1,000 ,013
,055 -,201 -,192 ,013 1,000

,000 ,014 ,260 ,231
,000 ,000 ,336 ,003
,014 ,000 ,238 ,005
,260 ,336 ,238 ,430
,231 ,003 ,005 ,430

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ
v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

Correlation

Sig. (1-tailed)

v1 v2 v3 ViaAcces GenereQ

Only cases for which Centre = 230 are used in the analysis phase.a. 

Determinant = ,111b. 

Inverse of Correlation Matrixa

1,155 1,019 -,759 ,047 -,005
1,019 8,398 -7,621 -,093 ,170
-,759 -7,621 7,984 ,146 ,041
,047 -,093 ,146 1,007 -,006

-,005 ,170 ,041 -,006 1,042

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

v1 v2 v3 ViaAcces GenereQ

Only cases for which Centre = 230 are used in the analysis phase.a. 

KMO and Bartlett's Testa

,502

394,679
10

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

Only cases for which Centre = 230 are used in the
analysis phase.

a. 
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Anti-image Matricesb

,866 ,105 -,082 ,041 -,004
,105 ,119 -,114 -,011 ,019

-,082 -,114 ,125 ,018 ,005
,041 -,011 ,018 ,993 -,006

-,004 ,019 ,005 -,006 ,959
,379a ,327 -,250 ,044 -,004
,327 ,501a -,931 -,032 ,057

-,250 -,931 ,500a ,051 ,014
,044 -,032 ,051 ,527a -,006

-,004 ,057 ,014 -,006 ,958a

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ
v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

v1 v2 v3 ViaAcces GenereQ

Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 

Only cases for which Centre = 230 are used in the analysis phase.b. 

Communalitiesa,b

,134 ,316
,881 ,971
,875 ,930
,007 ,014
,041 ,041

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

Initial Extraction

Extraction Method: Maximum Likelihood.
Only cases for which Centre = 230 are used in the
analysis phase.

a. 

One or more communalitiy estimates greater than
1 were encountered during iterations. The resulting
solution should be interpreted with caution.

b. 

Total Variance Explained a

2,096 41,930 41,930 1,981 39,624 39,624 1,979 39,573 39,573
1,035 20,694 62,624 ,292 5,843 45,467 ,295 5,894 45,467
,935 18,690 81,314
,871 17,430 98,744

,063 1,256 100,000

Factor
1
2

3
4
5

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Maximum Likelihood.

Only cases for which Centre = 230 are used in the analysis phase.a. 
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Factor Matrixa,b

-,247 ,505
,984 -,053
,954 ,145

-,038 -,114
-,203 ,011

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

1 2
Factor

Extraction Method: Maximum Likelihood.

Attempted to extract 2 factors. More than 25
iterations required. (Convergence=,007).
Extraction was terminated.

a. 

Only cases for which Centre = 230 are
used in the analysis phase.

b. 

Reproduced Correlationsc

,316b -,270 -,162 -,048 ,056
-,270 ,971b ,930 -,032 -,201
-,162 ,930 ,930b -,053 -,192

-,048 -,032 -,053 ,014b ,007
,056 -,201 -,192 ,007 ,041b

-2,8E-005 5,04E-005 4,97E-005 -,001
-2,8E-005 8,96E-006 4,64E-005 ,000

5,04E-005 8,96E-006 -1,2E-005 ,000
4,97E-005 4,64E-005 -1,2E-005 ,007

-,001 ,000 ,000 ,007

v1
v2
v3

ViaAcces
GenereQ
v1
v2

v3
ViaAcces
GenereQ

Reproduced Correlation

Residuala

v1 v2 v3 ViaAcces GenereQ

Extraction Method: Maximum Likelihood.

Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 0 (,0%)
nonredundant residuals with absolute values greater than 0.05.

a. 

Reproduced communalitiesb. 

Only cases for which Centre = 230 are used in the analysis phase.c. 
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Rotated Factor Matrixa,b

-,235 ,511
,982 -,076
,957 ,124

-,041 -,113
-,203 ,015

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

1 2
Factor

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 3 iterations.a. 

Only cases for which Centre = 230 are used
in the analysis phase.

b. 

Factor Transformation Matrixa

1,000 -,023
,023 1,000

Factor
1
2

1 2

Extraction Method: Maximum Likelihood.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Only cases for which Centre = 230 are used
in the analysis phase.

a. 
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Enginyeria de Telecomunicació (ETSETB) 
 
 

 

 

 

Correlation Matrixa,b

1,000 -,284 -,167 -,082 ,054
-,284 1,000 ,931 -,020 -,208
-,167 ,931 1,000 -,044 -,196
-,082 -,020 -,044 1,000 ,021
,054 -,208 -,196 ,021 1,000

,000 ,012 ,136 ,234
,000 ,000 ,397 ,002
,012 ,000 ,276 ,004
,136 ,397 ,276 ,389
,234 ,002 ,004 ,389

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ
v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

Correlation

Sig. (1-tailed)

v1 v2 v3 ViaAcces GenereQ

Only cases for which Estudi = 1 are used in the analysis phase.a. 

Determinant = ,107b. 

Inverse of Correlation Matrixa

1,185 1,127 -,847 ,082 ,002
1,127 8,630 -7,809 -,090 ,205
-,847 -7,809 8,137 ,139 ,014
,082 -,090 ,139 1,011 -,017
,002 ,205 ,014 -,017 1,046

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

v1 v2 v3 ViaAcces GenereQ

Only cases for which Estudi = 1 are used in the analysis phase.a. 

KMO and Bartlett's Testa

,497

396,482
10

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

Only cases for which Estudi = 1 are used in the
analysis phase.

a. 
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Anti-image Matricesb

,844 ,110 -,088 ,068 ,002
,110 ,116 -,111 -,010 ,023

-,088 -,111 ,123 ,017 ,002
,068 -,010 ,017 ,989 -,016
,002 ,023 ,002 -,016 ,956
,366a ,352 -,273 ,075 ,002
,352 ,498a -,932 -,030 ,068

-,273 -,932 ,497a ,048 ,005
,075 -,030 ,048 ,512a -,017
,002 ,068 ,005 -,017 ,945a

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ
v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

v1 v2 v3 ViaAcces GenereQ

Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 

Only cases for which Estudi = 1 are used in the analysis phase.b. 

Communalitiesa,b

,156 ,424
,884 ,987
,877 ,908
,011 ,023
,044 ,044

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

Initial Extraction

Extraction Method: Maximum Likelihood.
Only cases for which Estudi = 1 are used in the
analysis phase.

a. 

One or more communalitiy estimates greater than
1 were encountered during iterations. The resulting
solution should be interpreted with caution.

b. 

Total Variance Explained a

2,106 42,119 42,119 1,990 39,803 39,803 1,973 39,454 39,454
1,064 21,280 63,400 ,395 7,897 47,700 ,412 8,246 47,700
,923 18,451 81,851
,846 16,924 98,775

,061 1,225 100,000

Factor
1
2

3
4
5

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Maximum Likelihood.

Only cases for which Estudi = 1 are used in the analysis phase.a. 
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Factor Matrixa,b

-,275 ,590
,993 -,018
,940 ,156

-,022 -,150
-,209 -,005

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

1 2
Factor

Extraction Method: Maximum Likelihood.

Attempted to extract 2 factors. More than 25
iterations required. (Convergence=,005).
Extraction was terminated.

a. 

Only cases for which Estudi = 1 are used
in the analysis phase.

b. 

Reproduced Correlationsc

,423b -,284 -,167 -,082 ,055
-,284 ,987b ,931 -,020 -,208
-,167 ,931 ,908b -,044 -,198

-,082 -,020 -,044 ,023b ,005
,055 -,208 -,198 ,005 ,044b

1,86E-005 ,000 ,000 ,000
1,86E-005 -7,4E-006 4,46E-005 ,000

,000 -7,4E-006 1,28E-005 ,001
,000 4,46E-005 1,28E-005 ,016
,000 ,000 ,001 ,016

v1
v2
v3

ViaAcces
GenereQ
v1
v2

v3
ViaAcces
GenereQ

Reproduced Correlation

Residuala

v1 v2 v3 ViaAcces GenereQ

Extraction Method: Maximum Likelihood.

Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 0 (,0%)
nonredundant residuals with absolute values greater than 0.05.

a. 

Reproduced communalitiesb. 

Only cases for which Estudi = 1 are used in the analysis phase.c. 



Annex 3: Anàlisi Factorial 

 XXIX 

 

 

Rotated Factor Matrixa,b

-,222 ,612
,988 -,105
,950 ,072

-,036 -,147
-,209 ,013

v1
v2
v3
ViaAcces
GenereQ

1 2
Factor

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 3 iterations.a. 

Only cases for which Estudi = 1 are used in
the analysis phase.

b. 

Factor Transformation Matrixa

,996 -,088
,088 ,996

Factor
1
2

1 2

Extraction Method: Maximum Likelihood.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Only cases for which Estudi = 1 are used in
the analysis phase.

a. 



Annex 4: Anàlisi Multivariant 

 XXX 

ANNEX 4: ANÀLISI MULTIVARIANT  
 

Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) 

 

Enginyeria Informàtica. Batxillerat 

 

 

 

 

 
 
 

Case Processing Summary

31 21,5%
42 29,2%
52 36,1%

19 13,2%
134 93,1%
10 6,9%

144 100,0%

0
144
119a

Altres

No_15Cred
No_FS
Trasllat expedient

Resposta

0

1

D_Genere

Valid
Missing
Total
Subpopulation

N
Marginal

Percentage

The dependent variable has only one value observed in
117 (98,3%) subpopulations.

a. 

Model Fitting Information

352,030 360,939 346,030
140,977 167,705 122,977 223,053 6 ,000

Model
Intercept Only

Final

AIC BIC
-2 Log

Likelihood

Model Fitting Criteria

Chi-Square df Sig.

Likelihood Ratio Tests

Parameter Estimates

8,377 1,159 52,264 1 ,000
-,382 ,075 25,862 1 ,000 ,683 ,589 ,791

14,933 1,508 98,101 1 ,000 3057861 159240,221 58719553,77
0b . . 0 . . . .

3,804 ,686 30,743 1 ,000
-,039 ,010 15,849 1 ,000 ,962 ,943 ,980

17,383 ,844 424,197 1 ,000 4E+007 6777328,394 185314413,8

0b . . 0 . . . .
2,406 ,688 12,230 1 ,000

-,030 ,009 11,443 1 ,001 ,971 ,954 ,988
17,798 ,000 . 1 . 5E+007 53637146,40 53637146,40

0b . . 0 . . . .

Intercept

CredSuper
[Genere=D]

[Genere=H]
Intercept
CredSuper

[Genere=D]
[Genere=H]
Intercept

CredSuper
[Genere=D]

[Genere=H]

Resposta a

No_15Cred

No_FS

Trasllat expedient

B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Exp(B)

The reference category is: Altres              .a. 

This parameter is set to zero because it is redundant.b. 
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Goodness-of-Fit

162,631 192 ,939
105,613 192 1,000

Pearson
Deviance

Chi-Square df Sig.

Pseudo R-Square

,788
,847
,584

Cox and Snell
Nagelkerke
McFadden

Likelihood Ratio Tests

140,977 167,705 122,977a ,000 0 .
352,804 370,623 340,804 217,827 3 ,000

138,334 156,153 126,334 3,357 3 ,340

Effect
Intercept

CredSuper
D_Genere

AIC of
Reduced
Model

BIC of
Reduced

Model

-2 Log
Likelihood of

Reduced
Model

Model Fitting Criteria

Chi-Square df Sig.

Likelihood Ratio Tests

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a
reduced model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The
null hypothesis is that all parameters of that effect are 0.

This reduced model is equivalent to the final model because omitting the effect does
not increase the degrees of freedom.

a. 

Classification

25 0 6 0 80,6%

0 42 0 0 100,0%
0 0 52 0 100,0%
2 3 14 0 ,0%

18,8% 31,3% 50,0% ,0% 82,6%

Observed
Altres
No_15Cred
No_FS

Trasllat expedient
Overall Percentage

Altres No_15Cred No_FS
Trasllat

expedient
Percent
Correct

Predicted
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Enginyeria Informàtica. Altres vies d’accés diferents de Batxillerat 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Case Processing Summary

19 46,3%
19 46,3%
3 7,3%

41 100,0%
0

41
22a

Altres

No_15Cred
Trasllat expedient

Resposta

Valid
Missing
Total

Subpopulation

N
Marginal

Percentage

The dependent variable has only one value observed in
19 (86,4%) subpopulations.

a. 

Parameter Estimates

1,466 ,418 12,291 1 ,000

-,104 ,034 9,149 1 ,002 ,901 ,843 ,964
-2,200 ,762 8,329 1 ,004

,005 ,008 ,419 1 ,517 1,005 ,989 1,022

Intercept
CredSuper
Intercept

CredSuper

Respostaa

No_15Cred

Trasllat expedient

B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Exp(B)

The reference category is: Altres              .a. 

Model Fitting Information

57,546 60,973 53,546

38,124 44,978 30,124 23,422 2 ,000

Model
Intercept Only
Final

AIC BIC
-2 Log

Likelihood

Model Fitting Criteria

Chi-Square df Sig.

Likelihood Ratio Tests

Goodness-of-Fit

23,114 40 ,985
21,950 40 ,991

Pearson
Deviance

Chi-Square df Sig.

Pseudo R-Square

,435
,521
,316

Cox and Snell
Nagelkerke
McFadden

Likelihood Ratio Tests

60,125 63,552 56,125 26,001 2 ,000

57,546 60,973 53,546 23,422 2 ,000

Effect
Intercept
CredSuper

AIC of
Reduced
Model

BIC of
Reduced

Model

-2 Log
Likelihood of

Reduced
Model

Model Fitting Criteria

Chi-Square df Sig.

Likelihood Ratio Tests

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a
reduced model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The
null hypothesis is that all parameters of that effect are 0.
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Classification

14 5 0 73,7%

1 18 0 94,7%
2 1 0 ,0%

41,5% 58,5% ,0% 78,0%

Observed
Altres
No_15Cred
Trasllat expedient
Overall Percentage

Altres No_15Cred
Trasllat

expedient
Percent
Correct

Predicted



Annex 4: Anàlisi Multivariant 

 XXXIV 

Enginyeria Informàtica. Estudiants Batxillerat i altres vies d’accés diferents 

(conjuntament) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Case Processing Summary

50 26,7%
63 33,7%

52 27,8%
22 11,8%

144 77,0%

43 23,0%
187 100,0%

0
187

85a

Altres
No_15Cred
No_FS
Trasllat expedient

Resposta

Batxillerat
V_Altres

Ingres

Valid
Missing

Total
Subpopulation

N
Marginal

Percentage

The dependent variable has only one value observed in
74 (87,1%) subpopulations.

a. 

Parameter Estimates

2,580 ,646 15,945 1 ,000
-,250 ,045 31,240 1 ,000 ,779 ,713 ,850
3,830 ,974 15,459 1 ,000 46,050 6,825 310,692

0b . . 0 . . . .
-17,623 ,692 648,164 1 ,000

-,034 ,009 12,911 1 ,000 ,967 ,950 ,985
21,046 ,000 . 1 . 1E+009 1381065245 1381065245

0b . . 0 . . . .
-,907 ,749 1,469 1 ,226
-,022 ,006 11,673 1 ,001 ,979 ,967 ,991
2,837 ,911 9,694 1 ,002 17,069 2,861 101,824

0b . . 0 . . . .

Intercept
CredSuper
[Ingres=Batxillerat    ]
[Ingres=V_Altres       ]
Intercept
CredSuper
[Ingres=Batxillerat    ]
[Ingres=V_Altres       ]
Intercept
CredSuper
[Ingres=Batxillerat    ]
[Ingres=V_Altres       ]

Resposta a

No_15Cred

No_FS

Trasllat expedient

B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Exp(B)

The reference category is: Altres              .a. 

This parameter is set to zero because it is redundant.b. 

Model Fitting Information

442,895 452,588 436,895
185,808 214,888 167,808 269,087 6 ,000

Model
Intercept Only

Final

AIC BIC
-2 Log

Likelihood

Model Fitting Criteria

Chi-Square df Sig.

Likelihood Ratio Tests

Goodness-of-Fit

309,155 246 ,004
143,598 246 1,000

Pearson
Deviance

Chi-Square df Sig.
Pseudo R-Square

,763
,821
,542

Cox and Snell
Nagelkerke
McFadden
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Likelihood Ratio Tests

185,808 214,888 167,808a ,000 0 .
411,362 430,749 399,362 231,554 3 ,000
231,368 250,755 219,368 51,560 3 ,000

Effect
Intercept

CredSuper
Ingres

AIC of
Reduced
Model

BIC of
Reduced

Model

-2 Log
Likelihood of

Reduced
Model

Model Fitting Criteria

Chi-Square df Sig.

Likelihood Ratio Tests

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a
reduced model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The
null hypothesis is that all parameters of that effect are 0.

This reduced model is equivalent to the final model because omitting the effect does
not increase the degrees of freedom.

a. 

Classification

39 5 6 0 78,0%

1 62 0 0 98,4%
0 0 52 0 100,0%
4 4 14 0 ,0%

23,5% 38,0% 38,5% ,0% 81,8%

Observed
Altres
No_15Cred
No_FS

Trasllat expedient
Overall Percentage

Altres No_15Cred No_FS
Trasllat

expedient
Percent
Correct

Predicted
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Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 

(ETSETB) 

 

Enginyeria de Telecomunicació. Batxillerat 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary

84 47,2%
48 27,0%
11 6,2%

35 19,7%
42 23,6%

136 76,4%
178 100,0%

0
178
147a

Altres

No_15Cred
No_FS
Trasllat expedient

Resposta

dona

home

Genere

Valid
Missing
Total
Subpopulation

N
Marginal

Percentage

The dependent variable has only one value observed in
136 (92,5%) subpopulations.

a. 

Parameter Estimates

3,183 ,659 23,343 1 ,000

-,012 ,008 2,228 1 ,136 ,988 ,972 1,004
-,101 ,022 21,260 1 ,000 ,904 ,866 ,944

-1,783 ,453 15,509 1 ,000 ,168 ,069 ,408

0b . . 0 . . . .
4,855 1,167 17,312 1 ,000

-,075 ,019 15,768 1 ,000 ,928 ,895 ,963
-,012 ,032 ,133 1 ,715 ,988 ,927 1,053

-1,413 ,703 4,044 1 ,044 ,243 ,061 ,965

0b . . 0 . . . .
-,057 ,407 ,019 1 ,889

,001 ,004 ,040 1 ,841 1,001 ,993 1,008
-,014 ,006 4,843 1 ,028 ,986 ,973 ,998
-,092 ,396 ,054 1 ,816 ,912 ,420 1,982

0b . . 0 . . . .

Intercept

CredMatric
CredSuper

[Genere=D]
[Genere=H]

Intercept
CredMatric
CredSuper

[Genere=D]
[Genere=H]

Intercept
CredMatric
CredSuper

[Genere=D]
[Genere=H]

Respostaa

No_15Cred

No_FS

Trasllat expedient

B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Exp(B)

The reference category is: Altres              .a. 

This parameter is set to zero because it is redundant.b. 

Model Fitting Information

411,233 420,779 405,233
302,020 340,201 278,020 127,214 9 ,000

Model
Intercept Only
Final

AIC BIC
-2 Log

Likelihood

Model Fitting Criteria

Chi-Square df Sig.

Likelihood Ratio Tests
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Goodness-of-Fit

269,172 429 1,000
261,045 429 1,000

Pearson
Deviance

Chi-Square df Sig.

Pseudo R-Square

,511
,562
,298

Cox and Snell
Nagelkerke
McFadden

Likelihood Ratio Tests

302,020 340,201 278,020a ,000 0 .

309,419 338,055 291,419 13,399 3 ,004
316,803 345,439 298,803 20,783 3 ,000
308,656 337,292 290,656 12,636 3 ,005

Effect
Intercept
CredMatric
CredSuper

Genere

AIC of
Reduced
Model

BIC of
Reduced

Model

-2 Log
Likelihood of

Reduced
Model

Model Fitting Criteria

Chi-Square df Sig.

Likelihood Ratio Tests

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a
reduced model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The
null hypothesis is that all parameters of that effect are 0.

This reduced model is equivalent to the final model because omitting the effect does
not increase the degrees of freedom.

a. 

Classification

70 14 0 0 83,3%

9 37 2 0 77,1%
4 7 0 0 ,0%

22 13 0 0 ,0%
59,0% 39,9% 1,1% ,0% 60,1%

Observed
Altres
No_15Cred
No_FS
Trasllat expedient

Overall Percentage

Altres No_15Cred No_FS
Trasllat

expedient
Percent
Correct

Predicted
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Enginyeria de Telecomunicació. Altres vies d’accés diferents de Batxillerat 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Case Processing Summary

32 60,4%
19 35,8%
2 3,8%

53 100,0%
0

53
29a

Altres

No_15Cred
Trasllat expedient

Resposta

Valid
Missing
Total

Subpopulation

N
Marginal

Percentage

The dependent variable has only one value observed in
25 (86,2%) subpopulations.

a. 

Parameter Estimates

1,128 ,379 8,842 1 ,003

-,100 ,029 11,856 1 ,001 ,904 ,854 ,958
-2,159 ,687 9,885 1 ,002

-,011 ,011 ,931 1 ,335 ,989 ,968 1,011

Intercept
CredSuper

Intercept
CredSuper

Respostaa

No_15Cred

Trasllat expedient

B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Exp(B)

The reference category is: Altres              .a. 

Model Fitting Information

65,298 69,239 61,298
41,189 49,070 33,189 28,109 2 ,000

Model
Intercept Only
Final

AIC BIC
-2 Log

Likelihood

Model Fitting Criteria

Chi-Square df Sig.

Likelihood Ratio Tests

Goodness-of-Fit

30,951 54 ,995
25,007 54 1,000

Pearson

Deviance

Chi-Square df Sig.

Pseudo R-Square

,412
,517
,333

Cox and Snell
Nagelkerke
McFadden

Likelihood Ratio Tests

58,572 62,513 54,572 21,383 2 ,000

65,298 69,239 61,298 28,109 2 ,000

Effect
Intercept
CredSuper

AIC of
Reduced
Model

BIC of
Reduced

Model

-2 Log
Likelihood of

Reduced
Model

Model Fitting Criteria

Chi-Square df Sig.

Likelihood Ratio Tests

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a
reduced model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The
null hypothesis is that all parameters of that effect are 0.
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Classification

25 7 0 78,1%

2 17 0 89,5%
2 0 0 ,0%

54,7% 45,3% ,0% 79,2%

Observed
Altres
No_15Cred
Trasllat expedient
Overall Percentage

Altres No_15Cred
Trasllat

expedient
Percent
Correct

Predicted
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Enginyeria de Telecomunicació. Estudiants Batxillerat i altres vies d’accés 

diferents (conjuntament) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Case Processing Summary

116 50,2%
67 29,0%

11 4,8%
37 16,0%
49 21,2%

182 78,8%

178 77,1%
53 22,9%

231 100,0%

0
231
192a

Altres
No_15Cred
No_FS
Trasllat expedient

Resposta

dona
home

Genere

Batxillerat
V_Altres

Ingres

Valid
Missing
Total
Subpopulation

N
Marginal

Percentage

The dependent variable has only one value observed in
181 (94,3%) subpopulations.

a. 

Parameter Estimates

1,522 ,401 14,403 1 ,000
-,098 ,019 28,044 1 ,000 ,906 ,874 ,940
-,005 ,006 ,549 1 ,459 ,995 ,983 1,008

-1,056 ,376 7,912 1 ,005 ,348 ,167 ,726
0b . . 0 . . . .

,795 ,420 3,580 1 ,058 2,215 ,972 5,047
0b . . 0 . . . .

-17,194 1,094 247,088 1 ,000
-,007 ,031 ,047 1 ,829 ,993 ,934 1,056
-,070 ,018 14,913 1 ,000 ,932 ,899 ,966
-,953 ,671 2,015 1 ,156 ,386 ,104 1,437

0b . . 0 . . . .
21,459 ,000 . 1 . 2E+009 2086577451 2086577451

0b . . 0 . . . .
-2,168 ,615 12,447 1 ,000
-,015 ,006 5,651 1 ,017 ,985 ,973 ,997
,002 ,004 ,186 1 ,666 1,002 ,994 1,009
,111 ,379 ,086 1 ,769 1,118 ,531 2,351

0b . . 0 . . . .
1,969 ,622 10,030 1 ,002 7,162 2,118 24,221

0b . . 0 . . . .

Intercept
CredSuper
CredMatric
[Genere=D]
[Genere=H]
[Ingres=Batxillerat    ]
[Ingres=V_Altres       ]
Intercept
CredSuper
CredMatric
[Genere=D]
[Genere=H]
[Ingres=Batxillerat    ]
[Ingres=V_Altres       ]
Intercept
CredSuper
CredMatric
[Genere=D]
[Genere=H]
[Ingres=Batxillerat    ]
[Ingres=V_Altres       ]

Resposta a

No_15Cred

No_FS

Trasllat expedient

B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Exp(B)

The reference category is: Altres              .a. 

This parameter is set to zero because it is redundant.b. 

Model Fitting Information

512,333 522,660 506,333

371,334 422,971 341,334 164,998 12 ,000

Model
Intercept Only
Final

AIC BIC
-2 Log

Likelihood

Model Fitting Criteria

Chi-Square df Sig.

Likelihood Ratio Tests
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 XLI 

 
 

 
 

 
 

Goodness-of-Fit

346,305 561 1,000
324,359 561 1,000

Pearson
Deviance

Chi-Square df Sig.

Pseudo R-Square

,510

,568
,312

Cox and Snell
Nagelkerke
McFadden

Likelihood Ratio Tests

371,334 422,971 341,334a ,000 0 .
392,628 433,937 368,628 27,294 3 ,000

377,646 418,955 353,646 12,311 3 ,006
372,265 413,574 348,265 6,930 3 ,074
390,778 432,087 366,778 25,444 3 ,000

Effect
Intercept

CredSuper
CredMatric
Genere
Ingres

AIC of
Reduced
Model

BIC of
Reduced

Model

-2 Log
Likelihood of

Reduced
Model

Model Fitting Criteria

Chi-Square df Sig.

Likelihood Ratio Tests

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a
reduced model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The
null hypothesis is that all parameters of that effect are 0.

This reduced model is equivalent to the final model because omitting the effect does
not increase the degrees of freedom.

a. 

Classification

96 20 0 0 82,8%

8 57 2 0 85,1%
4 7 0 0 ,0%

21 16 0 0 ,0%
55,8% 43,3% ,9% ,0% 66,2%

Observed
Altres
No_15Cred
No_FS

Trasllat expedient
Overall Percentage

Altres No_15Cred No_FS
Trasllat

expedient
Percent
Correct

Predicted
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 XLII 

Enginyeria Informàtica (FIB) i Enginyeria de Telecomunicació (ETSETB): 

Model conjunt 

 

Estudiants de Batxillerat 

 

 
 

 
 
 
 

Case Processing Summary

115 35,7%
90 28,0%

63 19,6%
54 16,8%
52 16,1%

270 83,9%

178 55,3%
144 44,7%
322 100,0%

0
322
154a

Altres
No_15Cred
No_FS
Trasllat expedient

Resposta

dona
home

Genere

       0
       1

D_Centre

Valid
Missing
Total
Subpopulation

N
Marginal

Percentage

The dependent variable has only one value observed in
120 (77,9%) subpopulations.

a. 

Parameter Estimates

5,903 ,676 76,250 1 ,000
-,187 ,024 63,073 1 ,000 ,829 ,792 ,868

-2,049 ,553 13,712 1 ,000 ,129 ,044 ,381
0b . . 0 . . . .

-2,742 ,603 20,706 1 ,000 ,064 ,020 ,210
0b . . 0 . . . .

3,637 ,597 37,073 1 ,000
-,038 ,009 19,812 1 ,000 ,963 ,947 ,979
-,778 ,603 1,661 1 ,197 ,459 ,141 1,499

0b . . 0 . . . .
-3,886 ,567 46,989 1 ,000 ,021 ,007 ,062

0b . . 0 . . . .
1,831 ,538 11,558 1 ,001
-,020 ,004 22,827 1 ,000 ,981 ,973 ,988
-,202 ,471 ,184 1 ,668 ,817 ,325 2,057

0b . . 0 . . . .
-1,549 ,500 9,616 1 ,002 ,212 ,080 ,566

0b . . 0 . . . .

Intercept
CredSuper
[Genere=D]
[Genere=H]
[D_Centre=       0]
[D_Centre=       1]
Intercept
CredSuper
[Genere=D]
[Genere=H]
[D_Centre=       0]
[D_Centre=       1]
Intercept
CredSuper
[Genere=D]
[Genere=H]
[D_Centre=       0]
[D_Centre=       1]

Resposta a

No_15Cred

No_FS

Trasllat expedient

B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Exp(B)

The reference category is: Altres              .a. 

This parameter is set to zero because it is redundant.b. 

Model Fitting Information

744,355 755,679 738,355
399,835 445,129 375,835 362,521 9 ,000

Model
Intercept Only
Final

AIC BIC
-2 Log

Likelihood

Model Fitting Criteria

Chi-Square df Sig.

Likelihood Ratio Tests
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 XLIII 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goodness-of-Fit

351,552 450 1,000
302,827 450 1,000

Pearson
Deviance

Chi-Square df Sig.

Pseudo R-Square

,676
,725
,419

Cox and Snell
Nagelkerke
McFadden

Likelihood Ratio Tests

399,835 445,129 375,835a ,000 0 .

697,801 731,772 679,801 303,966 3 ,000
410,824 444,795 392,824 16,989 3 ,001
466,672 500,643 448,672 72,837 3 ,000

Effect
Intercept
CredSuper
Genere

D_Centre

AIC of
Reduced
Model

BIC of
Reduced

Model

-2 Log
Likelihood of

Reduced
Model

Model Fitting Criteria

Chi-Square df Sig.

Likelihood Ratio Tests

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a
reduced model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The
null hypothesis is that all parameters of that effect are 0.

This reduced model is equivalent to the final model because omitting the effect does
not increase the degrees of freedom.

a. 

Classification

99 10 6 0 86,1%

6 84 0 0 93,3%
4 8 51 0 81,0%

22 18 14 0 ,0%
40,7% 37,3% 22,0% ,0% 72,7%

Observed
Altres
No_15Cred
No_FS
Trasllat expedient

Overall Percentage

Altres No_15Cred No_FS
Trasllat

expedient
Percent
Correct

Predicted
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 XLIV 

 
 
Estudiants d’altres vies d’accés 

 

 
 

 

 
 

 

 

Case Processing Summary

51 53,1%
40 41,7%
5 5,2%

96 100,0%
0

96
44a

Altres

No_15Cred
Trasllat expedient

Resposta

Valid
Missing
Total

Subpopulation

N
Marginal

Percentage

The dependent variable has only one value observed in
38 (86,4%) subpopulations.

a. 

Parameter Estimates

1,359 ,367 13,724 1 ,000

-,106 ,030 12,859 1 ,000 ,899 ,849 ,953
-2,081 ,614 11,504 1 ,001

-,003 ,007 ,285 1 ,593 ,997 ,984 1,009

Intercept
CredSuper

Intercept
CredSuper

Respostaa

No_15Cred

Trasllat expedient

B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Exp(B)

The reference category is: Altres              .a. 

Model Fitting Information

114,681 119,810 110,681

64,699 74,957 56,699 53,982 2 ,000

Model
Intercept Only
Final

AIC BIC
-2 Log

Likelihood

Model Fitting Criteria

Chi-Square df Sig.

Likelihood Ratio Tests

Goodness-of-Fit

55,967 84 ,992
41,862 84 1,000

Pearson
Deviance

Chi-Square df Sig.

Pseudo R-Square

,430
,525
,329

Cox and Snell
Nagelkerke
McFadden

Likelihood Ratio Tests

112,481 117,610 108,481 51,782 2 ,000

114,681 119,810 110,681 53,982 2 ,000

Effect
Intercept
CredSuper

AIC of
Reduced
Model

BIC of
Reduced

Model

-2 Log
Likelihood of

Reduced
Model

Model Fitting Criteria

Chi-Square df Sig.

Likelihood Ratio Tests

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a
reduced model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The
null hypothesis is that all parameters of that effect are 0.
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 XLV 

 
 
 

Classification

39 12 0 76,5%

3 37 0 92,5%
4 1 0 ,0%

47,9% 52,1% ,0% 79,2%

Observed
Altres
No_15Cred
Trasllat expedient
Overall Percentage

Altres No_15Cred
Trasllat

expedient
Percent
Correct

Predicted
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Estudiants de Batxillerat i d’altres vies d’accés (conjuntament) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary

166 39,7%
130 31,1%

63 15,1%
59 14,1%

231 55,3%
187 44,7%

65 15,6%
353 84,4%
418 100,0%

0
418
348a

Altres
No_15Cred
No_FS
Trasllat expedient

Resposta

       0
       1

D_Centre

dona
home

Genere

Valid
Missing
Total
Subpopulation

N
Marginal

Percentage

The dependent variable has only one value observed in
332 (95,4%) subpopulations.

a. 

Parameter Estimates

3,747 ,491 58,335 1 ,000
,005 ,006 ,833 1 ,361 1,005 ,994 1,016

-,163 ,021 58,417 1 ,000 ,849 ,814 ,886
-1,726 ,409 17,768 1 ,000 ,178 ,080 ,397

0b . . 0 . . . .
-1,112 ,441 6,360 1 ,012 ,329 ,138 ,780

0b . . 0 . . . .
1,313 ,441 8,862 1 ,003
,011 ,005 5,938 1 ,015 1,011 1,002 1,021

-,048 ,011 19,023 1 ,000 ,953 ,933 ,974
-3,013 ,438 47,404 1 ,000 ,049 ,021 ,116

0b . . 0 . . . .
-,345 ,541 ,405 1 ,525 ,709 ,245 2,048

0b . . 0 . . . .
,277 ,427 ,421 1 ,516
,003 ,004 ,611 1 ,434 1,003 ,996 1,010

-,019 ,007 7,381 1 ,007 ,981 ,968 ,995
-,811 ,364 4,958 1 ,026 ,445 ,218 ,907

0b . . 0 . . . .
,241 ,417 ,334 1 ,563 1,272 ,562 2,878

0b . . 0 . . . .

Intercept
CredMatric
CredSuper
[D_Centre=       0]
[D_Centre=       1]
[Genere=D]
[Genere=H]
Intercept
CredMatric
CredSuper
[D_Centre=       0]
[D_Centre=       1]
[Genere=D]
[Genere=H]
Intercept
CredMatric
CredSuper
[D_Centre=       0]
[D_Centre=       1]
[Genere=D]
[Genere=H]

Resposta a

No_15Cred

No_FS

Trasllat expedient

B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Exp(B)

The reference category is: Altres              .a. 

This parameter is set to zero because it is redundant.b. 

Model Fitting Information

1051,526 1063,632 1045,526
679,133 739,665 649,133 396,393 12 ,000

Model
Intercept Only
Final

AIC BIC
-2 Log

Likelihood

Model Fitting Criteria

Chi-Square df Sig.

Likelihood Ratio Tests
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 XLVII 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Goodness-of-Fit

930,144 1029 ,987
623,847 1029 1,000

Pearson
Deviance

Chi-Square df Sig.

Pseudo R-Square

,613
,663
,367

Cox and Snell
Nagelkerke
McFadden

Likelihood Ratio Tests

679,133 739,665 649,133a ,000 0 .
678,991 727,417 654,991 5,859 3 ,119

783,727 832,153 759,727 110,594 3 ,000
737,724 786,150 713,724 64,591 3 ,000
683,030 731,456 659,030 9,897 3 ,019

Effect
Intercept
CredMatric
CredSuper
D_Centre

Genere

AIC of
Reduced
Model

BIC of
Reduced

Model

-2 Log
Likelihood of

Reduced
Model

Model Fitting Criteria

Chi-Square df Sig.

Likelihood Ratio Tests

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a
reduced model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The
null hypothesis is that all parameters of that effect are 0.

This reduced model is equivalent to the final model because omitting the effect does
not increase the degrees of freedom.

a. 

Classification

131 24 11 0 78,9%

13 115 2 0 88,5%
5 8 50 0 79,4%

32 16 11 0 ,0%
43,3% 39,0% 17,7% ,0% 70,8%

Observed
Altres
No_15Cred
No_FS

Trasllat expedient
Overall Percentage

Altres No_15Cred No_FS
Trasllat

expedient
Percent
Correct

Predicted


