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Resum 

En el següent document es presenta un estudi realitzat sobre les qualificacions dels estudiants 
en el grau d’Enginyeria en Tecnologies Industrials. L’objectiu d’aquest estudi és arribar a 
entendre quin és el comportament generalitzat dels estudiants i les seves qualificacions al 
llarg del anys del grau. Així com intentar trobar diferents models de predicció per a futurs 
estudiants, basats en models que segueixen registres històrics. 

L’estudi es focalitza en l’anàlisi de dades d’antics alumnes de l’Escola d’Enginyeria Industrial 
de Barcelona. (D’ara en endavant ETSEIB). Aquestes dades, proporcionen la informació de 
les qualificacions de totes les assignatures cursades, així com dades personal i informació 
extra de cada alumne. S’han analitzat amb mètodes estadístics per tal de poder treure 
conclusions inequívoques. 

S’estudia el comportament de cadascun dels anys de la carrera, discretitzant tant segons el 
sexe de l’estudiant com l’escola i la zona de procedència. Obtenint resultats interessants i 
demostrant diferències en les notes dels estudiants per ambdós supòsits.  

A més a més, també s’estudia quines assignatures de primer any són les que marquen el 
rendiment futur en els anys següents, aconseguint alguns models predictius per a les 
assignatures de la fase no inicial. 

Tots i cadascun d’aquests anàlisi es mostren en aquesta memòria. De la mateixa manera, es 
mostren les seves conclusions tant de manera tècnica com, si escau, gràfica. Per tal de poder 
tenir una visualització més directe dels resultats. 

Les conclusions de tots els estudis proposats es recullen de manera agrupada per a facilitar 
la ubicació dels mateixos i clarificar les possibles afinitats que hi existeixen entre ells. 
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1. Introducció 

1.1. Abast del projecte 

Aquest projecte es centra exclusivament en l’ETSEIB i els graus que s’ofereixen allà. Si bé fa 
uns anys s’oferia el grau de Enginyeria en Tecnologies Industrials juntament amb els graus 
de Enginyeria Química i Enginyeria de Materials, ara només s’ofereix el primer. D’aquesta 
manera es redueix l’estudi a només el grau d’Enginyeria en Tecnologies Industrials, amb la 
finalitat de poder comptar amb el major nombre de dades possible. 

Cal afegir, que l’estudi és sobre el grau. És a dir, queden exclosos tots els anys anteriors on 
la modalitat de la carrera universitària era llicenciatura. Ja que només es disposen les dades 
d’aquesta modalitat i no es confonen resultats ja que tenen funcionaments i normatives 
diferents. 

Cal recalcar que mètodes d’accés a la universitat n’hi ha diversos, no només s’accedeix 
mitjançant les proves d’accés a la universitat (PAU), també es pot fer provenint d’un altre grau 
universitari o curs de formació professional. És per això que en alguns casos no es disposa 
de totes les dades que es desitjaria dels alumnes. Com per exemple, quan s’han dut a terme 
algunes convalidacions o bé alumnes que accedeixen al grau amb una altra via i per això no 
tenen nota d’accés. 

S’ha decidit prescindir d’aquests casos i centrar-se en aquells estudiants que accedeixen amb 
les PAU, ja que aquests representen la immensa majoria dels estudiants. 

Si bé es tenen les notes de tots els estudiants des de 2010, no tots han cursat totes les 
assignatures. Per això segons l’estudi, es comptarà amb més mostres o menys. 

1.2. Objectius del projecte 

Gran part de les raons per la realització d’aquest projecte ha estat l’interès despertat per 
l’article [1] on s’estudia quins són el factors més rellevants a l’hora de predir les assignatures 
que cursaran els estudiants d’una universitat. 

Aquest estudi no és aplicable al cas de l’ETSEIB ja que la gran majoria de les assignatures 
son de cursada obligatòria i per tant predir si l’estudiant decidirà cursar una assignatura o no, 
no és rendible.  

Així doncs, s’adapta l’estudi a la comprensió del comportament de les notes durant el grau.  
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2. Dades de l’estudi / Preparació  

2.1. Obtenció de les dades 

L’estudi, està completament focalitzat a l’ETSEIB i més concretament als estudiants del grau 
en Enginyeria  en Tecnologies  Industrials. La informació, doncs, requerida ha de ser referent 
a  aquesta institució.  

Per tal de aconseguir les dades s’ha contactat amb el departament de Ciències de la 
Computació, qui recull any rere any dades e informació tant dels estudiants com de l’escola, 
per tenir un control sobre el successos que esdevenen any rere any. 

De la mateixa manera, aquest tipus d’informació permet la realització de treballs com aquest, 
amb el quals es pot treure conclusions i entendre el funcionament de llurs institucions amb la 
finalitat de poder millorar en el seu desenvolupament i gestió cada cop més. 

2.2. Format dels arxius 

Els arxius on es concentren les dades emprades son tres. Aquests arxius són llibres d’Excel 
(format .xlsx) on la informació bé separada per columnes.  

Dos d’aquest arxius recullen l’històric de qualificacions de tots els alumnes que hagin cursat 
al menys una assignatura. Un amb les qualificacions de la fase inicial i l’altre amb les 
qualificacions de la resta d’anys. 

Especifiquem detalls com l’any que es va cursar, el quadrimestre, la qualificació donada pel 
professor, la qualificació final, el grup on es va cursar i d’altres factors interessants. Conté 
totes les convocatòries per una mateixa assignatura de cada assignatura, mostrant així tant 
les convocatòries suspeses com les aprovades. Tot això mantenint sempre l’anonimat dels 
estudiants. Fent servir per a identificar-los el codi d’expedient que se’ls hi assigna quan entren 
a primer any. 

El tercer arxiu conté informació personal de cada estudiant, referint-se a ell de nou amb el codi 
d’expedient. Es mostra l’any que ingressa a la facultat, la via d’accés, la nota de la selectivitat 
o de la via d’accés, el codi postal, el centre escolar i d’altres factors.  
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3. Preguntes a resoldre 

Havent esmentat totes les consideracions anteriors sobre els tipus de dades, informació que 
contenen i l’accessibilitat que tenen, s’han plantejat algunes preguntes a les quals se’ls hi 
provarà de donar resposta mitjançant les anàlisi adient per a cada cas. 

Aquestes preguntes no s’han establert al inici, sinó que són fruit de l’estudi progressiu de les 
dades, a partir del qual es van traient conclusions i es van generant nous dubtes o intrigues al 
respecte. 

Així doncs les qüestions han acabat essent les següents. 

Per començar, s’ha volgut saber a situació global i general del grau. Intentant analitzar a grans 
trets cada any per separat, així com la possible relació que pugi existir-hi amb la selectivitat o 
entre ells. 

A continuació, i fruit d’aquesta primera anàlisi, s’ha volgut estudiar cada any més 
concretament. A la mateixa vegada, intentant esbrinar quins factors poden fer que aquest anys 
tinguin comportaments diferents. S’han formulat les següents preguntes. 

- Com interfereix el sexe de l’estudiant en les notes i rendiment al llarg de la carrera? 
- Quina influència té l’escola en el rendiment universitari de l’estudiant? Varia segons la 

zona? Quina relació hi ha entre la zona i el tipus d’escola? 

Aquestes preguntes són punt clau del treball, i s’obtenen conclusions interessants. Per 
exemple, s’aconsegueix veure que tant noies com nois treuen mitjanes iguals en tots els anys, 
menys a segon. Per això s’ha estudiat també quines són les assignatures que fan que aquesta 
diferència esdevingui significativa. 

Finalment, la última inquietud d’aquest treball ha estat la predicció de notes. S’ha buscat 
aconseguir trobar un model predictiu per a les assignatures de la fase inicial, prenent com a 
variables predictores les de la fase inicial i, si escau, algunes de la fase no inicial cursades 
amb anterioritat. No s’han aconseguit trobar models per a totes i cadascuna de les 
assignatures, però es presenten aquells models que han aconseguit un millor ajust a la realitat 
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4. Neteja i tractament  de les dades 

4.1. Neteja i filtratge 

Els arxius disposen tota la informació que es recull i es generen automàticament, per això es 
mostren tots i cadascun dels casos, sense contemplar potencials anomalies o casos aïllats 
que, si s’estudiessin en detall, no acaben de aportar gaire informació. 

Es precisa de cert ordre per treballar-los, és per això que el primer que és necessari fer és 
ordenar-los. Col·locar la informació de manera pràctica, concisa i visualment agradable. 

És evident que, segons l’estudi que es faci, es faran servir unes informacions o altres. Per 
aquest motiu, el filtratge i neteja de dades no acaba aquí. Per a cada cas s’ha de valorar quina 
informació és rellevant i necessària, contemplar cadascuns dels casos, i determinar si hi ha 
algun que no calgui o no sigui rellevant per a l’estudi que farem. 

En aquest treball, per a cada anàlisi es comentarà quines simplificacions d’informació s’han 
fet i quins casos no s’han valorat per a l’estudi. 

4.2. Anàlisi 

La connexió entre aquests tres arxius passa pel codi d’expedient dels estudiants, que és la 
única informació comuna en tots ells. Via aquest nombre és possible relacionar la informació 
de l’estudiant amb la fase inicial i la no inicial que es troba en arxius diferents. 

En els tres arxius on es troba la “matèria primera” de la informació, cal realitzar modificacions 
per obtenir el que es desitgi en cada cas. No es treballarà sobre els arxius directament, sinó 
que s’usaran per crear-ne de nous, escollint la informació rellevant de cadascun d’ells.  

La gran majoria de les conclusions d’aquest treball es treuen a partir d’anàlisi de les dades i 
per defecte, amb anàlisi estadístics. És per això que un dels requeriments previs per tal 
d’entendre en la seva totalitat els mètodes utilitzats i els resultats extrets, és un coneixement 
previ d’estadística. Si bé no es precisa de un coneixement molt elevat, sí una certa base és 
necessària per poder seguir sense cap tipus de problema. 

Totes les anàlisi i tècniques emprades s’expliquen en cada apartat on es fan servir, per tal de 
posar al lector en context, donar-li una idea dels mètodes emprats i així ajudar-li a seguir els 
estudis amb més facilitat. 
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4.3. Exportació del model 

Aquesta manera ha estat l’escollida per a treballar en aquest cas, amb les dades que es 
disposava. Aquest model però, pot funcionar i és vàlid per a altres institucions i graus o es 
vulgui entendre quin és el comportament de les notes dels seus estudiants. 

Tot i que per a cada cas s’haurà de treballar de manera concreta segons les dades que es 
tinguin, hi existeix un nucli comú per a tots els casos. 

Si es vol resoldre la primera de les qüestions cal ordenar les dades de manera que es pugui 
disposar de la nota mitjana de cadascun dels anys per a cada estudiant, així com altres factors 
d’interès que pugui ser diferenciador entre estudiant (ex. sexe, escola..).  

D’aquesta manera es pot treballar amb tots els anys de manera fàcil i a la vegada poder filtrar 
segons el que es vulgui. Tant si es desitja realitzar un filtratge a fi d’agafar les notes dins un 
rang o si es vol conèixer només les notes d’estudiants pertanyents a un grup. 

Per a les preguntes en relació a la discretització segons sexe o escola, partiríem del mateix 
arxiu anterior, on tenim la mitjana de tots els anys. Aleshores es necessita tenir la separació 
de les notes de cada any segon el sexe i segons l’escola i zona de l’escola. En el segon cas, 
és important tenir-les clarament separades per tal de fer els estudis el més senzills i evitant 
errors. 

Finalment per a fer els models predictius, és on es necessita més elaboració prèvia per tal de 
arribar a fer les proves finals. 

Cal tenir les notes de cada estudiant en cada assignatura, no en format llista sinó en una taula 
amb assignatures per columna i estudiant per fila. Aquesta transformació és viable gràcies a 
eines com taules dinàmiques, on es pot presentar la informació de moltes maneres de manera 
ràpida. 

Les simplificacions que es duen a terme en cada cas (la nota mínima, casos anòmals, etc.) 
és propi de cada estudi i això sí que requereix treball previ d’anàlisi per a cada cas. És per 
això que per aquests tipus d’estudis sempre caldrà certa feina prèvia. Ja que no sempre totes 
les dades serveixen i aquestes s’han d’identificar en cada cas perquè no sempre son iguals 
per a totes les situacions. 

 

 

. 
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5. Anàlisi descriptiva del últims anys 

En el filtratge de les dades per aquest apartat, s’han organitzat per tal de tenir la nota mitjana 
de cada estudiant tant de la fase inicial com de la fase final. Dins la fase final, s’ha separat 
també segons el curs, obtenint els grups de segon, tercer i quart. 

Per començar l’estudi, s’inicia tantejant les dades. Es vol obtenir una primera visió global de 
quina és la situació dels últims anys. D’aquesta manera, s’observa si es pot treure alguna 
conclusió a grans trets i donar peu a futures preguntes per aprofundir-ne més. 

Si bé és cert, la majoria del estudiants que accedeixen a un grau, ho fan mitjançant la via 
d’accés de les PAU (proves d’accés a la universitat). Però hi ha altres casos com ara 
estudiants de més de 25 o 45 anys, o que ja han acabat una titulació universitària, per els 
quals la nota d’accés és una altra. Podent inclús arribar a ser un 5 sobre 14. 

L’evolució de la nota de tall pel grau que estem estudiant (GETI) ha estat la següent, segons 
el consell interuniversitari de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya [2]. Aquestes notes 
són sobre 14. 

 
GETI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Nota 
de tall 9,77 9,72 10,46 9,928 9,39 9,623 9,868 

 
Fig 5.1. Taula amb les notes de tall des de 2010.  

Observant la taula anterior, es veu que la nota mínima d’accés ha estat de 9.39. Malgrat això, 
en les arxius hi apareixen casos amb notes d’accés per sota d’aquest valor. Es pot interpretar 
que han accedit a la universitat mitjançant una de les alternatives a les PAU abans descrites 
i per tant no s’han considerat per aquesta part. 

A continuació es mostra de manera simple i visual informació sobre la inscripció d’estudiants 
des de la impartició del grau. 
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Figura 5.2. Histograma amb tots els estudiants inscrits al pla Bolònia. 

Com es pot observar clarament en el gràfic 5.2, per sota del 9.6, el nombre d’estudiants cau 
dràsticament. Si ben és cert que la nota mínima ha és de 9.39 durant els anys, aquella ha 
estat la única vegada que ha baixat de 9.6 en els 7 anys. 

 

Figura 5.3. Histograma de inscripcions separant per sexe 
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Aquest gràfic de la figura 5.3 parla per si sol. S’observa clarament el predomini d’estudiants 
masculins. Amb una relació 3.45 homes per cada dona. L’evolució del  nombre de dones i 
homes inscrits des de 2010 és la següent. 

 
GETI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

DONES 119 120 112 103 120 83 108 765 
HOMES 385 371 383 370 398 385 350 2642 
TOTAL 504 491 495 473 518 468 458 3407 

Figura 5.4. Taula evolutiva del nombre de dones i homes. 

Com s’observa són nombres bastant constants durant els anys, a excepció possiblement del 
2015, on el nombre de dones inscrites és bastant inferior a la resta. 

Una altra observació i potser la més evident, és que la suma total és de 3407 estudiants en 7 
anys, i no pas 3450 com es veu en la figura 5.2. Això és degut a que hi ha un nombre 
d’estudiants, 43 exactament, que la seva data d’inscripció és anterior. Aquest casos, que 
considerarem anòmals, són d’estudiants que es van inscriure a la ETSEIB per primera vegada 
a l’any que daten, però o ho van deixar i van tornar en el grau més tard, o van endarrerir-se 
en la seva carrera fins el punt de haver de entrar en el pla Bolònia per la força. 

Com hem dit, es consideren casos anòmals, i pels pròxims estudis que tinguin relació amb la 
nota de la selectivitat i/o data d’inscripció, no es tindran en compte. 
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6. Comparativa d’anys 

6.1. Relació entre els anys  

El grau del qual estem tractant tota la informació consta de quatre anys. Estructurat de la 
següent forma: 

- Fase inicial: aquesta fase és el primer any de tots, se li diu fase inicia perquè es una 
fase selectiva. L’estudiant té dos anys per aprovar i passar totes les assignatures de 
primer any, en cas contrari, no pot continuar els estudis en aquets grau. 

- Fase no inicial: formada pels altres tres anys. Durant aquesta fase no hi ha límit de 
convocatòries o de temps per passar-la. A més, l’estudiant té el dret de escollir les 
assignatures en l’ordre que vulgui, sempre i quan no siguin troncal (per fer una troncal 
cal haver fet la troncal prèvia). 

A l’hora d’intentar entendre quin serà el rendiment dels estudiants en cadascuna de les fases 
és interessant intentar pensar quins són els possibles factors que poden influenciar.  

Abans de començar la fase inicial, l’estudiant no té cap tipus d’experiència prèvia en la 
universitat (parlant d’aquells que provenen de la secundària directament). Tenint en compte 
això, s’ha decidit fer una primera anàlisi sobre la relació entre la nota de les PAU i la nota 
mitjana dels estudiants a la fase inicial. 

 

Figura 6.1.1. Scatterplot Fase incial vs nota Selectivitat. 
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la de selectivitat. Si ben és cert que no es una relació directa, existeix una certa tendència 
que segueix el núvol de punts, amb un coeficient de Pearson de 0.514. El coeficient de 
Pearson és una mesura de la relació lineal que tenen dues variables aleatòries Prenent 1 si 
es una relació lineal, -1 inversament lineal, 0 si no hi existeix relació, entre 0 i 1 si hi ha 
relació positiva i entre 0 i -1 si hi ha relació negativa. 

Es pot observar que s’ha prescindit de les notes d’accés inferiors a 9.39. S’observa també 
un núvol de punts que s’allunya molt del bloc central, completament despenjats de qualsevol 
tendència. Hi ha uns certs valors que no té sentit considerar. Havent mirat el casos concrets, 
s’ha vist que aquells estudiants després no continuaven a partir de la fase inicial. Aleshores 
s’ha decidit tampoc comptar amb ells, intentant veure quina és la tendència normal entre 
estudiants que cursen la carrera completa. 

 

Figura 6.1.2 . Scatterplot amb casos anòmals eliminats 

Com es veu, ara el núvol segueix un ordre una mica més categoritzat. És cert que segueix 
sense ser una relació directa, però el coeficient de Pearson ha augmentat (de 0.514 a 
0.537), pel que es pot veure que centrant-se únicament amb els casos que realment cal 
considerar es treu un resultat millor. 

Després, a la fase no inicial, l’estudiant ja no ve d’una inexperiència prèvia en el món 
universitari. S’ha estat formant durant un any, el que fa pensar que potser una millor manera 
de predir el rendiment durant els últims tres anys, ja no sigui la selectivitat sinó la fase inicial 
mateixa.  

És per això que es planteja la següent qüestió: quina relació té la nota mitjana de la fase no 
inicial amb la nota mitjana de la fase inicial? I més enllà si cap, a cada curs que es supera, 
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esdevé aquest bon predictor del curs següent? 

 

Figura 6.1.2. Scatterplot fase inicial vs nota segon. 

En aquest cas, comparant primer i segon, es veu que la relació és molt més directa entre les 
dues variables, amb un coeficient de Pearson de 0,753.  Sembla lògic pensar-ho, ja que 
intentar predir les notes basant-se en un rendiment que es quantificat per diferents escoles 
d’arreu de Catalunya no sembla ser el més indicat. 

Ara bé, intentar predir el rendiment dels estudiants dins una facultat basant-se en els 
resultats prèviament obtinguts per els mateixos estudiants en la mateixa escola, sí sembla 
una bona idea, tal i com queda demostrat. 

Si s’agafa les dades i es compara la nota de segon vs tercer i tercer vs quart (cada any amb 
el seu anterior) s’obtenen resultats semblants. Amb un coeficients de Pearson de 0,737 i 
0,735 respectivament. 
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Fig. 6.1.3. Scatterplots de Segon vs. Tercer i Tercer vs. Quart. 

La conclusió que es pot treure d’aquest estudis gràfics és que un bon predictor de les notes 
d’un curs, és el seu curs anterior. Ja que si es busca la relació que hi ha entre les notes de 
segon i les notes de quart d’un estudiant, el coeficient de Pearson és de 0,630 (inferior al 
0,735 obtingut comparant amb tercer). 

6.2. Estudi segons el sexe 

Tots els estudis i anàlisi fetes prèviament engloben  tots els estudiants en un mateix grup. Ara 
bé, aquest estudiants es poden separar de certa manera per tal de entendre e comportament 
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del diferents subgrups.  

La primera divisió que farem serà per sexe. Es realitzaran anàlisi semblants per determinar 
l’existència de possibles diferències. 

6.2.1. Tècniques emprades 

Per fer-ho, emprarem l’anàlisi estadístic de comparació de mitjanes, anomenat two-sample t 
o t-Student. Aquesta anàlisi permet determinar si es pot considerar que dues poblacions de 
dades tenen la mateixa mitjana. És a dir si 𝜇𝐻 = 𝜇𝐷.  

Per a poder fer aquest estudi però es necessita de dues condicions: 

- Les dades han de presentar una distribució normal 
- Les seves variàncies s’han de poder assumir iguals 

Per tant, abans de començar la prova t-Student hem de comprovar la condició nº 1. Per 
poder confirmar que les variables segueixen una distribució normal aleatòria es realitza la 
Proba Anderson Darling, amb Minitab. Aquesta proba compara la funció de distribució 
acumulada empírica de la població (ECDF) amb una distribució esperada si les dades fossin 
normals i es presenten dues hipòtesi. 

𝐻0 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

𝐻1 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó 𝑛𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

Si la diferència que presenta la proba és massa gran, es rebutja la hipòtesi nul·la (H0) i 
s’accepta la hipòtesi alternativa (H1). Per saber si aquesta diferència és massa gran, es mira 
el probability value o p-valor. El p-valor ens dona la probabilitat d’obtenir el mateix resultat 
que hem tingut, suposant la hipòtesi nul·la certa. Dit d’una altra manera, si aquest p-valor és 
igual o inferior al nivell de significació que hem establert, la hipòtesi nul·la es descartarà, 
agafant per vàlida la hipòtesi alternativa. D’ara en endavant, el nivell de significació serà del 
5%, de tal manera que per determinar si acceptar o rebutjar la hipòtesi nul·la es compararà 
el p-valor amb el 0.05.  

Cal destacar, que la distribució t-Student s’assembla a una distribució normal quan el nombre 
de variables és superior o igual  50. En el nostre cas, com estem parlant de cents d’estudiants, 
els graus de llibertat resultants no cal fer doncs la comprovació de normalitat. Per a la prova 
d’igualtat de mitjanes només haurem d’assegurar la igualtat de variàncies. 

La variància indica la dispersió d’una variable aleatòria X respecte de la seva mitjana E[X] i es 
defineix com l’esperança de la transformació (𝑋 − 𝐸[𝑋])2. És a dir, la variància es defineix 
com: 



Anàlisi i predicció de les qualificacions dels estudiants al grau universitari Pág. 17 

 

𝐸[(𝑋 − 𝐸[𝑋])2]                                                  Eq. 6.2.1 

Doncs bé, ara sí cal comprovar la igualtat de variàncies. Per fer-ho plantegem les següents 
hipòtesi: 

𝐻0:  𝜎1
2 = 𝜎2

2 

𝐻1:  𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 

Les hipòtesi s’acceptaran o rebutjaran basades en la prova F (per a dos grups) i la prova de 
Barlett  o Levene (per a 3 o més grups) i de nou, fixant-nos amb el p-valor, com hem explicat 
amb anterioritat. 

6.2.2. Proves d’accés la universitat (PAU) 

La primera comparativa a fer, sembla lògic pensar que sigui entre les notes d’accés d’homes 
i dones al grau, per determinar si aquestes son superiors les d’un grup respecte l’altre. 

 

Fig.6.2.1. Prova F d’igualtat de variàncies. 

Podem veure que el resultat de la prova dona un p-valor de 0.413. Molt superior al nivell de 
significació de 0.05 i per tant, acceptem la hipòtesi nul·la d’igualtat de variàncies i complim 
els requisits que demana la prova t-student per a igualtat de mitjanes. 

Com hem verificat els dos requisits, normalitat i igualtat de variàncies, podem fer ara la prova 



Pág. 18  Memòria 

 

t-student. 

 

Fig. 6.2.2. Sortida de Minitab a la prova two-sample t. 

S’observa un p-valor de 0.000, per tant, descartem de manera evident la hipòtesi nul·la. Les 
notes de la selectivitat de les dones és superior a la dels homes, tal i com es veu en el valor 
de les mitges. Veiem a més que els graus de llibertat són g.l.= 3352, molt superiors a 50, i 
per això podem considerar la distribució com normal. Aquests g.l., al tractar-se de mostres 
de mides diferents i variàncies iguals, es calcula com 

 𝑔. 𝑙. = 𝑛1 + 𝑛2 − 2                                          Eq. 6.2.2 

Essent n1 i n2 el nombre de variables de cada grup de mostres. 

Veiem doncs, que les noies entren a la universitat amb millor historial que els homes.  

6.2.3. Fase inicial 

Un punt interessant d’estudi és veure si aquesta diferència es manté durant els diferents 
anys de la carrera,  aquesta deferència es va reduint fins el punt de ser insignificant o si 
contràriament passen a ser els nois qui treuen millor rendiment. 

Abans de presentar els resultats, cal comentar que, al igual que amb la selectivitat s’ha 
decidit prescindir de casos anòmals, en la fase inicial s’ha fet el mateix. S’han considerat 
prescindibles els alumnes amb una mitjana de primer any inferior a 2.5. Ja que s’ha pogut 
veure que amb notes inferiors, la gran majoria d’estudiants no seguia cursant el grau a l’any 
segon. 
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Fig. 6.2.3. Scatterplot Nota Selectivitat vs. Fase Inicial de les noies. 

 

Fig. 6.2.4. Scatterplot Nota Selectivitat vs. Fase Inicial dels nois. 

Amb una primera ullada als gràfics 6.2.3 i 6.2.4, on es representa la possible relació entre la 
nota de la selectivitat amb la fase inicial. Podem observar que les notes de les noies 
presenten una relació més forta que la dels nois, R = 0.584 i R= 0.457 respectivament. 

Si partíem de la base que les noies arriben amb una nota significativament superior que la 
dels nois i a més aquesta nota és un predictor més fiable per elles que per ells, podria 
sembla lògic pensar que les notes de la fase inicial també seran millors les de les noies que 
les dels nois. Anem-ho a mirar. 
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Fig. 6.2.5. Dotplot fase inicial. 

Aquesta és la representació de les notes de tots els estudiants a la fase inicial. Per comparar 
les mitjanes de les dues poblacions anem a fer la prova two-sample t de nou.  

Primer de tot, la comprovació de la igualtat de variàncies.  

 

Fig. 6.2.6. Prova F d’igualtat de variàncies. 

9,08,17,26,35,44,53,6
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En aquest cas, la prova també ens ha donat que les mostres tenen variàncies que es puguin 
considerar iguals.  

 

Fig. 6.2.7. Sortida de Minitab de test igualtat de mitjanes. 

En aquest cas, veiem que el valor p és de 0.287, molt superior al nivell de significació, motiu 
per el qual, s’accepta la hipòtesi nul·la. Las mitjanes de la fase inicial no es poden considerar 
diferents entre nois i noies. 

És a dir, que tot i que les noies entren a la carrera amb unes notes significativament més 
elevades, en el primer any, aquestes diferències entre sexes ja es veuen eliminades.  

Anem ara a mirar si això es manté durant els anys de la carrera. 

6.2.4. Segon curs 

El primer que cal dir, és que no tots els estudiants que fan la fase inicial, segueixen amb el 
mateix grau. A més a més, es té la informació dins l’últim any d’aquells estudiants que van 
entrar fa mes de quatre anys, mentre que les dades de la fase inicial són de tots aquells 
estudiants que van entrar a partir de 2015. Es per això que en les anàlisi de segon any en 
endavant, el nombre de persones es inferior, i a més, vagi disminuint a mesura que 
avancem en els anys. 

En aquest apartat també s’ha prescindit dels estudiants amb nota mitjana inferior a 2.5 al 
segon curs, pel mateix motiu explicat al punt anterior. 
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Fig. 6.2.8. Dotplot amb les notes de segon any. 

 

 

Fig 6.2.9. Prova F d’igualtat de variàncies. 

EL valor p és de 0.074. De nou, tenim dues mostres amb variàncies iguals. 
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Si fem la prova de two sample – t, obtenim el següent. 

 

Fig. 6.2.10. Sortida de Minitab a la prova del t-test. 

En aquest cas, es veu com amb un p-valor de 0.008, acceptem la hipòtesi alternativa que 
les mitjanes son diferents. I si ens hi fixem, veiem que el grup amb més mitjana són els nois. 

6.2.5. Tercer curs 

Analitzem ara el tercer any. Comencem amb l’anàlisi de variàncies. 

 

Fig. 6.2.11. Prova d’igualtat de variàncies. 
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Com podem observar pel p-valor, no es poden suposar igualtat de variàncies. Això fa que no 
es compleixi la segona condició per tal de poder fer la prova de two-sample t per a 
comprovar la igualtat de mitjanes. Ara bé, no és que no sigui possible fer la prova sense 
assumir variàncies iguals. Quan són iguals, l’equació de la prova treballa amb una variància 
agrupada, el que fa que la resposta sigui més forta i menys propensa a cometre errors. De 
tota manera, si s’elabora sense suposar variàncies diferents, correm el risc que el possible 
error a cometre sigui més gran. Si tenim en compte que les dades, a més, venen de d’una 
mateixa font (la nota es per a tots els estudiants sobre una mateixa assignatura), aquest risc 
el podem córrer. Considerant el nombre de dades, obtindrem una resposta igualment 
robusta. 

 

Fig. 6.2.12. Sortida de Minitab a la proba d’igualtat de mitjanes. 

6.2.6. Quart curs 

Finament, per al quart any i si repetim les proves obtenim el següent. Quart any és un any 
on la meitat dels crèdits ja no son assignatures obligatòries, sinó que hi ha 18 crèdits ECTS 
d’assignatures optatives i 12 ECTS del treball de fi de grau (TFG). A més, a quart any és 
quan hi ha la possibilitat de fer l’intercanvi amb el programa Erasmus i les qualificacions que 
s’aconsegueixen les dóna la universitat destí, no l’ETSEIB. Per això no acabaria de ser una 
anàlisi conclusiva, ja que cada estudiant pot escollir quines assignatures fer, i no tenen 
perquè coincidir entre estudiants.  

De tota manera s’ha volgut representar, per veure si se’n treia alguna informació rellevant. 
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Fig. 6.2.13. Prova d’igualtat de variàncies de les mostres de quart any. 

Tenim que les dues mostres sí tenen una variància que es pot considerar igual. (p-valor de 
0.603). I si procedim a veure la possible relació de les mitjanes, obtenim el següent resultat. 

 

Fig. 6.2.14. Sortida de Minitab de la prova two-sample t per a quart. 

Amb un p-valor de 0.230 acceptem H0, i les mitjanes entre sexes si es poden considerar 
iguals.  
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6.2.7. Observacions 

Si provem de fer una recapitulació general podem destacar els següents aspectes.  

Si ben és cert que les notes de les PAU de les noies són significativament més altes que la 
dels nois, aquesta diferència es veu anul·lada en el primer any de la carrera. Semblaria lògic 
pensar que aleshores aquest seria el comportament general durant els següents anys, i així 
passa amb tercer i quart any. A segon, en canvi, sí s’observa una diferència significativa. 
Quelcom que desperta curiositat de saber-ne els motius. Així doncs, s’ha decidit anar a mirar 
amb més detall les assignatures de segon, per tal d’esbrinar quins són els factors que causin 
aquesta diferència. Aquest estudi es realitza en el punt 7. 

6.3. Estudi segons escola i zona 

Després del primer estudi que s’ha realitzat, el de analitzar les notes, tant globals com anuals, 
segons el sexe, ara s’ha decidit estudiar aquest comportament segons un altre factor 
potencialment significant. L’escola.  

Tot alumne que hem considerat per aquests estudis prové d’un institut on ha realitzat el 
batxillerat, i posteriorment les PAU. Com hem comentat amb anterioritat, s’han descartat per 
els anàlisi aquells que no han entrat amb aquesta via d’accés.  

És per tots sabut que cada escola té els seus mètodes i les seves maneres d’ensenyament. 
Per això, s’ha volgut mirar i analitzar si l’escola de la qual es prové influeix en la nota de certa 
manera o bé és indiferent. 

Si recordem les primeres anàlisi d’aquest treball (punt 5) vam observar que la relació entre la 
nota de la selectivitat i la nota de la fase inicial seguia cert linealitat. A partir d’aleshores, 
semblava com si la nota de la selectivitat passés a tenir menys pes en la predicció del 
rendiment dels estudiants  llarg dels anys. Observàvem que el millor predictor per a les notes 
d’un anys era l’any anterior.  

De tota manera, la influència de l’escola no perd la seva rellevància i per això s’ha volgut 
estudiar igualment. Per fer-ho, s’ha agrupat als estudiants en dos grup segons el tipus 
d’escola. 

Aquest tipus és la categorització que fa servir el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya [3]. En el mateix web del departament estan disponibles diferents arxius on es 
dona la informació de tots els centres educatius de Catalunya, classificant-los, entre altres, 
segons el tipus d’escola, Pública o Privada. Aquest ha estat doncs el criteri per agrupar les 
escoles dels estudiants matriculats a l’ETSEIB. 
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De la mateixa manera que hem considerat que l’escola pot ser un factor determinant, també 
ho hem considerat així amb la zona geogràfica. Separarem també per província per tal de 
poder fragmentar l’anàlisi de la manera més precisa i completa. 

A partir de les dades obtingudes, s’han creat uns arxius on s’han separat les notes mitjanes 
de cada any segons el tipus d’escola (PR per privada i PU per pública) en primer lloc i segons 
la província de l’escola (BCN – Barcelona, TGN – Tarragona, GIR – Girona, i LLD – Lleida). 

6.3.1. Tècniques emprades 

La manera ideal seria realitzant un test ANOVA Two-Way. La prova ANOVA és un conjunt 
de models estadístics que s’utilitzen per analitzar les diferències entre les mitjanes de grups. 
En la configuració ANOVA, la variància observada en una variable concreta es divideix en 
components atribuïbles a diferents fonts de variació. 

En la forma més simple, l’ANOVA dóna un test estadístic sobre si les mitjanes de diversos 
grups són iguals o no; per tant, generalitza el test t (que hem fet servir amb anterioritat) per a 
més de dos grups. 

La circumstància que ens impedeix fer el Two-Way ANOVA és que les dades no estan 
balancejades. És a dir, no existeix només un resultat per a cada combinació possible de 
factors (hi ha més d’un estudiant que vingui de escola privada de Tarragona, per exemple). 

Les opcions per tal de poder fer aquestes anàlisi són les següents. Es pot fer l’ANOVA per 
separat sense contemplar la possible interacció de factors i en cas que surti significatiu mirar 
amb un gràfic d’interaccions els possibles lligams entre els factors. 

L’altre opció és balancejar les dades. És a dir, treballar només amb la mitjana de les notes 
de tots aquells estudiants que compleixin cada combinació de factors. Amb aquest segon 
mètode correm el risc de que la robustesa de l’anàlisi no sigui la desitjada, però considerant 
que el nombre de dades és elevat, això faria reduir els intervals de confiança i per tant, 
donaria una mitjana més precisa i per tant seria relativament fiable.  

De tota manera, hem optat per fer els ANOVA d’un sol factor, i en cas de necessitar-ho, anar 
a buscar les interaccions gràficament. 

6.3.2. Proves d’accés a la universitat (PAU) 

El primer que farem es una anàlisi gràfica de les notes de selectivitat i de la fase inicial segons 
els factors que hem comentat. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Mitjana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A0ncia
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Test_estad%C3%ADstic&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Test_t&action=edit&redlink=1
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Fig. 6.3.1. Intervals de confiança de les notes de selectivitat. 

Podem observar dues coses. La primera, veiem com Barcelona té un interval de confiança 
molt més petit degut a que el nombre d’estudiants provinents d’allà és significativament 
inferior. En segon lloc es pot veure com segons el tipus d’escola, les notes poden variar una 
mica, sobretot en el cas de Tarragona. Ara bé, no podem afirmar res d’entrada així que 
anem a fer una comprovació més detallada. 

Així doncs, fent la prova per al factor província obtenim el següent resultat [Fig. 6.3.2]. 
Prèviament hem comprovat la igualtat de variàncies de la resposta entre cadascun dels 
nivells del factor “província”, obtenint un p-valor de 0.303 en la prova de Levene (test 
d’igualtat de variàncies per a factors de més de dos nivells) i acceptant la hipòtesi nul·la 
d’igualtat de variàncies. 

Les proves d’igualtat de variàncies per a tots els casos estan situats a l’Annex. 
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Fig. 6.3.2. Sortida Minitab al Test ANOVA de la provincia. 

Les hipòtesi per aquesta prova son les descrites a la Fig.6.3.2. i com observem un p-valor de 
0.195, acceptem la hipòtesi nul·la, les notes de la selectivitat son indiferents de la província. 

Anem a veure doncs, si hi existeix diferència segons l’escola. Funcionarem igual, realitzant 
un test ANOVA d’un sol factor amb dos nivells (PR o PU). De nou, amb un p-valor de 0.160, 
corroborem que tenim variàncies iguals. 

La sortida que dona el test d’ANOVA és la següent. 
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Fig. 6.3.3. Sortida Minitab al Test ANOVA d’escola. 

En aquest cas, veiem que el p-valor és inferior al nivell de significació 0.05 i podem afirmar 
que sí existeix diferència en la nota de selectivitat segons l’escola. Observem a la figura 7.26 
com aquesta nota es superior en els estudiant provinents d’escola privada. 
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Fig. 6.3.4. Intervals de confiança de la selectivitat segons l’escola. 

Com hem comentat abans, no és possible fer una anàlisi ANOVA Two-Way, ja que les 
dades no estan balancejades. És a dir, no podem avaluar la interacció entre els dos 
possibles factors. Aquesta interacció de vegades pot ser significativa. Hem optat per fer 
dues proves One-Way, però ara podem intentar esbrinar la possible interacció que hi hagi 
entre els factors amb un gràfic d’interaccions. 

 

Fig.6.3.5. Gràfica d’interaccions dels factors escola i província. 
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No resulta quelcom evident, és cert. Però encara que per a Lleida i Girona les notes estan 
pràcticament al mateix nivell. A Tarragona i Barcelona s’observa una millora quan es tracta 
d’escoles privades. Aquestes dues províncies, són les responsables de que el tipus d’escola 
esdevingui un factor rellevant en la nota de la selectivitat. 

6.3.3. Fase inicial 

Ja hem analitzat quines característiques tenen les notes de la selectivitat segons els factors 
de província i escola. Hem trobat quelcom diferent que quan s’ha estudiat segons el sexe. 
Amb el sexe, s’observava que les noies treien més nota a la selectivitat. Malgrat això, un cop 
entrada la carrera, aquestes diferències es veuen eliminades i no es poden observar 
diferències significatives entre els estudiants. 

De moment, havent estudiat segons la zona i l’escola, hem trobat que la selectivitat és 
superior la dels alumnes que provenen de l’escola privada. Hem d’estudiar ara, si aquesta 
diferència es manté durant la carrera o si per contra, es veu eliminada també. 

Amb una primera anàlisi exploratòria de les dades (Fig. 6.3.6) podem veure, que tot i els 
intervals de confiança són molt amplis i diversos, les mitjanes dels grups semblant quedar 
bastant properes. Per tal de comprovar-ho, anem a realitzar certes proves seguint el 
patronatge continu del treball. 

 

Fig. 6.3.6. Intervals de confiança de la resposta en funció dels factors. 

La variància de les mostres es pot considerar igual per a tots els factors, ja que obtenim uns 
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p-valors en la prova de Levene de 0.486 i 0.115 per a l’escola i la província respectivament. 

Els resultats del test ANOVA d’un factor per a província i escola es mostren a continuació. 

 

Fig. 6.3.7. Sortida de Minitab al test ANOVA per a l’escola. 
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Fig. 6.3.8. Sortida de Minitab al test ANOVA per a la província. 

Bé, després de fer les proves i analitzar-les, observem un p-valor per ambdós factors 
superior al nivell de significació de 0.05. Per tant, acceptem en ambdós casos la hipòtesi 
nul·la i afirmem que les mitjanes de les notes de a fase inicial no es veuen influenciades ni 
per l’escola ni per la zona d’aquesta. 

Podem veure la similitud que tenim amb el cas anterior de la discretització segons el sexe. 
La diferència que existia en les notes de la selectivitat s’han vist suprimides en el primer any 
de la carrera, tal i com succeïa segons el sexe de l’estudiant. 

Amb l’estudi segons el sexe, veiem que tampoc existien diferències durant la resta del anys. 
Hem de comprovar si això succeeix també segons l’escola o la província. 
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6.3.4. Segon curs 

El primer que farem es una anàlisi exploratòria gràfica de les notes de segon els factors que 
hem comentat. 

 

Fig. 6.3.9. Gràfic d’intervals de les notes de segon. 

Es pot veure de primera instància com la nota dels alumnes de Girona, que provenen d’una 
escola privada és inferior a la resta, però cal fer el test ANOVA per determinar si és una 
diferència significativa o no. 

A continuació es mostren els dos test d’ANOVA per a l’escola i la província. 
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Fig. 6.3.10. Sortida Minitab al test ANOVA per a l’escola. 

 

Fig. 6.3.11. Gràfic d’intervals de segon segons l’escola. 
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Fig. 6.3.12. Sortida Minitab al test ANOVA per a la província

 

Fig. 6.3.13. Gràfic d’intervals de segon en funció de la província. 

TGNLLDGIRBCN

6,2

6,1

6,0

5,9

5,8

5,7

5,6

5,5

provincia_s

se
go

n

Gráfica de intervalos de segon vs. provincia_s
95% IC para la media

La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.



Pág. 38  Memòria 

 

Mirant els resultats obtinguts, veiem que amb un p-valor de 0.033, inferior al nivell de 
significació 0.05, determinem que la nota dels estudiants a segon curs, no és indiferent de 
l’escola a la que s’ha anat. Observem que els alumnes que han assistit a l’escola privada 
tendeixen a treure menys nota. 

D’altra banda, la nota sí que resulta indiferent de la província d’aquesta. 

 

Fig. 6.3.14. Gràfica d’interaccions dels factors escola i província. 

Observant el gràfic d’interaccions, veient que Lleida, Barcelona i Tarragona, realment es 
mantenen constants, indiferentment de l’escola. És Girona, qui amb un canvi més dràstic, fa 
rebutjar la hipòtesi d’igualtat de mitjanes. 
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6.3.5. Tercer curs 

El primer que farem es una anàlisi exploratòria gràfica de les notes de tercer els factors que 
hem comentat. 

 

Fig. 6.3.15. Gràfic d’intervals per al tercer curs 

Es pot veure de primera instància com la nota dels alumnes de Girona, al igual que passava 
al segon curs, que provenen d’una escola privada és inferior a la resta, però cal fer el test 
ANOVA per determinar si és una diferència significativa o no. 

A continuació es mostren els dos test d’ANOVA per a l’escola i la província. 
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Fig. 6.3.16. Sortida Minitab al test ANOVA per a l’escola. 

 

Fig. 6.3.17. Gràfic d’intervals de tercer segons l’escola. 
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Fig. 6.3.18. Sortida Minitab al test ANOVA per a la província 

 

Fig. 6.3.19. Gràfic d’intervals de tercer segons la província. 
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Succeeix quelcom idèntic que al segon curs. Les notes no són indiferents del tipus d’escola, 
essent aquestes més baixes en els estudiants d’escoles privades. 

 

Fig. 6.3.20. Gràfic d’interaccions de tercer entre escola i província. 

Amb una ullada al gràfic d’interaccions, veiem que torna a ser la província de Girona la 
responsable d’aquesta diferència significativa entre escoles. 

6.3.6. Quart curs 

El primer que farem es una anàlisi exploratòria gràfica de les notes de quart els factors que 
hem comentat. 
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Fig. 6.3.21. Gràfic d’intervals de quart curs. 

Es pot veure de primera instància com la nota dels alumnes de Girona, seguint la tendència 
de segon i tercer, que provenen d’una escola privada és inferior a la resta, però cal fer el test 
ANOVA per determinar si és una diferència significativa o no. A continuació es mostren els 
dos test d’ANOVA per a l’escola i la província. 
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Fig. 6.3.21. Sortida Minitab al test ANOVA per a l’escola 

 

Fig. 6.3.22. Gràfic d’intervals de quart segons l’escola. 
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Fig.6.3.23. Sortida Minitab al test ANOVA per a la província 

 

Fig. 6.3.24. Gràfic d’intervals de quart segons la província. 
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Semblava seguir la tendència establerta per segon i tercer curs. A quart, però, aquestes 
petites diferències que es podien albirar gràficament no resulten ser estadísticament 
significatives. 

6.3.7. Observacions 

Per tal de resumir tota la informació donada en aquests quatre punts, es mostra la taula 
següent, on s’indica si les mitjanes són iguals (SÍ) o no (NO) segons cada factor i per a cada 
any. 

 

SELE/ANY PROVINCIA ESCOLA 
SELE SI NO 
PRIMER SI SI 
SEGON SI NO 
TERCER SI NO 
QUART SI SI 

Fig. 6.3.25. Gràfic d’intervals de tercer segons l’escola. 

Veiem que la província de l’escola mai és un factor determinant per fer que es mitjanes del 
estudiant variïn en funció de la zona de la seva escola. 

Per altra banda, l’escola sí que és clau en la selectivitat, segon curs i tercer. Podria semblar 
que el resultat balla de precisió però anem considerar amb més detall els dos casos, primer i 
quart. 

En primer lloc, i com es detalla més endavant al punt 10, primer és un any de selecció. 
L’estudiant té dos anys per aprovar totes les assignatures de la fase inicial, si no ho 
aconsegueix és desmatriculat i no pot continuar els estudis en aquell grau. A més, a primer 
any sempre hi ha estudiants que per alguna raó o altre, entren a una carrera sense ser aquella 
la que realment voldrien estudiar, esperant a poder fer un canvi més endavant o simplement 
perquè no sabien què cursar. Tot això junt, fa que hi hagi un volum d’estudiants a primer any, 
que no segueixi a segon i afegeixen molta variabilitat a les mitjanes dels estudiants de primer 
any, quan en realitat és poc rellevant perquè no continuen estudiant a partir de segon. 

En segon lloc, quart any és realment un sol quadrimestre, ja que el segon quadrimestre de 
quart consta del TFG i de un bloc optatiu. En aquest bloc l’estudiant pot escollir si fer-lo amb 
pràctiques curriculars a una empresa o cursant assignatures que ell mateix escull dins un 
ventall d’opcions. Això fa que a quart només hi hagi 5 assignatures obligatòries i aconseguint 
que aquestes diferencies no puguin arribar a ser tan clares com a segon i tercer, pel nombre 
de mostres que es disposa. 
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7. Estudi del segon curs 

Quelcom que hem vist en el punt (6.2) és que no hi existeixen diferències significatives entre 
nois i noies en cap any, amb l’excepció de segon curs. Allà, els nois treuen millor mitja. És 
evident que no serà per a totes les assignatures iguals. A segon curs hi ha 10 assignatures 
obligatòries que tot estudiant ha de cursar. No tots els nois treuen millor nota en cadascuna 
de totes aquestes assignatures, però està clar que ha d’haver-hi algunes en les quals 
despuntin. D’aquí que en els test ens hagi donat una diferència significativa dels homes vs. 
les dones. Intentem doncs, esbrinar quina és la causa d’aquesta diferència.  

Agafant les dades corresponents, s’han analitzat cadascuna de les assignatures de segon: 

Del primer quadrimestre: 

- Electromagnetisme       
- Mètodes Numèrics 
- Materials 
- Equacions Diferencials (EDO’s) 
- Informàtica  
- Mecànica  

Del segon quadrimestre: 

- Economia i Empresa (E&E) 
- Estadística 
- Dinàmica de Sistemes (DinSis) 
- Teoria de Màquines i Mecanismes (TMM) 

 

S’han realitzat per a totes les assignatures, un primera prova d’igualtat de variàncies. I 
posteriorment una prova Two-Sample t-Test d’igualtat de mitjanes, amb el criteri de la prova 
precedent. És a dir, si es podia assumir igualtat de variàncies, s’assumia. D’altra manera, no 
s’assumia igualtat de variàncies, assumint un risc d’error major. Però com, de nou, les mostres 
són molt grans, es pot assumir.  

Hipòtesi d’igualtat de variàncies 

𝐻0:  𝜎1
2 = 𝜎2

2 

𝐻1:  𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 
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Hipòtesi d’igualtat de mitjanes 

𝐻0:  𝜇1 = 𝜇2 

𝐻1:  𝜇1 ≠ 𝜇2 

En la següent taula es mostra els resultats dels test de variàncies i el de mitjanes. Amb un 9 

els test on s’accepta la hipòtesi nul·la i amb una 8 els tests on es rebutgi. 

 

Assignatura Variància Mitjana Assignatura Variància Mitjana 

Electromagnetisme 8� 8� Mecànica 8� 8�
Met. Numèrics 8� 8� E&E 9� 8�
Materials 8� 9� Estadística 8� 9�
EDO’s 9� 9� DinSis 8� 8�
Informàtica 8� 9� TMM 8� 9�

Fig. 7.1. Taula representativa dels resultats dels tests de variància i mitjana 

Totes les proves estan adjuntades a l’annex.  

Podem veure el que preveiem abans, no a totes les assignatures hi ha diferències 
significatives. De fet, només es poden apreciar diferències a les assignatures de 
Electromagnetisme, Mètodes Numèrics, Mecànica, Economia i Empresa i Dinàmica de 
Sistemes. 

No a totes treuen més nota homes que dones. Anem a comprovar quines són les que fan 
decidir, en còmput global, que a segon curs, un grup destaca per sobre de l’altre. Això, es 
pot fer directament amb una anàlisi exploratòria de les dades. Mitjançant un Interval plot, 
podrem veure les diferències entre els gèneres. 
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Fig. 7.2. Interval Plots per a les assignatures amb mitjanes diferents. 

S’observa com en tres de les cinc assignatures on es considera mitjanes diferents, treuen 
millor nota els nois. Sembla ser per això, doncs, que degut a aquestes acabi quedant en 
general tot el segon curs significativament superior. 

Com a observació extra es pot afegir que si aquestes proves es realitzen només considerant 
la nota aprovada i no fent la mitjana de aprovades i suspeses per a cada assignatura els 
resultats que s’obtenen són els següents. 

 

Assignatura Variància Mitjana Assignatura Variància Mitjana 

Electromagnetisme 9� 8� Mecànica 8� 8�
Met. Numèrics 9� 9� E&E 9� 8�
Materials 9� 9� Estadística 9� 9�
EDO’s 9� 9� DinSis 9� 9�
Informàtica 8� 8� TMM 9� 8�

Fig. 7.3. Taula representativa dels resultats dels tests de variància i mitjana considerant 
només aprovades. 
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Totes les proves estan adjuntades a l’annex. 

Si es feia l’anàlisi gràfics, s’observava que en totes les cinc assignatures amb mitjanes 
diferents, els homes destacaven més. 

De tota manera, ja que en el primer estudia de mitjanes segons els anys, s’ha fet 
considerant també notes suspeses, era convenient fer-ho igual per aquest estudi detallat del 
segon any. 
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8. Relació amb notes antigues de la carrera. 

Fins ara, hem estudiat quin és el comportament de la mitjana de notes segons diversos factors 
(sexe, escola, etc). Fins i tot hem anat a mirar ja no només les mitjanes de tot un anys, sinó 
que hem tractat d’entendre el comportament de de les notes del segons any concretament, 
separant per assignatura i sexe. 

El següent punt que volem abordar és analitzar la possible vinculació de diverses assignatures 
en el rendiment. Dit d’una altra manera, es vol aconseguir determinar aquelles assignatures 
que són bons predictors per a assignatures posteriors. 

L’objectiu principal és acabar trobant quines assignatures són les més rellevants segons la 
assignatura que es vulgui predir, i suggerir una equació que segueixi un model de regressió 
capaç de fer aquesta predicció. 

8.1. Preparació de la informació. 

Per a aquest últim apartat, es necessita que les dades estiguin presentades d’una manera 
especial. Fins ara, es treballava amb les notes mitjanes de anys, o assignatures d’un 
estudiant. Però ara necessitem tenir per a cada estudiant, la nota que ha tret en cadascuna 
de les assignatures que ha cursat, per tal de poder veure quins han estat les assignatures que 
més pes han tingut en la predicció del curs que vulguem.  

Hem de considerar diversos punts clau, abans de llençar-nos a fer proves.  

En primer lloc, els estudiants que farem servir per aquest estudi són aquells que han arribat a 
cursar la assignatura que vulguem mirar. Sembla una obvietat, però hi ha informació doncs 
d’estudiants que han entrat el 2015 a la universitat i aquells no han acabat la carrera. 

En segon lloc, les notes que s’han fet servir per al model predictiu, és la nota aprovada. És a 
dir, si un estudiant suspèn dues convocatòries i aprova a la tercera, es considera aquella 
tercera convocatòria. Pel fet que fins no estar aprovada no compta com a “assignatura 
cursada”. 

8.2. Pla d’estudis de l’ETSEIB i les seves assignatures. 

L’objectiu és entendre quin és el desenvolupament de l’estudiant durant els curs de la carrera 
així com què fa que destaqui en unes assignatures o altres.  

Per tal d’esbrinar això, volem analitzar quins són els factors principals (assignatures) que 
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realment marquen la base del coneixement de futures assignatures i que per tant esdevenen 
predictors significatius d’aquell assignatura que vulguem mirar. 

Abans de entrar en les dades, cal entendre quin és el pla d’estudi del grau i com estan 
distribuïdes les assignatures. 

 

PRIMER ANY 

Quadrimestre Tardor (Q1) ECTS Quadrimestre Primavera (Q2) ECTS 
Àlgebra Lineal 6 Geometria 6 
Càlcul 1 6 Càlcul II 6 
Mecànica Fonamental 6 Termodinàmica Fonamental 6 
Química 1 6 Química II 4,5 
Fonaments d'Informàtica 6 Expressió Gràfica 7,5 

SEGON ANY 

Quadrimestre Tardor (Q1) ECTS Quadrimestre Primavera (Q2) ECTS 
Electromagnetisme 6 Economia i Empresa 6 
Mètodes Numèrics 4,5 Estadística 6 
Materials 4,5 Dinàmica de Sistemes 4,5 
Equacions Diferencials 6 Projecte 1 3 
Informàtica 4,5 Teoria de Màquines i Mecanismes 6 
Mecànica 6 Optatives 3 

TERCER ANY 

Quadrimestre Tardor (Q1) ECTS Quadrimestre Primavera (Q2) ECTS 
Tecnologia del Medi Ambient 6 Mecànica de Fluids 6 
Termodinàmica 6 Organització i Gestió 4,5 
Electrotècnia 6 Resistència de Materials 6 
Mecànica dels Medis Continus 4,5 Projecte II 3 
Tècniques Estadístiques per la Qualitat 3 Màquines Elèctriques 6 
Tecnologia i Selecció de Materials 4,5 Optimització i Simulació 4,5 

QUART ANY 

Quadrimestre Tardor (Q1) ECTS Quadrimestre Primavera (Q2) ECTS 
Gestió de Projectes 6 Treball de Fi de Grau 12 
Electrònica 7,5 Bloc Optatiu 18 
Sistemes de Fabricació 4,5     
Termotècnia 6     
Control Automàtic 6     

Fig. 8.2.1. Taula resum del pla d’estudis. Font: ETSEIB 

Per tal de fer les matriculacions de les assignatures s’han de tenir en compte les següents 
consideracions definides segons la normativa acadèmica de graus i màsters a la UPC. 
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Aquestes normatives estan recollides en un document [3] disponible a l pàgina web de la 
UPC. 

Per garantir una progressió adequada dels estudiants, a l’hora de matricular-se de noves 
assignatures d'un curs qualsevol és necessari, com a norma general, que la matrícula també 
inclogui totes les assignatures obligatòries suspeses, no presentades o no matriculades de 
cursos anteriors que s’imparteixin en aquell període lectiu. 

En el cas de les assignatures que formen part d’un bloc curricular en què hi ha la possibilitat 
de compensació, si una assignatura està suspesa amb una nota igual o més gran que 4, 
l’estudiant pot escollir entre tornar a matricular-la o bé no fer-ho i mantenir-ne la nota, en 
l’espera del resultat de l’avaluació curricular en el moment que pertoqui. 

Els estudiants, en cap cas, no es poden tornar a matricular de les assignatures superades. 
Es considera que l’estudiant ha superat una assignatura quan en la valoració del rendiment 
ha obtingut una qualificació d’aprovat o superior. 

Amb caràcter general, haver superat el nombre mínim de crèdits de la fase inicial del pla 
d’estudis establerts pel centre (vegeu l’apartat 5.5 de la Normativa de permanència) és un 
requisit per poder formalitzar la matrícula d’assignatures obligatòries o optatives d’altres 
blocs curriculars. No obstant això, i per una sola vegada, aquesta restricció no s’aplica als 
estudiants que tenen pendent de superar fins a un màxim de 18 ECTS o 3 assignatures del 
total de crèdits de la fase inicial a l’efecte de permanència i no han esgotat el termini màxim 
per superar-la. 

El fet que una assignatura tingui prerequisits significa que hi ha una o més assignatures que 
l’estudiant ha d’haver superat prèviament per poder matricular-se’n. Una assignatura és 
corequisit d’una altra o d’unes altres si s’han de matricular simultàniament. No s’estableixen 
prerequisits i/o corequisits entre les assignatures que componen la fase inicial dels estudis. 

8.3. Tècniques emprades 

Aquest model es farà amb Minitab, mitjançant un model lineal de regressió múltiple. Aquest 

model lineal relaciona la variable dependent Y amb k variable explícites 𝑋𝑘 .  

Té la següent construcció: 

𝑦 = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑖 𝑋𝑖 + 𝜀𝑖                               Eq. 8.3.1. 

On: 
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- 𝑦 és la variable a predir 

- 𝑏0 és una constant 

- 𝑏𝑖 és el coeficient de la variable 𝑋𝑖  

- 𝜀𝑖 és l’error associat a la mesura i del valor d’ 𝑋𝑖  

Aquesta  𝜀𝑖 és la pertorbació aleatòria que recull tots aquells factors de la realitat no 
controlables o observables i que per tant, s’associen amb l’atzar. Aquesta variable és qui 

confereix al model el seu caràcter estocàstic. Es distribueix segons 𝜀𝑖~𝑁(0, 𝜎2). 

A més a més, podrem trobar l’interval de confiança1 per a la resposta mitja amb aquestes 

combinacions i l’interval de predicció2 per a una observació específica d’aquestes 
combinacions. 

1. L’interval de confiança: reporta el valor mig de la variable de sortida, donades les 
variables predictores. 

2. L’interval de predicció: reporta el rang de valors de la variables de sortida per a un cas 
particular de les variables predictores 

Hipòtesi que s’han de complir per a crear un model de regressió lineal: 

- La relació entre les variables és lineal 
- Els errors en la mesura de les variables explicatives siguin independents entre si. 
- Que tots els errors tinguin variància constant (Homocedasticitat) 
- Els errors d’una mateixa magnitud i signe diferent són equiprobables (𝐸(𝜀) = 0) 
- L’error total sigui l suma de tots els errors. 

Les hipòtesi que es plantejarà per a cada variable predictora són les següents: 

𝐻0:  𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 é𝑠 𝑛𝑢𝑙 

𝐻1:  𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑛𝑜 é𝑠 𝑛𝑢𝑙 

Dit d’una altra manera, si es compleix la hipòtesi nul·la, es descartarà la variable en qüestió 
per al model predictiu. D’altra manera, sí es tindrà en compte. Per tal de decidir si acceptar o 
rebutjar la hipòtesi nul·la, ens fixarem amb el p-valor de la variable. Si aquest es menor que 
el nivell de significació 0.05, es rebutja la hipòtesi nul·la, i aleshores la variable considerada 
és rellevant per al nostre model. 

Un altre aspecte que haurem de considerar per determinar les variables rellevants és la 
multicol·linealitat. Multicol·linealitat significa que alguns dels predictors estan correlacionats 
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amb altres predictors. 

Per determinar predictors que són altament col·lineals, es pot revisar els factors d’infació de 
variància (VIF). Si el valor del VIF<1, no hi ha multicol·linealitat. Si el valor del VIF>1, els 
predictors poden estar correlacionats. Si el valor del VIF està entre 5 i 10, el coeficient de  
regressió d’aquella variable s’estima deficientment. 

El coeficient de determinació 𝑅2 definit com 𝑅2 = 𝑉𝐸
𝑉𝑇

, essent VE i VT la variància explicada 

i la variància total respectivament. Si el totes les mostres cauen sobre la línia de regressió, 
l’ajust és perfecte i 𝑅2 = 1. En general es pot classificar la qualitat de l’ajust segons el 
coeficient 𝑅2. De tal manera que si 𝑅2 < 0.3 es considera un ajust dolent. Si 0.3 < 𝑅2 < 0.4 
és acceptable. Si 0.4 < 𝑅2 < 0.5 és un ajust considerablement bo. I finalment si 𝑅2 > 0.5 és 
un ajust bo. Sempre tenint en compte, que molt difícilment és podran obtenir ajusts amb un 
coeficient 𝑅2 superior a 0.8. 

A més, aquest coeficient és adimensional, pel que, si canviem les unitats de mesura, el 
coeficient de determinació romandrà igual.  

8.3.1. Procediment de selecció de les variables predictores regressores. 

El mètode que farem servir és el de eliminació progressiva. En una primera regressió es 
mostraran els resultats considerant totes les assignatures com a predictores. Fixant-nos-hi 
amb els p-valors corresponents, podrem veure quins són els que no son rellevants. De tot 
manera, no es poden treure tos junts ja que al existir col·linealitat entre variables, al treure 
una, el resultat de les altres pot canviar. Així doncs, es procedirà a fer iteracions, treien en 
cadascuna d’elles la variable menys significativa (major p-valor) fins obtenir totes les 
variables regressores.  

8.4. Predicció d’assignatures concretes. 

Hem vist, que tot i que existeix certa llibertat alhora de matricular-se de les assignatures, 
existeixen certes restriccions que, juntament amb el pla d’estudis, fan que la immensa majoria 
dels estudiants segueixi l’ordre esmentat a la Fig. 8.2.1. 

Així doncs, el primer any de la carrera, la fase inicial o selectiva, és l’any que assenta les 
bases del coneixement que cal per cursar la resta dels anys. L’estudiant té un període de 
dos anys per  superar tot el bloc inicial, d’altra manera no pot continuar els estudis. 

Sembla lògic pensar aleshores que algunes d’aquestes assignatures seran claus en 
determinar el rendiment de l’estudiant durant els anys, ja que els coneixements adquirits són 
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la base de la resta de les assignatures. De la mateixa manera, a mesura que es van cursant 
assignatures, no només les de la fase inicial, aquestes donen coneixement que servirà més 
endavant en assignatures futures. 

És per aquest motiu que s’ha decidit buscar quines són les assignatures del bloc inicial més 
rellevants quan es busca predir l’èxit de l’estudiant en assignatures que cursarà més endavant. 

Seguint el model descrit a l’apartat anterior, s’analitzaran les assignatures de tot el bloc inicial 
en funció de les del bloc inicial. I segons els primers resultats, es plantejarà un segon anàlisi 
incloent-hi assignatures d’altres cursos. 

8.5. Presentació del resultats 

Un cop descrita tota la metodologia i seqüencia que es farà servir, s’han realitzat les diferents 
regressions de totes les assignatures de la fase no inicial.  

Finalment, s’ha optat per agafar com a variables regressores les assignatures de la fase inicial 
i alguna més en funció de la matèria. Per exemple, en el cas de Resistència de Materials , a 
més de les assignatures de primer curs, s’han inclòs les assignatures de Mecànica, Teoria de 
Màquines i Mecanismes i Mecànica dels Media Continus ja que comparteixen similituds i 
temes comuns. 

No s’han obtingut bones regressions en totes les assignatures, pel que només s’ha decidit 
representar aquí aquelles que tenen un nivell d’ajust considerablement bo. Per tal 
d’aconseguir incrementar aquest nivell d’ajust s’han realitzat un parell d’iteracions per 
assignatura. En cadascuna de les quals, s’eliminaven de les mostres aquells valors que el 
model de regressió marcava com anòmals, ja que el seu residu (diferència de l’ajust amb el 
valor real) superior a 2 punts. Així doncs, s’aconseguia treballar d’una manera més robusta. 

En la següent taula es representen les assignatures finalment considerades amb el seu 
corresponent valor de 𝑅2. 

 

Assignatura   Assignatura   

EDO's 45,79% Resis. Materials 56,95% 
Estadística 46,98% Electrònica 49,87% 
Din. Sistemes. 54,98% Sist. Fabricació 39,28% 
MMCs 47,22% Termotècnia 40,19% 
TEQ 42,49%   

Fig. 8.5.1. Taula representativa de la qualitat de les regressions. 

𝑅2(𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑡) 𝑅2(𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑡) 
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Cal destacar diverses coses, i que seran comunes per a tots el models de regressió que es 
representaran. 

EL primer, el VIF. Tal i com s’ha definit amb anterioritat, el VIF de cada variable ha de ser 
proper a 1 per a poder considerar llur variable i es pot veure com es compleix. 

En segon lloc, els p-valor de totes les variables és inferior al nivell de significació 0.05 i per 
tant, rellevants per al nostre model. Aquelles variables que presentaren un p-valor superior a 
0.05 es van treure de l’equació de manera progressiva. 

I finalment, el valor T. Aquest valor T mesura la relació entre el coeficient i l’error estàndard 
(EE) del coeficient. Un T-valor elevat indica que l’estimació del coeficient és gran i per tant, 
suficientment precisa per ser significativament diferent de zero. Per contra, un coeficient 
prou no garanteix que el terme o variable en qüestió tingui una influencia directa amb la 
resposta. Per tant, d’aquesta manera, podrem veure quines variables considerades 
rellevants en el model de regressió tenen més influència sobre la resposta. I així poder 
treure algunes conclusions interessants. 

La taula de la Fig. 8.5.1. mostra el resultat compacte. A continuació es representen les 
sortides de Minitab al les regressions anteriorment descrites i amb alguns comentaris. 

 

Fig. 8.5.2. Sortida Minitab model de regressió EDO’s. 
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En l’assignatura d’Equacions Diferencials, les assignatures regressores són les detallades a 
la Fig. 8.5.2. I l’equació regressora la també descrita.  

Observem que les assignatures amb més influència són Càlcul 2 i Química 2. Resulta lògic 
que Càlcul 2 tingui aquesta importància, ja que comparteix molta matèria amb EDO’s. 
Aleshores, aquell que domini l’assignatura de Càlcul 2 tindrà més facilitat i per tant millor 
resultat (com a norma general) en cursar EDO’s. Química 2, per contra no comparteix 
aquestes similituds amb EDO’s, tot i així resulta interesant veure que manté aquesta 
rellevància. 

 

Fig. 8.5.3. Sortida Minitab model de regressió d’Estadística. 

En l’assignatura d’Estadística, les assignatures regressores són les detallades a la Fig. 
8.5.3. I l’equació regressora la també descrita.  

En aquest cas, no es pot destacar cap variable en front de les altres, ja que totes presenten 
valor de T similars.  
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Fig. 8.5.4. Sortida Minitab al model de regressió de Dinàmica de Sistemes. 

En l’assignatura d’Estadística, les assignatures regressores són les detallades a la Fig. 
8.5.4. I l’equació regressora la també descrita.  

Tornem a veure com només destaca d’entre totes Químic 2 com a variable regressora. De 
nou, no sembla tenir cap relació les assignatures, però els resultat que s’obtenen en elles sí 
que tenen quelcom relació. 
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Fig. 8.5.5. Sortida Minitab al model de regressió de Mecànica dels Medis continus. 

En l’assignatura de Mecànica dels Medis Continus, les assignatures regressores són les 
detallades a la Fig. 8.5.5. I l’equació regressora la també descrita.  

 

Fig. 8.5.6. Sortida Minitab al model de regressió de Tècniques Estadístiques per la Qualitat. 
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En l’assignatura de Tècniques Estadístiques per a la qualitat, les assignatures regressores 
són les detallades a la Fig. 8.5.6. I l’equació regressora la també descrita.  

En aquest cas es veu quelcom molt interessant. La assignatura amb més influència de totes, 
i per molt, és Estadística, amb un valor T de 20.99. A estadística s’ensenya tota la base 
estadística a partir de la qual es poden fer els estudis que s’ensenyen a TEQ. Aquesta 
relació que podia semblar obvia de primeres, es ratifica amb els nombres obtinguts amb 
aquestes anàlisi. 

 

 

Fig. 8.5.7. Sortida Minitab al model de regressió de Resistència de Materials. 

En l’assignatura de Resistència de Materials, les assignatures regressores són les 
detallades a la Fig. 8.5.7. I l’equació regressora la també descrita. 

Aquest és un gran exemple de com, no només les assignatures de primer any són les 
predictores el teu futur acadèmic, sinó també tot allò que vagis cursant any rere any.  

Per aquesta assignatura, les més influents són Mecànica Fonamental i Mecànica dels Medis 
Continus amb valors de T de 11.43 i 11.40 respectivament. De nou, aquestes mantenen 
certa relació en quant a la temàtica i per aquest motiu acaben essent importants. 
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. 

Fig. 8.5.8. Sortida Minitab al model de regressió d’Electrònica. 

En l’assignatura d’Electrònica, les assignatures regressores són les detallades a la Fig. 
8.5.8. I l’equació regressora la també descrita. 

En aquest cas, no es pot destacar cap variable en front de les altres, ja que totes presenten 
valor de T similars. 
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Fig. 8.5.9. Sortida Minitab al model de regressió de Fabricació. 

En l’assignatura de Fabricació, les assignatures regressores són les detallades a la Fig. 
8.5.9. I l’equació regressora la també descrita. 

En aquest cas, no es pot destacar cap variable en front de les altres, ja que totes presenten 
valor de T similars. 
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Fig. 8.5.10. Sortida Minitab al model de regressió de Termotècnia. 

En l’assignatura de Termotècnia, les assignatures regressores són les detallades a la Fig. 
8.5.10. I l’equació regressora la també descrita. 

En aquest cas, tonem a tenir quelcom similar al cas de TEQ. En aquest cas, Termodinàmica 
juga un paper molt més rellevant que qualsevol del altres factors. De nou, en aquella 
signatura es dóna tota la base de contingut a partir de la qual es pot desenvolupar més a 
fons la matèria en l’assignatura de Termotècnia. 

8.6. Observacions 

Dins aquest últim punt, s’ha determinat les equacions de regressió, considerant les 
assignatures de primer any i alguna que pogués mantenir certa relació. És evident  que aquest 
ajut no és perfecte, com es pot observar amb els valors de la R-ajustada. La predicció que es 
pugui fer amb aquestes equacions no és garantia que al final acabi succeint perquè interfereix 
quelcom més important encara: e factor humà. Al cap i a la fi, qui cursa les assignatures i qui 
fa els exàmens son estudiants i cada persona és diferent.  

Si ben és cert que no es pot garantir l’èxit de les prediccions, aquestes venen justificades per 
un històric de dades. Les conclusions que s’han tret difícilment podrien haver estat tretes 
sense una anàlisi exhaustiva de les dades i que gràcies a aquesta es poden obtenir les 
equacions que hem obtingut, amb bon nivell d’ajust.  



Anàlisi i predicció de les qualificacions dels estudiants al grau universitari Pág. 65 

 

9. Futurs estudis 

Fins aquí arriben els nostres estudis. Malgrat tot, aquestes no són les úniques vies 
d’exploració amb aquestes dades. Els resultats d’aquest treball deixen la porta oberta a 
possibles treballs i estudis futurs, seguint la dinàmica del mateix. 

Un primer plantejament que resulta evident seguint la dinàmica d’aquest treball és l’estudi dels 
estudiants i les seves notes en el màster. L’ETSEIB ofereix diferents tipus de màster, i 
cadascun d’ells té les seves especialitats i particularitats. Per això pot resultar interessant 
conèixer més a fons el comportament del estudiants en cadascun d’ells. 

Aquesta altra idea es va considerar per aquest treball, però no s’ha pogut dur a terme per la 
falta de recursos. Es tracta de la comparació amb alumnes d’intercanvi. Tant d’alumnes que 
marxen com d’alumnes que venen. Si ben és cert que en el grau només el període d’intercanvi 
disponible és un quadrimestre de quart curs, en el màster hi ha moltes més opcions: dobles 
titulacions, màsters complets, etc. A més a més d’aquells estudiants que venen a cursar el 
màster a l’ETSEIB de manera íntegra. Pot resultar interessant analitzar el seu comportament 
i les diferències que puguin haver-hi entre els diferents grups. 

El tercer estudi que ampliaria aquest mateix treball és l’estudi de les notes segons altres 
factors discrets; com per exemple: l’horari de classe que s’assisteix (matí o tarda), el calendari 
d’exàmens (afecta la distribució de de les assignatures durant l’època d’exàmens?) o inclús 
segons el professor que imparteix classe a cada grup. 

Per últim, afegir que seria curiós comparar el rendiment dels estudiants de grau amb els de 
llicenciatura (que seguien el al anterior al Bolònia). 

Aquesta és una petita recopilació del ventall d’alternatives i opcions que s’obren, amb la 
realització d’aquest treball, per a futurs estudis i treballs. 
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Conclusions 

Aquest treball s’ha presentat i enfocat amb la intenció de donar resposta a diverses preguntes 
que s’han plantejat en relació al grau d’ Enginyeria en Tecnologies Industrials impartit a 
l’ETSEIB; més concretament al comportament dels estudiants durant els anys. 

S’ha pogut observar que cada assignatura i any la carrera esdevé un model educatiu per a 
assignatures i cursos que es faran posteriorment. Es determina que la relació de les notes 
d’un any amb les de l’any anterior és significativament alta, al voltant d’un 70%. En canvi, la 
relació que poden tenir els diferents anys, amb la nota d’accés a la universitat és molt més 
pobre, al voltant d’un 50%. El que fa pensar si les PAU realment són un bon i ajustat mètode 
de selecció d’estudiants quan només la meitat dels estudiants segueix amb la tendència  
escolar mentre que el primer any de la carrera ja mostra un tendència  que es segueix més 
estrictament. 

S’ha observat que no s’entenen diferències segons sexe en cap any excepte en segon. Que 
s’observa certes assignatures on els nois acostumen a treure més nota que les noies; 
concretament Mecànica, Electromagnetisme i Economia i Empresa. Mentre que les noies 
només treuen més nota en dues d’aquest ant; Mètodes Numèrics i Dinàmica de Sistemes. 

Pel que fa a la distinció entre escoles i zones. La primera afirmació que podem fer és que els 
nois que provenen d’escoles privades tenen unes notes de PAU significativament majors; però 
aquesta diferència no s’observa durant la carrera, tot el contrari, són els alumnes que venen 
d’escola pública qui treuen millor nota en segon i tercer curs. Més concretament, la província 
que determina aquesta diferència és Girona; la seva diferència abrupta entre tipus d’escoles 
en quant a rendiment és clau per la obtenció dels resultats. 

Això es pot relacionar amb el punt primer, on veiem que la selectivitat no és un bon predictor 
ni un bon criteri de simulació per a les notes durant els cursos. Veient que els alumnes d’escola 
privada, que entren amb millor nota, no són tant exitosos com els qui entren provinent d’escola 
pública. 

Per últim, en relació a l’estudi de predicció de certes assignatures; s’ha pogut veure com, tot i 
que no per totes, les assignatures tenen dins el seu model predictor aquelles que s’han cursat 
amb anterioritat, destacant per sobre de totes, les que comparteixen temàtica o matèria. 

Una bona manera, i potser més eficaç de trobar una predicció general de notes és no fixar-se 
amb el comportament general de tots l’històric d’estudiants, sinó en aquells que tenen un 
comportament semblant. És a dir, fixar-se en els estudiants que han tret notes similars en la 
fase inicial per determinar, basant-se en els seus resultats, el resultat del cas a predir. 



Pág. 68  Memòria 

 

Agraïments 

En aquest apartat m’agradaria donar les gràcies a un grup de persones i entitats que sense 
elles no es podria haver dut a terme aquest treball. 

El primer agraïment va destinat al departament de Ciències de la Computació, i més 
concretament al professor Lluís Solano, qui m’han facilitat i deixat utilitzar les dades i la 
informació necessària per a la realització de les proves i estudis. 

En segon lloc, a la Universitat Politècnica de Catalunya i la facultat d’Enginyeria Industrial 
ETSEIB, per disposar de les llicències per als seus estudiant de programes com Minitab, eina 
clau per la realització del treball. 

I finalment, agrair al professor i director d’aquest treball de fi de grau Ramon Salvador, qui 
m’ha donat suport durant tota l’etapa d’elaboració en tots els aspectes possibles. 
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Bibliografia 

Referències bibliogràfiques 

Únicament han de figurar en aquest apartat aquelles referències bibliogràfiques que hagin estat citades al llarg del 
TFG/TFM, la resta es posarà a l’apartat d’altres referències bibliogràfiques.  És una pràctica recomanable anar 
confeccionant la bibliografia alhora que es va elaborant la documentació del TFG/TFM, i es van realitzant cites a 
aquestes referències. 

Les entrades o els elements de la llista de referències han de donar-se segons l’esquema general: Autor/Títol/Dades 
de la publicació (respectar la cursiva al títol).  Per facilitar les cites al llarg del text una possibilitat és numerar els 
paràgrafs tal com es fa als exemples següents. 

Exemples de llibres, articles, catàlegs, material informàtic i material obtingut a la xarxa: 

[1] THE INTERNET AND HIGHER EDUCATION: Using institutional data to predict student 
course selections in higher education,  Vol. 29; Abril 2016, pg. 49-62. 

[2] GENERALITAT DE CATALUNYA. CONSELL INTERUNIVERSITARI. Notes d’accés a 
la universitat dels darrers anys per a grau. [Arxiu PDF]. 

[3] GENERALITAT DE CATLUNYA. DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT: Tots els centres 
educatius de Catalunya. [Arxiu de dades . csv] *suport tipus informàtic. 

[4] UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. Aprovació de la normativa acadèmica 
dels estudis de grau i màster. Barcelona, 2016. 

Altres referències bibliogràfiques i programes emprats. 

MINITAB STATISTICAL SOFTWARE. Programa Minitab d’anàlisi estadística i teoria. Versió 
2017. 

EXCEL.  MICROSOFT OFFICE. Programa per a la gestió de les bases de dades. Versió 2013. 
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ANNEX 

Test igualtat de variàncies per escola i zona 

 

 

 

TGN

LLD

GIR

BCN

1,151,101,051,000,950,900,85

Valor p 0,356

Valor p 0,303

Comparaciones múltiples

Prueba de Levene

pr
ov

in
ci

a

Prueba de varianzas iguales: selectivitat vs. provincia
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0,05

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.

PU

PR

0,940,930,920,910,900,890,880,870,860,85

Valor p 0,203

Valor p 0,160

Comparaciones múltiples

Prueba de Levene

es
co

la

Prueba de varianzas iguales: selectivitat vs. escola
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0,05

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.
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TGN

LLD

GIR

BCN

1,51,41,31,21,1

Valor p 0,314

Valor p 0,115

Comparaciones múltiples

Prueba de Levene

pr
ov

in
ci

a_
p

Prueba de varianzas iguales: primer vs. provincia_p
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0,05

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.

PU

PR

1,2501,2251,2001,1751,150

Valor p 0,862

Valor p 0,486

Comparaciones múltiples

Prueba de Levene

es
co

la
_p

Prueba de varianzas iguales: primer vs. escola_p
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0,05

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.
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TGN

LLD

GIR

BCN

1,51,41,31,21,11,00,90,8

Valor p 0,090

Valor p 0,052

Comparaciones múltiples

Prueba de Levene

pr
ov

in
ci

a_
s

Prueba de varianzas iguales: segon vs. provincia_s
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0,05

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.

PU

PR

1,1751,1501,1251,1001,0751,050

Valor p 0,611

Valor p 0,411

Comparaciones múltiples

Prueba de Levene

es
co

la
_s

Prueba de varianzas iguales: segon vs. escola_s
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0,05

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.
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PU

PR

1,0251,0000,9750,9500,9250,9000,8750,850

Valor p 0,289

Valor p 0,380

Comparaciones múltiples

Prueba de Levene

es
co

la
_t

Prueba de varianzas iguales: tercer vs. escola_t
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0,05

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.

TGN

LLD

GIR

BCN

1,21,11,00,90,8

Valor p 0,940

Valor p 0,813

Comparaciones múltiples

Prueba de Levene

pr
ov

in
ci

a_
t

Prueba de varianzas iguales: tercer vs. provincia_t
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0,05

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.
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TGN

LLD

GIR

BCN

1,51,41,31,21,11,00,90,80,70,6

Valor p 0,739

Valor p 0,649

Comparaciones múltiples

Prueba de Levene

pr
ov

in
ci

a_
q

Prueba de varianzas iguales: quart vs. provincia_q
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0,05

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.

PU

PR

1,151,101,051,000,950,90

Valor p 0,100

Valor p 0,030

Comparaciones múltiples

Prueba de Levene

es
co

la
_q

Prueba de varianzas iguales: quart vs. escola_q
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0,05

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.
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Tests d’igualtat de variàncies i de mitjanes de segon curs. 

 

 

 

 

H

D

1,81,71,61,5

SE
XE

95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

H

D

1086420

SE
XE

ElectroMag

Test Statistic 0,78
P-Value 0,000

Test Statistic 11,06
P-Value 0,001

F-Test

Levene's Test

Test for Equal Variances for ElectroMag

H

D

1,81,71,61,51,41,3

SE
XE

_1

95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

H

D

1086420

SE
XE

_1

Mètodes Numèrics

Test Statistic 0,63
P-Value 0,000

Test Statistic 9,31
P-Value 0,002

F-Test

Levene's Test

Test for Equal Variances for Mètodes Numèrics
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H

D

2,22,12,01,91,8

SE
XE

_4

95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

H

D

1086420

SE
XE

_4

Informàtica

Test Statistic 0,81
P-Value 0,003

Test Statistic 5,64
P-Value 0,018

F-Test

Levene's Test

Test for Equal Variances for Informàtica

H

D

2,01,91,81,71,6

SE
XE

_5

95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

H

D

1086420

SE
XE

_5

Mecànica

Test Statistic 0,77
P-Value 0,000

Test Statistic 5,00
P-Value 0,025

F-Test

Levene's Test

Test for Equal Variances for Mecànica
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H

D

1,351,301,251,201,15

SE
XE

_6

95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

H

D

1086420

SE
XE

_6

E&E

Test Statistic 0,98
P-Value 0,833

Test Statistic 0,11
P-Value 0,742

F-Test

Levene's Test

Test for Equal Variances for E&E

H

D

1,51,41,31,21,1

SE
XE

_7

95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

H

D

1086420

SE
XE

_7

Estadítica

Test Statistic 0,71
P-Value 0,000

Test Statistic 3,88
P-Value 0,049

F-Test

Levene's Test

Test for Equal Variances for Estadítica
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H

D

1,81,71,61,51,41,3

SE
XE

_8

95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

H

D

1086420

SE
XE

_8

DinSis

Test Statistic 0,64
P-Value 0,000

Test Statistic 10,47
P-Value 0,001

F-Test

Levene's Test

Test for Equal Variances for DinSis

H

D

2,001,951,901,851,801,751,70

SE
XE

_9

95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

H

D

1086420

SE
XE

_9

TMM

Test Statistic 0,85
P-Value 0,003

Test Statistic 3,91
P-Value 0,048

F-Test

Levene's Test

Test for Equal Variances for TMM
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H

D

1,651,601,551,501,451,401,351,30

SE
XE

_2

95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

H

D

1086420

SE
XE

_2

Materias

Test Statistic 0,81
P-Value 0,004

Test Statistic 3,59
P-Value 0,058

F-Test

Levene's Test

Test for Equal Variances for Materials

H

D

1,801,751,701,651,601,55

SE
XE

_3

95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

H

D

1086420

SE
XE

_3

EDOs

Test Statistic 0,91
P-Value 0,187

Test Statistic 0,32
P-Value 0,570

F-Test

Levene's Test

Test for Equal Variances for EDOs
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Test d’igualtat de mitjanes per a Teoria de Màquines i Mecanismes 

 

Test d’igualtat de mitjanes per a Dinàmica de Sistemes 

 

Test d’igualtat de mitjanes per a Estadística 
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Test d’igualtat de mitjanes per a Economia i Empresa. 

 

Test d’igualtat de mitjanes per a Mecànica 

 

Test d’igualtat de mitjanes per a Informàtica 
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Test d’igualtat de mitjanes per a Equacions Diferencials 

 

Test d’igualtat de mitjanes per a Materials 

 

Test d’igualtat de mitjanes per a Mètodes Numèrics
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Test d’igualtat de mitjanes per a Electromagnetisme 

 

Annex proves igualtat de variàncies i mitjanes apartat segon curs (aprovades) 

Igualtat de variàncies 

 

 

H

D

1,201,151,101,05

SE
XE

_1

95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

H

D

1098765

SE
XE

_1

DinSis

Test Statistic 1,00
P-Value 0,984

Test Statistic 0,20
P-Value 0,658

F-Test

Levene's Test

Test for Equal Variances for DinSis

H

D

1,2251,2001,1751,1501,1251,1001,0751,050

SE
XE

95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

H

D

1098765

SE
XE

TMM

Test Statistic 0,90
P-Value 0,079

Test Statistic 4,39
P-Value 0,036

F-Test

Levene's Test

Test for Equal Variances for TMM

H

D

1,101,051,000,950,90

SE
XE

_2

95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

H

D

1098765

SE
XE

_2

Estadítica

Test Statistic 0,89
P-Value 0,157

Test Statistic 1,23
P-Value 0,267

F-Test

Levene's Test

Test for Equal Variances for Estadítica

H

D

1,0000,9750,9500,9250,9000,8750,850

SE
XE

_3

95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

H

D

1098765

SE
XE

_3

E&E

Test Statistic 0,94
P-Value 0,450

Test Statistic 1,10
P-Value 0,294

F-Test

Levene's Test

Test for Equal Variances for E&E
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H

D

1,000,950,900,850,800,750,70

SE
XE

_4

95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

H

D

1098765

SE
XE

_4

Mecànica

Test Statistic 0,65
P-Value 0,000

Test Statistic 12,88
P-Value 0,000

F-Test

Levene's Test

Test for Equal Variances for Mecànica

H

D

1,401,351,301,251,201,151,10

SE
XE

_5

95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

H

D

1098765

SE
XE

_5

Informàtica

Test Statistic 0,82
P-Value 0,015

Test Statistic 6,53
P-Value 0,011

F-Test

Levene's Test

Test for Equal Variances for Informàtica

H

D

1,151,101,051,000,95

SE
XE

_8

95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

H

D

1098765

SE
XE

_8

Mètodes Numèrics

Test Statistic 0,96
P-Value 0,595

Test Statistic 0,04
P-Value 0,846

F-Test

Levene's Test

Test for Equal Variances for Mètodes Numèrics

H

D

0,920,900,880,860,840,820,800,78

SE
XE

_7

95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

H

D

98765

SE
XE

_7

Materias

Test Statistic 1,03
P-Value 0,693

Test Statistic 0,12
P-Value 0,725

F-Test

Levene's Test

Test for Equal Variances for Materias

H

D

1,051,000,950,900,85

SE
XE

_6

95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

H

D

1098765

SE
XE

_6

EDOs

Test Statistic 0,90
P-Value 0,174

Test Statistic 0,05
P-Value 0,831

F-Test

Levene's Test

Test for Equal Variances for EDOs

H

D

1,000,950,900,850,80

SE
XE

_9

95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

H

D

1098765

SE
XE

_9

ElectroMag

Test Statistic 0,85
P-Value 0,056

Test Statistic 3,40
P-Value 0,065

F-Test

Levene's Test

Test for Equal Variances for ElectroMag
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Igualtat de mitjanes 

 

Test d’igualtat de mitjanes per a Teoria de Màquines i Mecanismes.  

 

Test d’igualtat de mitjanes per a Dinàmica de Sistemes 

 

Test d’igualtat de mitjanes per a Estadística. 
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Test d’igualtat de mitjanes per a Economia i Empresa 

 

Test d’igualtat de mitjanes per a Mecànica 

 

Test d’igualtat de mitjanes per a Informàtica 
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Test d’igualtat de mitjanes per a Equacions Diferencials 

 

Test d’igualtat de mitjanes per a Materials 

 

 Test d’igualtat de mitjanes per a Mètodes Numèrics 
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Test d’igualtat de mitjanes per a Electromagnetisme 

Gràfics de comparació de mitjanes 

  

  

HD

6,1

6,0

5,9

5,8

5,7

SEXE_9

El
ec

tr
oM

ag

Gráfica de intervalos de ElectroMag
95% IC para la media

Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos.

HD

6,8

6,7

6,6

6,5

6,4

SEXE_5

In
fo

rm
àt

ic
a

Gráfica de intervalos de Informàtica
95% IC para la media

Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos.

HD

5,8

5,7

5,6

5,5

5,4

SEXE_4

M
ec

àn
ic

a

Gráfica de intervalos de Mecànica
95% IC para la media

Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos.

HD

6,5

6,4

6,3

6,2

6,1

SEXE_3

E&
E

Gráfica de intervalos de E&E
95% IC para la media

Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos.
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HD

6,60

6,55

6,50

6,45

6,40

6,35

SEXE_1

D
in

Si
s

Gráfica de intervalos de DinSis
95% IC para la media

Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos.


