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Resum 

S’ha creat un servidor local que, a través de la xarxa, genera un navegador web en el que 

els usuaris poden enviar i rebre informació sobre les dades dels alumnes de l’ETSEIB. 

Els usuaris poden escollir unes caselles per tal de filtrar per escola i assignatura. Un cop 

escollits els filtres es poden clickar uns botons que generaran un gràfic concret del que es 

poden treure conclusions a nivell escolar. 

Per fer aquests gràfics, s’han creat unes funcions programades amb Python que 

estructuren les dades amb els filtres corresponents. Aquestes funcions utilitzen Pandas, 

que és una llibreria de Python que facilita les modificacions de conjunt de dades i taules. 

A través de la interfície, els usuaris poden analitzar el rendiment i el comportament de les 

escoles amb gràfics i taules interactives. 
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1. Introducció 

1.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte és fer un anàlisi de les dades dels alumnes de l’ETSEIB i estructurar 

el conjunt de dades. Amb tal finalitat, es vol aprendre a utilitzar eines que faciliten el 

tractament de les dades amb llibreries de Python com Pandas i es vol analitzar el rendiment 

dels alumnes des de 2010 en funció de: 

- Escola de procedència 
- Gènere 
- Assignatures 
- Número de convocatòries 

 
Es volen estructurar les dades de tal forma que puguem fer gràfiques i taules interactives 

de manera senzilla i que aquestes es puguin visualitzar mitjançant la creació d’una 

interfície. 

1.2. Abast del projecte 

S’ha creat una sèrie de programes executables que generen un servidor local en el que els 

usuaris podran consultar i enviar peticions a través d’un navegador web. Aquest navegador 

web conté algunes escoles de procedència dels alumnes i les assignatures de primer. 

Mitjançant uns botons en el navegador i segons les peticions dels usuaris, s’actualitzarà la 

web i es mostraran uns gràfics generats amb unes plantilles html i dels que les dades 

provenen de funcions programades amb Python. 
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2. Teoria 

En aquest apartat s’explicaran alguns conceptes necessaris per entendre el funcionament 

de la manipulació de les dades. 

S’entén manipulació de les dades com el tractament mitjançant comandes informàtiques 

per tal de reduir, ampliar o modificar les taules amb dades i així aconseguir l’estructuració 

de les dades tal i com es desitja. 

2.1. Tipus de variables estadístiques 

Una variable estadística fa referència a una característica o qualitat que pot prendre 

diferents valors que es caracteritzen perquè són mesurables. 

Els tipus de variables estadístiques es divideixen segons les característiques que les 

defineixen, entre elles les més destacables són les variables qualitatives i quantitatives.  

 

Fig.  2.1.1   Esquema dels tipus de variables estadístiques 
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Variable categòrica o qualitativa: 

Les variables categòriques són aquelles en les que les seves característiques o qualitats no 

poden ser calculades amb números si no amb paraules. 

Aquest tipus de variable es divideix en els següents: 

 Categòrica nominal: Aquelles variables que no segueixen cap ordre en específic. 

Per exemple: Assignatures (Càlcul, Mecànica). 

 Categòrica ordinal: Aquelles que segueixen un ordre o una jerarquia.  

Per exemple: Quadrimestre (1, 2)  

 Categòrica binaria: En aquest la variable només pot prendre dos valors. 

Per exemple: Aprovat (si o no), sexe (home, dona). 

Variable numèrica o quantitativa: 

Les variables numèrica son aquelles variables en les que les seves característiques o 

qualitats sí que es poden expressar mitjançant números. 

Aquest tipus de variable es divideix en els següents: 

 Numèrica discreta: Aquelles variables que utilitzen valors enters i no finits. 

Per exemple: Any cursat (2011, 2012) 

 Numèrica continua:  Aquelles variables que utilitzen valors finits i objectius. 

Per exemple: Nota final (5.61, 4.67) 

2.2. Clau primària 

Es diu clau primària (primary key) a una variable o una combinació de variables que 

identifica de forma única a cada fila d’una taula. Per tant, una clau primària compren 

d’aquesta forma una columna o un conjunt d’elles. No pot haver dos files en una taula que 

continguin les mateixes claus primàries ja que són úniques. 

En el nostre conjunt de dades, per a la taula d’informació personal la clau primària es 

solament la variable CODEX, que fa referència a una persona única. En canvi per a la taula 

de les notes a la carrera, el nostre conjunt de claus primàries serien les variables persona, 

assignatura, curs, quadrimestre i aprovat. 
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2.3. Unió de taules (joins) 

Hi ha quatre tipus bàsics d’unions/combinacions de taules: interior (inner), esquerre (left), 

dreta (right) i completa (full). La manera més fàcil i intuïtiva d’explicar les diferències entre 

aquest quatre tipus és mitjançant un diagrama de boles que mostra totes les relacions 

lògiques possibles entre els conjunts de dades. 

 

Fig. 2.3.1    Diagrama de Venn explicatiu dels tipus de joins. 

En el nostre cas tenim dos conjunts de dades, el de la informació personal de cada alumne 

i l’altre amb les notes que va traient a la carrera. Si es volen ajuntar per obtenir una nova 

taula amb informació dels dos conjunts s’ha d’escollir un tipus d’unió considerant la 

informació que volem.  Més endavant s’explicarà quina forma d’unió s’ha escollit per tal 

d’obtenir la nostra taula final. 

2.4. Agrupació per variables (groupby) 

La funció principal del groupby és la d’organitzar dades idèntiques en grups amb l’ajut 

d’algunes funcions. Si una columna determinada té els mateixos valors en diferents files, 

s’organitzaran en un mateix grup. Amb això, aconseguim reduir la informació i agrupar-la 

per les variables que ens interessa i poder filtrar-les més fàcilment. 

Amb Pandas, la llibreria de Python que utilitzem, la comanda per fer joins es diu merge i se 

li ha d’indicar quin tipus de join es vol aconseguir. 
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2.5. Transposar taules (pivot) 

Per tal de fer gràfics o taules desitjades, molts cops necessitem transposar o ordenar de 

forma diferent les nostres dades en relació a les columnes i files. Amb l’eina pivot podem 

aconseguir fer els canvis dimensionals en la taula tal i com desitgem.  

 

Fig. 2.5.1   Exemple de pivotació d’una taula. 
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3. Anàlisi d’exploració 

Disposem de tres taules amb informació relacionada amb els estudiants de l’escola.  

Hi ha una taula amb informació personal dels alumnes, una amb les notes de les 

assignatures de la fase inicial i l’altre amb les notes de les assignatures que no són de la 

fase inicial.  

Es vol estudiar totes les variables de cadascuna de les tres taules  per tal de entendre la 

magnitud i la distribució de la informació de la que disposem.  

3.1. Taula amb la informació personal del estudiant 

3.1.1. CODEX 

És la clau primària de la taula i fa referència al codi d’expedient de l’alumne. Aquest codi es 

únic per a cada alumne. Aquesta taula té 4109 files, és a dir que conté informació sobre 

4109 alumnes. 

Tipus de variable: Categòrica nominal. Tot i ser un número fa referència a un codi de 

persona sense cap tipus d’ordre. 

3.1.2. SEX 

Fa referència al gènere de l’alumne. 

Tipus de variable: Categòrica binaria. Pot prendre dos valors: home o dona. 

 

Gràfic. 3.1.2.1  Número total de persones classificades per gènere. 
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3.1.3. CPF 

Fa referència al codi postal familiar, és a dir del domicili de l’alumne. 

Tipus de variable: Categòrica nominal. Tot i ser un número fa referència al codi del districte 

familiar i sense cap tipus d’ordre. 

 

Taula. 3.1.3.1 Top 10 de districtes familiar amb més persones. 

3.1.4. ANY 

Fa referència a l’any en el que es va fer la selectivitat, és a dir l’any d’inscripció dels 

alumnes. 

Tipus de variable: Numèrica discreta. Es tracten de números enters i no finits. 

 

Gràfic 3.1.4.1 Número total de persones que van fer la prova de selectivitat per any. 
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3.1.5. SELE 

Fa referència a la nota que s’ha tret a la prova de selectivitat. 

Tipus de variable: Numèrica continua. Es tracta de números no enters i acotats entre 0 i 10.  

 

Gràfic 3.1.5.1 Histograma amb les notes de la prova de selectivitat. 

3.1.6. CPE 

Fa referència a les escoles de procedència dels alumnes, és a dir, on van curar el 

batxillerat. 

Tipus de variable: Categòrica nominal. Es tracta d’una variable amb valors condicionats 

pels noms d’escoles sense cap ordre.  

 

Taula 3.1.6.1 Top 10 d’escoles amb més persones matriculades. 
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3.2. Taula amb la informació de la fase inicial + fase no inicial 

La taula amb la fase inicial té 57536 files i la de la fase no inicial 91739 files. 

3.2.1. CODEX 

És la clau primària de la taula i fa referència al codi d’expedient de l’alumne. Aquest codi es 

únic per a cada alumne. 

Tipus de variable: Categòrica nominal. Tot i ser un número fa referència a un codi de 

persona sense cap tipus d’ordre.  

 

Taula 3.2.1.1  Top 10 persones amb més assignatures matriculades de la fase inicial. 

 

Taula 3.2.1.2  Top 10 persones amb més assignatures matriculades de la fase no inicial. 
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3.2.2. CODASS 

Fa referència al codi de les assignatures de la carrera. 

Tipus de variable: Categòrica nominal. Es tracta de diferents noms d’assignatura i no tenen 

cap tipus d’ordre. 

 

Taula 3.2.2.1 Top 10 d’assignatures amb més persones de la fase inicial. 

  

Taula 3.2.2.2  Top 10 d’assignatures amb més persones de la fase no inicial 

El top 3 d’assignatures amb més convocatòries sembla indicar les assignatures amb un 

percentatge de suspesos superior, és a dir, les assignatures que més es suspenen. 
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Per tal comprovarem si es cert: 

Percentatge de suspesos de les assignatures: 

 

Taula 3.2.2.3  Top 10 assignatures de la fase inicial amb major percentatge de suspesos. 

 

Taula 3.2.2.4  Top 10 assignatures de la fase no inicial amb major percentatge de suspesos. 

Veiem que en el top 10 de convocatòries i el top 10 % de suspesos no segueixen el mateix 

ordre. Això es degut a que hi ha alumnes que es matriculen en assignatures i mai les 

arriben a aprovar, és a dir que marxen de la carrera o continuen fent-la. 
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Per tant, anem a comprovar quin és el percentatge de gent que un cop matriculat en una 

assignatura no la acaba aprovant: 

 

Taula 3.2.2.5  Top 10 assignatures de la fase inicial amb major abandonament. 

 

Taula 3.2.2.6  Top 10 assignatures de la fase no inicial amb major abandonament. 

3.2.3. CRED 

Fa referència al número de crèdits que tenen cadascuna de les assignatures. 

Tipus de variable: Categòrica ordinal. Només pot prendre tres valors ordenats 

jeràrquicament.  

 

Gràfic 3.2.3.1 Número d’assignatures de la fase inicial classificades per crèdits. 
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Gràfic 3.2.3.1 Número d’assignatures de la fase no inicial classificades per crèdits. 

3.2.4. CURS 

Fa referència al any en el que es cursen les assignatures corresponents. 

Tipus de variable: Numèrica discreta. Es tracten de números enters i no finits. 

 

Gràfic 3.2.4.1 Número de persones matriculades a la fase inicial per any. 
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Gràfic 3.2.4.2 Número de persones matriculades a la fase no inicial per any. 

S’observa que tenim la meitat de dades del 2018, això implica que nomes tenim un 

quadrimestre d’aquell any.  

També s’observa que a 2010 no hi ha cap estudiant ja que és el inici del grau. A 2011 i 

2012 hi ha pocs alumnes perquè són únicament els que han aprovat tot a la primera. 

3.2.5. Q 

Fa referència al quadrimestre en que es cursa l’assignatura corresponent. 

Tipus de variable: Categòrica ordinal. Pot prendre valors 1 o 2 i té un ordre temporal. 

 

Gràfic 3.2.5.1 Número de persones matriculades a la fase inicial per quadrimestre. 
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Gràfic 3.2.5.2 Número de persones matriculades a la fase no inicial per quadrimestre. 

S’observa que hi ha més assignatures cursades al quadrimestre 1. Això es degut a que del 

2018 només tenim dades del primer quadrimestre. 

3.2.6. APR 

Fa referència a si l’assignatura ha sigut aprovada o no en aquella convocatòria en concret. 

Tipus de variable: Categòrica binaria. Només pot prendre dos valors: sí o no. 

 

Gràfic 3.2.6.1 Número de persones de la fase no inicial que han aprovat o no. 
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Gràfic 3.2.6.1 Número de persones de la fase inicial que han aprovat o no. 

3.2.7. NF 

Fa referència a la nota definitiva que queda en el expedient del alumne. 

Tipus de variable: Numèrica continua. Les notes prenen valors enters i no enters i estan 

acotades entre 0 i 10. 

 

Gràfic 3.2.7.1 Histograma de les notes en les assignatures de la fase inicial. 
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Gràfic 3.2.7.2 Histograma de les notes en les assignatures de la fase no inicial. 

S’observa que hi ha molts cincs, això és degut a arrodoniments i compensacions. 

3.2.8. GRUP 

Fa referència al grup on l’alumne està matriculat de l’assignatura corresponent. 

Tipus de variable: Categòrica nominal. El valor del grups no tenen una jerarquia. 

 

Gràfic 3.2.8.1 Número de persones classificades per grups de la fase inicial. 
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Gràfic 3.2.8.1 Número de persones classificades per grups de la fase no inicial. 
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4. Funcionament de la web 

En aquest apartat s’explicarà com és el funcionament de la web, com fer per obrir-la i com 

navegar pels seus menús. 

Per a poder obrir la web es necessita generar-la mitjançant un script de Python que crearà 

un servidor local on està la web allotjada. Per tant, s’ha de tenir instal·lat el Python en 

l’ordinador que es vol executar. 

Per executar-ho, hem d’estar a la ruta on es trobi el script tal i com es mostra a la Fig 4.1. 

Un cop executat ja tindrem accés lliure al servidor local utilitzant la ip 127.0.0.1:500 

(localhost) 

 

Fig 4.1  Terminal amb el procediment per executar el script d’engegada. 

La web consta de 4 menús diferents amb algunes característiques pròpies en cadascun 

d’ells. 

La diferencia entre els menús radica en el filtre alhora d’escollir assignatures i/o escoles.  

Les assignatures que es poden escollir són les de la fase inicial. 

Les escoles a escollir són totes aquelles amb un nombre d’alumnes superior a 15 per a que 

les dades siguin significants. Amb aquest filtre ha sortit una llista de 45 escoles. 
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4.1. Menú 1 

En el menú 1 tenim la possibilitat de escollir només una assignatura i tantes escoles com es 

desitgin. Es recomana no marcar moltes escoles ja que dificulta la visualització de les 

dades. 

 

Fig. 4.1.1  Visualització del menú 1 amb les seves característiques. 

Els filtres a aplicar es fan mitjançant unes caselles com les senyalades a la Fig 4.1.1 i que 

funcionen de la següent manera: 

1) Es tracta d’una casella del tipus “radio” i te la funció de permetre solament 

una de las deu opcions disponibles, en aquest cas una assignatura. 

2) Es tracta d’una casella del tipus “checkbox” però amb la distinció de que al 

marcar-la o desmarcar-la executa una funció. Aquesta funció marcarà o 

desmarcarà totes les opcions disponibles de la llista, en aquest cas les escoles. 

3) Es tracta d’una casella del tipus “checkbox” i permet seleccionar tantes 

opcions (escoles) com es desitgin.  

Per altre banda tenim els botons (4), (5) i (6) que recullen les caselles seleccionades i 

executen una funció de Python amb els filtres corresponents. Al clicar el botó, s’actualitzarà 

la web amb el gràfic o taula desitjat. 
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4.1.1. Percentatge d’aprovats 

És un gràfic filtrat per l’assignatura escollida on a l’eix d’abscisses es troben les escoles 

seleccionades prèviament i a l’eix d’ordenades el percentatge d’alumnes aprovats segons a 

quina convocatòria s’ha aprovat l’assignatura. 

 

Gràfic 4.1.1.1 Percentatge d’alumnes aprovats per convocatòries i per unes escoles escollides. 

4.1.2. Notes mitjanes a la primera convocatòria 

És un gràfic filtrat per l’assignatura escollida on l’eix d’abscisses són els anys en que es 

cursa l’assignatura i l’eix d’ordenades les notes mitjanes en funció de les escoles. 

 

Gràfic 4.1.2.1  Notes mitjanes a la primera convocatòria per any i de dues escoles escollides 
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El gràfic és interactiu i podem saber les notes exactes de cada any i veure les línies de les 

escoles que vulguem seleccionant-les. 

 

Gràfic 4.1.2.2  Visualització d’una sola línia de l’escola seleccionada. 

4.1.3. Notes mitjanes a l’última convocatòria 

És el mateix tipus de gràfic, però es pot observar com les notes són lleugerament millors 

degut a que en comptes de ser les notes a la primera convocatòria són a la última. 

 

Gràfic 4.1.3.1  Notes mitjanes a l’última convocatoria per any de dues escoles escollides. 
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4.2. Menú 2 

En el menú 2 es poden escollir tantes escoles com es vulgui però cap assignatura ja que 

són totes per defecte. Per als gràfics de rendiment es recomana no marcar moltes escoles 

ja que dificulta la visualització de les dades. 

 

Fig. 4.2.1  Visualització del menú 2 amb les seves característiques. 

4.2.1. Taula informativa 

Per a aquesta taula és interessant marcar totes les escoles ja que al tenir una barra per fer 

scroll no dificulta la visualització de la informació. En aquesta taula es pot observar per a 

cada escola la següent informació: 

 El seu número total d’alumnes que s’han matriculat des de el 2010. 

 El rendiment mitjà de tots els anys i concretament de la fase inicial. 

 El percentatge d’abandonament de la fase inicial. 

 L’assignatura amb millor i pitjor nota mitjana. 

Aquest tipus de taula es pot ordenar de manera ascendent o descendent per qualsevol de 

les columnes.  
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Taula 4.2.1.2 Informació en funció de les escoles. 

4.2.2. Rendiment de la fase inicial 

Pels gràfics de rendiment es recomana no seleccionar moltes escoles per no dificultar la 

visualització. 

Es tracta d’un gràfic de línies on l’eix d’abscisses correspon als anys cursats i l’eix 

d’ordenades es el percentatge del rendiment ponderat per crèdits de la fase 

inicial.

 

Gràfic 4.2.2.1 Rendiment escolar de la fase inicial per anys de tres escoles escollides. 
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4.2.3. Rendiment global 

És el mateix tipus de gràfic de línies que el anterior, però amb la diferencia de que s’estan 

tenint en compte totes les assignatures cursades i no solament les de la fase inicial. 

 

Gràfic 4.2.3.1 Rendiment escolar de tota la carrera per anys de tres escoles escollides. 

 

4.3. Menú 3 

En aquest menú només es pot seleccionar una escola i cap assignatura. 

 

Fig. 4.3.1  Visualització del menú 3 amb les seves característiques. 
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4.3.1. Scatter Matrix Plot 

Un scatter plot és un tipus de gràfic on es compara una variable a l’eix d’abscisses contra 

una variable a l’eix d’ordenades fent un núvol de punts per veure si hi ha alguna relació 

entre les dues variables. En aquest cas, s’ha fet un scatter matrix que consisteix en 

comparar les deu assignatures de la fase inicial i selectivitat entre elles. 

 

Gràfic 4.3.1.1 Scatter matrix plot d’una escola escollida 
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4.3.2. Percentatge d’alumnes aprovats per les assignatures de la fase inicial 

Donada una escola, el gràfic mostra a l’eix d’abscisses les deu assignatures de la fase 

inicial i a l’eix d’ordenades el percentatge d’alumnes que aproven segons la convocatòria en 

que s’ha aprovat aquella assignatura.  

 

Gràfic 4.3.2.1 Percentatge d’alumnes aprovats per les assignatures de la fase inicial d’una escola. 

4.3.3. Percentatge d’alumnes aprovats en funció del sexe de la fase inicial 

En aquest gràfic l’eix d’abscisses correspon al número de convocatòries i l’eix d’ordenades 

al percentatge d’assignatures de la fase inicial aprovades en funció del sexe. 

 

Gràfic 4.3.3.1  Percentatge d’alumnes aprovats a la fase inicial en funció del gènere d’una escola. 
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4.3.4. Percentatge d’alumnes aprovats en funció del sexe de la fase global 

És el mateix tipus de gràfic, però tenint en compte totes les assignatures cursades i no 

només les de la fase inicial. 

 

Gràfic 4.3.4.1  Percentatge d’alumnes aprovats a la fase no inicial en funció del gènere d’una escola. 

4.4. Menú 4 

En aquest menú es poden seleccionar tantes assignatures i escoles com es vulgui. 

 

Fig. 4.4.1  Visualització del menú 4 amb les seves característiques. 
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4.4.1. Taula de notes mitjanes de la primera convocatòria 

Aquesta taula és molt útil ja que es poden ordenar les escoles en funció de la millor o pitjor 

nota mitjana de qualsevol de les assignatures. Concretament els valors d’aquesta taula són 

els del primer cop que es cursa una assignatura. 

 

Taula 4.4.1.1  Notes mitjanes a la primera convocatòria per les escoles i assignatures escollides. 

4.4.2. Taula de notes mitjanes de l’última convocatòria 

És el mateix tipus de taula que l’anterior, però amb la diferencia de que les notes en 

aquesta taula són lleugerament superiors degut a que es calcula la nota mitjana de l’última 

convocatòria cursada. 

 

Taula 4.4.2.1  Notes mitjanes a la primera convocatòria per les escoles i assignatures escollides. 
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5. Creació Web 

5.1. Creació de la taula mestre 

Partim de tres taules amb informació diferent sobre els estudiants de la ETSEIB. Una taula 

conté informació personal dels alumnes i les altres dues contenen informació sobre les 

notes per a cada assignatura, diferenciant-se entre si per les assignatures de la fase inicial i 

la resta. 

Primerament s’ha de fer una neteja de les dades per tal de reduir i eliminar informació 

redundant o no interessant. Filtrarem per eliminar les persones o convocatòries que: 

- Pertanyin al quadrimestre 0. 

- Estiguin en grups convalidats o pendents. 

- Tinguin una nota de la prova de selectivitat inferior a un 9. 

- Hagin fet la prova de selectivitat del 2010 cap endavant. 

- Les persones que surtin duplicades 

Eliminem columnes que no utilitzarem, per tal de reduir espai, com el codi de programa o el 

tipus d’accés. Finalment, canviem el nom de les columnes per tal de que tingui un nom més 

intuïtiu. 

Un cop hem depurat les taules inicials, les hem de ajuntar entre elles per tal de tenir totes 

les dades en una mateixa taula. Per a unir-les, hem de unir les taules de fase inicial i fase 

no inicial concatenant-les de forma vertical ja que tenen les mateixes columnes amb 

informació diferent. 

Per a unir la taula amb informació personal i la taula d’assignatures, s’ha de fer utilitzant un 

inner join ja que només ens interessa les dades de les persones que sabem la seva 

informació personal i que tinguin assignatures cursades. 

Una vegada tenim la taula mestre creada, eliminem les columnes de les quals no 

necessitem la seva informació i afegim les columnes: 

- Aprovats en format numèric: La variable val 1 ó 0 si la variable aprovat val S o N 

respectivament. 
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- Assignatura: La variable és el nom complet de les assignatures en comptes del codi 

d’assignatura. 

- Quadrimestre de l’assignatura: La variable val des de 1 a 7 i correspon al 

quadrimestre que li pertoca a cada assignatura. 

- Fase inicial: La variable val 1 ó 0 si l’assignatura és de la fase inicial o no 

respectivament. 

Amb tota la neteja, filtres i unions aplicades ja tenim la taula mestre que serà la taula inicial 

del que partiran totes les funcions per tal de organitzar la informació depenent de la petició 

del usuari. 

 

5.2. Circuit de la web 

Per tal de fer funcionar la web, s’ha creat una estructura de carpetes que contenen els 

fitxers necessaris per a que tot el circuit funcioni correctament. 

 

Fig 5.2.1  Carpetes amb els fitxers que generen la web 

En la carpeta de funcions es troben els scripts de Python amb unes funcions que donats 

uns inputs, crearan uns dataframes. 

En la carpeta static hi ha imatges estàtiques com per exemple els scatter matrix plot de 

cada escola i el logotip de l’ETSEIB. 

En la carpeta templates tenim totes les plantilles htlm que son necessàries per visualitzar la 

interfície amb la informació que veurà l’usuari.  

A continuació s’explicarà com funciona el circuit sencer que es mostra a la Fig 5.2.1, des de 

que l’usuari interacciona amb el navegador fins a l’obtenció de les dades. 
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Fig. 5.2.1 Resum del funcionament del circuit 

Primerament, s’ha creat un servidor web en Flask que genera dinàmicament diferents 

interfícies mitjançant plantilles html al rebre sol·licituds des de un navegador web. 

Flask és un entorn de treball escrit en Python que es permet crear d’una manera senzilla 

aplicacions web. 

Quan un usuari realitza una petició al servidor, aquesta s’ha de correspondre a un URL 

vàlid, és a dir, que existeixi una ruta capaç de gestionar la petició. Amb Flask es poden 

gestionar les peticions mitjançant les funcions de vista. Aquestes funcions de vista 

corresponen al administrador de les plantilles html segons les rutes on ens trobem. 

En la ruta arrel, per defecte, es carrega la plantilla principal de la web on s’observen els 

menús interactius i on hi ha caselles on els usuaris poden realitzar peticions a través del 

navegador. En aquesta interfície principal, hi ha una sèrie de botons que al clicar-los 

enviaran la informació que l’usuari hagi seleccionat i la emmagatzemarem a la funció vista 

en forma de variable. 

Un cop hem rebut la informació que s’ha seleccionat al navegador, es crida a la funció de 

Python encarregada de generar unes dades en funció del paràmetre que li passem i 

emmagatzemar-les en una nova variable. Aquestes funcions de Python s’explicaran més 

detalladament en l’apartat 6. 

Un cop tenim el conjunt de dades emmagatzemat en una variable i en funció de les 

peticions realitzades pels usuaris, es carregarà una plantilla html passant-li aquestes dades 

com a paràmetre per tal d’actualitzar la interfície i mostrar el gràfic o taula corresponents. 
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6. Estructuració de les dades 

En aquest apartat s’explicarà com s’han realitzat les diferents agregacions per tal d’obtenir 

el conjunt de dades (dataframe) necessari per poder fer els gràfics o taules apropiats. 

La manera de treballar és la següent: primer es pensa quin tipus d’informació es vol obtenir, 

desprès es pensa el tipus de gràfic que més s’adequa. Seguidament es planteja quin 

conjunt de dades es vol arribar per poder fer el gràfic. Per últim, es va agrupant i fent les 

agregacions corresponents per tal d’arribar al dataframe desitjat partint de la taula inicial. 

A continuació es mostra un exemple d’una funció de Python en la que li passem tres 

variables com a paràmetres: escoles, assignatures i convocatòria. 

 

Fig 6.1 Codi d’una funció de python encarregada de generar un dataframe 
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6.1. Percentatge d’alumnes aprovats per escola, assignatura i 

número de convocatòries 

Partim de la taula inicial anomenada taula mestre on tenim moltes columnes que no 

necessitem per arribar a la nostra taula objectiu.  

Primerament, agruparem la taula mitjançant un groupby per les variables escola, persona i 

assignatura i agreguem les columnes:  

- Número de convocatòria: Contem el número de cops que s’ha cursat l’assignatura. 

- Aprovat en format numèric: Posarem un 1 si s’ha acabat aprovant l’assignatura 

 

Filtrem la taula per les assignatures de fase inicial, per les persones que han aprovat 

l’assignatura i reemplacem amb un 3 per a convocatòries superiors. La taula quedaria de la 

següent manera: 

 

Taula 6.1.2.1   Conjunt de dades intermedi per arribar a la taula objectiu. 

Seguidament fem un altre groupby pel número de convocatòries, assignatura i escola. 

Agreguem les columnes:  

- Aprovats: Contem el número de persones que han aprovat l’assignatura, amb la 

mateixa escola i en aquella convocatòria 

- Aprovats total de l’assignatura: Calculem el número total d’aprovats per aquella 

assignatura per poder fer el percentatge 

- Percentatge d’aprovats: Dividim els aprovats per convocatòria entre els aprovats 

total 
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I la taula queda de la següent manera: 

 

Taula 6.1.2.2   Conjunt de dades intermedi per arribar a la taula objectiu. 

Filtrem el conjunt de dades per les escoles escollides i per l’assignatura. 

Finalment s’ha de pivotar la taula de tal forma que les columnes siguin el número de 

convocatòries, les files les escoles i els valors de dintre de la taula siguin els percentatges 

d’aprovats.  

Finalment, ordenem la taula de forma ascendent pel percentatge d’aprovats a la primera i la 

taula queda tal i com havíem desitjat: 

 

Taula 6.1.2.3   Conjunt de dades per poder fer el gràfic desitjat. 
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6.2. Nota mitjana per escola, assignatura i curs 

Partint de la taula inicial hem d’agrupar amb un groupby per escola, persona, assignatura, 

curs i nota final. Seguidament hem de filtrar per les escoles escollides i per l’assignatura i 

quedaria la taula següent: 

 

Taula 6.2.2.1   Conjunt de dades intermedi per arribar a la taula objectiu. 

Tot seguit, tornem a agrupar per escola i curs i fem la nota mitjana de tots els alumnes. 

Ens queda una taula com la següent: 

 

Taula 6.2.2.2   Conjunt de dades intermedi per arribar a la taula objectiu. 

Finalment, hem de pivotar la taula per tal de transposar les files i columnes. Concretament, 

volem que les columnes siguin les escoles, les files siguin els cursos i les dades siguin les 

notes mitjanes. La taula final queda tal i com volíem: 
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Taula 6.2.2.3   Conjunt de dades per poder fer el gràfic desitjat 

 

. 

6.3. Rendiment de l’escola per curs 

Partint de la taula inicial, filtrem per assignatures de la fase inicial i per les escoles 

escollides. 

Primerament agrupem amb un groupby per persona, curs, quadrimestre, assignatura, 

crèdits i escoles. Agreguem les columnes: 

- Aprovats en format numèric: Valdrà 1 si s’ha aprovat l’assignatura i 0 si no. 

- Crèdits aprovats: És la multiplicació dels crèdits de l’assignatura per la variable 

d’aprovat, és a dir, valdrà 0 si no ha aprovat i valdrà igual que els crèdits de 

l’assignatura si s’ha aprovat. 
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Taula 6.3.2.1   Conjunt de dades intermedi per arribar a la taula objectiu. 

Desprès hem de tornar a fer un groupby per escola, persona i curs per tal de poder calcular 

rendiments. 

Agreguem les columnes: 

- Suma de crèdits: El total de crèdits matriculats per aquesta persona en aquell any. 

- Crèdits aprovats: És la suma total dels crèdits que aquesta persona a aprovat en 

aquest any. 

- Rendiment per crèdits: És la divisió dels crèdits aprovats entre els crèdits 

matriculats. 

 

Taula 6.3.2.2   Conjunt de dades intermedi per arribar a la taula objectiu. 
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Tot seguit, agrupem per escola i curs i agreguem la columna de rendiment de crèdits 

amb la mitjana de totes les persones. 

 

Taula 6.3.2.3   Conjunt de dades intermedi per arribar a la taula objectiu. 

 

Finalment, pivotem la taula per tal de fer que les columnes siguin les escoles, les files 

siguin els anys i les dades siguin el rendiment de crèdits. 

 

Taula 6.3.2.4   Conjunt de dades per poder fer el gràfic desitjat. 
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6.4. Rendiment, percentatge d’abandonament, millor 

assignatura i pitjor assignatura en funció de l’escola. 

La taula final té les columnes següents: 

 Número d’alumnes: Per tal de saber el número d’alumnes de cada escola, 

simplement s’ha de agrupar tota la taula per escoles i contar el número de persones 

úniques. 

 

Taula 6.4.2.1   Conjunt de dades intermedi per arribar a la taula objectiu. 

 Rendiment: Tal i com s’ha explicat anteriorment, per fer el rendiment s’ha d’agrupar 

la taula per escoles i persones i afegir una columna amb el número de crèdits 

aprovats i número de crèdits matriculats per tal de aconseguir el percentatge que 

correspon al rendiment d’una escola. 

 

Taula 6.4.2.2  Conjunt de dades intermedi per arribar a la taula objectiu. 

 Abandonament de la fase inicial: Agrupem per escola i persona i agreguem les 

següents columnes: 

- Quadrimestre d’assignatura màxim: Es tracta del últim quadrimestre en el 

que l’alumne a matriculat alguna de les assignatures que corresponen. 
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- Curs amb quadrimestre: Es tracta d’una concatenació del any i quadrimestre 

per tal de saber quin és l’últim any en el que s’ha matriculat una assignatura. 

Eliminem del conjunt de dades les persones que encara no han cursat el 

quadrimestre 3, però que tenen assignatures matriculades en el últim any 

del que disposem de dades, és a dir, del 2018 al primer quadrimestre. 

- Abandonament: La condició per determinar si una persona ha abandonat, és 

que la persona no hagi arribat a cursar el tercer quadrimestre i que l’última 

assignatura matriculada es inferior al últim any. La variable valdrà 1 ó 0 en 

funció de si ha abandonat o no, respectivament. 

 

Taula 6.4.2.3   Conjunt de dades intermedi per arribar a la taula objectiu. 

Tot seguit, calculem el número de abandonats totals per escola i el dividim per el 

número total d’alumnes que té la escola per tal de determinar el percentatge 

d’abandonament: 

 

Taula 6.4.2.4   Conjunt de dades intermedi per arribar a la taula objectiu. 

 Assignatura amb millor i pitjor nota mitjana:  

Primerament s’ha d’agrupar amb un groupby el conjunt de dades per escola i 

assignatura i agregar una columna amb la nota mitjana.  
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Seguidament ordenem la taula per notes mitjanes de manera ascendent o 

descendent segons vulguem la millor o la pitjor nota. 

Finalment, agrupem per escola i agreguem una columna amb la primera/última 

assignatura amb la seva corresponent nota concatenada entre parèntesis i 

arrodonida a dos decimals. 

 

Taula 6.4.2.5   Conjunt de dades intermedi per arribar a la taula objectiu. 

 

 

Un cop tinguem els cinc conjunt de dades amb les noves columnes, les ajuntarem amb un 

merge utilitzant l’escola com a referència ja que es la clau primària de les taules. La taula 

queda de la següent manera: 

 

Taula 6.4.2.6   Conjunt de dades per poder fer el gràfic desitjat. 
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6.5. Scatter Matrix Plot per escoles 

Per poder fer una comparació entre assignatures i selectivitat, hem de arribar a una taula 

on les columnes siguin les assignatures.  

Primerament fem un groupby per escola, persona, assignatura i selectivitat i agregarem la 

columna de nota a la primera convocatòria. Seguidament filtrarem per l’escola escollida: 

 

Taula 6.5.2.1  Conjunt de dades intermedi per arribar a la taula objectiu. 

Finalment, pivotarem la taula per tal  de aconseguir que les columnes siguin les 

assignatures i selectivitat, les files siguin les persones i les dades de la taula siguin les 

notes. La taula final queda de la manera següent: 

 

Taula 6.5.2.3   Conjunt de dades per poder fer el gràfic desitjat. 
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6.6. Percentatge d’alumnes aprovats per escola, sexe i 

número de convocatòries 

Primerament, partint de la taula inicial filtrarem per l’escola escollida i per les assignatures 

de la fase inicial. 

Tot seguit, agrupem per persona, assignatura i sexe i agregarem les següents columnes: 

- Número de convocatòries: Essent el número total de vegades que una mateixa 

persona s’ha matriculat d’una assignatura. En el cas de que una persona tingui més 

de quatre convocatòries en la mateixa assignatura, es comptarà com a quatre. 

- Aprovat en format numèric: La variable valdrà 1 si en alguna de totes les 

convocatòries ha arribat a aprovar. En cas de no haver-la aprovat, s’eliminarà del 

conjunt de dades. 

 

Taula 6.6.2.1  Conjunt de dades intermedi per arribar a la taula objectiu. 

Desprès, agrupem per sexe i per número de convocatòries i contem el número de aprovats 

total d’aquell sexe i el número d’aprovats per aquella convocatòria. Seguidament, dividim 

una columna entre l’altre per tal de tenir el percentatge d’aprovats: 

 

Taula 6.6.2.2  Conjunt de dades intermedi per arribar a la taula objectiu. 
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Finalment, pivotem la taula de tal forma que les columnes sigui el sexe, les files siguin el 

número de convocatòries i les dades de la taula siguin els percentatges d’aprovats: 

 

Taula 6.6.2.3   Conjunt de dades per poder fer el gràfic desitjat. 
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7. Planificació i costos 

7.1. Planificació 

Els processos del projecte que s’han dut a terme i les seves duracions són els següents: 

 

Taula 7.1.1 Processos del projecte i la seva duració 

El diagrama de Gantt per veure com queda distribuïda la planificació dels processos 

al llarg dels quatre mesos és el següent: 

 

Gràfic 7.1.1 Diagrama de Gantt del projecte 
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7.2. Costos 

Per l’estudi econòmic s’han tingut en compte les hores dedicades a cada procés del 

projecte. Aquestes hores venen donades per la duració de la tasca, calculant les hores per 

dia treballat. S’ha pres com a preu el sou d’un enginyer de projectes que serien 30€ per 

hora. 

S’ha comptabilitzat les hores de l’ordinador portàtil utilitzat ja que es vol amortitzar-lo. Tenint 

en compte que l’ordinador val 1500€ i es vol amortitzar en 2 anys, ens dona un preu per 

hora aproximat a 60 cèntims.   

 

Taula 7.2.1 Costos del projecte 

Per tant, el cost total del projecte son 7711,2 € amb un total de 252 hores dedicades a ell.  
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Conclusions 

S’han complert els objectius del projecte i s’ha creat una interfície en la que els usuaris 

poden navegar per visualitzar gràfiques i taules amb les dades dels alumnes estructurades 

per dataframes aplicant filtres.  

Amb aquesta interfície, es poden analitzar rendiments i comportaments de les escoles en 

funció de les assignatures o del gènere.  

S’ha aprés a crear un servidor local amb Flask i a programar-lo per tal de que reaccioni 

quant l’usuari faci peticions. Per a la visualització de la interfície, s’ha aprés a fer servir html 

per generar una sèrie de plantilles que s’utilitzen depenent de la petició del usuari. S’ha 

hagut de fer una recerca de plantilles de Google Chart i adaptar els nostres dataframes per 

tal de que encaixin amb la inserció de dades requerit. 

Per últim, s’ha aprés a estructurar dades utilitzant la llibreria Pandas de Python, que ha 

servit per fer totes les funcions que generen un dataframe per poder fer gràfics. 

Amb tot el coneixement adquirit s’han dut a terme els objectius i s’ha estructurat i analitzat 

les dades dels alumnes tal i com es desitjava. 
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per que s’hagi implicat en el treball més enllà del que se li exigeix a un tutor, així com la 

seva actitud positiva com a professor i sotsdirector en el seva obstinació en que els 

estudiants adquireixin una bona formació. 

També agrair al meu germà Alex Martin Alay per haver-me donat suport i idees per tal de 

poder conduir el projecte d’una manera ordenada i estructurada. 

Per últim, un agraïment especial a Carlos Álvaro Horas i Eric Bea García, per la seva 

inestimable col·laboració i suport moral.  
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