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Resum

En aquest projecte s’ha tractat tot el desenvolupament que existeix darrere de la creació

d’una aplicació web amb l’objectiu de poder visualitzar les diferències que existeixen en el

rendiment acadèmic dels alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de

Barcelona durant la Fase Inicial del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i la seva

procedència geogràfica.

Durant el treball s’han tractat totes les fases de creació d’una aplicació web. En primer lloc la

recollida  de  dades  relacionades  amb l’objectiu  del  projecte.  En  segon  lloc  el  filtratge  i

tractament  de  les  dades  per  tal  d’obtenir  el  backend  de  l’aplicació  web.  I  finalment  el

frontend de l’aplicació per tal que el client de l’aplicació tingui una navegació fàcil i intuïtiva.

Per a programar l’aplicació s’ha utilitzat el marc de treball de Flask i els llenguatges de

programació de Python, HTML, CSS i JavaScript.

Amb aquesta aplicació es pot consultar el rendiment acadèmic de qualsevol assignatura de

la Fase Inicial segons el barri desitjat. També es poden consultar uns rànquings per barris

que avaluen el rendiment dels alumnes segons les assignatures de la Fase Inicial. Finalment

també es pot visualitzar la informació completa de cada assignatura amb un estudi estadístic

sobre quina relació  tenen les notes dels  alumnes amb la renda mitja  del  seu barri  de

provinença.
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1. Prefaci

1.1. Motivació

Aquest projecte neix en el marc del Treball de Final de grau. La motivació principal per a

començar a pensar en el meu treball va ser voler aprofundir els coneixements d’informàtica

per a tenir l’opció d’encarar uns estudis superiors posteriors. Això és degut a que des de el

meu punt de vista a les feines del futur més pròxim serà indispensable poder gestionar i

entendre dades en qualsevol àmbit laboral. Personalment vaig poder fer unes pràctiques on

la mala recollida i gestió de les dades donava dificultats a l’hora de treballar i això em va fer

donar-me compte de la importància que tenen. 

A més aquest projecte aporta una informació que pot ser valuosa per poder visualitzar les

diferències entre el rendiment dels alumnes segons la seva procedència geogràfica i a partir

d’aquest coneixement poder prendre mesures per revertir la situació.

1.2. Requeriments previs

Per a poder dur a terme aquest projecte i per a la comprensió d’aquesta memòria escrita

són necessaris coneixements d’informàtica en Python i HTML a més d’uns coneixements

bàsics d’estadística.
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2. Introducció

2.1. Objectius del projecte

L’objectiu  principal  del  projecte  és  estudiar  la  relació  que  existeix  entre  el  rendiment

acadèmic dels alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona

(ETSEIB) durant la Fase Inicial i la seva procedència geogràfica. És conegut que el nivell

escolar varia segons la procedència geogràfica arreu del món, així doncs, en el present

treball  es vol estudiar si aquestes diferències poden existir també entre els alumnes de

l’ETSEIB.

Per tal de poder satisfer aquest objectiu s’ha decidit crear una aplicació web que funcioni

per un servidor local.  Aquesta web haurà de poder gestionar les dades i representar els

resultats de l’anàlisi. 

La creació d’aquesta aplicació comporta tres grans parts diferenciades:

La primera part tracte sobre la recollida de dades necessària per a poder dur a terme el

treball. S’han aconseguit dades tant de la procedència geogràfica dels alumnes com de

les seves notes durant tota la fase inicial. A més s’han aconseguit dades de la renda per

capità mitja per barri.

La segona part tracta sobre el tractament de dades massives també anomenat ‘big data’

on gràcies a Python i les llibreries de Pandas és possible fer un tractament de les dades.

En  aquesta  part  serà  necessari  filtrar  i  preparar  les  dades  per  poder  obtenir  una

estructura de  dades  definitiva  per  a  la  web.  Així  doncs  també serà  necessari  fer  el

backend de la web, és a dir programar les funcions internes que processa la web.

La tercera i última part tracta sobre la creació del frontend, és a dir la part amb la qual té

interacció l’usuari. Per a la creació de l’aplicació s’ha utilitzat el marc de treball de Flask

el qual permet programar les funcions del backend en Python mentre que el frontend s’ha

programat principalment en llenguatge HTML. A més de les diferents funcionalitats de la

web es posarà atenció en que sigui fàcil d’utilitzat i intuïtiva.
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2.2. Abast del projecte

Donades les dades que s’han aconseguit per fer el projecte existeixen diferents límits del

mateix.

En primer lloc cal  destacar que només s’han utilitzat  les notes de la  Fase Inicial  per

avaluar el rendiment acadèmic segons la procedència geogràfica.

En segon lloc només s’han tractat les dades dels estudiants del grau en enginyeria en

tecnologies industrial de l’ETSEIB.

En tercer lloc com no existeixen les dades de la renda per càpita de cada alumne, per tal

de poder aproximar el  màxim possible aquest fet s’ha donat un valor de renda per capità

a cada alumne depenen del seu barri de residencia.

També cal destacar que només disposem de les dades de la renda dels 6 municipis més

grans de Catalunya, en concret de Barcelona i la seva perifèria per tant els resultats del

estudi vindran en part condicionats per les dinàmiques que té la societat a Barcelona

2.3. Esquema del treball

Fig 2.1 – Esquema del treball  
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3. Obtenció de les dades

3.1. Fonts de les dades

Per  a  poder  fer  un  treball  rigorós  on  els  resultats  obtinguts  siguin  rellevants,  és  molt

important el primer pas que té lloc en qualsevol treball on es gestionen dades, la obtenció

d’aquestes mateixes. És de vital importància que les dades que s’utilitzaran provinguin de

fonts fiables per poder visualitzar uns resultats no només precisos si no també justos. 

En el nostre cas s’ha recorregut a dos bases de dades que podem etiquetar com d’alta

fiabilitat. D’una banda s’han utilitzat les dades que proporciona el servei Prisma de la UPC i

d’altre banda les dades del Institut Nacional d’Estadística (INE).

En primer lloc,  El Servei PRISMA  que «és un servei de l'Àrea de Docència  que dóna

suport a la  gestió dels estudis de la UPC, mitjançant el desenvolupament de sistemes

d'informació, i proporciona atenció i formació als seus usuaris». Un dels àmbits amb els

que  treballen  són  la  recopilació  de  dades  per  a  poder  fer  estudis  estadístics  sobre

l’ETSEIB i  així  poder  millorar  el  seu funcionament.  [1]  És a partir  d’aquesta  recollida

d’informació que obtenim les dades referents a l’històric de qualificacions dels alumnes

que han passat per l’ETSEIB.

En  segon  lloc,  l’INE  és  l'organisme  oficial  espanyol,  encarregat  de  recopilar  les

estadístiques  demogràfiques,  socials i  econòmiques de tot  l’estat  espanyol.  Aquestes

dades són obertes  i  per  tant  accessibles  per  a  tota  la  població.  Així  doncs d’aquest

organisme  extrèiem  les  dades  referents  a  la  renda  per  capità  segons  els  barris  de

Barcelona. [2]

3.2. Fitxers de partida

Inicialment  partim  de  dos  fitxers  de  Excel  extrets  del  Servei  Prisma  de  la  Univesitat

Politècnica de Catalunya (UPC) i un últim fitxer Excel extret de l’INE. Aquests fitxers excels

han de ser transformats a format csv per tal de que sigui possible fer el tractament de les

https://ca.wikipedia.org/wiki/Demografia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Espanya
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dades.  El  format  CSV,  en  anglès  comma-separated  values,  fa  al·lusió  a un  tipus  de

document en format obert que es molt senzill i serveix per representar dades en forma de

taula.  Les  columnes  es separa'n  per  comes (o punt  i  coma) mentre que les  files  es

diferencien per els salts de línia. .

El  primer  dels  fitxers  extrets  de  Prisma   que  s’utilitza té  com  a  nom

dades_pers_inscripció.  Aquest  fitxer  està  compost  per  4154  files  i  8  columnes  amb

informació  sobre  tots  els  alumnes  que  durant  els  últims  anys  anys  han  fet  una

preinscripció a l’ETSEIB (des de 2010). La dada més rellevant que s’obté d’aquest fitxer

és el codi postal associat a cada alumne.

Fig   3  .1 -   Fitxer   dades_pers_inscripció      

CODI_EXPEDIENT:  Aquest  codi  és  una  referencia  a  l’expedient  de  cada  alumne,  per

qüestions de protecció de dades per poder identificar els alumnes no es pot fer a travès del

nom i per això s’utilitzen aquests codis.

SEXE: Una lletra D o H que s'utilitza per saber si l’alumne es Dona o Home.

CP_FAMILIAR:  Es  refereix  al  codi  postal  on  viu  l’alumne  en  el  moment  on  fa  la

preinscripció.

TIPUS_ACCES: Tipus d’accés pel qual es fa la inscripció, serà 1 si es fa per la selectivitat i

0 si es fa de una altre forma.
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NOTA_ACCES: Nota final obtinguda de la selectivitat (sobre 14 punts) per l’alumne.

CENTRE_ SECUNDARIA:  Centre en el qual va cursar la secundaria l’alumne.

 CP_CENTRE_SEC: Codi postal del centre en el que va cursar la secundaria l’alumne.

El  segon dels fitxers, extret de Prisma, que s’utilitza té com a nom qfaseini19.  Aquest

fitxer està compost per 58539 files i 11 columnes amb a les notes de tots els alumnes a

cada assignatura durant la fase inicial cursada a l’ETSEIB.

Fig   3  .  2   -   Fitxer      qfaseini19      

CODI_PROGRAMA: Aquest codi fa referencia al grau que cada alumne està cursant (abans

del 2017 els graus de química i de materials també es cursaven a l’ETSEIB), el codi 752 és

el referit al Grau en Tecnologies Industrials.

CODI_EXPEDIENT: Aquest codi fa referencia a l’expedient de cada alumne, per qüestions

de protecció de dades per poder identificar els alumnes no es pot fer a travès del nom i per

això s’utilitzen aquests codis.

CODI_UPC_UD: Aquest codi fa referencia a les diferents assignatures que es cursen durant

la fase inicial.

CREDITS: El número de crèdits que comporten cada assignatura.
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CURS: Any on ha sigut cursada l’assignatura.

QUAD: Quadrimestre on ha sigut cursada l’assignatura. És defineix a travès de un número,

1 pel quadrimestre de primavera i 2 pel quadrimestre de tardor.

SUPERA: Lletra S o N que designa si l’alumne ha superat l’assignatura. S per a Si i N per a

No

NOTA_PROF: Nota de l’assignatura per al professor

NOTA_NUM_AVAL: Nota de l’assignatura a les actes de l’assignatura.

NOTA_NUM_DEF: Nota de l’assignatura per a l’expedient.

GRUP_CLASSE: Grup de classe on està matriculat l’alumne.

El tercer dels fitxers, extret del INE,  que s’utilitza té com a nom codis_postals.  Aquest

fitxer està compost per 80 files i 3 columnes i es relaciona els barris dels municipis més

grans de Catalunya (Barcelona, Badalona, Hospitalet del Llobregat, Terrassa, Sabadell  i

Sant Cugat) amb la renda per càpita mitja en cada barri.

Fig 3.3 -   Fitxer    codis_postals  
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4. Tractament de les dades

Un cop s’han obtingut les dades de una font fiable que no indueixi a errors derivats de la

presa de dades, el següent pas tracte sobre la posada a punt dels fitxers. Per a poder

extreure’n resultats és necessari  prèviament  haver eliminat  totes les dades que no ens

aporten informació o que la poden distorsionar.

El procés de filtrat i tractament de les dades s’anomena data mining.

4.1. Eines emprades

4.1.1. Python 3

L’eina més important que hem d’escollir en un principi és el llenguatge de programació que

utilitzarem. El llenguatge de programació escollit és de vital importància ja que ens ha de

permetre fer els algorismes necessaris tant pel filtratge de les dades com per l’extracció dels

resultats. Com les operacions que es faran son externes al llenguatge original del hardware,

el llenguatge de programació serà forçosament d’alt nivell.  Existeixen un gran número de

llenguatges  de  programació  d’alt  nivell  que  presenten  una diferencia principal,   si  són

compilats (per exemple C++) o interpretats (per exemple Python). 

Els llenguatges d’alt  nivell  són aquells que necessiten de un traductor entre el codi que

produeix l’usuari  i  el codi que pot interpretar la computadora. Aquests llenguatges estan

dissenyats per ser propers a l’usuari i per poder executar-se en qualsevol computador.

Els llenguatges de programació compilats són aquells que necessiten un compilador com a

traductor  entre el  llenguatge  de programació  utilitzat  i  el  llenguatge màquina,  essent  el

llenguatge màquina un codi binari que el computador pot interpretar. Per dur a terme la

traducció el compilador en primer lloc llegeix el codi sencer en el llenguatge que ha sigut

programat, reserva dins la computadora el espai necessari de memòria per tal de poder

executar-lo  sencer  i  finalment  tradueix  tot  el  programa en el  seu conjunt  en llenguatge

màquina.

D’altre banda els llenguatges de programació interpretats són aquells que necessiten un

interpret. Aquests tradueixen la informació a codi màquina, línia a línia,  a mida que van
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llegint el codi. A diferencia dels compiladors, els intèrprets han de reservar una quantitat de

memòria  estimada  prèviament  a  iniciar  el  procès  de  traducció  (encara  que  pot  ser

modificada en cas de necessitat posterior).

Cada un dels  tipus de programes esmentats  presenten avantatges i  inconvenients.  Els

llenguatges  compilats  estan  optimitzats  de  manera  que  l’execució  sigui  el més  ràpida

possible. Això es deu a que un cop executes el programa com aquest ja es troba traduït tot

sencer necessita menys temps d’execució que un programa interpretat. En contrapartida els

llenguatges compilats necessiten crear executables per a cada sistema operatiu en el que

es vulgui  utilitzar.  En el  cas dels  llenguatges interpretats,  aquests estan optimitzats per

facilitar les tasques del programador. Durant el desenvolupament del codi els llenguatges

interpretats és molt més ràpid ja que, a diferencia dels llenguatges compilats, no cal traduir

tot el codi sencer cada cop que es modifica una part del mateix.

Per  a  poder  fer  un  correcte  tractament  de  les  dades  s’ha  recorregut  al  llenguatge  de

programació que s’utilitza a l’ETSEIB,  Python 3.  Python es un llenguatge de programació

d’alt  nivell,  interpretat  i  de  codi  obert.  Avui  en  dia  Python  és  un  dels  llenguatges  de

programació més utilitzats  al  món principalment  perquè és de fàcil  comprensió,  de fàcil

implementació i et permet estalviar temps durant el desenvolupament del codi. [3]

4.1.2. Llibreria Pandas

La llibreria Pandas és una llibreria oberta de Python que permet fer un tractament de dades

quan aquestes estan en brut. Pandas et permet fer el filtratge de les dades en brut fen-les

aptes per l’anàlisi i dona les eines necessàries per el propi anàlisi. 

Aquesta  llibreria  va  ser  dissenyada  originalment  per  gestionar  dades  financeres  (que

s'estudiaven amb fulles de càlcul) i per complementar les funcionalitats de Python, ja que

essent  un gran llenguatge  per  gestionar  dades amb aquesta  llibreria  també ho és  per

analitzar-les.

La estructura de dades bàsica de Pandas és el DataFrame, que ve a representar un full de

càlcul on les files representen les observacions i les columnes representen els diferents

atributs que té cada una de les observacions.

S’ha recorregut a treballar amb aquesta llibreria per les seves diverses funcionalitats per al

tractament  de dades,  ja  sigui  filtrar,  afegir,  fusionar  dades  a  més de  les  funcionalitats
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estadístiques. Cal afegir que aquest paquet d’eines té una molt bona robustesa a l’hora de

gestionar grans números de dades el que el fa ideal per les nostres necessitats. [4]

4.1.3. Conda

Conda és un gestor de paquets i d'entorns multiplataforma de codi obert per a qualsevol

llenguatge de programació, especialment de Python i R, orientat al processament de dades

a  gran  escala.  La  gran  diferència  respecte  de  pip  és  la  gestió  de  conflictes  entre

dependències de diferents llibreries, ajustant les versions d’aquestes per evitar errors.

S’ha escollit  aquest  gestor  perquè dona un fàcil  accés a Jupyter Notebook,  perquè a

diferencia de pip podia evitar conflictes entre llibreries  (que podrien resultar en diversos

errors) i  per que  dona la possibilitat  de crear un entorn virtual on desenvolupar tot el

projecte. [5]

4.1.4. Jupyter Notebook

Jupyter Notebook és una aplicació de codi obert  client-servidor creada al 2015 per a facilitar

la feina de desenvolupament de codi. El programa s’executa des de la aplicació web client

que funciona en qualsevol navegador sempre i quan estigui instal·lat en el sistema local (en

el cas del projecte ve instal·lat per Conda). 

Aquesta  aplicació  proporciona  un entorn pensat  per  optimitzar  el  treball  de simulació

numèrica i ciències de computació. En la mateixa interfície, a travès de cel·les d’execució

independent, s’hi pot escriure text, codi, càlculs, visualitzar dades i visualitzar resultats.

És aquesta independència entre les cel·les el que fa de Jupyter Notebook una eina tan

potent, ja que per a la fase de prototipat de qualsevol aplicació Jupyter permet executar

blocs específics del codi sense tenir que executar el global.

Per les necessitats del projecte aquesta eina és de gran utilitat,  permet visualitzar de

forma fàcil i ràpida qualsevol part del treball cosa que facilita molt el desenvolupament de

l’aplicació web. [6]
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4.2. Filtratge de dades

El procés de filtratge s’ha fet mitjançant Jupyter Notebook ja que es molt flexible a l’hora de

desenvolupar codi. Durant el procés de filtratge de les dades s’han filtrat els fitxers inicials

una  un  creant  tres  nous  fitxers  amb  la  informació  rellevant  i  el  format  desitjat:

dadespersfiltrat.csv, faseinifiltrat.csv, df_ordenat.csv. 

Així doncs partint dels fitxers dadespers.csv i qfaseini.csv s’han filtrat les dades originals per

a obtenir els fitxers dadespersfiltrat.csv i  faseinifiltrat.csv respectivament.  En últim lloc s’ha

creat el fitxer df_ordenat.csv que junta la informació dels dos anteriors i es canvia el format

de les dades per a que sigui més fàcil gestionar el tractament de les dades.

Els 3 fitxers s’han aconseguit de la següent manera:

dadespersfiltrat.csv :

En primer lloc s’importa el fitxer dadespers.csv amb la comanda de Pandas, read_csv ,amb

la particularitat que s’ha d’especificar explícitament que el separador utilitzat es el punt-coma

enlloc de la coma (recordem que la sigla csv es refereixen a «comma-separated values»).

A continuació eliminem les columnes que no són d’interès:

• Tipus d’accés (TA)

• Escola

• Codi Postal de l’escola

Com el fitxer dadespers.csv conté les dades de totes les persones que han aplicat per entrar

a l’ETSEIB és necessari eliminar tots aquells que no han arribat a la nota de tall per tenir-hi

accès.  Així  doncs es filtren les dades per quedar-se amb aquelles  que han superat  la

selectivitat amb més de un 9 (Des de l’arribada del pla Bolonya la nota de tall per entrar a

l’ETSEIB mai ha sigut inferior).

Per a que els resultats siguin representatius de la realitat les dades han de haver estat

agafades amb condicions similars, és per aquest motiu que s’ha decidit eliminar totes les

dades provinents dels anys anteriors al pla Bolonya ja que els plans d’estudis van canviar

substancialment. Així doncs es filtren les dades per quedar-se amb aquelles que han estat
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preses a partir del 2010.

Finalment s'eliminen els duplicats sobre  la columna ‘CODEX’  evitant així que un mateix

expedient aparegui dos cops degut a algun error del fitxer original. Cal afegir que totes les

cel·les del fitxer original tenen atribuït algun valor numèric o un string i és per això que no es

fa un filtrat per evitar aquesta anomalia.

Fig  4.1 -  Filtratge fitxer   dadespersfiltrat.csv      

 faseinifiltrat.csv:

Utilitzem el mateix procediment que en l’anterior fitxer per llegir el document original.  Tot

seguit filtrem segons el CODI_PROGRAMA (CP) per tal de quedar-nos només amb aquells

alumnes que han cursat Enginyeria en Tecnologies Industrials ja que a l’actualitat com hem

dit anteriorment tant el grau d’Enginyeria de Materials com el grau de Enginyeria Química

han sigut traslladats a un altre centre i per tant s’ha decidit no agafar les seves dades. A

continuació s’ha eliminat tots aquells que estan en el grup 10 o superior, es a dir que s’han

eliminat les persones que no tenien grup assignat tot i haver-se matriculat.

Finalment s’eliminen les columnes que no són d’interès:

• Codi del Programa cursat (CP)

• Crèdits (CR)

• Nota del professor (NP)
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• Nota proposada per l’assignatura (NA)

• Grup (GR)

Fig  4.2 -  Filtratge fitxer   faseinifiltrat  .csv      

 df_ordenat.csv:

Per crear aquest DataFrame prèviament s’ha afegit una columna amb la variable, AP_SS,

que val 1 si l’assignatura ha sigut aprovada i 0 en cas contrari (ANNEXOS). 

A continuació es prepara una variable anomenada alumnes_index_codex que conté en una

llista els index del primer cop que apareix cada alumne (ja que el DataFrame original està

ordenat seguint la variable  CODEX que representa l’expedient de cada alumne). Fem un

bucle aprofitant la variable  alumnes_index_codex on cada iteració del bucle agafa una

fracció del DataFrame original sent aquesta la representació de totes les notes que té un

alumne durant la Fase Inicial. 

Es filtren tots aquells alumnes que no han aprovat la fase inicial, és a dir que no tenen més

de 9 assignatures aprovades durant tota la Fase Inicial i es crea una nova variable tipus

DataFrame anomenada total_df on es troben les notes de la primera convocatòria de cada

assignatura de tots aquells alumnes que han superat la fase inicial.

Tot segui utilitzant la funció de Pandas, merge, es creuan els DataFrames total_df i dfdades

(que  equival  a  dadespersfiltrat).  Posteriorment  es  recorre  un  bucle  per  tal  de  unificar
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l’informació de cada alumne a una sola fila. 

Aixì doncs s’obtè un fitxer final que per cada fila del DataFrame té l’informació de cada

alumne de totes les notes de la seves primeres convocatories, la nota de la selectivitat, l’any

en el que les ha cursat i el seu codi postal.

Fig  4.2 -  Filtratge fitxer   df_ordenat  .csv      

4.3. Estructures de dades per l’aplicació

Per a poder representar els resultats que s’obtindran de la manipulació de les dades un dels

objectius del projecte és la creació de una aplicació web. El cor d’aquesta aplicació són les

estructures de dades que tindrà guardades, és per això que el bon filtrat i tractament de

dades explicat en l’apartat anterior es capital per que la web tingui una estructura de dades

que exposi el màxim d’informació i que tant mateix sigui fàcil de manipular.
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S’ha decidit disposar de dos estructures de dades a la web:

base_de_dades.csv:

Aquesta  simplement  és  el  encreuament  entre  les  dades  de  df_ordenat.csv i

codis_postals.csv  com ja s’ha fet  anteriorment amb la funció merge (ANNEX). Aquesta

estructura de dades dona una informació completa sobre com els alumnes que han superat

la Fase Inicial han rendit en les diferents assignatures a més de saber informació lligada al

seu codi postal. 

Fig   4  .3  - Fitxer   base_de_dades.csv      

CURS: Any  en el que acaba la fase inicial.

Q: Quadrimestre en el que acaba la fase inicial.

CPF: Codi postal del barri

NOTES :  Notes de Selectivitat  (SELE), Àlgebra (ALG), Càlcul  1 (C1), Mecànica (MEC),

Química  1  (Q1),  Fonaments  d’informàtica  (F.INFO),  Geometria  (GEO),  Càlcul  2  (C2),

Termodinàmica (TERMO), Química 2 (Q2), Expressió Gràfica (EXPRE), Mitja (MITJA)

BARRI: Barri de provinença de l’alumne

RENTA: Renda per càpita mitja del barri

base_de_dades2:
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En aquest cas s’ha seguit el mateix procès que en la base_de_dades amb la diferencia que

en lloc de encreuar amb el fitxer df_ordenat.csv, s’ha fet un dataframe amb la mateixa

estructura però que també inclou els alumnes que no han superat la fase inicial.

4.4. Funcions utilitzades per la web

Un cop s’ha definit quines son les estructures de dades el següent pas consisteix en dotar a

la web de les funcions necessàries per analitzar les dades emmagatzemades a les bases de

dades. Aquestes funcions seràn independents de la  estructura de dades però no del seu

format. 

S’han definit en primer lloc quatre funcions amb l’objectiu de poder valorar el rendiment dels

alumnes segons el barri del qual provenen. La informació resultant d’aquestes funcions es

visualitzarà a travès de taules com ja veurem més endavant.

ranking (assig):

Aquest  rànquing  valora  el  rendiment  dels  estudiants  segons la  mitja  de les  notes  dels

alumnes d’un mateix barri. 

Les variables de sortida d’aquesta funció són dues llista de llistes. La primera primera conté

els 10 barris amb millor nota mitja de l’assignatura desitjada (variable d’entrada) i la segona

llista conté els 10 pitjors.

Per a poder retornar aquestes llistes s’ha seguit el procès d’indexació esmentat anteriorment

amb el qual a cada bucle podem treballar amb un barri en concret. En aquest cas per a cada

bucle només s’han tingut  en compte aquells  barris que han tingut  més de 10 alumnes

superant la fase inicials  i s’ha emmagatzemat en la variable  ll la mitja de les notes dels

alumnes del barri i el nom del barri.  Finalment es converteix en un DataFrame per poder

extreure'n els millors i els pitjors que aquests són retornats en forma de llista.
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Fig    4  .4 – Funció   ranking (assig)      

ranking_percentatge_fase_inicial (assig): 

Aquest rànquing valora el rendiment dels estudiants segons el percentatge d’alumnes d’un

mateix barri que han superat la fase inicial. 

Les variables de sortida d’aquesta funció són dues llista de llistes. La primera primera conté

els 10 barris amb el millor percentatge d’alumnes d’un mateix barri que han superat la Fase

Inicial i la segona llista conté els 10 pitjors.

Per a poder retornar aquestes llistes s’han utilitzat  les dos bases de dades.  Seguint  el

mètode  d’indexació,  per  a  cada  base  de  dades  s’ha  creat  una  llista  amb  el  número

d’alumnes de cada barri que han cursat la Fase Inicial (sempre que hi hagin més de 10

alumnes). Posteriorment s’han convertit les llistes en DataFrames els quals s’han fusionat

per crear una nova columna que sigui el número d’alumnes per barri de la primera base de

dades sobre el número d’alumnes per barri de la segona. Recordem que la primera base de

dades només té les dades dels alumnes que han superat la Fase inicial mentre que la

segona base de dades té les dades de tots els alumnes que han cursat la Fase Inicial.

ranking_percentatge_aprovats (assig):
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Aquest rànquing valora el rendiment dels estudiants segons el percentatge d’alumnes d’un

mateix barri que han aprovat l’assignatura. 

Les variables de sortida d’aquesta funció són dues llista de llistes. La primera primera conté

els  10  barris  amb  el  millor  percentatge  d’alumnes  d’un  mateix  barri  que  han  aprovat

l’assignatura i la segona llista conté els 10 pitjors.

L’estructura d’aquesta funció és molt similar a la de ranking.

taula_index ():

L’objectiu d’aquesta funció és poder tenir una visió global sobre el rendiment acadèmic de

tots els barris. La funció retorna una llista de llistes on cada una de les llistes presenta un

barri, el seu codi postal i la mitja de les notes dels alumnes del barri

L’estructura d’aquesta funció és molt similar a la de ranking.

4.5. Funcions necessàries per representacions gràfiques

S’han definit en primer lloc tres funcions amb l’objectiu de poder visualitzar el rendiment dels

alumnes de cada barri. La informació resultant d’aquestes funcions es visualitzarà a travès

dels seus gràfics corresponents com ja veurem més endavant.

histograma_cpf (assig,cpf): 

Aquesta funció s’utilitza per fer un histograma de les notes dels alumnes d’un mateix barri.

Les variables d’entrada són la assignatura desitjada i el codi postal del barri desitjat mentre

que la variable de sortida és una llista de llistes on cada lliste conté el codi postal del barri i la

nota d’un dels alumnes del propi barri.

Per a realitza aquesta funció directament és filtra el DataFrame de base_de_dades per codi

postal,  a continuació  s'emmagatzemament els  codis  postals  en una llista (seran tots  el

mateix codi però és necessari aquest format per posteriorment poder graficar) i les notes de

l’assignatura  de  cada  alumne  en  una  altre  línia.  Finalment  dins  el  bucle  s’acaba

d’implementar el format de la variable de sortida.
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Fig   4  .5 – Funció   histograma_cpf      

histograma (assig,renta_min,renta_max): 

Aquesta funció s’utilitza per fer un histograma de les notes dels alumnes en el global de una

assignatura. Les variables d’entrada són la assignatura desitjada i  el màxim i mínim de

renda per capita mitja del barri mentre que la variable de sortida és una llista de llistes on

cada lliste conté el la renda mitja del barri i la nota d’un dels alumnes del propi barri.

Aquesta funció s’ha desenvolupat de forma anàloga l’anterior funció amb la diferencia que té

una variable de sortida més, una llista de llistes amb les dades estadístiques del histograma.

Aquesta segona variable serà representada per una taula i tindrà les següents variables: la

mitja, la desviació estàndard, la nota mínima i màxima, la nota del primer i tercer quartil, la

correlació de Pearson (entre les notes i la renda per capità mitja del barri), el p-valor de la

correlació i un últim valor que val 1 si la correlació es significativa i 0 en cas contrari.

boxplot_cpf (assig,cpf):

Aquesta funció s’utilitza per fer un box-plot de les notes dels alumnes d’un mateix barri. Les

variables d’entrada són la assignatura desitjada i el codi postal del barri desitjat mentre que

la variable de sortida és una llista que conté totes les notes dels alumnes del barri desotjat.

Per a fer aquesta funció simplement s’ha creat una llista amb les notes de l’assignatura i el
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barri desitjats.

F  ig   4  .6 – Funció   boxplot_cpf      

boxplot (assig, renta_min, renta_max):

Aquesta funció s’utilitzarà més endavant per fer un box-plot de les notes dels alumnes en el

global de una assignatura. Les variables d’entrada són la assignatura desitjada i el màxim i

mínim de renda per capita mitja del barri mentre que la variable de sortida és una llista que

conté totes les notes de l’assignatura desitjada i compresa entre la renda mínima i la renda

màxima estipulada.

La funció s’ha fet de forma anàloga a l’anterior

notes_temporal (assig,cpf):

Aquesta funció s’utilitzarà més endavant per fer un diagrama temporal de les notes dels

alumnes d’un barri i una assignatura en concret. Les variables d’entrada són la assignatura

desitjada i el codi postal del barri desitjat mentre que la variable de sortida és una llista de

llistes on cada llista conté un string amb l’any i el quadrimestre on l’alumne va acabar la fase

inicial i la nota de l’assignatura.

La  estratègia  per  a  confeccionar  aquesta  funció  a  consistit  han  agafar  del  DataFrame

original només les dades dels alumnes amb el codi postal desitjat, posteriorment indexant

l’any podem separar les notes del primer quadrimestre i del segon en dos DataFrames. Es

tracta  els  dos  DataFrames  per  separat  per  finalment  obtenir  la  variable  de  sortida

esmentada anteriorment.
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F  ig   4  .7 – Funció    notes_temporal      
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5. Aplicació web

Un cop ja s’han definit les estructures de dades i totes les funcions del backend ja es pot

donar forma a la web. El frontend d’una web consisteix en tot allò que té interacció amb els

usuaris de la web a més de que pot incloure formularis per recollir informació necessària per

executar les funcions emmagatzemades al backend.

5.1. Eines emprades

5.1.1. Flask

Flask és un microframework (marc de treball) de codi obert, escrit en Python que permet

crear aplicacions web de forma eficient. Quan es parla de microframework, no es parla de

que el marc de treball sigui reduït, si no que les necessitats per que la web sigui funcional

són mínimes. A diferencia de Django (també es un framework escrit en Python), Flask et

dona totes les possibilitats a l’hora de crear la web, és com un full en blanc. Cal afegir que

Flask depen del motor de templates de Jinja.

La finalitat de Flask és la de gestionar el bon funcionament entre el backend i el frontend per

a que l’aplicació web sigui responsiva devant de les demandes de l’usuari. [7]

5.1.2. HTML

HTML són les sigles en anglès de HyperText Markup Language (llenguatge de marques

d’hipertext) i es un llenguatge de marcat que serveix per a l’elaboració de pàgines web. En

concret, HTML és el llenguatge amb el que es defineix el contingut que apareix en una

pàgina web. Bàsicament es tracta de un conjunt d’etiquetes que serveixen per definir tant el

text com els diferents components (imatges, taules, gràfics, etc) que componen la pàgina

web. 
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5.1.3. Java Script

En llenguatge HTML no es poden poden definir variables ni definit funcions complexes, és

per  això  que  s’utilitza  el  llenguatge  Java  Script  quan  es  necessari  gràcies  a  la  seva

compatibilitat amb HTML. 

Java  Script  és  un  llenguatge  de  programació  interpretat,  orientat  a  objectes.  S’utilitza

principalment del costat del client i serveix per implementar funcions complexes en pàgines

webs. 

5.1.4. CSS

CSS són les sigles del angles Cascading Style sheets («Fulls d’estil en cascada»), és un

llenguatge de disseny gràfic que va estretament de la ma amb HTML. CSS és molt utilitzat a

l’actualitat per establir el disseny visual dels documents d’una pàgina web. Aquest llenguatge

de programació està principalment dissenyat per marcar la separació entre el contingut dels

documents i la forma de presentació d’aquests dins la pàgina web. Permet canviar diverses

característiques com els colors, el tipus de font, les dimensions, etc.

Cal esmentar especialment les plantilles CSS utilitzades provinents de w3school.com que

han sigut utilitzades recurrentment per el disseny de l’aplicació web. [9]

5.1.5. Google Chart

Google Chart és una aplicació de ús gratuït propietat de Google que serveix per representar

dades gràficament. Aquesta aplicació comparteix una gran quantitat de gràfics dinàmics i els

seus codis corresponents per a que puguin ser utilitzats de forma oberta. Aquests codis són

flexibles ja que permeten de manera relativament senzilla canviar les dades d’entrada a més

de  poder  afegir  petites  modificacions.  L’únic  inconvenient  és  que  per  a  poder  utilitzar

aquests gràfics dins l’aplicació web es necessària la connexió a internet. [10]
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5.1.6. Visual Studio Code

Visual Studio Code és un editor de códi font multiplataforma desenvolupat per Microsoft per

l’ús  en  Windows,  Linux  i  MacOs.  Aquest  editor  permet  estructurar  els  treballs  en  un

Workspace (espai de treball) a més de incloure un corrector que ressalta els errors del codi

per tal de que siguin fàcilment depurables.

5.2. Estructura de l’aplicació web

La idea principal d’aquesta aplicació web es que pugui representar de forma visual tota la

informació que s’extreu de les dades  per a poder fer-se una idea de quin impacte té la

provinença geogràfica dels alumnes a l’hora de cursar el Grau en Enginyeria Industrial a

l’ETSEIB. L'aplicació ha de ser capaç d’emmagatzemar les bases de dades esmentades

anteriorment  a  més  de  les  funcions  necessàries  per  poder  tractar  aquesta  informació.

S’utilitzaran diferents eines gràfiques per a presentar la informació: taules per a poder fer

classificacions  del  rendiment  acadèmic  dels  alumnes,  histogrames  i  box-plots  quina

dispersió existeix en les notes i digrames temporals per veure l’evolució en el temps del

rendiment dels alumnes.

A  informàtica s’anomena aplicació web a un programa client-servidor en el que el client

executa un visualitzador web.  La arquitectura client-servidor és un model de disseny de

software  que  divideix  les  tasques  entre  el  proveïdor  de  recursos  o  serveis,  anomenat

servidor i la part que demanar aquests recursos, anomenat client. El client interactua amb el

navegador sol·licitant informació o introduint variables que seran gestionades pel backend

de l’aplicació web. El navegador envia aquestes peticions al servidor el qual recorre a les

funcions que té emmagatzemades per poder processar la informació. Un cop la informació

ha sigut tractada el servidor retorna els resultats de les funcions al navegador i actualitza la

interficie per tal de que el client pugui visualitzar la informació.

A més cal esmentar que el servidor serà local, el que vol dir que el servidor no estarà

disponible a internet, si no que només estarà disponible en l’ordinador en el que s’executi el

programa. 
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 Fig 5.1 – Esquema de arquitectura client-servidor  

Marc de treball amb Flask:

Flask és un marc de treball que té una forma predeterminada de treballar. En primer lloc es

crea un directori que en el nostre cas s’anomena  mysite  on hi estaran guardats tant el

servidor com els diferents fitxers que defineixen l’aplicació. Dins de mysite es crea un nou

arxiu escrit en Pythn anomenat run.py desde on es podrà cridar al servidor (un cop s’executi

aquest fitxer el servidor estarà disponible en local a la URL, http://127.0.0.1;5000/) . D’altre

banda també dins de mysite es crea el fitxer flask_app que contindrà tota l’aplicació. Aquest

fitxer contindra cinc fitxers generals:

• Directori static:

En aquest directori s’hi poden trobar tots els elements que són estàtics dins els templates

com per  exemple  arxius de imatges,  codis  font  o  plantilles  CSS.  En  el  cas  d’aquesta

aplicació web no s’ha utilitzat cap una imatge.

• Directori templates:

En aquest  directori  s’hi  pot  trobar  el  cos de l’aplicació.  Aquest directori  conté totes les

plantilles  assignades  a  les  diferents  URL  a  les  que  enviarà  l’aplicació.  Les plantilles

contenen tota la informació que el client podrà veure a la interfície i són escrites en tres

llenguatges diferents.  En primer  lloc  llenguatge HTML per  poder  crear  el  contingut  que

apareixerà a la web, en segon lloc llenguatge CSS per donar forma al contingut i finament

en llenguatge Java Script per poder representar el contingut dinàmic i per poder demanar
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informació al client. 

• Directori scripts:

En aquest directori s’hi pot trobar la columna vertebral de l’aplicació. Dins aquest directori hi

podem  trobar  tots  els  arxius  necessaris  per  gestionar  les  dades  davant  les  diferents

demandes del client.  Els arxius d’aquest directori han sigut programats en Python i han

sigut presentats a l’apartat 5.4 i 5.5 .

• Fitxer __init__.py:

Aquest  fitxer  simplement  crea  l’objecte  aplicació.  Aquest  objecte és  el  que  crida

posteriorment run.py quan es vol inicialitzar el servidor. 

• Fitxer views.py:

Aquest fitxer s’encarrega de atendre les peticions del servidor  i de mapejar les URLs que

cridarà  el  servidor.  A més aquest  fitxer  també té l’obligació  de renderitzar  les diferents

plantilles que corresponen a cada URL.

F  ig   5  .2 – Estructura Flask      
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5.3. Funcionalitats de l’aplicació web

Tot el contingut de les pàgines que s’exposen a continuació ha sigut escrit en llenguatge

HTML.  S’ha aprofitat  que aquest  llenguatge  es  compatible  amb JavaScript  per  donar-li

dinamisme a la web (gràfiques, taules,  diagrama...) i també amb CSS el qual ha permès

dissenyar gràficament la web i ordenar el seu contingut.

5.3.1. Home

Un cop cridem el  servidor,  la  primera pàgina web que trobem es la  pàgina Home.  En

aquesta pàgina hi podem veure en primer lloc a dalt de tot una barra que permet navegar

entre les diferents pàgines de l’aplicació. La part més rellevant d’aquesta pàgina és la taula

on s’hi poden trobar la mitja de les notes de cada assignatura que han tret tots els alumnes

de qualsevol barri emmagatzemat a la base de dades. Aquesta taula té la avantatge que

premen sobre el nom de la columna les dades s’ordenen de forma creixent o decreixent

alternativament.

Per a poder representar aquesta taula ha sigut necessari recorre a un script, escrit en Java

Script, disponible a Google Chart el qual s’ha modificat per a que les variables d’entrada

fossin les variables de sortida de la funció taula_index.py i s’ha afegit en el tamplate de la

pàgina Home.  
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Fig 5.3 -  Pàgina Home  

5.3.2. Buscador per CPF

Aquesta  segona  pàgina  és  un buscador  on es  pot  buscar  la  informació  del  rendiment

acadèmic segons el barri desitjat. El formulari ha sigut dissenyat amb HTML i demana el

codi postal del barri del qual es demana la informació i l’assignatura desitjada. Aquestes dos

variables  són  enviades  per  executar  les  funcions  histograma_cpf.py,  diagrama.py i

boxplot_cpf.py.

La informació que resulta del formulari és representa en un iframe, el qual primer esta en

blanc i un cop el formulari s’executa apareix en primer lloc a l’esquerra un histograma fet

amb les dades de les notes de cada alumne del barri en l’assignatura desitjada, al centre un

diagrama temporal que mostra l’evolució temporal que han tingut les notes i finalment un

boxplot.

Per a poder representar aquests gràfics ha sigut necessari recorre a un script, escrit en Java
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Script, disponible a Google Chart com s’ha fet anteriorment. Aquests scripts s’han modificat

per a que les variables d’entrada fossin les variables de sortida de les funcions que executa

el formulari.

Fig 5.4 – Pàgina Buscador per CPF  

5.3.3. Rànquings

La barra que es troba a dalt de la pàgina té una funcionalitat que li permet que quan el client

passa el cursor per sobre del botó de Rànquing de CPF per assignatura aquest desplega un

formulari amb totes les assignatures de la Fase Inicial. Un cop el client prem sobre una

assignatura  el  formulari  s’executa  i  envia  la  informació  a  les  funcions

ranking_percentatge_fase_inicial  ,  ranking_percentatge_aprovats  (assig),  ranking  (assig)

emmagatzemades a la carpeta ranking.py. 

De les funcions anteriors surten unes variables que seran les variables d’entrada de les

taules taules dissenyades amb el script de GoogleChart esmentat anteriorment. 
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Es  representen  sis  taules,  que  exposen  tres  formes  diferents  de  valorar  el  rendiment

acadèmic. Les dos taules de l’esquerra volaran la mitja de les notes dels alumnes d’un

mateix barri en l’assignatura desitjada. Les dos taules del centre valoren el percentatge de

alumnes de cada barri que supera la Fase Inicial. En darrer lloc les dos taules de l’esquerra

valoren el  rendiment dels alumnes segons el  percentatge d’alumnes de cada barri  que

aprova en primera convocatòria l’assignatura escollida.

Fig 5.5 – Pàgina Rànquings  

5.3.4. Informació completa

La ultima pàgina de l’aplicació web presenta a travès d’un formulari, igual que a Rànking de

CPF per assignatura,  la  informació completa  de cada assignatura.  El formulari  envia la

informació a les funcions boxplot.py i histograma.py les quals donen les variables de sortida

necessàries  per  a  poder  representar  els  gràfics  i  la  taula  amb  l’ajuda  dels  scripts  de

GoogleChart esmentats anteriorment.
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La rellevància d’aquesta pàgina ve del fet que a la Figura 6.3 podem observar que la majoria

dels alumnes provenen de barris de rendes a priori altes. Es per això que s’ha estudiat la

correlació que existeix entre les notes dels alumnes i les rendes per capità del seu barri de

provinença,  per  estudiar  si  existeix  alguna  relació  entre  la  procedència  geogràfica  dels

alumnes.

Fig 5.6 – Pàgina Informació completa  

Correlació de Pearson:

El coeficient de correlació de Pearson és un index que mesura la relació lineal entre dues

variables quantitatives com són en aquest cas les notes dels alumnes i la renda per capitá

mitja del barri de cada alumne. Aquest paràmetre ens servira per conèixer les relació que

existeix entre les dos variables.

El  coeficient  de correlació de Pearson s’expressa com el quocient  entre dues variables

aleatòries, X i Y, multiplicat per les seves desviacions estàndard
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R=
σ XY

σ X⋅σ Y

Fig 5.7 -Equació del coeficient de correlació de Pearson

σ XY≡Covariànciade XY

σ X ,σ Y≡Destribucions típiquesde X i Y respectivament

El valor del coeficient de Pearson varia entre [-1,1], essent 1 per una correlació positiva

perfecte on la  dependència  és total  entre les dos variables,  entre 0 i  1  la  relació és

positiva però cada cop que estem més aprop del 0 més poca relació hi  ha entre les

variables i de 0 a -1 té el mateix comportament però amb una relació negativa.

P-valor:

El p-valor és una eina estadística que ens permet diferenciar entre els resultats que són

producte de l’atzar i els resultats que són estadísticament significatius. És defineix el p-valor

com la probabilitat que un estadístic calculat (en aquest cas la correlació de Pearson) sigui

possible donat una hipòtesis nul·la i pren valors entre [0,1]. Si el p-valor calculat és inferior al

llindar de significança imposat, aquest resultat es considera estadísticament significatiu.

En el nostre cas hem escollit un llindar de significança de 0,05 que és el més comunment

utilitzat. Hipòtesis nul·la és que la correlació entre les variables es 0. Es a dir que per tots

aquells resultats inferiors a 0,05 podem rebutjar la hipotesis nul·la i dir que existeix una

correlació entre les variables.
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Resultats:

Assignatura Coeficient de Pearson P-valor Significatiu

Àlgebra -0,001 0,972 NO

Càlcul 1 0,112 0 SI

Mecànica Fonamental 0,049 0,061 NO

Química 1 -0,043 0,099 NO

Fonaments d’Informàtica -0,102 0 SI

Geometria 0,011 0,666 NO

Càlcul 2 0,068 0,01 SI

Termodinàmica 0,058 0,027 Si

Química 2 -0,018 0,495 NO

Expressió Gràfica -0,092 0 SI

Mitja -0,004 0,867 NO

Selectivitat 0,043 0,104 NO

Fig 5.8 – Taula de resultats sobre el nivell  significació del coeficient de Pearson  

Donat  aquests  resultats  podem observar  que  les  assignatures  de Càlcul  1,  Càlcul  2  i

Termodinàmica  presenten  correlacions  de  Pearson  positives  mentre  que  Fonaments

d’Informàtica i Expressió Gràfica presenten correlacions de Pearson negatives. Tot i  ser
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significatives cal remarcar que cap de les correlacions és de una magnitud prou gran com

per afirmar que la renda per càpita sigui un factor determinant en el rendiment acadèmic

segons la provinença geogràfica. 
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6. Vies de Continuació

Tot i que el treball queda completament englobat per tot el que s’ha esmentat fins ara, la

naturalesa  d’aquest  fa  que  existeixin  diverses  vies  de continuació  del  treball  en  forma

d’actualitzacions de l’aplicació. S’han estudiat les següents possibilitats que existeixen per

optimitzar l’aplicació web:

- Augmentar el número de dades de l’estructura de dades. Tot i que el volum de dades

estudiat  és gran amb més informació  seria  possible  veure de manera més acurada el

rendiment real que tenen els alumnes de cada barri ja que hi han barris dels quals tenim

molt poques dades.

- Crear un vincle entre Prisma i l’aplicació. Ja que aquesta aplicació és d’interès per portar

un control sobre l’evolució acadèmica s’hauria de automatitzar el procés per a que cada cop

que s'afegeixen dades noves a la web de Prisma aquestes s’actualitzessin a l’aplicació web.

- Ampliar la procedència dels alumnes. Donada la presa de dades del treball només s’han

pogut escollir els barris dels municipis més grans de Catalunya i seria adequat ampliar el

rang de treball de l’aplicació per a tots els municipis de Catalunya per tenir una idea més

global sobre el rendiment de tots alumnes de l’ETSEIB.

- Crear un servidor en el núvol. Per a que la informació que presenta l’aplicació pugui ser

compartida per a tots els membres de l’escola seria necessari convertir el servidor per a que

aquest pogués ser emmagatzemat en la xarxa.

- Ampliar les assignatures. Per a poder ampliar la informació de l’aplicació s’haurien d’afegir

totes les assignatures del grau.

-  Relació  del  rendiment  acadèmic  segons  la  procedència  de  l’escola.  Es  pot  ampliar

d'informació  de  la  web  fent  una  anàlisis  segons  el  rendiment  dels  alumnes  segons  la

procedència de les escoles d’origen.

- Afegir prediccions. Fent ús de la intel·ligència artificial es pot ampliar la web per afegir una

funcionalitat on es pugui predir les probabilitats d'èxit a la Fase Inicial segons la procedència

geogràfica.

- Afegir un format smartphone. Ja que avui en dia el mòbil és una eina indispensable per a
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tothom seria necessari compatibilitzar l’aplicació web per a que es pogués accedir des de un

smartphone.

- Afegir indicadors. Com s’ha fet amb la renda per capità mitja per barri s’haurien de buscar

altres indicadors que pugin explicar la diferencia del rendiment acadèmica depenen de la

procedència dels alumnes.
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7. Gestió del projecte

Abans de començar qualsevol projecte és necessari marcar les pautes del mateix per a que

els recursos empleats per dur-lo a terme siguin eficaços. S’ha dividit la gestió del projecte

entre els objectius que s’han de completar, la planificació en el temps d’aquests objectius i

els costos del projecte.

7.1. Objectius

A. Fases de disseny:

1.  Ordre de magnitud  

1.1 Primera definició del projecte sense tenir les eines per avaluar les possibilitats 

d'èxit.

2. Estudi preliminar  

2.1 Estudi de l’art. Anàlisis sobre els diferents projectes que s’han dut a terme en un 

àmbit relacionat amb el treball.

2.2 Estudi de les eines. Estudi de la viabilitat de utilitzar cada eina segons la seva 

corba d'aprenentatge i la seva disponibilitat.

3. Projecte  

3.1 Definició completa del projecte. Es delimiten els objectius que s’han de complir, 

els límits del projecte, les eines necessàries i la planificació del projecte..

B. Fase de construcció:

1. Recollida de dades.  

1.1 Buscar les dades més adients per obtenir el màxim d’informació relacionada amb

el projecte.

2. Filtrat i tractament de les dades  

2.1 Aprenentatge dels softwares, llenguatge i llibreries necessaris per al tractament 
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de dades. 

2.2 Filtrat dels fitxers originals per tal d’obtenir unes estructures de dades amb un 

format adequat per a l’aplicació web.

2.3 Tractament de la base de dades per crear les funcions que executarà el backend

de l'aplicació web.

3. Creació de l’aplicació web

3.1 Aprenentatge dels softwares, llenguatges i llibreries necessaris per a la creació 

d’una aplicació amb servidor local

3.2 Disseny conceptual de la web. Definició de totes les seves funcionalitats.

3.3 Desenvolupament de la web. Es programen tots els arxius necessaris per fer  

funcionar l’aplicació.

3.4 Disseny gràfic de la web. Es millora l’apartat gràfic per tal de que l’aplicació sigui 

més visual i transmeti millor la informació

4. Redacció de la memòria
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7.2. Planificació

F  ig   7  .1 Diagrama de Gantt de la planificació del projecte      
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7.3. Costos

En un primer lloc tenim en compte les despeses directament relacionats amb el cost de la

ma d’obra empleada. El treball de final de grau equival a 12 crèdits (ECTS), on cada crèdit

s’estima que equival a 25 hores de treball, el que resulta en unes 300 hores de treball. El

sou preu per hora d’un enginyer tècnic industrial junior és de 25 €/hora. Així doncs cal afegir

el cost de les hores que el tutor del treball ha empleat en donar suport i supervisar el treball

estimat en unes 15 hores. Tenint en compte que es tracte de un enginyer superior sénior el

preu per hora mig està valorat en 45 €/hora. 

En segon lloc cal afegir les despeses relacionades amb el material utilitzat. En aquest cas

només ha sigut necessari el ordinador que s’ha utilitzat, un MacBook Air valorat en 1 069€.

En últim lloc és necessari  comptabilitzar  les despeses indirectes del  treball.  D’aquestes

despeses només s’ha comptabilitzat l’ús d’electricitat i d’internet. S’estima que l’ordinador

consumeix 200W i que de mitja el cost elèctric està en 0,09 €/kWh mentre que s’estima que

el cost d’internet equival a 6 mesos d’una tarifa de 20€.

Motiu Quantitat Cost (en €)

Enginyer Junior 300 hores 7 500

Enginyer Sénior 15 hores 675

Ordinador 1 unitat 1 069

Electricitat 200W a 0,09 €/kWh 5,4

Internet 300 hores 120

Preu amb I.V.A  (21%) 9 369,4

F  ig   7  .2 – Taula de costos del projecte      

Finalment el projecte té un cost de 9 369,4 €.
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8. Impacte Ambiental

L’impacte ambiental generat pel conjunt del projecte ha sigut molt baix degut a les pròpies

característiques d’aquest. No hi ha hagut cap impacte positiu pel medi ambient mentre que

hi han hagut els següents impactes negatius:

- Consum d’energia elèctrica durant tot el projecte. Aquesta energia elèctrica prové

de fonts no renovables i tot i que el ús d’electricitat ha sigut baix ja que només s’ha utilitzat

per l’ús del ordinador i per climatitzà la sala de treball durant el mesos d’estiu, s’ha deixat

una petita petjada ecològica.

- Consum de gasolina degut al transport per anar a la universitat. En aquest cas la

petjada ecològica és especialment petita ja que degut a la pandèmia del COVID-19 no va

ser possible anar presencialment a la universitat a partir de mitjans de Mars i quan si es

podia s’utilitzava el transport públic.
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Conclusions

Aquest treball ha presentat tot el desenvolupament que existeix darrere de la creació de una

aplicació web de servidor local amb l’objectiu de poder presentar el rendiment acadèmic dels

alumnes de l’ETSEIB segons la seva procedència geogràfica..

Així  doncs s’ha aconseguit  fer  un filtrat  de les dades adient  per  poder  extreure tota la

informació més rellevant de les dades en brut i no sobrecarregar en accés l’aplicació web.

Aquest procés s’ha fet dut a terme amb llenguatge Python i especialment la llibreria Pandas.

A continuació s’ha procedit a fer el backend de l’aplicació web amb el marc de treball de

Flask que permet treballar amb Python per a les funcions internes de l’aplicació. Finalment

s’ha fet el frontend de l’aplicació el qual ha sigut escrit en llenguatge HTML principalment i

JavaScript a més d’utilitzar plantilles CSS per a obtenir un bon disseny gràfic de l’aplicació.

D’altre banda per presentar la informació s’han utilitzat els scripts de Google Charts.

A més, s’ha estudiat la possible relació entre el rendiment acadèmic i la renda per a explicar

les  diferencies  que  existeixen  depenen  de  la  procedència  geogràfica.  Tanmateix  els

resultats obtinguts demostren que no hi  ha una relació que pugui ser explicativa de les

diferencies entre el rendiment dels alumnes segons la seva procedència geogràfica.

La aplicació ha complert els objectius marcats al principi del projecte i és fàcil d’utilitzar i

intuïtiva. Tot i així s’han estudiat les diferents possibles vies de continuació per a millorar

l’aplicació web.
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ANNEX

1. Filtratge de dades  

1.1 dadespersfiltrat.csv

import pandas as pd

dfdades = pd.read_csv('dadespers.csv', decimal = ',', engine = 'python', sep=';') 

dfdades.columns = ['CODEX', 'SEX', 'CPF','ANY','TA','SELE','Escola','CPE'] 

dfdades.TA = dfdades.TA.astype(str) 

dfdades= dfdades.drop(columns = ['TA','Escola']) 

dfdades = dfdades[dfdades['SELE']>=9]

dfdades = dfdades[dfdades['ANY']>=2010] 

dfdades = dfdades.sort_values('CODEX') 

dfdades.drop_duplicates('CODEX') 

dfdades.to_csv('dadespersfiltrat.csv',index=False) 

1.2 faseinifiltrat.csv

dfini = pd.read_csv('qfaseini19.csv', decimal=',', engine='python',sep=';')

dfini.columns = ['CP','CODEX','CODASS','CR','CURS','Q','APR','NP','NA','NF','GR'] 

dfini = dfini[dfini.CP == 752] 

dfini = dfini[dfini.GR >= '10'] 

dfini = dfini[dfini.GR != 'CONV'] 

dfini = dfini.drop(columns = ['CP','CR','NP','NA','GR'])

dfini = dfini.sort_values('CODEX') 

dfini = dfini.reset_index(drop = True) 

dfini.to_csv('faseinifiltrat.csv',index=False)

1.3 df_ordenat.csv

alumnes_codex = dfini["CODEX"].drop_duplicates().iloc[:].index #ens quedem amb l'index de la 

primera nota de cada alumne

print(alumnes_codex[:5])

alumnes_index_codex = alumnes_codex.to_list() #posem els index de on comença cada alumne en una 

llista

idx = 0

total_df = pd.DataFrame()

for alumne in alumnes_index_codex:    #entrem en la llista de index

    alumne_df = dfini.iloc[idx:alumne]    #creem un dataframe de cada alumne

    idx = alumne 

    if not(alumne_df.empty):

        alumne_df = alumne_df.sort_values("CODASS")    #ordenem el df del alumne en funció 
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de l'assignatura

        if(alumne_df.AP_SS.sum() > 9):    # l'alumne ha de tenir 10 assignatures aprovades

            alumne_any_ingres = alumne_df.CURS.min()    #mirem a quin any comença cada 

alumne

            alumne_df = alumne_df.groupby('CODASS').min()    #agafem la nota minima de 

les repetides

            total_df = total_df.append(alumne_df)    #el df del alumne en un df global

total_df = total_df.sort_values("CODEX")

total_df = total_df.reset_index()

total_df = total_df.drop(columns = ['AP_SS'])

df = pd.merge(total_df,dfdades[['CODEX','CPF','SELE']],on='CODEX')

df = df[['CODEX','CODASS','CURS','Q','APR','NF','CPF','SELE']]

df = pd.merge(total_df,dfdades[['CODEX','CPF','SELE']],on='CODEX')

df = df[['CODEX','CODASS','CURS','Q','APR','NF','CPF','SELE']]

for c in range(240011,240016):

    dfass = df[df.CODASS==c]

    dfprim = pd.merge(dfprim,dfass[['CODEX','NF']],on='CODEX')

    dfprim = dfprim.rename(columns = {'NF': c})     #canviem el nom de la columna NF amb la nota 

pel id de l'assig

for c in range(240021,240026):

dfass = df[df.CODASS==c]

    dfprim = pd.merge(dfprim,dfass[['CODEX','NF']],on='CODEX')

    dfprim = dfprim.rename(columns = {'NF': c})    #canviem el nom de la columna NF amb la nota pel

id de l'assig

dfprim = dfprim.rename(columns = {'NF_y': 240011})

dfprim = dfprim.drop_duplicates(['CODEX'],keep='first')

dfprim = dfprim.drop(['APR','CODASS','NF_x'],axis=1)

dfprim.columns = 

['CODEX','CURS','Q','CPF','SELE','ALG','C1','MEC','Q1','F.INFO','GEO','C2','TERMO','Q2','EXPR

E'] 

dfprim = dfprim.sort_values('CPF')

dfprim['MITJA'] = (dfprim['ALG'] + dfprim['C1'] + dfprim['MEC'] + dfprim['Q1'] + dfprim['F.INFO'] +

dfprim['GEO'] + dfprim['C2'] + dfprim['TERMO'] + dfprim['Q2'] + dfprim['EXPRE'])/10

dfprim.reset_index()

print(dfprim)

dfprim.to_csv('df_ordenat.csv',index=False)

1.4 base_de_dades.csv

import pandas as pd

dfCP = pd.read_csv('CodiPostalBcn.csv', decimal = ',', engine = 'python', sep=',') #'decimal' 

llegeix les comes com a punts, engine li diu d'utilitzar python i no C, he afegit sep que llegeix 

quin es el separador de les columnes (em petava)

dfetseib = pd.read_csv('df_ordenat.csv', decimal = ',', engine = 'python', sep=',')

df = pd.merge(dfetseib ,dfCP[['CPF','Barri','Renta']],on='CPF')

df = df.drop(columns=['CODEX'])

print(df.describe())

df.to_csv('base_de_dades.csv',index=False)
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1.5 base_de_dades2.csv

import pandas as pd

df1 = pd.read_csv('faseinifiltrat.csv', decimal=',', engine='python',sep=',')

df2 = pd.read_csv('dadespersfiltrat.csv', decimal=',', engine='python',sep=',')

df = pd.merge(df1,df2[['CODEX','CPF','SELE']],on='CODEX')

df = df[['CODEX','CODASS','CURS','Q','APR','NF','CPF','SELE']]

dfprim = df

for c in range(240011,240016):

    dfass = df[df.CODASS==c]

    dfprim = pd.merge(dfprim,dfass[['CODEX','NF']],on='CODEX')

    dfprim = dfprim.rename(columns = {'NF': c})     #canviem el nom de la columna NF amb la nota pel 

id de l'assig

for c in range(240021,240026):

    dfass = df[df.CODASS==c]

    dfprim = pd.merge(dfprim,dfass[['CODEX','NF']],on='CODEX')

    dfprim = dfprim.rename(columns = {'NF': c})    #canviem el nom de la columna NF amb la nota pel 

id de l'assig      

dfprim = dfprim.rename(columns = {'NF_y': 240011})

dfprim = dfprim.drop_duplicates(['CODEX'],keep='first')

dfprim = dfprim.drop(['APR','CODASS','NF_x'],axis=1)

dfprim.columns = 

['CODEX','CURS','Q','CPF','SELE','ALG','C1','MEC','Q1','F.INFO','GEO','C2','TERMO','Q2','EXPR

E'] 

dfprim = dfprim.sort_values('CPF')

dfprim['MITJA'] = (dfprim['ALG'] + dfprim['C1'] + dfprim['MEC'] + dfprim['Q1'] + dfprim['F.INFO'] +

dfprim['GEO'] + dfprim['C2'] + dfprim['TERMO'] + dfprim['Q2'] + dfprim['EXPRE'])/10

dfprim.reset_index()

dfCP = pd.read_csv('CodiPostalBcn.csv', decimal = ',', engine = 'python', sep=',')

df_aux = pd.merge(dfprim ,dfCP[['CPF','Barri','Renta']],on='CPF')

df_aux = df_aux.sort_values('CODEX')

df_aux = df_aux.drop(columns=['CODEX'])

df_aux = df_aux.reset_index(drop = True)

print(df_aux)

df_aux.to_csv('base_de_dades2.csv',index=False)

2. Arxius del Backend  

2.1 Taula_index.py:

import pandas as pd
def taula():

df = pd.read_csv('flask_app/scripts/base_de_dades.csv', decimal = ',',
sep=',',header=0,skiprows=1)

df.columns=["Curs","Quatrimestre","CPF","Selectivitat","Algebra","Càlcul
1","Mecànica","Química1","Fonaments
d'Informàtica","Geometria","Càlcul2","Termodinàmica","Química2","Expressió
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Gràfica","Mitja","Barri","Renta"]
df_aux=df[["Selectivitat","Algebra","Càlcul1","Mecànica","Química1","Fonaments

d'Informàtica","Geometria","Càlcul  2","Termodinàmica","Química  2","Expressió
Gràfica","Mitja",'Barri','CPF']]

alumnes_cpf = df_aux['CPF'].drop_duplicates().iloc[:].index 
alumnes_index_cpf = alumnes_cpf.to_list()[1:] 
ll=[]
idx=0
df_mitjes = pd.DataFrame()
for cpf in alumnes_index_cpf: 

cpf_df = df_aux.iloc[idx:cpf]
idx = cpf 
if cpf_df['CPF'].count() > 0:

for assig in ["Selectivitat","Algebra","Càlcul 1","Mecànica","Química
1","Fonaments  d'Informàtica","Geometria","Càlcul  2","Termodinàmica","Química  2","Expressió
Gràfica","Mitja"]:

assignatura = cpf_df[assig].astype(float)
barri = cpf_df['Barri'].astype(str)
cpf = cpf_df['CPF'].astype(str)
val = barri.values
val2 = cpf.values
num_alumnes = cpf_df[assig].count()
ll.append(assignatura.mean())

ll.append(val[0])
ll.append(val2[0])
ll.append(num_alumnes)
df_mitjes_barri = pd.DataFrame([ll], columns

=["Selectivitat","Algebra","Càlcul  1","Mecànica","Química1","Fonaments
d'Informàtica","Geometria","Càlcul 2","Termodinàmica","Química 2","Expressió Gràfica","Mitja",
'Barri','CPF',"Número d'alumnes"])

df_mitjes = df_mitjes.append(df_mitjes_barri,ignore_index=True) 
df_mitjes= df_mitjes[['CPF','Barri',"Selectivitat","Algebra","Càlcul

1","Mecànica","Química1","Fonaments  d'Informàtica","Geometria","Càlcul
2","Termodinàmica","Química 2","Expressió Gràfica","Mitja","Número d'alumnes"]]

ll=[]
df_mitjes = df_mitjes.sort_values("Número d'alumnes",ascending=False)
return(df_mitjes.values.tolist())

2.2 histograma_cpf.py

import pandas as pd
import scipy
from scipy.stats import pearsonr
def histograma_cpf(assig,cpf):

df = pd.read_csv('flask_app/scripts/base_de_dades.csv', decimal = ',',
sep=',',header=0,skiprows=1)

df.columns=["Curs","Quadrimestre","CPF","Selectivitat","Algebra","Càlcul
1","Mecànica","Química1","Fonaments
d'Informàtica","Geometria","Càlcul2","Termodinàmica","Química2","Expressió
Gràfica","Mitja","Barri","Renta"]

df["CPF"] = df["CPF"].astype(str)
df_filtrat = df[(df['CPF'] == cpf)]
df_filtrat = df_filtrat.dropna( axis=0, how='any')
l_hist=[[cpf,assig]]
l_cpf=df_filtrat['CPF'].astype(str).to_list()
l_assig=df_filtrat[assig].astype(float).to_list()
for linea in range(len(l_cpf)):

l_aux=[]
l_aux.append(l_cpf[linea]),l_aux.append(l_assig[linea])
l_hist.append(l_aux)

return l_hist

2.3 boxplot_cpf.py
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import pandas as pd
def boxplot_cpf(assig,cpf):

df = pd.read_csv('flask_app/scripts/base_de_dades.csv', decimal = ',',
sep=',',header=0,skiprows=1)

df.columns=["Curs","Quadrimestre","CPF","Selectivitat","Algebra","Càlcul1","Mecànica","Químic
a1","Fonaments  d'Informàtica","Geometria","Càlcul2","Termodinàmica","Química2","Expressió
Gràfica","Mitja","Barri","Renta"]

df["CPF"] = df["CPF"].astype(str)
df_filtrat = df[(df['CPF'] == cpf)]
list = ['Nota']
list = [list + df_filtrat[assig].astype(float).tolist()]
return list

2.4 diagrama.py

import pandas as pd
def diagrama(assig,cpf):

df = pd.read_csv('flask_app/scripts/base_de_dades.csv', decimal = ',',
sep=',',header=0,skiprows=1)

df.columns=["Curs","Quadrimestre","CPF","Selectivitat","Algebra","Càlcul
1","Mecànica","Química1","Fonaments  d'Informàtica","Geometria","Càlcul
2","Termodinàmica","Química 2","Expressió Gràfica","Mitja","Barri","Renta"]

df["CPF"] = df["CPF"].astype(str)
df["Quadrimestre"] = df["Quadrimestre"].astype(str)
df_filtrat = df[(df['CPF'] == cpf)]
df_filtrat = df_filtrat.sort_values(axis = 0, by = ["Curs", "Quadrimestre"])
df_filtrat = df_filtrat.reset_index()
df_filtrat= df_filtrat.drop(columns = 'index') 
alumnes_curs = df_filtrat['Curs'].drop_duplicates().iloc[:].index 
alumnes_index_curs = alumnes_curs.to_list()[1:] 
ll=[]
idx=0
for curs in alumnes_index_curs: #entrem en la llista de index

curs_df = df_filtrat.iloc[idx:curs]
idx = curs 
curs_dfQ1 = curs_df[curs_df['Quadrimestre'] == '1']
curs_dfQ2 = curs_df[curs_df['Quadrimestre'] == '2']
if curs_dfQ1[assig].count() > 0:

mitjaQ1 = curs_dfQ1[assig].astype(float).mean()
curs = curs_dfQ1['Curs'].astype(str)
quad = curs_dfQ1['Quadrimestre'].astype(str)
val1 = curs.values[0]
val2 = quad.values[0]
T1 = (val1+' Q'+val2)
ll.append([T1,mitjaQ1])

if curs_dfQ2[assig].count() > 0:
mitjaQ2 = curs_dfQ2[assig].astype(float).mean()
curs = curs_dfQ2['Curs'].astype(str)
quad = curs_dfQ2['Quadrimestre'].astype(str)
val1 = curs.values[0]
val2 = quad.values[0]
T2 = (val1+'/Q'+val2)
ll.append([T2,mitjaQ2])

return ll
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2.5 rankings.py

import pandas as pd
def ranking(assig):

df = pd.read_csv('flask_app/scripts/base_de_dades.csv', decimal = ',',
sep=',',header=0,skiprows=1)

df.columns = ["Curs","Quadrimestre","CPF","Selectivitat","Algebra","Càlcul
1","Mecànica","Química  1","Fonaments  d'Informàtica","Geometria","Càlcul
2","Termodinàmica","Química 2","Expressió Gràfica","Mitja","Barri","Renta"]

df_aux = df[[assig,'Barri','CPF']]
alumnes_cpf = df_aux['CPF'].drop_duplicates().iloc[:].index #
alumnes_index_cpf = alumnes_cpf.to_list()[1:] 

ll=[]
idx=0
for cpf in alumnes_index_cpf: 

cpf_df = df_aux.iloc[idx:cpf]
idx = cpf 
if cpf_df[assig].count() > 10:

assignatura = cpf_df[assig].astype(float)
barri = cpf_df['Barri'].astype(str)
val = barri.values
ll.append([assignatura.mean(), val[0]])

df_mitjes = pd.DataFrame(ll, columns =[assig, 'Barri']) 
df_mitjes = df_mitjes.sort_values(axis=0, by=assig, ascending =

False).reset_index(drop = True)
df_mitjes.index += 1
df_mitjes[assig] = df_mitjes[assig].round(3)
millors = df_mitjes.head(10).values.tolist()
df_mitjes = df_mitjes.sort_values(axis=0, by=assig).reset_index(drop = True, level =

0)
df_mitjes.index += 1
pitjors = df_mitjes.head(10).values.tolist()
return millors, pitjors

def ranking_percentatge_fase_inicial(assig):
df = pd.read_csv('flask_app/scripts/base_de_dades.csv', decimal = ',',

sep=',',header=0,skiprows=1)
df2 = pd.read_csv('flask_app/scripts/base_de_dades2.csv', decimal = ',',

sep=',',header=0,skiprows=1)
df.columns = ["Curs","Quadrimestre","CPF","Selectivitat","Algebra","Càlcul

1","Mecànica","Química  1","Fonaments  d'Informàtica","Geometria","Càlcul
2","Termodinàmica","Química 2","Expressió Gràfica","Mitja","Barri","Renta"]

df2.columns = ["Curs","Quadrimestre","CPF","Selectivitat","Algebra","Càlcul
1","Mecànica","Química  1","Fonaments  d'Informàtica","Geometria","Càlcul
2","Termodinàmica","Química 2","Expressió Gràfica","Mitja","Barri","Renta"]

df_aux = df[[assig,'Barri','CPF']]
df_aux2 = df2[[assig,'Barri','CPF']]
df_aux2 = df_aux2.sort_values('CPF').reset_index(drop = 'True')
alumnes_cpf = df_aux['CPF'].drop_duplicates().iloc[:].index 
alumnes_index_cpf = alumnes_cpf.to_list()[1:] 
ll=[]
idx=0
for cpf in alumnes_index_cpf: #entrem en la llista de index

cpf_df = df_aux.iloc[idx:cpf]
idx = cpf 
if cpf_df[assig].count() > 15:



Aquí pot anar el títol del vostre TFG/TFM Pàg. 57

assignatura = cpf_df[assig].astype(float)
barri = cpf_df['Barri'].astype(str)
val = barri.values
ll.append([assignatura.count(), val[0]])

alumnes_cpf2 = df_aux2['CPF'].drop_duplicates().iloc[:].index 
alumnes_index_cpf2 = alumnes_cpf2.to_list()[1:] 
ll2=[]
idx2=0
for cpf in alumnes_index_cpf2: 

cpf_df = df_aux2.iloc[idx2:cpf]
idx2 = cpf 

if cpf_df[assig].count() > 15:
assignatura = cpf_df[assig].astype(float)
barri = cpf_df['Barri'].astype(str)
val = barri.values
ll2.append([assignatura.count(), val[0]])

df_numero = pd.DataFrame(ll, columns =['Numero', 'Barri']) 
df_numero2 = pd.DataFrame(ll2, columns =['Numero_total', 'Barri']) 
df = pd.merge(df_numero,df_numero2[['Numero_total','Barri']],on='Barri')
df_aux3 = df['Numero']/df['Numero_total']
df['Percentatge'] = df_aux3
df = df.drop(columns=['Numero','Numero_total'])
df = df[['Percentatge','Barri']]
df = df.sort_values(by = 'Percentatge' , ascending = False).reset_index(drop = True,

level = 0)
df.index = df.index + 1
df['Percentatge'] = df['Percentatge'].multiply(other=100).round(decimals=2)
millors = df.head(10).values.tolist()
df = df.sort_values(by = 'Percentatge').reset_index(drop = True, level = 0)
df.index = df.index+ 1
pitjors = df.head(10).values.tolist()
return millors, pitjors

def ranking_percentatge_aprovats(assig):
df = pd.read_csv('flask_app/scripts/base_de_dades.csv', decimal = ',',

sep=',',header=0,skiprows=1)
df.columns = ["Curs","Quadrimestre","CPF","Selectivitat","Algebra","Càlcul

1","Mecànica","Química  1","Fonaments  d'Informàtica","Geometria","Càlcul
2","Termodinàmica","Química 2","Expressió Gràfica","Mitja","Barri","Renta"]

df_aux = df[[assig,'Barri','CPF']]
alumnes_cpf = df_aux['CPF'].drop_duplicates().iloc[:].index 
alumnes_index_cpf = alumnes_cpf.to_list()[1:] 
ll=[]
idx=0
for cpf in alumnes_index_cpf: #entrem en la llista de index

cpf_df = df_aux.iloc[idx:cpf]
idx = cpf 
if cpf_df[assig].count() > 15:

assignatura = cpf_df[assig].astype(float)
barri = cpf_df['Barri'].astype(str)
total = assignatura
assignatura = assignatura[assignatura >= 5]
percentatge_aprovat = assignatura.count()/ total.count()
val = barri.values
ll.append([percentatge_aprovat, val[0]])

df = pd.DataFrame(ll, columns =['Numero', 'Barri'])
df = df.sort_values(by = 'Numero' , ascending = False).reset_index(drop = True, level

= 0) 
df.index = df.index+1
df['Numero'] = df['Numero'].multiply(other=100).round(decimals=2)
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millors = df.head(10).values.tolist()
df = df.sort_values(by = 'Numero').reset_index(drop = True, level = 0)
df.index = df.index+1
pitjors = df.head(10).values.tolist()
return millors, pitjors

2.6 histograma.py

import pandas as pd
import scipy
from scipy.stats import pearsonr

def histograma(assig,renta_min,renta_max):
df = pd.read_csv('flask_app/scripts/base_de_dades.csv', decimal = ',',

sep=',',header=0,skiprows=1)
df.columns = ["Curs","Quadrimestre","CPF","Selectivitat","Algebra","Càlcul

1","Mecànica","Química  1","Fonaments  d'Informàtica","Geometria","Càlcul
2","Termodinàmica","Química 2","Expressió Gràfica","Mitja","Barri","Renta"]

df["Renta"] = df["Renta"].astype(float)
df_filtrat = df[(df["Renta"] > renta_min) & (df["Renta"] < renta_max)]
df_filtrat = df_filtrat.dropna( axis=0, how='any')
x = df_filtrat['Renta'].values.tolist()
y = df_filtrat[assig].astype(float).values.tolist()
corr, p = scipy.stats.pearsonr(x, y)
corr = round(corr, 4)
p = round(p, 4)
l_hist=[['Renta',assig]]
l_cpf=df_filtrat['Renta'].astype(str).to_list()
l_assig=df_filtrat[assig].astype(float).to_list()
for linea in range(len(l_cpf)):

l_aux=[]
l_aux.append(l_cpf[linea]),l_aux.append(l_assig[linea])
l_hist.append(l_aux)
llista = df_filtrat[[assig]].astype(float).describe().values.tolist()
llista.pop(0)
i = 0
for stat in ['Mitja','Desviació','Min','25%','50%','75%','max']:

llista[i].insert(0,stat)
i = i+1

llista.append(['Correlació',corr])
llista.append(['p-valor',p])
if llista[8][1] < 0.05 and llista[8][1] > -0.05:

llista.append(['Significatiu',1])
else:

llista.append(['Significatiu',0])
return l_hist,llista

2.7 boxplot.py

import pandas as pd
def boxplot(assig,renta_min,renta_max):

df = pd.read_csv('flask_app/scripts/base_de_dades.csv', decimal = ',',
sep=',',header=0,skiprows=1)

df.columns = ["Curs","Quadrimestre","CPF","Selectivitat","Algebra","Càlcul
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1","Mecànica","Química  1","Fonaments  d'Informàtica","Geometria","Càlcul
2","Termodinàmica","Química 2","Expressió Gràfica","Mitja","Barri","Renta"]

df["Renta"] = df["Renta"].astype(float)
df_filtrat = df[(df["Renta"] > renta_min) & (df["Renta"] < renta_max)]
list = ['Nota']
list = [list + df_filtrat[assig].astype(float).tolist()]
return list

3. Arxius del Frontend  

3.1 index.html

<html>
<head>

<meta charset="utf-8">
<title>TFG: Alex Gallego</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<script type="text/javascript"> google.charts.load('current', { packages:

['corechart'] }); </script>
<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js">

</script>
<link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">

</head>
<body>

<div class="w3-bar" style="height: 2.6vw; background-color:papayawhip; border-bottom:
black thin solid;">

<a href="/index" class="w3-bar-item w3-button">Home</a>
<a href="/BuscadorCPF" class="w3-bar-item w3-button">Buscador per CPF</a>
<div class="w3-dropdown-hover" style="background-color: papayawhip;">

<form action="/ranking" method='POST'>
<button class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Mitja">Rànquing de CPF per assignatura</button>
<div class="w3-dropdown-content w3-bar-block w3-border">
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Algebra">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Càlcul 1">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Mecànica">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Química 1">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Fonaments d'Informàtica">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Geometria">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Càlcul 2">
</p>
<p>
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<input class="w3-button" type="submit" name="assig"
value="Termodinàmica">

</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Química 2">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Expressió Gràfica">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Mitja">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Selectivitat">
</p>
</div>

</form>
</div>

<form action="/Assignatures" method='POST'>
<div class="w3-dropdown-hover" style="background-color: papayawhip;">

<button class="w3-button" type="submit" name="assig"
value="Mitja">Informació per Renda</button>

<div class="w3-dropdown-content w3-bar-block w3-border">
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Algebra"></p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Càlcul 1">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Mecànica">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Química 1">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Fonaments d'Informàtica">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Geometria">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Càlcul 2">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Termodinàmica">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Química 2">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Expressió Gràfica">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Mitja">
</p>
<p>
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<input class="w3-button" type="submit" name="assig"
value="Selectivitat">

</p>
</div>

</div>
</form>

</div>

<div class="w3-container" style="background-color: lavender; color: black ;">
<h1 style="text-align:  center;"> TFG: Enfoc d'anàlisi  del  rendiment

d'estudiants segons procedència geogràfica. </h1> 
<p>Aquesta pàgina web s'encuadra en el Treball de Final de Grau d'enginyeria

en Tecnologies Industrials. </p>
<p>En aquest web s'hi  pot  trobar  informació  del  rendiment  acadèmic  dels

alumnes de l'ETSEIB segons els barris de Barcelona.</p>
<p>&nbsp &nbsp &nbsp - Buscador per CPF: Informació associada a un barri

desitjat</p>
<p>&nbsp &nbsp &nbsp - Rànquings de CPF per assignatura: Genera rànquings

segons els millors i pitjors barris per assignatura</p>
<p>&nbsp &nbsp &nbsp - Informació per Renda: Donà l'informació completa de

cada assignatura i estudia la seva correlació sobra la renda mitja per barris</p>
</div>
<div class="w3-display-container" style="position: relative; height: 72%; width: 100%;

background-color: lavender;"> 
<div style="position: absolute;; left: 5%; top: 2%;border: thin solid black;

width: 90%;height:90%;" id="table_div" ></div>
</div>

<div class="w3-container" style="background-color: papayawhip; border-top: black thin
solid;">

<p> Enfoc d'anàlisi del rendiment d'estudiants segons procedència geogràfica.
</p>

</div>

<script type="text/javascript">
google.charts.load('current', {'packages':['table']});
google.charts.setOnLoadCallback(drawTable);

function drawTable() {
console.log("array1")
var array = {{ taula | safe}};
console.log("array")
console.log(array)
var data = new google.visualization.DataTable();
data.addColumn('string', 'Codi Postal');
data.addColumn('string', 'Barri');
data.addColumn('number', 'Selectivitat');
data.addColumn('number', 'Algebra');
data.addColumn('number', 'Càlcul 1');
data.addColumn('number', 'Mecànica');
data.addColumn('number', 'Química q');
data.addColumn('number', "Informatica Fon.");
data.addColumn('number', 'Geometria');
data.addColumn('number', 'Càlcul 2');
data.addColumn('number', 'Termodinàmica');
data.addColumn('number', 'Química 2');
data.addColumn('number', 'Expresió gràfica');
data.addColumn('number', 'Mitja');
data.addColumn('number', "Número d'alumnes");
data.addRows(array);
var options = {showRowNumber: true, 

width: '100%', 
height: '100%',
title: 'Barris amb les millors notes mitjes'}
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var table = new
google.visualization.Table(document.getElementById('table_div'));

table.draw(data, options);
}

</script>
</body>
</html>

3.2 formulariCPF.html

<html>
<head>

<meta charset="utf-8" >
<title>TFG: Alex Gallego</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">

</head>
<body> 

<div class="w3-bar" style="height: 2.6vw; background-color:papayawhip; border-
bottom: black thin solid;">

<a href="/index" class="w3-bar-item w3-button">Home</a>
<a href="/BuscadorCPF" class="w3-bar-item w3-button">Buscador per CPF</a>
<div class="w3-dropdown-hover" style="background-color: papayawhip;">
<form action="/ranking" method='POST'>

<button class="w3-button" type="submit" name="assig"
value="Mitja">Rànquing de CPF per assignatura</button>

<div class="w3-dropdown-content w3-bar-block w3-border">
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Algebra">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Càlcul 1">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Mecànica">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Química 1">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Fonaments d'Informàtica">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Geometria">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Càlcul 2">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Termodinàmica">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Química 2">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Expressió Gràfica">
</p>
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<input class="w3-button" type="submit" name="assig"
value="Mitja">

</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Selectivitat">
</p>

</div>
</form>

</div>
<form action="/Assignatures" method='POST'>

<div class="w3-dropdown-hover" style="background-color: papayawhip;">
<button class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Mitja">Informació per Renda</button>
<div class="w3-dropdown-content w3-bar-block w3-border">

<input class="w3-button" type="submit" name="assig"
value="Algebra"></p>

<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Càlcul 1">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Mecànica">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Química 1">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Fonaments d'Informàtica">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Geometria">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Càlcul 2">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Termodinàmica">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Química 2">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Expressió Gràfica">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Mitja">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Selectivitat">
</p>

</div>
</div>

</form>
</div>
<div class="w3-container" style="background-color: lavender; color: black;">

<h1 style="text-align: center;">Informació del rendiment acadèmic per Codi Postal
</h1> 

<p>Per a poder visualitzar l informació cal introduir el codi postal (4 dígits, tots
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els CPF estan referenciats a Home), escollir la informació i generar el contingut</p>
<p>Visualitzem tres gràfis diferents:</p>
<p> &nbsp &nbsp &nbsp -A la dreta, un histograma amb les notes de tots els alumnes

del barri.</p>
<p> &nbsp &nbsp &nbsp -Al centre, un diagrama de l evolució de la mitja de notes del

barri en el temps.</p>
<p> &nbsp &nbsp &nbsp -A l esquerra, un box plot amb les notes de tots els alumnes

del barri.</p>
<form action="/stats_CPF" target="resposta" method="POST">

CPF : <input name="CPF" value="8024"><br>
<br>
Assignatura : 

<div class="w3-dropdown-hover">
<button class="w3-button w3-black">Assignatures</button>
<div class="w3-dropdown-content w3-bar-block w3-border">

<input class="w3-radio" type="radio" name="assig"
value="Algebra" checked>

<label>Algebra</label></p>
<p>
<input class="w3-radio" type="radio" name="assig"

value="Càlcul1">
<label>Càlcul 1</label></p>
<input class="w3-radio" type="radio" name="assig"

value="Mecànica" checked>
<label>Mecànica</label></p>
<p>
<input class="w3-radio" type="radio" name="assig"

value="Química1">
<label>Química 1</label></p>
<input class="w3-radio" type="radio" name="assig"

value="Fonaments d'Informàtica" checked>
<label>Fonaments d'Informàtica</label></p>
<p>
<input class="w3-radio" type="radio" name="assig"

value="Geometria">
<label>Geometria</label></p>
<input class="w3-radio" type="radio" name="assig"

value="Càlcul2" checked>
<label>Càlcul 2</label></p>
<p>
<input class="w3-radio" type="radio" name="assig"

value="Termodinàmica">
<label>Termodinàmica</label></p>
<input class="w3-radio" type="radio" name="assig"

value="Química2" checked>
<label>Química 2</label></p>
<p>
<input class="w3-radio" type="radio" name="assig"

value="Expressió Gràfica">
<label>Expressió Gràfica</label></p>
<input class="w3-radio" type="radio" name="assig"

value="Mitja" checked>
<label>Mitja</label></p>
<p>
<input class="w3-radio" type="radio" name="assig"

value="Selectivitat">
<label>Selectivitat</label></p>

</div>
<input type="submit" value="Generar informació">

</form>
<br>

</div>
<iframe id="respostaf" name="resposta" scrolling="no" style="width:  100%;height:  51%;
background-color: white; "></iframe> 
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</div>

<script>
var iframe = document.getElementById("respostaf");
iframe.onload = function(){

iframe.style.height = iframe.contentWindow.document.body.scrollHeight + 'px';
}

</script>

<div class="w3-container" style="background-color: papayawhip; border-top: black thin solid;">
<p> Enfoc d'anàlisi del rendiment d'estudiants segons procedència geogràfica. </p>
</body>
</html>

3.3 stats_CPF.html

<html>
<head>

<title>TFG: Alex Gallego</title>
<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js">

</script>
<script type="text/javascript"> google.charts.load('current', { packages:

['corechart'] }); </script>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">

</head>

<body>
<div class="w3-display-container" style="width:  100%;  height:  100%;  position:

relative; ">
<div id="container" style="width: 30%; height: 90%;position: absolute; top:

5%; left: 2%; "></div>
<div id="diagrama" style="width: 30%; height: 90%; position: absolute; top:

5%; left: 37%;"></div>
<div id="box_plot" style="width: 30%; height: 10%; position: absolute; top:

5%; left: 70%;"></div> 
</div>

<script language="JavaScript">
function drawChart() {

var data = google.visualization.arrayToDataTable({{ dades | safe}});
var options = {

title: 'Qualificacions dels alumnes',
legend: { position: 'none' },

};
var chart = new google.visualization.Histogram(document.getElementById

('container'));
chart.draw(data, options);
}
google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
</script>

<script>
google.charts.load('current', { 'packages': ['corechart'] });
google.charts.setOnLoadCallback(drawBoxPlot);
function drawBoxPlot() {

var array = {{ dades2 | safe
}}
console.log(array[1])
array_row = array[0]



Pág. 66 Memoria

var data = new google.visualization.DataTable();
data.addColumn('string', 'x');
var i;
for (i = 0; i < array_row.length - 1; i++) {

data.addColumn('number', 'series' + i);
}
data.addColumn({ id: 'max', type: 'number', role: 'interval' });
data.addColumn({ id: 'min', type: 'number', role: 'interval' });
data.addColumn({ id: 'firstQuartile', type: 'number', role: 'interval' });
data.addColumn({ id: 'median', type: 'number', role: 'interval' });
data.addColumn({ id: 'thirdQuartile', type: 'number', role: 'interval' });
data.addRows(getBoxPlotValues(array));

function getBoxPlotValues(array) {
for (var i = 0; i < array.length; i++) {

var arr = array[i].slice(1).sort(function (a, b) {
return a - b;

});
var max = arr[arr.length - 1];
var min = arr[0];
var median = getMedian(arr);
var firstQuartile = getMedian(arr.slice(0, (arr.length) / 2));
var thirdQuartile = getMedian(arr.slice((arr.length) / 2));
array[i][arr.length + 1] = max;
array[i][arr.length + 2] = min
array[i][arr.length + 3] = firstQuartile;
array[i][arr.length + 4] = median;
array[i][arr.length + 5] = thirdQuartile;

}
return array;

}

function getMedian(array) {
var length = array.length;
if (length % 2 === 0) {

var midUpper = length / 2;
var midLower = midUpper - 1;
return (array[midUpper] + array[midLower]) / 2;

} else {
return array[Math.floor(length / 2)];

}
}

var options = {
title: 'Box Plot',
height: 500,
legend: { position: 'none' },
hAxis: {

gridlines: { color: '#fff' }
},
lineWidth: 0,
series: [{ 'color': '#D3362D' }],
intervals: {

barWidth: 1,
boxWidth: 1,
lineWidth: 2,
style: 'boxes'

},
interval: {

max: {
style: 'bars',
fillOpacity: 1,
color: '#777'

},
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min: {
style: 'bars',
fillOpacity: 1,
color: '#777'

}
}

};
var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('box_plot'));
chart.draw(data, options);
}
</script>

<script>
google.charts.load('current', { packages: ['corechart', 'line'] });
google.charts.setOnLoadCallback(drawBasic);
function drawBasic() {

var data = new google.visualization.DataTable();
data.addColumn('string', 'Data');
data.addColumn('number', 'Nota mitja');
data.addRows({{ llista | safe}});
var options = {

hAxis: {
title: "Any i Quadrimestre"

},
vAxis: {

title: "Nota mitja del conjunt d'alumnes"
}

};
var chart = new

google.visualization.LineChart(document.getElementById('diagrama'));
chart.draw(data, options);

}
</script>

</body>
</html>

3.4 rankings.html

<html>
<head>

<title>TFG: Alex Gallego</title>
<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js">

</script>
<script type="text/javascript"> google.charts.load('current', { packages:

['corechart'] }); </script>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">

</head>

<body>
<div class="w3-bar" style="height: 2.6vw; background-color:papayawhip; border-bottom:

black thin solid;">
<a href="/index" class="w3-bar-item w3-button">Home</a>
<a href="/BuscadorCPF" class="w3-bar-item w3-button">Buscador per CPF</a>
<div class="w3-dropdown-hover" style="background-color: papayawhip;">

<form action="/ranking" method='POST'>
<button class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Mitja">Rànquing de CPF per assignatura</button>
<div class="w3-dropdown-content w3-bar-block w3-border">
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"
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value="Algebra">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Càlcul 1">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Mecànica">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Química 1">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Fonaments d'Informàtica">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Geometria">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Càlcul 2">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Termodinàmica">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Química 2">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Expressió Gràfica">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Mitja">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Selectivitat">
</p>
</div>

</form>
</div>
<form action="/Assignatures" method='POST'>

<div class="w3-dropdown-hover" style="background-color: papayawhip;">
<button class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Mitja">Informació per Renda</button>
<div class="w3-dropdown-content w3-bar-block w3-border">

<input class="w3-button" type="submit" name="assig"
value="Algebra"></p>

<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Càlcul 1">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Mecànica">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Química 1">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Fonaments d'Informàtica">
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</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Geometria">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Càlcul 2">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Termodinàmica">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Química 2">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Expressió Gràfica">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Mitja">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Selectivitat">
</p>

</div>
</div>

</form>

</div>

<div class="w3-container" style="background-color: lavender; color: black;">
<h1 style="text-align: center;" >Rànquings del rendiment dels alumnes segons

el barri del que provenent </h1> 
<p>S'han confeccionat tres rànkings per valorar el rendiment academic dels

alumnes per barri, dividits entre els 10 millors i pitjors barris:</p>
<p>&nbsp &nbsp &nbsp - A la dreta, segons la mitja de nota dels alumnes del

barri .</p> 
<p>&nbsp &nbsp &nbsp - Al centre, segons el percentatge d'alumnes del barri

que han superat la Fase Inicial.</p>
<p>&nbsp &nbsp &nbsp - A la esquerra, segons el percentatge d'aprovats a

{{assig | safe}} dels alumnes del barri.</p></p>
</div>
<div class="w3-display-container" style="position:  relative;  height:  100%;  width:

100%; background-color: lavender;"> 
<div class="w3-panel w3-pale-green w3-border" style="position: absolute; left: 3%;

top: 0,1%; width: 21.5%;height: 8%; ">
<p style="font-family:verdana;font-size: small;text-align: center;margin-top:

2.7%;">Barris amb les millors notes mitjes a {{assig | safe}}</p>
</div>
<div style="position: absolute; left: 3%; top: 10.8% ;border: thin solid black; width:

21.5%;height: 38%;" id="table_div" ></div>
<div class="w3-panel w3-pale-red w3-border " style="width: 21.5%;height: 8%; position:

absolute; left: 3%; top: 50%; ">
<p style="font-family:verdana;font-size:  small;  text-align:  center;  margin-

top: 2.7% ;">Barris amb les pitjors notes mitjes a {{assig | safe}}</p>
</div>
<div style=" position: absolute; left: 3%; top: 61%;border: thin solid black; width:

21.5%;height: 38%;" id="table_div2" >
</div>
<div class="w3-panel w3-pale-green w3-border " style="position: absolute; left: 40%;

top: 0,1%; width: 21.5%;height: 8%; ">
<p style="font-family:verdana;font-size:  small;  text-align:  center;  margin-

top: 2.7%">Barris amb el major percentatge d'alumnes superant la fase inicial (en %)</p>
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</div> 
<div style="position:  absolute;  left:  40%;  top:  10.8%;  border:  thin  solid

black ;width: 21.5%;height: 38%; " id="table_div3" ></div>
</div>
<div class="w3-panel w3-pale-red w3-border " style="width: 21.5%;height: 8%; position:

absolute; left: 40%; top: 87.3%; ">
<p style="font-family:verdana;font-size:  small;  text-align:  center;  margin-

top: 2.7%">Barris amb el pitjor percentatge d'alumnes superant la fase inicial (en %)</p>
</div>
<div style=" position: absolute; left: 40%; top: 98.3%;border: thin solid black;

width: 21.5%;height: 38%;" id="table_div4" >
</div>
<div class="w3-panel w3-pale-green w3-border " style="position: absolute; left: 75%;

top: 37.2%; width: 21.5%;height: 8%; ">
<p style="font-family:verdana;font-size:  small;  text-align:  center;  margin-

top: 2.7%">Barris amb el major percentatge d'aprobats a {{assig | safe}} (en %)</p>
</div> 
<div style="position:  absolute;  left:  75%;  top:  47.8%;  border:  thin  solid

black ;width: 21.5%;height: 38%; " id="table_div5" ></div>
</div>
<div class="w3-panel w3-pale-red w3-border " style="width: 21.5%;height: 8%; position:

absolute; left: 75%; top: 87.3%; ">
<p style="font-family:verdana;font-size:  small;  text-align:  center;  margin-

top: 2.7%">Barris amb el pitjor percentatge d'aprobats a {{assig | safe}} (en %)</p>
</div>
<div style=" position: absolute; left: 75%; top: 98.3%;border: thin solid black;

width: 21.5%;height: 38%;" id="table_div6" >
</div>

</div>
<div class="w3-container" style="background-color: papayawhip; border-top: black thin solid;">

<p> Enfoc d'anàlisi del rendiment d'estudiants segons procedència geogràfica. </p>
</div>

<script type="text/javascript">
google.charts.load('current', {'packages':['table']});
google.charts.setOnLoadCallback(drawTable);
function drawTable() {

console.log("array1")
var array = {{ taula1 | safe}};
console.log("array")
console.log(array)
var data = new google.visualization.DataTable();
data.addColumn('number', 'MITJA');
data.addColumn('string', 'BARRI');
data.addRows(array);
var options = {showRowNumber: true, 

width: '100%', 
height: '100%',
title: 'Barris amb les millors notes mitjes'}

var table = new
google.visualization.Table(document.getElementById('table_div'));

table.draw(data, options);
}

</script>

<script type="text/javascript">
google.charts.load('current', {'packages':['table']});
google.charts.setOnLoadCallback(drawTable);
function drawTable() {

console.log("array1")
var array = {{ taula2 | safe}};
console.log("array")
console.log(array)
var data = new google.visualization.DataTable();
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data.addColumn('number', 'MITJA');
data.addColumn('string', 'BARRI');
data.addRows(array);
var table = new

google.visualization.Table(document.getElementById('table_div2'));
table.draw(data, {showRowNumber: true, width: '100%', height: '100%'});

}
</script>

<script type="text/javascript">
google.charts.load('current', {'packages':['table']});
google.charts.setOnLoadCallback(drawTable);
function drawTable() {

console.log("array1")
var array = {{ taula3 | safe}};
console.log("array")
console.log(array)
var data = new google.visualization.DataTable();
data.addColumn('number', "Percentatge ");
data.addColumn('string', 'BARRI');
data.addRows(array);
var options = {showRowNumber: true, 

width: '100%', 
height: '100%',
title: 'Barris amb les millors notes mitjes'}

var table = new
google.visualization.Table(document.getElementById('table_div3'));

table.draw(data, options);
}

</script>

<script type="text/javascript">
google.charts.load('current', {'packages':['table']});
google.charts.setOnLoadCallback(drawTable);
function drawTable() {

console.log("array1")
var array = {{ taula4 | safe}};
console.log("array")
console.log(array)
var data = new google.visualization.DataTable();
data.addColumn('number', "Percentatge");
data.addColumn('string', 'BARRI');
data.addRows(array);
var options = {showRowNumber: true, 

width: '100%', 
height: '100%',
title: 'Barris amb les pitjors notes mitjes'}

var table = new
google.visualization.Table(document.getElementById('table_div4'));

table.draw(data, options);
}

</script>

<script type="text/javascript">
google.charts.load('current', {'packages':['table']});
google.charts.setOnLoadCallback(drawTable);
function drawTable() {

console.log("array1")
var array = {{ taula5 | safe}};
console.log("array")
console.log(array)
var data = new google.visualization.DataTable();
data.addColumn('number', "Percentatge");
data.addColumn('string', 'BARRI');
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data.addRows(array);
var options = {showRowNumber: true, 

width: '100%', 
height: '100%',
title: 'Barris amb les pitjors notes mitjes'}

var table = new
google.visualization.Table(document.getElementById('table_div5'));

table.draw(data, options);
}

</script>

<script type="text/javascript">
google.charts.load('current', {'packages':['table']});
google.charts.setOnLoadCallback(drawTable);
function drawTable() {

console.log("array1")
var array = {{ taula6 | safe}};
console.log("array")
console.log(array)
var data = new google.visualization.DataTable();
data.addColumn('number', "Percentatge");
data.addColumn('string', 'BARRI');
data.addRows(array);
var options = {showRowNumber: true, 

width: '100%', 
height: '100%',
title: 'Barris amb les pitjors notes mitjes'}

var table = new
google.visualization.Table(document.getElementById('table_div6'));

table.draw(data, options);
}

</script>
</body>

3.5 stats_completes.html

<html>
<head>

<title>TFG: Alex Gallego</title>
<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js">

</script>
<script type="text/javascript"> google.charts.load('current', { packages:

['corechart'] }); </script>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">

</head>
<body>

<div class="w3-bar" style="height: 2.6vw; background-color:papayawhip; border-bottom:
black thin solid;">

<a href="/index" class="w3-bar-item w3-button">Home</a>
<a href="/BuscadorCPF" class="w3-bar-item w3-button">Buscador per CPF</a>
<div class="w3-dropdown-hover" style="background-color: papayawhip;">

<form action="/ranking" method='POST'>
<button class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Mitja">Rànquing de CPF per assignatura</button>
<div class="w3-dropdown-content w3-bar-block w3-border">
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Algebra">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"
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value="Càlcul 1">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Mecànica">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Química 1">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Fonaments d'Informàtica">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Geometria">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Càlcul 2">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Termodinàmica">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Química 2">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Expressió Gràfica">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Mitja">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Selectivitat">
</p>
</div>

</form>
</div>

<form action="/Assignatures" method='POST'>
<div class="w3-dropdown-hover" style="background-color: papayawhip;">

<button class="w3-button" type="submit" name="assig"
value="Mitja">Informació per Renda</button>

<div class="w3-dropdown-content w3-bar-block w3-border">
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Algebra"></p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Càlcul 1">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Mecànica">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Química 1">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Fonaments d'Informàtica">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"
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value="Geometria">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Càlcul 2">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Termodinàmica">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Química 2">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Expressió Gràfica">
</p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Mitja">
</p>
<p>
<input class="w3-button" type="submit" name="assig"

value="Selectivitat">
</p>

</div>
</div>

</form>
</div>

<div class="w3-container" style="background-color: lavender; color: black;">
<h1 style="text-align: center;">Informació completa de cada assignatura.</h1> 
<p> Aquí hi trobem tota l'informació de {{assig | safe}} sense filtrar per

barris.</p>
<p>- A la dreta, un histograma amb totes les notes de l'assignatura.</p>
<p>- Al centre, una taula que mostra les dades estadìstiques dels gràfics a

més de la correlació que existeix entre les notes i la renda per capitá mitja dels barris, en
cas que la correlació sigui significativa obtenim 1, en cas contrari, 0.</p>

<p>- A l'esquerra, un boxplot amb totes les notes de l'assignatura.</p>
</div>
<div class="w3-display-container" style="height: 71%;width:  100%;  background-color:

white; position: relative;"> 
<div id="container" style="height:  95%;  width:  30%;  left:  1%;  top:

1%;position: absolute;"></ div>
<div style="position: absolute; left: 38%; top: 17% ;border: thin solid black;

width: 22%;height:65%;" id="table_div" ></div>
<div id="box_plot" style="height:  90%;  width:  30%;  left:  70%;  top:  1%;

position:absolute "></div>
</div>
<div class="w3-container" style="background-color: papayawhip; border-top: black thin

solid;">
<p> Enfoc d'anàlisi del rendiment d'estudiants segons procedència geogràfica.

</p>
</div>

<script language="JavaScript">
function drawChart() {

var data = google.visualization.arrayToDataTable({{dades | safe}});
var options = {

title: 'Qualificacions dels alumnes',
legend: { position: 'none' },

};
var chart = new google.visualization.Histogram(document.getElementById

('container'));
chart.draw(data, options);
}
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google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
</script>

<script>
google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
google.charts.setOnLoadCallback(drawBoxPlot);
function drawBoxPlot() {

var array = {{dades2 | safe}}
console.log(array[1])
array_row = array[0]
var data = new google.visualization.DataTable();
data.addColumn('string', 'x');
var i;
for (i = 0; i < array_row.length-1; i++) {

data.addColumn('number','series' + i);
}
data.addColumn({id:'max', type:'number', role:'interval'});
data.addColumn({id:'min', type:'number', role:'interval'});
data.addColumn({id:'firstQuartile', type:'number', role:'interval'});
data.addColumn({id:'median', type:'number', role:'interval'});
data.addColumn({id:'thirdQuartile', type:'number', role:'interval'});
data.addRows(getBoxPlotValues(array));

function getBoxPlotValues(array) {
for (var i = 0; i < array.length; i++) {

var arr = array[i].slice(1).sort(function (a, b) {
return a - b;

});
var max = arr[arr.length - 1];
var min = arr[0];
var median = getMedian(arr);
var firstQuartile = getMedian(arr.slice(0, (arr.length)/2));
var thirdQuartile = getMedian(arr.slice((arr.length)/2));
array[i][arr.length+1] = max;
array[i][arr.length+2] = min
array[i][arr.length+3] = firstQuartile;
array[i][arr.length+4] = median;
array[i][arr.length+5] = thirdQuartile;

}
return array;

}

function getMedian(array) {
var length = array.length;
if (length % 2 === 0) {

var midUpper = length / 2;
var midLower = midUpper - 1;
return (array[midUpper] + array[midLower]) / 2;

} else {
return array[Math.floor(length / 2)];

}
}
var options = {

title:'Box Plot',
height: 500,
legend: {position: 'none'},
hAxis: {

gridlines: {color: '#fff'}
},
lineWidth: 0,
series: [{'color': '#D3362D'}],
intervals: {
barWidth: 1,
boxWidth: 1,
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lineWidth: 2,
style: 'boxes'

},
interval: {

max: {
style: 'bars',
fillOpacity: 1,
color: '#777'

},
min: {

style: 'bars',
fillOpacity: 1,
color: '#777'

}
}

};
var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('box_plot'));
chart.draw(data, options);
}

</script>

<script type="text/javascript">
google.charts.load('current', {'packages':['table']});
google.charts.setOnLoadCallback(drawTable);
function drawTable() {

console.log("array1")
var array = {{ llista | safe}};
console.log("array")
console.log(array)
var data = new google.visualization.DataTable();
data.addColumn('string', '');
data.addColumn('number', 'Estadístiques');
data.addRows(array);
var options = {showRowNumber: true, 

width: '100%', 
height: '100%',}

var table = new
google.visualization.Table(document.getElementById('table_div'));

table.draw(data, options);
}

</script>
</body>
</html>
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