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Resum 

El biaix de gènere en l’àmbit de l’enginyeria és un fet latent als nostres dies. Avui en dia, els 

percentatges de dones que estudien i treballen en aquest sector estan molt per sota del 50% 

ideal al qual aspira la societat quan parla d’igualtat. Això té un impacte al present i futur del 

desenvolupament tant de les noves tecnologies com de la societat.  

Així mateix, són molts els mites i tòpics establerts en la nostra societat, “les dones són pitjors en 

matemàtiques que els homes” és una frase que encara molts creuen certa. I el mateix passa si 

substituïm “matemàtiques” per altres àrees cientificotècniques com la informàtica, la mecànica, 

la física, etc.  

Aquest estudi presenta una anàlisi exhaustiva sobre el rendiment acadèmic dels i les estudiants 

del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials (GETI) de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Industrial de Barcelona (ETSEIB). Per elaborar l’estudi s’utilitzen eines d’estadística analítica així 

com tècniques de ciència de dades per analitzar en profunditat les diferències segons el seu 

gènere en l’itinerari i en el rendiment acadèmic dels i les estudiants. S’aplica a petita escala la 

metodologia de ciència o mineria de dades CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data 

Mining, en anglès) per analitzar les dades de manera correcta i extreure conclusions que ajudin 

a esclarir perquè encara avui en dia existeix un biaix de gènere tan gran en l’enginyeria i altres 

sectors tècnics. 

Els resultats trobats i presentats indiquen que l’origen de la desigualtat entre gèneres no rau en 

el fet que el rendiment de les dones sigui inferior que al dels seus companys. Les dades 

demostren que els i les estudiants es troben amb dificultats en les mateixes assignatures i que 

el seu alt o baix rendiment acadèmic no és determinat pel gènere que siguin.  

Tanmateix, l’estudi mostra que la desigualtat principal es troba en la diferència entre 

matriculació masculina i femenina. El nombre de dones que comencen els estudis de grau en 

aquesta enginyeria i en altres és molt inferior al dels homes. Per trobar el perquè d’aquesta 

diferència s’ha d’estudiar el comportament d’alumnes i professors en l’educació primària i 

secundària, així com en tots els entorns on s’educa un infant i on pugui interioritzar certs rols 

que posteriorment condicionen la seva orientació laboral. 
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1. Introducció 

1.1  Presentació 

La mineria o ciència de dades, més coneguda pel seu nom en anglès Data Mining o Data Science, 

és, en poques paraules, l’anàlisi de grans quantitats de dades. Conformada per diversitat de 

tècniques, la ciència de dades s’utilitza en camps molt diversos des del comerç i els negocis de 

tota mena, fins a la medicina i l’educació. 

La ciència de dades comprèn tècniques d’anàlisi estadística i d’intel·ligència artificial. Tanmateix, 

inclou molt més que les eines tècniques utilitzades, inclou l’esperit de conèixer i d’aprendre 

coses noves i útils. En aquest treball s’aplicaran tècniques de ciència de dades, així com 

tècniques d’estadística analítica al camp de l’educació per elaborar una anàlisi exploratòria a 

partir de les dades acadèmiques d’estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial 

de Barcelona (ETSEIB) per descobrir si existeixen patrons de comportament diferenciats per 

gènere en el seu rendiment acadèmic. Per dur a terme aquesta tasca, s'aplicarà a petita escala 

però de forma rigorosa la metodologia CRISP-DM pel desenvolupament de projectes i 

s'utilitzaran les llibreries Pandas i scikit-learn del llenguatge de programació Python. 

Per entendre el perquè d’aquest estudi, primer cal establir el context en què es realitza: Espanya, 

un país que procura unes garanties i un estat del benestar per als seus ciutadans que, encara 

que a la realitat sovint es pugui rebatre aquesta afirmació, gaudeixen d’un sistema judicial 

independent que garanteix als ciutadans drets humans bàsics com la no discriminació per sexe, 

raça, religió, etc. Assumint aquestes llibertats, es podria afirmar que quan un o una estudiant es 

disposa a escollir el grau que vol cursar no es veu coaccionat per cap factor extern i és, per tant, 

lliure d’escollir el que prefereixi. Si més no, és ben sabut que hi ha un biaix de gènere en 

pràcticament tots els graus i que hi ha uns patrons establerts que, tot i haver pogut evolucionar 

amb el pas dels anys, es mantenen.  

Sembla que socialment existeix la voluntat de canviar i trencar els tòpics sobre carreres 

universitàries “per homes” i “per dones”, i a poc a poc s’està avançant en aquest sentit. Però és 

una realitat que el biaix existeix i que, avui en dia, se segueix veient com els graus d’educació i 

de ciències de la salut són cursats per una majoria àmplia de dones mentre que els graus tècnics 

com enginyeries, arquitectures i informàtiques són cursats per una gran majoria d’homes. 

Aquest treball no pretén donar una resposta definitiva al perquè d’aquest fet, ja que és un tema 

molt extens i que engloba molts camps d’estudi diferents. Però si pretén aportar arguments 

sòlids, basats en les dades estudiades, per enriquir aquest debat. Per altra banda, amb aquesta 

anàlisi es busca extreure conclusions a partir de les dades analitzades per poder desmentir o 

confirmar tòpics i prejudicis establerts sobre la diferència de capacitats acadèmiques entre 

homes i dones en el camp de l’enginyeria. 

Dit això, es vol deixar constància que al llarg del treball es tractarà el gènere com quelcom binari, 

és a dir, dividint els estudiants en homes i dones. Tanmateix, no és desitja invisibilitzar 

l’existència de persones de gènere no binari, l’estudi es fa d’aquesta manera per com estan 

enregistrades les dades que s’estudiaran i per facilitar l’elaboració i comprensió de l’anàlisi. 
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1.2  Objectius 

L’objectiu principal d’aquest treball és utilitzar tècniques de ciència de dades per fer una anàlisi 

complerta sobre patrons en el rendiment acadèmic dels i les estudiants de l’ETSEIB segons el 

seu gènere. 

Aquest objectiu es pot desglossar en els següents objectius específics: 

- Realitzar l’estudi aplicant la metodologia CRISP-DM. 

- Comprovar si existeixen patrons de comportament diferenciats per gènere en l’itinerari 

i el rendiment acadèmic. 

- Analitzar diferències entre el rendiment dels gèneres segons la tipologia de les 

assignatures. 

- Desmentir o confirmar mites o tòpics sobre el rendiment femení en l’àmbit de 

l’enginyeria. 
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2. Antecedents 

Abans d’analitzar unes dades tan concretes com són les de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Industrial de Barcelona (ETSEIB) cal situar-les en el context on es troben.  

2.1  Situació de l’escolarització per gènere a Espanya 

Les dades obtingudes de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) mostren l’evolució de les taxes 

brutes de graduació als diferents nivells educatius. 

 
Figura 1. Taxa bruta de població que es gradua de l'educació secundària obligatòria [1] 

 
Figura 2. Taxa bruta de població que es gradua del batxillerat. [1] 

Es veu com tant en l’Educació Secundària Obligatòria (Figura 1) com en el Batxillerat (Figura 2), 

la població femenina té una taxa de graduació bastant superior a la masculina. Això demostra 

major tendència per part de les dones a estudiar i a continuar amb els estudis no obligatoris.  

Pel que fa a les taxes netes d’escolarització, les dades de l’INE indiquen que a partir dels 16 anys, 

edat teòrica del començament de l’ensenyament postobligatori (batxillerat i cicle mitjà de 

formació professional), les taxes d’escolarització femenines són superiors a les masculines. Això 

indica que les dones abandonen menys el sistema educatiu que els homes. El curs 2017-2018 la 

taxa neta d’escolarització femenina als 16 anys supera a la masculina (93,0% en dones i 91,9%) 

i aquesta diferència augmenta als 17 anys (88,5% en dones i 85,1% en homes). 
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La diferència més gran en la taxa d’escolarització es troba a partir dels 18 anys, edat teòrica del 

començament de l’educació superior, el curs 2017-2018 la diferència va ser d’un 11,8% entre els 

gèneres, als 19 anys d’un 13,1% i als 20 d’un 14,1% (Figura 3).  

 
Figura 3. Gràfic de taxes d'escolarització per edat. [2] 

2.2  Situació del gènere a les universitats espanyoles i catalanes 

Totes les dades numèriques exposades en aquest apartat, si no s’indica el contrari, són de 

l’enquesta d’inserció laboral de titulats universitaris feta l’any 2019 i publicada l’octubre del 

2020 per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’enquesta està feta a les persones graduades 

d’un títol universitari que es van matricular el curs 2013-2014. [3] 

Arreu de l’estat, el curs 2013-2014 es van graduar 233.626 estudiants, entre ells, 136.769 dones, 

és a dir, un 58,54%. Les dades, per les diferents branques són les següents: 

Taula 1. Graduats universitaris a Espanya el curs 2013-14 per àmbit d'estudi i gènere [3] 

 Total Homes Dones %Dones 

TOTAL 233.626 96.857 136.769 58,54% 

01 – Educació 41.108 8.169 32.939 80,13% 

02 – Arts i humanitats 20.216 7.246 12.970 64,16% 

03 – Ciències socials, periodisme i 
documentació 

21.241 7.734 13.507 63,59% 

04 – Negocis, administració i dret 48.349 20.658 27.691 57,27% 

05 – Ciències 12.233 5.422 6.811 55,68% 

     Ciències de la vida i medi ambient 7.316 2.838 4.478 61,21% 

     Matemàtiques, estadística, ciències  
     químiques, físiques i geològiques 

4.917 2.584 2.333 47,45% 

06 – Informàtica  6.859 5.777 1.082 15,77% 

07 – Enginyeria, industria i construcció 38.686 27.151 11.535 29,82% 

08 – Agricultura, ramaderia, silvicultura, 
pesca i veterinària 

4.033 2.005 2.028 50,29% 

09 – Salut i serveis socials 33.181 8.328 24.853 74,90% 

10 - Serveis (activitats físiques i esportives, 
turisme i oci, altres serveis) 

7.720 4.367 3.353 43,43% 
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Com el percentatge total de dones graduades és major, no sorprèn que passi el mateix en la 

majoria d’àmbits. El nombre de dones graduades és major en tots els àmbits excepte quatre 

molt concrets: Informàtica, Enginyeria, Ciències matemàtiques, estadístiques, físiques, etc. i 

Serveis. En aquests dos últims àmbits la diferència entre gèneres no és especialment gran, amb 

percentatges propers al 50%, on trobem una diferència important és en els àmbits d’informàtica 

i d’enginyeria on sols un 15,77% i un 29,82% de les graduades són dones, respectivament. Passa 

el contrari en els graus d’educació i salut i serveis socials on el percentatge de dones és molt 

major al dels homes, amb un 80,13% i un 74,90%  de dones graduades respectivament (Taula 1). 

S’observa aquesta mateixa tendència en les dades de les universitats catalanes. A Catalunya, les 

dades dels graduats que van començar el grau el curs 2013-14 són les següents: 

Taula 2. Graduats universitaris a Catalunya el curs 2013-14 per àmbit d'estudi i gènere [3] 

 Total Homes Dones %Dones 

TOTAL 33.262 14.069 19.193 57,70% 

01 – Educació 3.799 492 3.307 87,05% 

02 – Arts i humanitats 3.474 1.201 2.273 65,43% 

03 – Ciències socials, periodisme i 
documentació 

4.050 1.561 2.489 61,46% 

04 – Negocis, administració i dret 7.613 3.238 4.375 57,47% 

05 – Ciències 2.238 979 1.259 56,26% 

     Ciències de la vida i medi ambient 1.478 539 938 63,46% 

     Matemàtiques, estadística, ciències  
     químiques, físiques i geològiques 

761 440 321 42,18% 

06 – Informàtica  1.260 1.114 146 11,59% 

07 – Enginyeria, industria i construcció 4.765 3.604 1.161 24,37% 

08 – Agricultura, ramaderia, silvicultura, 
pesca i veterinària 

417 189 228 54,68% 

09 – Salut i serveis socials 4.373 1.002 3.370 77,06% 

10 - Serveis (activitats físiques i esportives, 
turisme i oci, altres serveis) 

1.273 689 584 45,88% 

Es troba exactament la mateixa situació, el percentatge de dones graduades sols és inferior als 

dels homes en els mateixos quatre àmbits. En el cas de Catalunya, però, les diferències són 

encara majors i sols un 11,59% i un 24,37% de les graduades en informàtica i enginyeries, 

respectivament, són dones (Taula 2). 

Amb aquest panorama, no es poden augurar unes dades gaire bones pel que fa a la igualtat 

entre gèneres de les graduades a la Universitat Politècnica de Catalunya, ja que els graus que es 

cursen a la universitat pertanyen als grups amb un percentatge menor de dones graduades. Així 

doncs, dins la UPC es troben les següents dades per cada escola o facultat. Les dades de la 

Universitat s’han extret de la seva pàgina web.  

Com era d’esperar, el percentatge de dones graduades per la UPC és molt inferior al d’homes. A 

més a més, destaca que el percentatge de dones graduades sols és major, i ho és 

significativament, en la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa, on es cursa el grau d’òptica 

i optometria que estaria fora de l’àmbit d’enginyeries i informàtica (¡Error! No se encuentra el o

rigen de la referencia.). Per tant, el context del qual es parteix és molt desigual pel que fa a 

matriculació i graduació de dones en àmbits tècnics com és el cas de l’enginyeria en tecnologies 

industrials que s’analitzarà a profunditat en aquest treball.  
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Observant les dades disponibles més recents, les del curs 2019-2020 (Taula 3), no s’observa cap 

millora destacable. Si bé és cert que el percentatge total de dones graduades ha augmentat més 

de 3 punts, la realitat és que hi ha centres on el percentatge femení ha baixat i altres on ha pujat, 

per tant, no es pot parlar d’una millora general en aquest sentit. 

Taula 3. Matriculades/ats de nou ingrés i graduades/ats dels graus de la UPC el curs 2019-20 [5][6] 

Centre  
Matriculades/ats el curs 2019-2020 Graduades/ats el curs 2019-2020 

Total  Homes  Dones  %Dones  Total  Homes  Dones  %Dones  

200 FME   64   51   13  20,31%  21   17   4  19,05% 

205 ESEIAAT   740   588   152  20,54%  474   369   105  22,15% 

210 ETSAB   352   157   195  55,40%  336   149   187  55,65% 

230 ETSETB   327   264   63  19,27%  213   173   40  18,78% 

240 ETSEIB   460   340   120  26,09%  362   268   94  25,97% 

250 ETSECCPB   226   153   73  32,30%  89   57   32  35,96% 

270 FIB   472   400   72  15,25%  215   198   17  7,91% 

280 FNB   191   155   36  18,85%  92   80   12  13,04% 

290 ETSAV   104   42   62  59,62%  116   55   61  52,59% 

295 EEBE   745   578   167  22,42%  469   350   119  25,37% 

300 EETAC   290   238   52  17,93%  129   102   27  20,93% 

310 EPSEB   163   100   63  38,65%  189   131   58  30,69% 

330 EPSEM   253   216   37  14,62%  104   87   17  16,35% 

340 EPSEVG   360   277   83  23,06%  176   143   33  18,75% 

370 FOOT   93   22   71  76,34%  74   19   55  74,32% 

390 ESAB   164   67   97  59,15%  95   45   50  52,63% 

TOTAL 5.004 3.648 1.356 27,10% 3.154 2.243 911 28,88% 
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3. Ciència de dades o Data Science 

Analitzar grans quantitats de dades s’ha convertit en una necessitat. Amb el creixement de les 

noves tecnologies, la societat ha millorat substancialment la capacitat per generar i recopilar 

dades de diverses fonts. Grans quantitats de dades han inundat gairebé tots els aspectes de la 

nostra vida. Aquest explosiu creixement de les dades emmagatzemades o transitòries ha 

generat la necessitat de noves tècniques i eines automatitzades que ens puguin ajudar de 

manera intel·ligent a entendre les dades i transformar-les en informació valuosa. 

Tota institució, indústria o negoci es pot beneficiar de recopilar i analitzar les dades, així com 

també qualsevol àmbit, sense necessitat de buscar un profit econòmic. Hospitals que poden 

detectar pautes o anomalies en els informes dels seus pacients,  negocis que poden estudiar el 

comportament dels consumidors per millorar els beneficis, institucions públiques que poden 

estudiar les necessitats dels ciutadans per millorar els serveis i la llista continua: ciberseguretat, 

energia, medi ambient, educació i un llarg etcètera d’àmbits i camps totalment diferents on es 

pot aplicar la ciència de dades per aprendre coses noves i millorar les que ja es coneixen. [7] 

La ciència de dades té la voluntat de transformar enormes quantitats de dades en coneixement 

útil, a partir de l’aplicació d’analítiques estadístiques i la recerca de patrons o estructures dins 

els conjunts de dades. L’aplicació de tècniques de ciència de dades dins l’àmbit educatiu, com 

és el cas d’aquest treball, està inclòs en el camp de les analítiques d’aprenentatge o Learning 

Analytics, en anglès. 

3.1  Analítiques d’aprenentatge 

Segons la Society for Learning Analytics Research, “l’analítica d’aprenentatge és la mesura, 

recol·lecció, anàlisi i presentació de dades sobre estudiants i el seu context, amb intenció 

d’entendre i optimitzar l’aprenentatge i els entorns on es produeix.” [9] (traduït de l’anglès). 

Com a camp d’investigació dins l’ensenyament, les analítiques d’aprenentatge es basen en la 

convergència de l’aprenentatge (investigació educativa, tecnologia educativa, ciències de 

l’aprenentatge i l’avaluació), de l’analítica (estadístiques, ciència de dades, intel·ligència 

artificial) i disseny centrat en l’humà (usabilitat, disseny participatiu, pensament de sistemes 

socio-tècnics).  

Trobem les analítiques d’aprenentatge en una cruïlla entre camps de teoria d’aprenentatge 

tècnic i social. Per una banda, els algoritmes que formen els models de personalització, sistemes 

de recomanació i anàlisi de dades requereixen gran coneixement tècnic. Tanmateix, l’impacte 

d’aquests algoritmes i les conclusions que se n’extreuen es materialitzen en el camp social de 

l’aprenentatge. 

L’analítica d’aprenentatge és un camp que va molt més enllà de l’anàlisi dels resultats acadèmics 

d’estudiants, és un camp emergent que pretén donar suport, millorar, facilitar, predir i mesurar 

l’aprenentatge humà en diferents entorns educatius. Ho fa analitzant tot classe de dades 

vinculades amb l’educació, des dels resultats acadèmics fins a les correlacions d’aprenentatge 

(una sèrie de fenòmens que existeixen o sorgeixen quan es produeix l’aprenentatge). En 

qualsevol cas, com en tots els àmbits on s’aplica la ciència de dades, el que es busca és trobar 

patrons que permetin convertir les dades estudiades en coneixements útils i aplicables per 

millorar el camp, en aquest cas, de l’educació. 
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3.2  Introducció a la metodologia CRISP-MD 

Existeixen diversos processos estàndard per portar a terme una anàlisi de ciència de dades. 

Aquest treball se centrarà a seguir a petita escala però de manera rigorosa un d’ells, el 

procediment CRISP-DM.  

El procediment Cross-Industry Standard Process for Data Mining  (en català, procés estàndard 

per indústries per a la mineria de dades) o CRISP-DM és un procés concebut com a cíclic que 

consisteix en sis fases [8]: 

1- Comprensió del negoci: és la clau de qualsevol estudi, saber perquè s’està fent. Aquesta 

fase consisteix a determinar les metes de l’anàlisi, definir la situació actual, establir 

objectius per a la mineria de dades i desenvolupar el pla del projecte. 

2- Comprensió de les dades: un cop s’ha planejat el projecte i s’han establert els objectius, 

la segona fase estableix els requeriments de les dades, que dependran dels objectius 

que es vulguin assolir. Aquesta fase inclou la recol·lecta de dades rellevants pel 

problema en qüestió, així com la descripció, l’exploració i la verificació de la qualitat 

d’aquestes. En aquesta fase també se sol incloure una primera exploració de les dades 

com, per exemple, visualitzar estadístiques bàsiques. 

3- Preparació de les dades: en tenir les dades recopilades, cal seleccionar-les, fer-ne un 

filtratge i eliminar possibles errors per tal de dur a terme una exploració de les dades 

més profunda. 

4- Modelatge: en aquesta fase és on s’utilitza un software de mineria de dades per generar 

resultats per diverses situacions. Normalment, es fa una primera anàlisi emprant eines 

de visualització (representar gràficament dades i establir relacions entre elles) i d’anàlisi 

per clústers (per identificar quines variables van bé juntes). Un cop s’ha obtingut una 

millor comprensió de les dades, es poden aplicar diversos models adequant-los al tipus 

de dades. 

5- Avaluació: en aquesta fase els resultats dels models plantejats s’han d’avaluar en 

context amb els objectius de negoci plantejats a la primera fase. Això portarà a la 

identificació de noves necessitats, sovint fent tornar el procés a fases anteriors. Millorar 

el coneixement del negoci és un procés iteratiu dins la mineria de dades, els resultats 

de diverses eines de visualització, estadístiques i d’intel·ligència artificial mostren a 

l’analista noves relacions que proveeixen un millor coneixement de les operacions de 

l’organització. 

6- Desplegament: en aquesta darrera fase s’exposen els resultats de l’estudi. El resultat 

pot ser simplement nou coneixement que permeti entendre millor algun aspecte 

reflectit a les dades estudiades, com és el cas d’aquest treball. Així mateix, el 

coneixement obtingut en aquesta anàlisi pot servir per obtenir models que 

posteriorment poden ser aplicats en operacions empresarials amb diverses finalitats. 

Aquests models han de ser monitorats i revisats per possibles canvis en les condicions 

d’operació i, si hi ha canvis significants, el model s’haurà de refer. 

En aquest treball, pel tipus d’estudi que s’està realitzant, s’afegeix a aquesta metodologia 

una fase entre la fase 3 Preparació de les dades i la fase 4 Modelatge. Aquesta fase “4.0” 

prèvia al modelatge, és l’Anàlisi Exploratori de Dades i consisteix a aplicar diferents 

tècniques estadístiques a les dades estudiades per tal d’extreure’n informació més enllà del 

que es pot obtenir amb les tasques de modelatge formal o de test d’hipòtesis. 



Pàg. 18                                                                                                                                                           Memòria  

 

   

3.3  Tipus de models de la ciència de dades 

Dins la ciència de dades hi ha dos tipus de models diferenciats que s’utilitzen segons el problema 

a resoldre. Per una banda, hi ha els models supervisats. Aquests algoritmes treballen amb dades 

etiquetades (labeled data), intentant trobar una funció que, donades les variables d’entrada, els 

hi assigni l’etiqueta de sortida adequada. És a dir, s’introdueix a l’algoritme un “històric” de 

dades i així “aprèn” a assignat l’etiqueta de sortida correcte a un nou valor, és a dir, prediu el 

valor de sortida. Aquest tipus de modelatge s’empra per fer tasques de predicció, es podria 

utilitzar, per exemple, si es volgués predir el rendiment acadèmic d’un estudiant en funció de 

les seves notes del primer curs del grau. 

Per altra banda es troben els models no supervisats. L’aprenentatge no supervisat es porta a 

terme quan es tenen dades no etiquetades, és a dir, quan es coneixen les dades d’entrada, però 

no es coneix cap dada de sortida que correspongui a una entrada determinada. Per tant, sols es 

pot descriure l’estructura de les dades que es tenen, intentar trobar un patró o alguna classe 

d’organització que simplifiqui l’anàlisi. Aquest tipus d’algorismes tenen caràcter exploratori. Un 

procediment no supervisat comú és el clustering, emprat per dur a terme tasques de classificació 

de dades. 

El clustering és un procediment de Machine Learning que s’utilitza per dividir conjunts grans de 

dades en agrupacions lògiques, anomenades clústers. Les dades s’agrupen d’acord amb un 

criteri, normalment, la distància o similitud entre els punts. Les dades es classifiquen en diferents 

grups que contenen punts de característiques similars i diferents de les dels altres grups. Es 

tracta d’un procés iteratiu de descobriment de coneixement (knowledge discovery), que és el 

procés d’obtenir coneixement sobre grans quantitats de dades buscant de manera automàtica 

patrons que aquestes puguin seguir.  

El cluster analysis, o clustering, no és un algoritme específic sinó una tasca general que es pot 

solucionar amb diversos algoritmes que varien significativament la manera d’agrupar els punts. 

L’algoritme adequat dependrà del conjunt de dades amb què s’estigui treballant. En aquest 

treball, s’emprarà l’algoritme K-Means, explicació del qual es veurà més endavant. 
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4. Aplicació de la metodologia CRISP-MD a les dades dels i les 

estudiants de l’ETSEIB: Comprensió i preparació. 

4.1  Comprensió del negoci 

En aquest cas, la comprensió del negoci, que és la primera fase de la metodologia CRISP-MD 

consisteix en saber perquè fem aquesta anàlisi. La finalitat d’aquest estudi no és un generar un 

increment del benefici econòmic de cap empresa. L’objectiu de l’anàlisi, com s’ha comentat a 

l’apartat 1.2, és establir si existeixen patrons en el rendiment acadèmic dels i les estudiants de 

l’ETSEIB diferenciats pel gènere. Es realitza aquest estudi per tal de comprovar la certesa o 

falsedat de certs tòpics sobre el rendiment acadèmic de homes i dones en carreres tècniques 

com és el cas de l’enginyeria industrial. L’elaboració d’aquest estudi pretén extreure conclusions 

fonamentades amb les dades que serveixin per argumentar sobre aquests tòpics i aportar 

contingut per esclarir els motius del biaix de gènere que existeix en els estudis d’aquest camp. 

4.2  Comprensió de les dades 

Per realitzar l’estudi es disposa de tres bases de dades, totes recopilades per l’ETSEIB sobre els 

seus estudiants entre el setembre de 2010 i el gener de 2019, és a dir, es tenen dades des del 

primer quadrimestre del curs 2010-2011 fins al primer quadrimestre del curs 2018-2019, 

ambdós inclosos. 

La primera base de dades inclou informació sobre els estudiants matriculats. Es té el nombre 

d’expedient, el sexe de l’alumne, l’any d’accés, la nota d’accés, el codi postal familiar i el nom i 

codi postal de l’escola on han cursat el batxillerat (Taula 4).  

Taula 4. Mostra de la base de dades 1. Informació personal sobre els i les estudiants 

CODI_ 
EXPEDIENT SEXE 

CP_ 
FAMILIAR 

ANY_ 
ACCES 

TIPUS_ 
ACCES 

NOTA_ 
ACCES 

CENTRE_ 
SECUNDARIA 

CP_ 
CENTRE_SEC 

355957 H 08820 2018 1 10.75 JAUME BALMES 08907 

354396 D 08173 2018 1 12.216 SANT IGNASI- SARRIÀ 08017 

353722 D 08980 2018 1 12.666 SANT PAU 08034 

La segona base de dades recopila les notes de la fase inicial del grau, és a dir, de les assignatures 

del primer curs segons el pla d’estudis. Es té el nombre d’expedient, el codi de l’assignatura, el 

curs i quadrimestre quan s’ha cursat, la nota (del professor, de l’avaluació i la definitiva), una 

columna que indica si s’ha superat o no l’assignatura en qüestió, i el grup on estava matriculat 

l’alumne (Taula 5). Finalment, la tercera base de dades inclou les mateixes dades que la segona, 

però de totes les assignatures fora de la Fase Inicial. 

Taula 5. Mostra de la base de dades 2. Notes de la fase inicial 

CODI_ 
PROGRAMA 

CODI_ 
EXPEDIENT 

CODI_ 
UPC_UD CREDITS CURS QUAD SUPERA 

NOTA_ 
PROF 

NOTA_ 
NUM_AVAL 

NOTA_ 
NUM_DEF 

GRUP_ 
CLASSE 

752 228884 240024 4,5 2011 1 S 6,7 6,7 6,7 10 

752 226467 240024 4,5 2011 1 N 4,7 4,7 4,7 10 

752 228476 240024 4,5 2011 1 N 2,5 2,5 2,5 10 
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4.3  Preparació de les dades 

Un cop feta la comprensió de les dades, per facilitar els propers procediments, s’han filtrat 

algunes de les dades. Aquesta feina s’ha fet directament sobre els arxius d’Excel en format .csv 

llegits amb Pandas. La resta de la preparació també s’ha fet amb Pandas, treballant amb 

dataframes. Els dataframes són un conjunt de dades organitzades per files i columnes, com les  

taules, i és un tipus d’objecte que es maneja en la programació amb Pandas.  

4.3.1 Neteja i filtratge 

Pel que fa a la base de dades dels estudiants, s’ha eliminat la columna “tipus d’accés” per falta 

de rellevància, ja que tots els registres tenien el mateix valor, 1, que indica que van entrar per 

les proves d’accés a la universitat, les PAU. Per tant, les dades han quedat de la següent manera: 

Taula 6. Mostra de la base de dades 1. Informació personal sobre els i les estudiants, després de la neteja inicial. 

CODI_ 
EXPEDIENT SEXE 

CP_ 
FAMILIAR 

ANY_ 
ACCES 

NOTA_ 
ACCES 

CENTRE_ 
SECUNDARIA 

CP_ 
CENTRE_SEC 

355957 H 08820 2018 10.75 JAUME BALMES 08907 

354396 D 08173 2018 12.216 SANT IGNASI- SARRIÀ 08017 

353722 D 08980 2018 12.666 SANT PAU 08034 

Pel que fa a les bases de dades de les notes, s’ha filtrat la columna “codi programa” per deixar 

sols els registres que tenien valor 752 que indica que cursen el grau que es vol estudiar, el grau 

en Enginyeria en Tecnologies Industrials i no doble-graus o altres. Un cop filtrat, s’ha eliminat 

aquesta columna perquè ja no era rellevant. També s’han netejat una sèrie de registres que en 

la columna que indica el Quadrimestre (1, pel de tardor i 2, pel de primavera) prenien valor 0, 

es tracta d’uns registres no rellevants perquè formen part d’un “curs pont” que es va fer uns 

anys a l’ETSEIB i que no tenia efecte sobre l’expedient acadèmic. 

S’han eliminat les columnes de “nota_prof” i “nota_num_aval” per quedar-nos sols amb la nota 

definitiva, la de la columna “nota_def_aval”. Així mateix, s’ha eliminat la columna que indica el 

grup on s’ha matriculat l’alumne perquè s’ha considerat irrellevant per dos motius: primer 

perquè es desconeix el professor o professora que impartia aquests grups i segon perquè els 

alumnes poden matricular-se a un grup però assistir a les classes d’un altre per adaptar l’horari, 

per tant, no es podria treure cap conclusió amb les dades d’aquesta columna. 

Així mateix, en la base de dades de notes de la fase no inicial, s’han eliminat totes aquelles 

assignatures amb un codi que no comences per 240, ja que els codis de totes les assignatures 

del grau que s’està analitzant comencen per aquestes tres xifres, per tant, s’han descartat els 

registres d’assignatures o convalidacions que semblen ser d’altres graus o activitats diverses. 

Així doncs, les bases de dades 2 i 3 han quedat de la següent manera: 

Taula 7. Mostra de la base de dades 2 (notes de la fase inicial) després de la neteja inicial 

CODI_ 
EXPEDIENT 

CODI_ 
UPC_UD CREDITS CURS QUAD SUPERA 

NOTA_ 
NUM_DEF 

228884 240024 4,5 2011 1 S 6,7 

226467 240024 4,5 2011 1 N 4,7 

228476 240024 4,5 2011 1 N 2,5 
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4.3.2 Agregació i transformació 

Un cop feta aquesta neteja s’han creat tres dataframes a partir de les tres bases de dades 

netejades amb les mateixes columnes canviant alguns dels noms per treballar amb més 

comoditat. A partir dels tres dataframes inicials, s’han creat tres d’addicionals. Primer, s’ha creat 

un dataframe “notes” que té les columnes d’expedient, gènere, any d’accés, assignatura, crèdits, 

curs, quadrimestre, superada i nota (Taula 8). Aquest dataframe inclou totes les assignatures, 

tant les de la fase inicial com les de la resta de cursos.  

Taula 8. Mostra del dataframe “notes” 

EXPED SEX ANY_A ASSIG CREDITS CURS QUAD SUPERA NOTA 

229368 H 2010 240015 6.0 2010 1 N 4.6 

229368 H 2010 240013 6.0 2010 1 S 5.6 

229368 H 2010 240014 6.0 2010 1 S 5.0 

Així doncs, es té un dataframe “notes” (Taula 8) on hi ha una fila per cada estudiant, 

convocatòria i assignatura. Per fer l’anàlisi es desitja tenir un dataframe on a cada fila hi hagi un 

estudiant i per columnes es tinguin totes les assignatures. Per crear-lo, s’ha fet servir la funció 

pivot_table(). Aquesta funció té diversos paràmetres, indicant-hi els valors que es volen per 

índex, per columnes, i el que es vol com a valors, així com una funció el que fa és pivotar la taula 

o dataframe original i crear-ne un de nou amb els índexs i columnes que s’han indicat i per valor 

els valors indicats aplicant-hi la funció també escrita. A la següent figura es pot veure un exemple 

per entendre millor el funcionament de la funció: 

 

Figura 4. Exemple il·lustratiu de la funció pivot_table [22] 

Per exemple, s’ha creat el dataframe “mitjanes”. Per fer-ho, s’ha indicat la següent comanda: 

mitjanes=notes.pivot_table(index="EXPED”,columns="ASSIG",values="NOTA,
aggfunc='mean') 

Així doncs, el resultat és una taula amb els codis d’expedient per índex, el codi de cada 

assignatura com una columna diferent i per valors les mitjanes de les notes de cada combinació 

expedient-assignatura, és a dir, la mitjana de les totes convocatòries cursades per l’estudiant en 

qüestió a cada assignatura. Els valors buits de cada fila indiquen les assignatures que l’estudiant 

encara no ha cursat. A aquest dataframe, se li ha afegit, amb la funció merge(), que uneix 

columnes de dos dataframes a partir d’una columna comuna entre els dos, les columnes “SEX” 
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i “ANY_A” que indiquen, respectivament, el gènere i any d’accés de cada estudiant. Per tant, el 

dataframe final té la següent forma: 

Taula 9. Mostra del dataframe "mitjanes" 

EXPED SEX ANY_A 240011 240012 240013 ... 240649 240650 

228006 D 2010 5.6 7.0 5.0 ...  7.4 

227947 H 2010 7.3 5.8 5.9 ...   

227284 H 2010 5.3 5.0 6.3 ... 9.0  

Seguint el mateix procediment però definint el paràmetre aggfunc=”count” a la funció 

pivot_table(). S’ha creat un dataframe “convocatòries” que té per columnes l’expedient, el 

gènere, l’any d’accés, l’assignatura i el nre. de convocatòries, és a dir, indica per cada alumne 

quantes vegades ha cursat cada assignatura (Taula 10). 

Taula 10. Mostra del dataframe "convocatòries" 

EXPED SEX ANY_A ASSIG CONVOC 

321992 H 2016 240025 1 

321998 H 2016 240011 2 

321998 H 2016 240012 1 

Per altra banda, per fer l’anàlisi de les notes per cursos, s’ha creat un dataframe per cada curs 

amb la mateixa forma que el dataframe “mitjanes” però només incloent les assignatures 

cursades en un curs determinat. 
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5. Aplicació de la metodologia CRISP-MD a les dades dels i les 

estudiants de l’ETSEIB: Anàlisi exploratori de les dades 

L’anàlisi exploratòria de dades (E.D.A.: Exploratory data analysis, en anglès) és una manera 

d’analitzar dades definida per John W. Tukey. És el tractament estadístic al qual se sotmeten les 

mostres recollides durant un procés d’investigació en qualsevol camp científic. És un 

enfocament que permet resumir les característiques principals de les dades estudiades, es pot 

utilitzar un model estadístic o no, però l’objectiu de l’anàlisi és trobar quina informació donen 

les dades més enllà de la que es trobi amb les tasques de modelatge. Tukey va promoure aquesta 

tècnica per tal d’animar els estadístics a explorar les dades i, possiblement, formular hipòtesis 

que puguin conduir a noves recopilacions de dades i experiments. 

L’anàlisi exploratòria de dades és diferent de l’anàlisi inicial de dades que se centra en la 

comprovació dels supòsits necessaris per a l’ajustament del model, el maneig de valors que 

falten i la transformació de variables. L’anàlisi inicial, en aquest cas, estaria comprès en les fases 

de comprensió i preparació de les dades. [11] 

Així doncs, per fer l’anàlisi exploratòria de dades s’han plantejat diverses qüestions amb 

l’objectiu que els resultats que s’obtinguin ajudin a respondre-les. 

5.1  Preguntes per l’anàlisi exploratori 

Pel que fa a l’accés al grau: 

• Quin és el percentatge de dones matriculades anualment? Ha evolucionat amb els anys? 

Com? 

• Hi ha diferències entre la nota d’accés entre homes i dones? 

Pel que fa al rendiment global 

• Pel que fa a la nota mitjana total del grau, hi ha diferències significatives entre els 

gèneres? 

• La mitjana de convocatòries necessàries per superar les assignatures és la mateixa per 

homes i per dones? 

Pel que fa a la Fase Inicial (FI) 

• La nota mitjana de la FI és diferent per homes i dones? Com ha estat l’evolució amb els 

anys? 

• Pel que fa a l’abandonament dels estudis abans d’acabar la Fase Inicial, hi ha diferències 

entre els gèneres? 

• Analitzant les assignatures per grups, s’observen diferències entre el rendiment en cada 

àmbit? Són significatives les diferències entre els diversos àmbits? S’observa alguna 

evolució temporal?  

Pel que fa a la Fase no Inicial (FNI) 

• Analitzant les assignatures per grups, s’observen diferències dins cada grup? I entre 

diversos grups? Segueix la línia de la Fase Inicial? 
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5.2  Anàlisi realitzat 

Per respondre a les preguntes plantejades, s’han analitzat les dades corresponents. Per les 

preguntes sobre les notes, s’ha treballat amb la mitjana de les convocatòries de cada estudiant 

i per comprovar si la diferència entre gèneres era o no significativa s’ha seguit el mateix 

procediment per a tots els casos.  

Primer, s’ha testejat la normalitat de les dades per a després, segons els resultats d’aquest test, 

procedir a fer el test de significació corresponent, tenint en compte que es tracta de variables 

independents. La normalitat de les dades s’ha comprovat visualitzant-les en un histograma, un 

gràfic de barres verticals on a l’eix horitzontal consten els valors en qüestió i a l’eix vertical les 

vegades que es repeteixen; també dibuixant-les en un gràfic quantil-quantil, també anomenat 

gràfic Q-Q o Q-Q plot en anglès, que és un mètode gràfic que serveix per a la diagnosi de 

diferències entre la distribució de probabilitat d’una població de la qual s’ha extret una mostra 

aleatòria i una distribució usada per la comparació. Així mateix, s’ha realitzat un test de 

normalitat que indica que la distribució és normal si el p-valor resultant és major a 0,05.  

Un cop testejada la normalitat de les dades, s’ha fet un test de significació per la hipòtesi nul·la 

H0: µD=µH, és a dir, que les dues mostres (homes i dones) provenen de poblacions amb la mateixa 

mitjana i hipòtesi alternativa H1: µD≠µH, és a dir, que les mostres provenen de poblacions amb 

mitjanes diferents, es tracta per tant d’un test bilateral. El nivell de significació del test serà 

α=0,05, és a dir, que la probabilitat de rebutjar la hipòtesi nul·la quan aquesta és certa és d’un 

5%. Així doncs, direm que la diferència no és estadísticament significativa quan vegem que hi ha 

diferència entre les mitjanes de les mostres però el p-valor de la prova de significació sigui p-

valor>0,05 (no podem rebutjar la hipòtesi nul·la) i direm que la diferència sí que és 

estadísticament significativa quan el p-valor<0,05 (rebutgem la hipòtesi nul·la), és a dir, podrem 

confirmar que les mostres vénen de poblacions amb mitjanes diferents. 

Per tant, si després de la prova de normalitat les mostres han resultat ser normals, s’ha realitzat 

un test t-student. El test t-student o Student’s T-Test en anglès, és un test estadístic per comparar 

mitjanes de dos grups independents suposant que les mostres compleixen els supòsits de 

normalitat, homogeneïtat, independència entre elles i igualtat de variàncies.   

En cas de no ser normals, s’ha fet un test Wilcoxon Mann-Whitney. Aquest test és una prova no 

paramètrica que serveix d’alternativa a la prova t-student de mostres paramètriques 

independents per comparar dos grups independents en funció dels seus rangs per sobre i per 

sota de la mediana. S’utilitza una variable independent categòrica amb dos nivells (en aquest 

cas, home/dona) i una variable dependent ordinal (en aquest cas, la nota). S’utilitza com a 

alternativa al test t-student quan les dades no compleixen les suposicions de normalitat o 

homogeneïtat o quan les dades s’escalen a un nivell no adequat per al test t-student. La prova 

Mann-Whitney permet veure si hi  ha diferències entre dues mostres independents [10]. 

Per altra banda, cal saber que quan es parla de diferència, tant sigui de notes com de 

percentatges, sempre està fet Dones menys Homes, és a dir, quan és un nombre positiu voldrà 

dir que la nota o el percentatge de dones és major i el contrari quan sigui un nombre negatiu. 

 



Aplicació de tècniques de Data Science per l'anàlisi de diferències de gènere en el rendiment acadèmic Pàg. 25  

 
 

 

5.3  Resultats obtinguts 

5.3.1 Accés al grau 

Pel que fa a la matriculació anual, s’observa molt poca variació entre els anys i cap evolució 

temporal. El percentatge de dones matriculades ronda el 23% gairebé cada any amb petites 

excepcions el 2015 i el 2017 amb percentatges de 17,84% i 25,62% respectivament. La mitjana 

de dones matriculades és d’un 23,01%. No es pot deduir cap tendència ni d’increment ni de 

disminució del percentatge de dones que es matriculen al grau (Figura 5). 

 
Figura 5. Percentatge d'estudiants matriculades/ats per gènere 

Pel que fa a la nota d’accés, les mitjanes anuals d’ambdós gèneres són bastant similars entre 

elles i entre els diversos anys, tampoc s’observa cap evolució anual. Tanmateix, destaca el fet 

que la mitjana de les dones està sempre lleugerament per sobre de la mitjana dels nois, per 

comprovar si aquesta diferència és rellevant s’ha realitzat un test estadístic. Primer, s’ha 

comprovat la no-normalitat de les dades, visualitzant-les en un histograma (Figura 7 i Figura 9) 

(Figura 8 i Figura 9), un gràfic Q-Q i un test de normalitat. 

 
Figura 6. Histograma de les notes accés de les dones 

 
Figura 7. Gràfic Q-Q de les notes d'accés de les dones 

 
Figura 8. Histograma de les notes accés dels homes 

 
Figura 9. Gràfic Q-Q de les notes d'accés dels homes 
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Taula 11. Resultats de l'anàlisi  de les notes d'accés al grau 

Any 

d’accés 
Dones Homes Diferència Normalitat p-valor 

Diferència 
significativa? 

2010 11,198 10,872 0,326 No 0,0003 Sí 

2011 11,180 10,803 0,377 No 0,0002 Sí 

2012 11,476 11,396 0,080 No 0,2874 No 

2013 11,401 11,199 0,203 No 0,0303 Sí 

2014 11,314 11,027 0,288 Sí 0,0068 Sí 

2015 11,546 11,130 0,416 No 0,0006 Sí 

2016 11,425 11,025 0,400 No 0,0003 Sí 

2017 11,167 10,711 0,456 No 0,0001 Sí 

2018 11,436 10,963 0,473 Sí 0,0000 Sí 

Total 11,349 11,014 0,335 No 0,0000 Sí 

Es comprova que la distribució de les notes d’accés no és normal, per tant, s’ha fet el test Mann-

Whitney. La diferència entre la nota mitjana d’accés de dones i homes resulta estadísticament 

significativa tots els cursos excepte 2012 (Taula 11), així doncs, es conclou que les noies entren 

al grau amb notes de les PAU més altes que les dels nois.  

5.3.2 Rendiment global 

Per estudiar el rendiment global s’ha analitzat la mitjana de totes les assignatures obligatòries 

de cada estudiant. S’han descartat els i les estudiants que encara no haguessin cursat alguna de 

les matèries obligatòries. Així mateix, no s’ha tingut en compte la nota del treball de fi de grau, 

tot i ser obligatori, perquè, igual que amb les assignatures optatives, la llibertat de cada alumne 

de triar el que vol fer fa que l’avaluació pugui variar per molts factors diversos propis del mateix 

treball, fet que no passa amb les assignatures obligatòries ja que són les mateixes i iguals per a 

tothom. 

Així doncs, dels 3750 alumnes de qui es tenen dades, un cop descartades les persones que no 

han cursat encara totes les assignatures obligatòries, han quedat 1622 estudiants, 383 dones i 

1239 homes. I els resultats de la mitjana de totes les assignatures obligatòries, per any d’accés, 

són els següents: 

Taula 12.  Resultats de l'anàlisi de la mitjana de totes les assignatures obligatòries del GETI 

Any 
d’accés 

Dones Homes Diferència Normalitat p-valor 
Diferència 

significativa? 

2010 6,15 6,11 0,04 No 0,4062 No 

2011 6,19 6,14 0,06 No 0,2612 No 

2012 5,98 6,23 -0,24 No 0,0034 Sí 

2013 6,22 6,26 -0,05 No 0,4033 No 

2014 6,40 6,46 -0,06 No 0,3333 No 

2015 6,48 6,94 -0,46 No 0,0495 Sí 

Total 6,24 6,36 -0,12 No 0,0999 No 

Es veu com la diferència és molt petita, amb una mitjana més alta de les noies que van accedir 

el 2010 i 2011 mentre que la mitjana dels nois és més alta a partir del 2012. Hi ha dos anys, 2012 

i 2015, on la diferència sí que va ser significativa, però la resta d’anys així com l’anàlisi del còmput 
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global indica que la diferència de mitjanes entre els gèneres no és significativa. Per tant, no es 

pot afirmar que, de mitjana, el rendiment global sigui diferent entre dones i homes.  

Per altra banda, s’ha analitzat el nombre de convocatòries necessari per homes i dones per 

superar les assignatures. 

Dones  Homes 

 
Figura 10. Gràfics circulars de les convocatòries necessàries per superar cada assignatura 

 

Veiem que els percentatges són gairebé iguals amb molt lleugeres diferències a favor de les 

dones (Figura 10), però aquesta diferència no és significativa. Aquests resultats concorden amb 

el que s’ha vist abans doncs, si les diferències entre la mitjana total del grau no eren 

significatives, és lògic que la diferència entre el nombre de convocatòries necessàries tampoc 

ho sigui. 

5.3.3 Fase Inicial 

Per analitzar la mitjana de totes les assignatures de la Fase Inicial, s’han tingut en compte sols 

les persones que han cursat les deu assignatures que conformen aquesta fase, és a dir, s’han 

descartat les persones que han abandonat el grau deixant la fase inicial a mitges i les persones 

que en el moment de recollir les dades encara estaven cursant assignatures de la fase inicial per 

primera vegada. Amb aquestes condicions, s’han analitzat un total de 3105 alumnes, 705 dones 

i 2400 homes. Per fer l’anàlisi s’ha pres com a nota la mitjana de les convocatòries de cada 

alumne, és a dir, si una persona ha cursat més d’una vegada una assignatura, s’ha pres la mitjana 

de les notes que ha tret cada cop que l’ha cursat. 

Taula 13. Resultats de l'anàlisi de la mitjana de les assignatures de la fase inicial (FI) del GETI 

Any 
d’accés 

Dones Homes Diferència Normalitat p-valor 
Diferència 

significativa? 

2010 5,96 5,90 0,06 Sí 0,5920 No 

2011 6,22 6,04 0,17 Sí 0,1751 No 

2012 5,67 5,78 -0,11 No 0,1347 No 

2013 5,91 5,87 0,04 No 0,4604 No 

2014 5,79 5,75 0,05 No 0,2207 No 

2015 5,70 5,53 0,17 No 0,2260 No 

2016 5,74 5,66 0,09 No 0,2207 No 

Total 5,86 5,79 0,07 No 0,1020 No 
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A la Taula 13 s’observen els resultats obtinguts. La mitjana de les dones és lleugerament superior 

a la dels homes tots els anys excepte el 2012, tot i això, el test de significació estadística ens 

indica que la diferència entre les mitjanes dels dos grups no és estadísticament significativa, per 

tant, tot i que veiem que hi ha certa diferència a favor de les noies que es manté anualment, no 

es pot confirmar que les distribucions estadístiques que segueixen les notes mitjanes de la Fase 

Inicial dels dos gèneres tinguin mitjanes diferents. 

A continuació, s’ha estudiat el nombre de persones que abandonen els estudis abans d’acabar 

la Fase Inicial, per fer-ho sols es tenen en compte les persones matriculades entre 2010 i 2016, 

ambdós inclosos, ja que només es tenen dades fins al primer quadrimestre de 2018 i, segons la 

normativa de la universitat, els estudiants disposen de quatre quadrimestres per acabar la FI, 

per tant, les persones matriculades el 2017 encara tenien un quadrimestre per acabar la fase 

inicial i de les matriculades el 2018 només es tenen dades del seu primer quadrimestre dins 

l’escola. 

Així doncs, l’anàlisi es fa sobre un total de 3224 estudiants matriculats entre el 2010 i el 2016, 

2495 homes i 729 dones, d’aquests han abandonat els estudis abans d’acabar la fase inicial 371, 

un 11,5%. 

Taula 14. Resultats de l'anàlisi d'abandonament dels estudis abans d'acabar la fase inicial 

Any 
d’accés 

Matriculats Abandonaments Percentatges 

Total Homes Dones Total Homes Dones %Tot %H %D Dif% 

2010 460 351 109 42 34 8 9,13 9,69 7,34 -2,35 

2011 457 351 106 42 38 4 9,19 10,83 3,77 -7,06 

2012 463 353 110 44 37 7 9,50 10,48 6,36 -4,12 

2013 449 350 99 50 42 8 11,14 12,00 8,08 -3,92 

2014 492 375 117 59 46 13 11,99 12,27 11,11 -1,16 

2015 454 373 81 68 62 6 14,98 16,62 7,41 -9,21 

2016 449 342 107 66 49 17 14,70 14,33 15,89 1,56 

Mitjana 460,6 356,4 104,1 53 44 9 11,52 12,32 8,57 -3,75 

Total 3224 2495 729 371 308 63 11,51 12,34 8,64 -3,70 

Com és evident, en nombres absoluts el nombre d’abandonaments dels homes és molt major 

que els de les dones. Tanmateix, per poder treure conclusions, s’han calculat els percentatges 

respecte el total, els homes i les dones matriculades, respectivament. Així doncs, veiem que, 

proporcionalment, hi ha més homes que abandonen els estudis abans d’acabar la fase inicial 

que dones tots els anys excepte els matriculats al 2016, on el percentatge de dones que va 

abandonar els estudis és superior al dels homes (Taula 14).  

Aquests resultats tenen sentit amb els resultats que s’han vist anteriorment, la nota mitjana de 

les noies, tot i que la diferència no és estadísticament significativa, es troba cada any una mica 

per sobre que la dels nois. Per tant, sembla lògic que hi hagi menys abandonaments de noies 

que de nois donat que el seu rendiment a la fase inicial és lleugerament superior. 

Per analitzar amb més profunditat el rendiment dels estudiants a la fase inicial dels estudis, s’han 

dividit les assignatures en diversos grups, per departaments, per tal de veure si hi ha diferències 

de rendiment entre els gèneres en els diferents àmbits. Els grups estudiats són: 
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• Grup 1: Departament de matemàtiques (MAT). Inclou les assignatures d’Àlgebra Lineal, 

Càlcul I, Geometria i Càlcul II. 

• Grup 2: Departament de Física (FIS). Inclou les assignatures de Mecànica Fonamental i 

Termodinàmica Fonamental. 

• Grup 3: Departament de Ciències de la Computació (CS). Inclou l’assignatura de 

Fonaments d’Informàtica 

• Grup 4: Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny (EGD). Inclou l’assignatura 

d’Expressió Gràfica 

• Grup 5: Departament d’Enginyeria Química (EQ). Inclou les assignatures de Química I i 

Química II. 

Pel mateix motiu que per l’estudi de la mitjana total de la Fase Inicial, no s’han utilitzat les dades 

de les persones matriculades el 2018 perquè sols es tenen dades del primer quadrimestre 

d’aquest curs i per fer una millor anàlisi s’ha optat per utilitzar només les dades de cursos 

sencers. A diferència que amb les anàlisis anteriors, s’han analitzat les notes per curs quan s’ha 

cursat l’assignatura i no per any d’accés de l’estudiant que l’ha cursada. Pel que fa a l’anàlisi de 

significació estadística, s’ha fet de la mateixa manera que s’ha explicat anteriorment, fent el test 

t-Student per dades que segueixen distribució normal i test Mann-Whitney per les dades que no 

compleixen aquesta suposició. Els resultats obtinguts per cada grup són els següents: 

• Grup 1: Departament de Matemàtiques (Àlgebra Lineal, Càlcul I, Geometria i Càlcul II) 

Taula 15. Resultats de l’anàlisi d’assignatures de la FI del departament de Matemàtiques 

Curs Dones Homes Diferència Normalitat p-valor 
Diferència 

significativa? 

2010 5,65 5,46 0,187 No 0,1269 No 

2011 6,13 5,82 0,306 No 0,0054 Sí 

2012 5,37 5,19 0,175 No 0,0468 Sí 

2013 5,42 5,26 0,165 No 0,2915 No 

2014 5,14 5,07 0,077 No 0,3028 No 

2015 5,30 5,02 0,271 No 0,0508 No 

2016 5,67 5,36 0,314 No 0,0074 Sí 

2017 5,35 5,04 0,314 No 0,0099 Sí 

Total 5,50 5,28 0,226 Sí 0,0000 Sí 

 

• Grup 2. Departament de física (Mecànica Fonamental i Termodinàmica Fonamental) 

Taula 16. Resultats de l'anàlisi d'assignatures de la FI del departament de Física 

Curs Dones Homes Diferència Normalitat p-valor 
Diferència 

significativa? 

2010 5,34 5,29 0,053 Sí 0,7585 No 

2011 5,30 5,15 0,149 No 0,0387 Sí 

2012 5,21 5,15 0,063 No 0,3380 No 

2013 5,23 5,31 -0,074 No 0,1950 No 

2014 5,14 5,16 -0,022 No 0,4532 No 

2015 4,90 4,68 0,221 No 0,0905 No 

2016 5,20 4,94 0,261 No 0,0737 No 

2017 4,65 4,57 0,081 No 0,2021 No 

Total 5,12 5,03 0,092 Sí 0,0286 Sí 
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• Grup 3. Departament de Ciències de la Computació (Fonaments d’Informàtica) 

Taula 17. Resultats de l'anàlisi d'assignatures de la FI del departament de Ciències de la Computació 

Curs Dones Homes Diferència Normalitat p-valor 
Diferència 

significativa? 

2010 5,03 5,35 -0,316 No 0,1135 No 

2011 5,89 5,98 -0,084 No 0,4004 No 

2012 5,43 5,99 -0,554 No 0,0015 Sí 

2013 6,12 6,16 -0,041 No 0,3254 No 

2014 6,13 6,18 -0,054 No 0,3358 No 

2015 5,40 5,78 -0,379 No 0,0621 No 

2016 5,85 5,79 0,057 No 0,4630 No 

2017 5,32 5,72 -0,401 No 0,2767 No 

Total 5,65 5,87 -0,222 Sí 0,0025 Sí 

• Grup 4. Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny (Expressió Gràfica) 

Taula 18. Resultats de l'anàlisi d'assignatures de la FI del departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny 

Curs Dones Homes Diferència Normalitat p-valor 
Diferència 

significativa? 

2010 5,02 5,55 -0,523 No 0,0228 Sí 

2011 5,85 5,93 -0,076 No 0,1132 No 

2012 4,96 5,42 -0,459 No 0,0039 Sí 

2013 5,55 5,64 -0,084 No 0,2056 No 

2014 5,37 5,80 -0,426 No 0,0036 Sí 

2015 5,26 5,46 -0,207 No 0,0471 Sí 

2016 5,03 5,32 -0,297 No 0,1068 No 

2017 4,97 5,17 -0,193 No 0,1343 No 

Total 5,25 5,54 -0,283 Sí 0,0000 Sí 

• Grup 5. Departament d’Enginyeria Química (Química I, Química II) 

Taula 19. Resultats de l'anàlisi d'assignatures de la FI del departament d'Enginyeria química 

Curs Dones Homes Diferència Normalitat p-valor 
Diferència 

significativa? 

2010 6,46 5,88 0,581 No 0,0016 Sí 

2011 5,95 5,64 0,314 No 0,0070 Sí 

2012 5,92 5,84 0,077 No 0,4481 No 

2013 5,96 5,76 0,209 No 0,2148 No 

2014 6,14 5,60 0,544 No 0,0000 Sí 

2015 5,93 5,59 0,341 No 0,0849 No 

2016 5,55 5,12 0,434 No 0,0081 Sí 

2017 5,51 5,18 0,334 No 0,0125 Sí 

Total 5,93 5,58 0,354 Sí 0,0000 Sí 

En el primer grup (Dept. de Matemàtiques) s’observa que el rendiment de les noies és superior 

al dels nois tots els cursos. (Taula 15). Així mateix, el test de significació indica que la diferència 

entre mitjanes sí és estadísticament significativa, per tant, podem confirmar que les 

distribucions que segueixen les notes d’ambdós gèneres tenen mitjanes diferents. El mateix 

passa als grups 2 (Dept. de Física) i 5 (Dept. d'Enginyeria Química) (Taula 16 i Taula 19). 
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En canvi, al grup 3 (Dept. de Ciències de la Computació i al grup 4 (Dept. d'Enginyeria Gràfica i 

de Disseny) passa just el contrari. En aquests dos casos, són els nois els que tenen una mitjana 

superior a les noies i la diferència segueix sent estadísticament significativa. Com en la resta de 

grups, les diferències es mantenen tots els cursos. (Taula 17 i Taula 17) 

Taula 20. Resum dels resultats de l'anàlisi de les assignatures de la Fase Inicial per grups 

Grup Dones Homes Diferència Normalitat p-valor 
Diferència 

significativa? 
Mitjana 
superior 

1 – MAT 5,50 5,28 0,226 Sí 0,0000 Sí Dones 

2 – FIS  5,12 5,03 0,092 Sí 0,0286 Sí Dones 

3 – CS 5,65 5,87 -0,222 Sí 0,0025 Sí Homes 

4 – EGD 5,25 5,54 -0,283 Sí 0,0000 Sí Homes 

5 – EQ  5,93 5,58 0,354 Sí 0,0000 Sí Dones 

Després d’analitzar tots els grups i el rendiment global de la Fase Inicial, hi ha diversos resultats 

que destaquen:  

• En tots els grups la tendència es manté tots els cursos, és a dir, les noies sempre tenen 

mitjanes superiors en els grups on tenen mitjana superior i viceversa. 

• Les diferències de tots els grups són estadísticament significatives, és a dir, les 

distribucions de les notes de dones i homes tenen mitjanes diferents. 

• Tot i que les diferències per grups són significatives, la diferència del rendiment global 

de la Fase Inicial no ho és.  

El que resulta més interessant és veure en quins grups és superior cada gènere. Les noies 

destaquen en els grups de Matemàtiques, Física i Química, grups que contenen les assignatures 

que podríem considerar més teòriques o, fins i tot, amb una metodologia més propera a la que 

podem trobar a l’educació secundària. Mentre que els nois destaquen en les assignatures 

d’informàtica i expressió gràfica, que són les més pràctiques i les que s’allunyen més de les 

assignatures que es poden cursar al batxillerat. Tanmateix, com s’ha vist, les diferències del 

rendiment global de la fase inicial entre ambdós gèneres no són estadísticament significatives, 

per tant, les diferències entre uns grups i altres es compensen de manera que la mitjana total 

de dones i homes és la mateixa. 

Que el rendiment de les noies sigui superior en assignatures amb una metodologia més propera 

al batxillerat pot no sorprendre perquè s’ha vist abans que les dones entren al grau amb mitjanes 

de les PAU superiors a les dels nois i aquestes notes inclouen el rendiment del batxillerat. Si més 

no, no s’explica perquè la diferència és tan marcada entre els grups d’assignatures teòriques i 

assignatures pràctiques o, més concretament, en assignatures on es treballa amb ordinadors. 

Aquests resultats fan plantejar-se algunes qüestions sobre per què és inferior el rendiment de 

les dones en unes assignatures i superior en altres. 

• Es motiva més als nens que a les nenes a jugar/treballar amb ordinadors des de més 

petits i per això els resulten més fàcils aquestes assignatures? 

• Influeixen els jocs infantils, tradicionalment dirigits a nens, de construcció o similars a 

desenvolupar una millor visió espacial que ajuda per l’assignatura d’Expressió Gràfica? 

• S’atorguen responsabilitats abans a les noies que als nois i això influeix en la seva 

capacitat d’estudi teòric? 
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Totes aquestes qüestions no es poden respondre amb l’estudi que s’està realitzant, però són 

debats a plantejar-se per trobar l’arrel de les diferències de rendiment entre dones i homes en 

cadascun dels grups. Tot i que a poc a poc s’estigui avançant en aquest sentit, és encara cert que 

l’educació que reben un nen i una nena en una mateixa llar pot ser diferent únicament pel seu 

gènere i aquestes diferències són les que acaben perpetuant tòpics i mantenint rols de gènere 

que perpetuen les diferències de matriculació de noies i nois segons el tipus d’estudi. 

L’educació rebuda, tant a la llar com a l’escola, condiciona les aptituds i gustos que desenvolupa 

cada persona. Si des de petits els nens juguen a muntar estructures, la seva visió espacial es 

desenvoluparà abans que la d’una noia que “jugui” per primer cop amb perspectives amb divuit 

anys quan estudiï expressió gràfica. Així mateix, si a una noia se li donen responsabilitats des de 

més jove, segurament arribarà a la universitat amb un nivell major de responsabilitat i sabrà 

quant haurà d’estudiar per aprovar mentre que si un noi aprèn a ser responsable anys més tard, 

pot costar-li més adaptar-se a la diferència entre el seguiment proper de l’alumne que es fa al 

batxillerat i la llibertat que es dóna a la universitat.  

Tanmateix, els resultats d’aquesta anàlisi confirmen que el mite que “les dones són pitjors en 

matemàtiques que els homes” és sols això, un mite. Una mentida que s’ha mantingut i encara 

es manté en alguns entorns, però de la qual les dades demostren la seva falsedat. 

5.3.4 Fase no inicial 

Per completar l’anàlisi inicial i comprovar si les tendències observades en l’anàlisi de la fase 

inicial es mantenen o no, s’ha elaborat la mateixa anàlisi amb les assignatures obligatòries de la 

fase no inicial. Les assignatures s’han dividit en diferents grups segons els departaments i 

agrupant-ne alguns per similitud de les assignatures. Així, han quedat els següents grups: 

• Grup 1: Departament de Ciències de la Computació (CS). Inclou l’assignatura 

d’informàtica. 

• Grup 2: Departaments d’Enginyeria Mecànica (EM) i de Resistència de Materials i 

Estructures a l’Enginyeria (RMEE). S’Inclouen les assignatures de mecànica, teoria de 

màquines i mecanismes, mecànica del medi continu, resistència de materials i sistemes 

de fabricació. 

• Grup 3: Departaments de Física (FIS), Enginyeria Elèctrica (DEE) i Enginyeria Electrònica 

(EEL). Inclou les assignatures d’electromagnetisme, electrotècnia, màquines elèctriques 

i electrònica. 

• Grup 4: Departaments d’ETSEIB i Enginyeria de Projectes i de Construcció (EPC). Inclou 

les assignatures projecte I i II i gestió de projectes. 

• Grup 5: Departament de Matemàtiques (MAT). Inclou les assignatures d’equacions 

diferencials i mètodes numèrics. 

• Grup 6: Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial 

(ESAII). Inclou les assignatures de dinàmica de sistemes i control automàtic. 

• Grup 7: Departament d’Estadística i Investigació Operativa (EIO). Inclou les assignatures 

d’estadística i tècniques estadístiques per a la qualitat. 

• Grup 8: Departament d’Organització d’Empreses. Inclou les assignatures d’economia i 

empresa, organització i gestió i optimització i simulació. 

• Grup 9: Departament de Ciència i Enginyeria de Materials (CEM). Inclou les assignatures 

de materials i tecnologia i selecció de materials. 
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• Grup 10: Departament de Màquines i Motors Tèrmics (MMT). Inclou les assignatures de 

termodinàmica i termotècnia. 

• Grup 11: Departament de Mecànica de Fluids. Inclou l’assignatura homònima. 

• Grup 12: Departament d’Enginyeria Química (EQ). Inclou l’assignatura de tecnologia del 

medi ambient i sostenibilitat. 

Igual que abans i pel mateix motiu, s’han descartat les dades del primer quadrimestre del curs 

2018 per no tenir les dades del segon quadrimestre i així treballar sols amb cursos sencers. Així 

mateix, no es tenen dades d’assignatures fora de la fase inicial del curs 2010, per això no 

apareixerà aquest curs als resultats. 

• Grup 1: Departament CS (Informàtica) 

Taula 21. Resultats de l'anàlisi d'assignatures de la FNI del departament de CS 

Curs Dones Homes Diferència Normalitat p-valor 
Diferència 

significativa? 

2011 6,55 6,42 0,124 No 0,3560 No 

2012 5,71 5,60 0,116 No 0,3272 No 

2013 5,81 6,11 -0,295 No 0,0432 Sí 

2014 5,90 6,03 -0,137 No 0,2761 No 

2015 5,92 6,26 -0,340 No 0,0686 No 

2016 5,60 6,27 -0,672 Sí 0,0152 Sí 

2017 5,51 5,41 0,100 No 0,4645 No 

Total 5,86 6,01 -0,158 No 0,0114 Sí 

• Grup 2: Departaments EM i RMEE (Mecànica, Teoria de Màquines i Mecanismes, 

Mecànica del Medi Continu, Resistència de Materials i Sistemes de Fabricació) 

Taula 22. Resultats de l'anàlisi d'assignatures de la FNI dels departaments d'EM i RMEE 

Curs Dones Homes Diferència Normalitat p-valor 
Diferència 

significativa? 

2011 4,79 4,93 -0,136 No 0,3003 No 

2012 5,31 5,31 -0,006 No 0,2282 No 

2013 5,57 5,67 -0,100 No 0,0782 No 

2014 5,30 5,47 -0,175 No 0,0225 Sí 

2015 5,00 5,30 -0,300 No 0,0076 Sí 

2016 4,90 5,32 -0,423 No 0,0001 Sí 

2017 5,35 5,37 -0,026 No 0,1668 No 

Total 5,17 5,34 -0,167 No 0,0000 Sí 

 

  



Pàg. 34                                                                                                                                                           Memòria  

 

   

• Grup 3: Departaments FIS, DEE i EEL (Electromagnetisme, Electrotècnia, Màquines 

Elèctriques i Electrònica) 

Taula 23.  Resultats de l'anàlisi d'assignatures de la FNI dels departaments de FIS, DEE i EEL 

Curs Dones Homes Diferència Normalitat p-valor 
Diferència 

significativa? 

2011 6,11 6,17 -0,056 No 0,1907 No 

2012 4,98 5,02 -0,031 No 0,3686 No 

2013 5,48 5,72 -0,233 No 0,0012 Sí 

2014 5,47 5,53 -0,059 No 0,0798 No 

2015 5,17 5,41 -0,242 No 0,0058 Sí 

2016 5,32 5,22 0,099 No 0,3371 No 

2017 5,41 5,50 -0,091 No 0,1936 No 

Total 5,42 5,51 -0,088 No 0,0183 Sí 

• Grup 4: Departaments ETSEIB i EPC (Projecte I, Projecte II i Gestió de Projectes) 

Taula 24. Resultats de l'anàlisi d'assignatures de la FNI dels departaments d'ETSEIB i EPC 

Curs Dones Homes Diferència Normalitat p-valor 
Diferència 

significativa? 

2011 8,51 8,43 0,079 Sí 0,5433 No 

2012 8,30 8,37 -0,073 No 0,1637 No 

2013 8,19 8,07 0,120 No 0,0467 Sí 

2014 7,90 7,89 0,005 No 0,3741 No 

2015 7,91 7,90 0,003 No 0,4780 No 

2016 8,15 7,89 0,259 No 0,0086 Sí 

2017 8,09 7,90 0,198 No 0,0260 Sí 

Total 8,15 8,06 0,084 No 0,0000 Sí 

• Grup 5: Departament MAT (Equacions Diferencials i Mètodes Numèrics) 

Taula 25. Resultats de l'anàlisi d'assignatures de la FNI del departament de MAT 

Curs Dones Homes Diferència Normalitat p-valor 
Diferència 

significativa? 

2011 6,15 6,00 0,155 No 0,1503 No 

2012 5,92 5,62 0,297 No 0,0389 Sí 

2013 5,60 5,73 -0,138 No 0,0660 No 

2014 5,39 5,71 -0,324 No 0,0193 Sí 

2015 6,02 6,01 0,013 No 0,4649 No 

2016 6,12 5,97 0,156 No 0,2875 No 

2017 5,55 5,29 0,261 No 0,0619 No 

Total 5,82 5,76 0,060 No 0,0298 Sí 
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• Grup 6: Departament ESAII (Dinàmica de Sistemes i Control Automàtic) 

Taula 26. Resultats de l'anàlisi d'assignatures de la FNI del departament d'ESAII 

Curs Dones Homes Diferència Normalitat p-valor 
Diferència 

significativa? 

2011 6,92 6,38 0,538 No 0,0596 No 

2012 6,04 5,93 0,103 No 0,4132 No 

2013 6,35 6,09 0,266 No 0,1534 No 

2014 5,89 5,82 0,069 No 0,3428 No 

2015 6,03 5,92 0,112 No 0,3788 No 

2016 5,58 5,51 0,076 No 0,3903 No 

2017 5,95 5,64 0,311 No 0,0139 Sí 

Total 6,11 5,90 0,211 No 0,0182 Sí 

• Grup 7: Departament EIO (Estadística i Tècniques Estadístiques per a la Qualitat) 

Taula 27. Resultats de l'anàlisi d'assignatures de la FNI del departament d'EIO 

Curs Dones Homes Diferència Normalitat p-valor 
Diferència 

significativa? 

2011 5,96 5,97 -0,003 No 0,4988 No 

2012 6,18 6,17 0,008 No 0,4788 No 

2013 6,02 6,21 -0,185 No 0,0043 Sí 

2014 6,53 6,59 -0,060 No 0,1436 No 

2015 6,42 6,47 -0,047 No 0,2924 No 

2016 6,05 6,04 0,012 No 0,4761 No 

2017 6,22 6,22 -0,002 No 0,4030 No 

Total 6,20 6,24 -0,040 No 0,0945 No 

• Grup 8: Departament OE (Economia i Empresa, Organització i Gestió i Optimització i 

Simulació) 

Taula 28. Resultats de l'anàlisi d'assignatures de la FNI del departament d'OE 

Curs Dones Homes Diferència Normalitat p-valor 
Diferència 

significativa? 

2011 6,38 6,54 -0,156 No 0,3667 No 

2012 6,30 6,42 -0,120 No 0,1505 No 

2013 5,85 5,98 -0,131 No 0,0731 No 

2014 6,12 6,18 -0,051 No 0,1492 No 

2015 6,04 6,08 -0,044 No 0,2333 No 

2016 6,02 6,05 -0,022 No 0,1525 No 

2017 5,88 5,85 0,024 No 0,3769 No 

Total 6,08 6,16 -0,071 No 0,0495 Sí 
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• Grup 9: Departament CEM (Materials i Tecnologia i Selecció de Materials) 

Taula 29. Resultats de l'anàlisi d'assignatures de la FNI del departament de CEM 

Curs Dones Homes Diferència Normalitat p-valor 
Diferència 

significativa? 

2011 5,92 5,78 0,147 No 0,3487 No 

2012 5,64 5,61 0,031 No 0,2663 No 

2013 5,22 5,32 -0,093 No 0,0581 No 

2014 5,24 5,50 -0,260 No 0,0080 Sí 

2015 5,38 5,59 -0,215 No 0,0081 Sí 

2016 5,47 5,32 0,146 No 0,4328 No 

2017 4,88 4,88 0,006 No 0,3374 No 

Total 5,39 5,43 -0,034 No 0,1590 No 

• Grup 10: Departament MMT (Termodinàmica i Termotècnia) 

Taula 30. Resultats de l'anàlisi d'assignatures de la FNI del departament de MMT 

Curs Dones Homes Diferència Normalitat p-valor 
Diferència 

significativa? 

2011 No hi ha dades 

2012 6,18 5,96 0,222 No 0,0504 No 

2013 6,39 6,08 0,312 No 0,0490 Sí 

2014 6,45 6,31 0,140 No 0,2515 No 

2015 5,95 6,13 -0,182 No 0,1245 No 

2016 6,28 6,26 0,024 No 0,4266 No 

2017 6,30 6,10 0,203 No 0,2544 No 

Total 6,26 6,14 0,120 Sí 0,0545 No 

• Grup 11: Departament MF (Mecànica de Fluids) 

Taula 31. Resultats de l'anàlisi d'assignatures de la FNI del departament de MF 

Curs Dones Homes Diferència Normalitat p-valor 
Diferència 

significativa? 

2011 No hi ha dades 

2012 5,90 5,92 -0,013 Sí 0,9507 No 

2013 4,72 5,10 -0,379 No 0,0042 Sí 

2014 5,13 5,24 -0,107 No 0,0796 No 

2015 5,51 5,52 -0,016 No 0,3053 No 

2016 5,82 5,98 -0,159 No 0,1393 No 

2017 5,14 5,26 -0,111 No 0,0701 No 

Total 5,37 5,50 -0,131 Sí 0,0006 Sí 
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• Grup 12: Departament EQ (Tecnologia del Medi Ambient i Sostenibilitat) 

Taula 32. Resultats de l'anàlisi d'assignatures de la FNI del departament d'EQ 

Curs Dones Homes Diferència Normalitat p-valor 
Diferència 

significativa? 

2011 No hi ha dades 

2012 5,88 6,06 -0,179 No 0,1608 No 

2013 5,31 5,42 -0,111 No 0,0313 Sí 

2014 6,06 6,19 -0,137 No 0,0603 No 

2015 6,04 6,11 -0,067 No 0,2215 No 

2016 5,70 6,07 -0,367 No 0,0085 Sí 

2017 5,47 5,41 0,056 No 0,3314 No 

Total 5,74 5,88 -0,134 Sí 0,0050 Sí 

En el grup 1 (Dept. de CS), el rendiment dels nois és superior al de les noies tots els cursos des 

del 2013 (Taula 21) i la diferència entre rendiments és estadísticament significativa. Per tant, es 

pot afirmar que la mitjana de les distribucions de les notes de nois i noies és diferent, i la dels 

nois és superior. El mateix passa en els grups 2 (Depts. d’EM i de RMEE), 3 (Depts. de FIS, de DEE 

i d’EEL), 8 (Dept. d’OE), i 11 (Dept. de MF) els nois tenen un rendiment major al de les noies tots 

els cursos i la diferència resulta estadísticament significativa. (Taula 22, Taula 22, Taula 28 i Taula 

31). 

En els grups 4 (Depts. d’ETSEIB i d’EPC), 5 (Dept. de MAT) i 6 (Dept. d’ESAII) passa just el contrari, 

la diferència entre les mitjanes d'ambdós gèneres és estadísticament significativa, però en 

aquest cas són les noies les que tenen un rendiment superior al dels nois (Taula 24, Taula 24, 

Taula 25). 

En el grup 7 (Dept. d’EIO) els resultats són diferents dels vistos fins ara, la majoria de cursos la 

mitjana de la nota dels homes es troba per sobre de la de les noies, però la diferència resulta 

molt petita i no és estadísticament significativa. Per tant, no es pot dir que les mitjanes dels dos 

gèneres en aquest grup siguin diferents (Taula 27). En el grup 9 (Dept. de CEM), la diferència 

tampoc és estadísticament significativa, a més a més, en aquest grup el gènere que té mitjana 

superior varia segons el curs (Taula 29), per tant, en aquest cas es pot dir que no hi ha diferències 

de rendiment entre gèneres. 

En el grup 10 (Dept. de MMT) les noies tenen una mitjana major a la dels nois tots els cursos 

excepte el 2015 (Taula 30) però la diferència és petita i no és estadísticament significativa, per 

tant, tot i que es podria pensar que el rendiment femení és superior, no es pot afirmar que la 

distribució de notes de cadascun dels gèneres tinguin mitjanes diferents. 

Finalment, en el grup 12 (EQ), els homes són els que tenen millor rendiment cada curs, excepte 

2017, l’últim curs analitzat (Taula 32). Caldria analitzar els pròxims anys per veure si es tracta 

d’un canvi en la tendència o només és una excepció. En qualsevol cas, la diferència entre les 

mitjanes resulta estadísticament significativa i la mitjana dels nois és superior a la de les noies. 

  



Pàg. 38                                                                                                                                                           Memòria  

 

   

Taula 33. Resum dels resultats de l'anàlisi de les assignatures de la Fase No Inicial per grups 

Grup Dones Homes Diferència Normalitat p-valor 
Diferència 

significativa? 
Mitjana 
Superior 

1 – CS  5,86 6,01 -0,158 No 0,0114 Sí Homes 

2 – EM i RMEE 5,17 5,34 -0,167 No 0,0000 Sí Homes 

3 – FIS, DEE, EEL 5,42 5,51 -0,088 No 0,0183 Sí Homes 

4 – ETSEIB i EPC 8,15 8,06 0,084 No 0,0000 Sí Dones 

5 – MAT 5,82 5,76 0,060 No 0,0298 Sí Dones 

6 – ESAII 6,11 5,90 0,211 No 0,0182 Sí Dones 

7 – EIO 6,20 6,24 -0,040 No 0,0945 No Igual (H) 

8 – OE 6,08 6,16 -0,071 No 0,0495 Sí Homes 

9 – CEM 5,39 5,43 -0,034 No 0,1590 No Igual (H) 

10 – MMT 6,26 6,14 0,120 Sí 0,0545 No Igual (D) 

11 – MF 5,37 5,50 -0,131 Sí 0,0006 Sí Homes 

12 – EQ 5,74 5,88 -0,134 Sí 0,0050 Sí Homes 

Primer de tot, cal parlar dels grups que tenen assignatures a la Fase Inicial (Taula 20) per 

comprovar si s’han mantingut les tendències vistes o no. 

• Departament de Ciències de la Computació: es manté la tendència, tant en Fonaments 

d’Informàtica com en Informàtica el rendiment dels homes és superior al de les dones. 

Sent la diferència entre mitjanes estadísticament significativa en ambdós casos. 

• Departament de Matemàtiques: es manté la tendència, tant en les assignatures de la 

Fase Inicial com en les de la Fase No Inicial les dones tenen un rendiment superior al 

dels homes. 

• Departament d’Enginyeria Química: no es manté la tendència, en les assignatures de 

Química I i II de la Fase Inicial el rendiment de les noies era superior al dels nois mentre 

que en l’assignatura de Tecnologia del Medi Ambient i Sostenibilitat el rendiment dels 

nois és superior al de les noies. 

Altres resultats que es mantenen en la línia del que s’ha vist a la Fase inicial són: 

• Les diferències en cada grup d’assignatures es mantenen tots els cursos, és a dir, en els 

grups on les dones tenen mitjanes superiors les tenen tots els anys i el mateix en el cas 

dels nois. 

• Tot i que les diferències per la majoria de grups són estadísticament significatives, la 

diferència del rendiment global de totes les assignatures del grau no ho és.  

En qualsevol cas, aquí les diferències entre els grups no són tan evidents. Els grups on dones i 

homes tenen mitjanes superiors són molt diversos i no es pot establir una divisió entre 

assignatures pràctiques o assignatures teòriques com s’ha fet a la Fase Inicial. Sí que destaca el 

fet que en la fase no inicial són els homes els que dominen en la majoria de grups, en 6 de 12 

tenen mitjanes superiors amb una diferència estadísticament significativa i en 2 tenen mitjanes 

superiors amb una diferència no significativa. Mentre que les dones sols dominen en 3 dels grups 

amb una diferència si significativa i en un grup ho fan de manera no significativa. Alhora cal 

destacar que en les assignatures pures de computació, les del departament de Ciències de la 

Computació: Fonaments d’Informàtica a la Fase Inicial i Informàtica a la Fase No Inicial, les noies 

tenen un rendiment inferior al dels nois. 
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Tanmateix, s’observa que les diferències entre gèneres en les assignatures de la fase no inicial 

han canviat respecte a la fase inicial. En aquesta, es trobaven dos grups diferenciats 

d’assignatures, unes més pràctiques i que impliquen ús d’ordinadors en les que dominaven els 

homes i unes més teòriques on qui dominava eren les noies. En la fase no inicial, aquesta divisió 

desapareix i les assignatures on domina un gènere o l’altre no es poden separar amb cap criteri 

similar a aquest.  

Així doncs, es pot dir que les diferències es dissolen un cop superat el primer curs, tal vegada 

perquè els i les alumnes s’adapten al funcionament de la universitat i, sigui conscient o 

inconscientment, la majoria deixen de banda certs prejudicis que tenen sobre sí mateixos i les 

seves capacitats, de manera que el seu rendiment deixa de veure’s afectat per aquest factor 

extern i sols varia segons l’estudi i la capacitat real de cada alumne. 
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6. Aplicació de la metodologia CRISP-MD a les dades dels i les 

estudiants de l’ETSEIB: modelatge i avaluació. 

6.1  K-Means Clustering 

En l’apartat 3.3 s’ha explicat en què consisteix el clustering, és un procediment utilitzat per 

dividir conjunts grans de dades en agrupacions d’acord amb un criteri. Aquesta tasca es pot dur 

a terme mitjançant diferents algoritmes que varien la manera d’agrupar els punts. L’algoritme 

adequat depèn de les dades amb les quals s’estigui treballant. 

En aquest treball, s’ha fet servir el K-Means Clustering. Aquest algoritme intenta separar les 

dades en grups d’igual variància, minimitzant el criteri conegut com inèrcia. La K de K-means fa 

referència al nombre de clústers, que s’ha d’indicar manualment. 

La inèrcia o suma de quadrats (sse) és la suma de la distància quadrada entre cada punt de dades 

i el centre del seu clúster assignat, també anomenat centroide.  

𝑖𝑛è𝑟𝑐𝑖𝑎 =  ∑ min
𝜇𝑖∈𝐶

(|𝑥𝑖 − 𝜇𝑗|
2

)

𝑛

𝑖=0

 

La inèrcia és una mesura del grau de coherència interna dels clústers. Aquesta mesura té dos 

limitacions. Per una banda, fa la suposició que els clústers són convexos i isotròpics, cosa que no 

sempre és així. Respon malament a clústers allargats o amb formes irregulars. I, per altra banda, 

es tracta d’una mètrica no normalitzada, només es sap que l’òptim és el zero i que els valors 

baixos són millors. Igualment, és una mesura molt utilitzada per extreure una idea inicial dels 

possibles patrons que poden haver a les dades. 

El mecanisme K-Means és iteratiu i consisteix en repetir iterativament els següents passos que 

podem veure il·lustrats a la Figura 11: 

1- Es creen K centroides aleatòriament, segons el valor de K prèviament definit. 

2- S’assigna cada punt de la base de dades estudiada a un clúster segons el centroide més 

proper (minimitzant les distàncies euclidianes entre ells) 

3- Es tornen a calcular els centroides prenent la mitjana de tots els punts de cada clúster i 

fixant-la com a nou centre del grup, reduint així la variància total dins el clúster en relació 

amb el pas anterior. 

 
Figura 11. Exemple d'iteracions de l'algoritme K-Means clustering.[21] 
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Es repeteixen els passos 2 i 3 fins que es compleix un dels següents criteris: 

- Minimitza la suma de distàncies entre els punts de dades i el seu centroide 

corresponent. 

- S’aconsegueix un nombre màxim d’iteracions. 

- No hi ha canvis en el valor dels centroides. 

- Cap punt de les dades canvia de centroide. 

Així doncs, l’algoritme divideix 𝑁 mostres d’𝑋 en 𝐾 clústers disjunts 𝐶, cadascun descrit per la 

mitjana 𝜇𝑗  de les mostres del clúster que es coneix com el centre o centroide del clúster, aquests 

punts no necessàriament són punts de 𝑋, però si que són del mateix espai. [12] 

Per implementar aquest algoritme amb python es fa servir la llibreria scikit-learn que conté la 

funció KMeans que ens permet crear models amb un nombre k de clústers.  

6.1.1 Mètode del colze (Elbow method) 

Existeixen diverses maneres saber quin és el nombre de K de clústers a escollir, una de les més 

emprades és el mètode del colze o Elbow method, en anglès. Aquest mètode treballa amb la 

inèrcia o suma de quadrats (sse). Amb python aquesta mesura s’implementa amb l’atribut 

inertia_ del model que hem inicialitzat amb la funció KMeans.  

Així doncs, el mètode del colze consisteix en calcular l’inèrcia per cada K possible dins un rang, 

per exemple, de K=1 a K=10, després es representa gràficament cada parella de valors (k, sse) i 

en el gràfic s’observaran un o dos punts on la línia representada es doblega especialment, el 

valor de K en aquests punts serà el que haurem d’escollir com a nombre de clústers per al nostre 

model. [13] 

6.2  Aplicació del K-Means clustering 

6.2.1 Rendiment global 

En primer lloc, s’ha aplicat l’algoritme pel rendiment global dels i les estudiants en totes les 

assignatures obligatòries del grau. Descartant les persones que encara no han cursat totes les 

assignatures, han quedat 1622 estudiants, 383 dones i 1239 homes. Per saber el nombre de 

clústers K òptim, s’ha seguit el mètode del colze i s’ha obtingut la següent gràfica. 

 
Figura 12. Gràfic inèrcia per el k-means de totes les assignatures 
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S’observa que el punt “colze” podria ser k=2, 3 o 4 segons s’interpreti, totes les opcions són 

vàlides (Figura 12). Així doncs, s’ha aplicat l’algoritme pels diferents valors de k per observar si 

els resultats difereixen molt entre ells. A continuació, s’han analitzat cadascun dels clústers 

calculant el percentatge de dones de cada un. Per altra banda, també s’ha calculat la mitjana del 

centroide de cada grup per saber quins són els grups amb més i menys rendiment i poder-los 

ordenar. 

Taula 34. Divisió per gèneres del K-means clustering de totes les assignatures amb k=2 

Grup Mitjana Centroide Total Homes Dones %Dones 

0 5,78 1053 789 264 25,07% 

1 7,04 569 450 119 20,91% 

Taula 35. Divisió per gèneres del K-means clustering de totes les assignatures amb k=3 

Grup Mitjana Centroide Total Homes Dones %Dones 

2 5,55 674 506 168 24,93% 

0 6,42 722 553 169 23,41% 

1 7,60 226 180 46 20,35% 

Taula 36. Divisió per gèneres del K-means clustering de totes les assignatures amb k=4 

Grup Mitjana Centroide Total Homes Dones %Dones 

0 5,33 367 274 93 25,34% 

1 5,97 603 458 145 24,05% 

3 6,66 469 363 106 22,60% 

2 7,71 183 144 39 21,31% 

S’observa que pels diferents valors de K el percentatge de dones ronda entre el 20 i el 25% 

(Taules 34, 35 i 36), és a dir, és proper al percentatge de dones matriculades que és un 23%. Això 

implica que en tots els grups de rendiment hi ha una distribució per gèneres similar a la 

distribució per gènere de tots els estudiants, per tant, demostra que hi ha poques diferències 

entre el rendiment dels estudiants segons el seu gènere. Si més no, destaca que el percentatge 

de dones dins cada clúster disminueix quan la mitjana total del centroide augmenta, és a dir, als 

clústers amb millor mitjana hi ha menys percentatge de dones. Això concorda amb el que s’ha 

vist a l’anàlisi exploratòria de dades on veiem que la mitjana global dels homes es troba 

lleugerament per sobre de la de les dones (Taula 12), tot i que aquesta diferència no és 

estadísticament significativa. 

Seguidament, veient que hi ha poques diferències entre fer el clustering per k=2, 3 o 4 i prenent 

el gràfic del mètode del colze (Figura 12¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) s’ha a

profundit en l’estudi dels grups sols pel clustering amb k=3.  

En primer lloc, s’han analitzat quines són les assignatures amb més i menys mitjana de cada 

grup. També s’han buscat quines són les millors i pitjors assignatures de cada gènere dins cada 

grup, per comprovar si tots coincidien o hi havia diferències. S’ha trobat que tots els grups 

coincideixen en el fet que, en mitjana, l’assignatura amb pitjor nota és Mecànica i la que té millor 

nota és Projecte I. L’única diferència entre homes i dones és que en el grup amb pitjor rendiment 

l’assignatura on les dones tenen millor mitjana és Projecte II i no Projecte I, però és una 

diferència sense rellevància perquè ambdues assignatures són del mateix tipus. 
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Taula 37. Distàncies mitjanes, totals i per gènere, al centre de cada clúster. 

Grup 
Distància mitjana al centre del clúster 

Total Homes Dones 

2 5,89 6,00 5,56 

0 6,05 6,08 5,95 

1 6,39 6,50 5,98 

A continuació, s’ha calculat la distància mitjana de cada punt, és a dir, de cada estudiant al centre 

del clúster on pertany. S’observa que en tots els grups les dones tenen una distància mitjana al 

centre inferior a la dels homes (Taula 37).  

Per altra banda, s’han obtingut les assignatures que tenen menor distància mitjana al centroide 

de cada clúster. Per fer-ho, s’ha calculat la distància entre la nota de cada assignatura de cada 

estudiant i la nota del centroide del clúster d’aquella assignatura. Llavors, s’ha trobat la mitjana 

d’aquestes distàncies i s’han pres les cinc assignatures amb menor distància mitjana al centre, 

es presenten a continuació ordenades de menor a major distància mitjana al seu centroide. Els 

grups es presenten en ordenats de menor a major rendiment. 

Taula 38. Assignatures que més caracteritzen cada clúster (menor distància mitjana al centroide) 

Grup 

2 0 1 

Estadística Gestió de Projectes Gestió de Projectes 

Gestió de Projectes Materials Resistència de Materials 

Materials Electrònica Economia i Empresa 

T.E.Q Economia i Empresa T.E.Q 

Mecànica de Fluids Estadística Projecte I 

D’entrada s’observa que, tret d’alguna similitud, les assignatures que més caracteritzen cada 

clúster són diferents. També s’observa que totes són assignatures de la fase no inicial del grau, 

per tant, per analitzar-les cal recordar els resultats de l’estudi per grups d’assignatures de 

l’anàlisi exploratori d’aquesta fase (Taula 33). Així doncs, veiem com entre les cinc assignatures 

més característiques de cada clúster, dues són assignatures on els homes tenen major mitjana, 

dues on la mitjana d’ambdós gèneres és la mateixa i una on la mitjana superior és la de les dones 

(Taula 38).  

A continuació, per veure si coincideixen, s’ha fet el mateix separant per gèneres. Les 

assignatures que més caracteritzen els clústers, segons el gènere són: 

Taula 39.  Assignatures que més caracteritzen cada clúster per les dones (menor distància mitjana al centroide) 

Dones 

Grup 

2 0 1 

Resistència de Materials Projecte II Resistència de Materials 

Materials Economia i Empresa Projecte I 

Estadística Electrònica Materials 

T.E.Q Estadística Projecte II 

Mecànica de Fluids Tecnologia i Selecció de Materials Mecànica Fonamental 
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Taula 40.  Assignatures que més caracteritzen cada clúster pels homes (menor distància mitjana al centroide) 

Homes 

Grup 

2 0 1 

Gestió de Projectes Gestió de Projectes Gestió de Projectes 

Estadística Materials Economia i Empresa 

Materials Electrònica M.M.C 

T.E.Q Economia i Empresa Resistència de Materials 

Mecànica Fonamental Estadística Dinàmica de Sistemes 

Veiem que els resultats d’ambdós gèneres difereixen, algunes assignatures com Estadística, 

T.E.Q, Materials, Electrònica i Economia i Empresa o Resistència de Materials si són comuns en 

la majoria dels grups per homes i dones però la resta d’assignatures són diferents per cada grup 

i cada gènere (Taula 39 i Taula 40). Tanmateix, no es veu cap patró per tipologia d’assignatures 

i no destaca cap resultat del que s’ha vist fins ara. 

Per seguir amb l’estudi, s’ha realitzat el K-Means clustering separant prèviament els dos gèneres 

per veure si els resultats obtinguts són similars als globals o si hi ha diferències destacables. Així 

doncs, s’ha seguit el mateix procés tractant les dades d’homes i dones per separat. Aplicant el 

mètode del colze s’ha obtingut k=3 com l’òptima per fer l’estudi.  

Taula 41. Resultats del K-Means clustering per homes i dones. 

Homes Dones 

Grup Persones % Mitjana centroide Grup Persones %  Mitjana Centroide 

0 536 43,26% 5,58 2 142 37,08% 5,49 

1 527 42,53% 6,45 1 171 44,65% 6,27 

2 176 14,21% 7,62 0 70 18,28% 7,33 

D’aquests resultats en destaquen dues observacions. Per una banda, les mitjanes dels centroides 

dels grups dels homes són, en tots els casos, majors a les de les dones. Fet que concorda amb 

els resultats vists anteriorment on el percentatge de dones disminuïa quan augmentava la 

mitjana del clúster. 

Per altra banda, el percentatge d’homes respecte al total que forma cada grup disminueix a 

mesura que la mitjana augmenta, és a dir, hi ha més homes al grup amb major rendiment (un 

43,26%) i menys als grups de mitjà (42,53%) i alt (14,21%) rendiment. No passa el mateix amb 

les dones, en el seu cas hi ha més dones dins el grup de mitjà rendiment (44,65%) que dins el 

grup de baix rendiment (37,08%). Així mateix, el percentatge de dones dins el grup d’alt 

rendiment (18,28%) supera en més de 4 punts percentuals al percentatge d’homes que es 

troben dins el grup amb major rendiment (Taula 41). 

6.2.2 Fase Inicial i No Inicial 

Per contrastar els resultats obtinguts a l’anàlisi exploratòria de dades pel que fa a les diferències 

entre la Fase Inicial i la Fase No Inicial s’ha seguit el procediment anterior però separant les 

assignatures d’ambdues fases. 
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Taula 42. Divisió per gèneres del K-means clustering de la Fase Inicial amb k=2 

Grup Mitjana Centres Total Homes Dones %Dones 

0 5,08 1795 1404 391 21,78% 

1 6,70 1310 996 314 23,97% 

Taula 43. Divisió per gèneres del K-means clustering de la Fase Inicial amb k=3 

Grup Mitjana Centres Total Homes Dones %Dones 

0 4,14 445 361 84 18,88% 

2 5,56 1804 1388 416 23,06% 

1 7,04 856 651 205 23,95% 

Taula 44. Divisió per gèneres del K-means clustering de la Fase Inicial amb k=4 

Grup Mitjana Centres Total Homes Dones %Dones 

0 3,59 202 167 35 17,33% 

3 5,13 1188 915 273 22,98% 

2 6,06 1194 924 270 22,61% 

1 7,38 521 394 127 24,38% 

Per la fase inicial, s’observa que els percentatges de dones en cada clúster ronden el 23% que 

és el percentatge de matriculació femenina. Però destaca el fet que per tots els valors de k, en 

el clúster de menor rendiment el percentatge de dones és significativament inferior que a la 

resta de clústers, amb sols un 18,88% de dones en el clúster de menor rendiment i un 23,06% i 

23,95% en els clústers de mitjà i alt rendiment respectivament, en el cas de k=3 (Taula 43). 

Així mateix, destaca que el percentatge de dones a cada grup augmenta quan ho fa la mitjana 

dels centres, és a dir, el percentatge de dones és major en els grups on el rendiment és major 

(Taula 43, Taula 43 i Taula 44). Això encaixa amb el que s’ha vist a l’anàlisi exploratòria de dades, 

on s’ha trobat que les dones tenen un rendiment lleugerament superior al dels homes en el 

primer curs del grau.  

Taula 45. Divisió per gèneres del K-means clustering de la Fase No Inicial amb k=2 

Grup Mitjana Centres Total Homes Dones %Dones 

0 5,81 1029 772 257 24,98% 

1 7,05 594 468 126 21,21% 

Taula 46. Divisió per gèneres del K-means clustering de la Fase No Inicial amb k=3 

Grup Mitjana Centres Total Homes Dones %Dones 

2 5,57 646 490 156 24,15% 

1 6,43 727 549 178 24,48% 

0 7,55 250 201 49 19,60% 

Taula 47. Divisió per gèneres del K-means clustering de la Fase No Inicial amb k=4 

Grup Mitjana Centres Total Homes Dones %Dones 

1 5,37 385 286 99 25,71% 

2 6,06 626 475 151 24,12% 

3 6,75 444 345 99 22,30% 

0 7,77 168 134 34 20,24% 
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Els resultats de la fase no inicial són diferents dels vistos a la fase inicial. Les dones deixen de 

tenir un rendiment superior al dels homes, de fet s’observa justament el contrari, en aquest cas 

el percentatge de dones disminueix quan augmenta la mitjana dels clústers, és a dir, és inferior 

en els grups amb major rendiment. Aquests resultats encaixen amb el fet que els homes tenien 

un rendiment major en més assignatures de la Fase No Inicial que les dones, mentre que elles 

són les que dominen en la majoria d’assignatures de la Fase Inicial. En qualsevol cas, els 

percentatges de dones indiquen cert equilibri entre gèneres perquè es mantenen entre un 20 i 

25% igual que les matriculacions tot i que destaca que en el grup de major rendiment el 

percentatge de dones és gairebé 3 punts percentuals inferior al de matriculació femenina (23%). 

A continuació, per comprovar el que s’ha vist fins ara sobre les diferències de rendiment en la 

Fase Inicial, s’ha fet l’estudi per grups. Aquest cop, la Fase Inicial s’ha dividit sols en dos grups, 

un primer grup que comprèn els grups 1, 2 i 5 de l’anàlisi exploratori, és a dir, les assignatures 

de matemàtiques, física i química i un segon grup que fusiona els grups 3 i 4 de l’anàlisi anterior, 

és a dir, les assignatures d’informàtica i expressió gràfica. Així doncs, s’ha seguit el mateix 

procediment que abans però per aquestes assignatures. 

 
Figura 13. Gràfic inèrcia per el k-means dels gurps 1,2 i 
5 de la Fase Inicial 

 
Figura 14. Gràfic inèrcia per el k-means dels gurps 3 i 4 
de la Fase Inicial 

Taula 48. Divisió per gèneres del K-means clustering dels grups 1,2 i 5 (MAT, FIS, EQ) de la Fase Inicial amb k=3 

Grup Mitjana Centres Total Homes Dones %Dones 

1 3,90 359 298 61 16,99% 

0 5,47 1896 1483 413 21,78% 

2 6,97 855 622 233 27,25% 

Taula 49. Divisió per gèneres del K-means clustering dels grups 3 i 4 (CS, EGD) de la Fase Inicial amb k=3 

Grup Mitjana Centres Total Homes Dones %Dones 

0 3,18 420 322 98 23,33% 

2 5,55 1694 1273 421 24,85% 

1 7,51 1101 895 206 18,71% 

Amb el mètode del colze s’observa que per ambdós casos resulta convenient utilitzar k=3 (Figura 

14 i Figura 14). Els resultats mostren com en el grup d’assignatures teòriques el percentatge de 

dones augmenta amb la mitjana mentre que aquest percentatge disminueix en augmentar la 

mitjana en els grups de les assignatures més pràctiques, tal com s’havia vist a l’anàlisi 

exploratòria de dades.  

A més, alguns dels percentatges s’allunyen del 23% de dones matriculades. Per les assignatures 

de matemàtiques, física i química on, com ja s’ha vist, les dones tenen un rendiment superior, 
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el percentatge en el grup amb menor rendiment és sols d’un 16,99% mentre que en el de major 

rendiment hi ha un 27,25% de dones (Taula 48). Passa el contrari a les assignatures d’informàtica 

i expressió gràfica, on són els homes els que tenen un major rendiment i s’observa com al grup 

amb millor rendiment sols hi ha un 18,71% de dones (Taula 49). 

Per visualitzar els resultats del K-Means clustering de manera gràfica, s’ha representat el resultat 

del procediment fet pel grup que inclou les assignatures de Fonaments d’Informàtica i Expressió 

Gràfica, ja que en ser només dues variables, els resultats es poden representar en un gràfic en 

dues dimensions. 

 
Figura 15. Gràfic de punts del K-Means clustering dels grups 3 i 4 (CS i EGD) de la Fase Inicial amb k=3. 

 
Figura 16. Gràfic de punts del K-Means clustering dels grups 
3 i 4 (CS i EGD) de la Fase Inicial amb k=3 dels homes 

 
Figura 17. Gràfic de punts del K-Means clustering dels grups 
3 i 4 (CS i EGD) de la Fase Inicial amb k=3 de les dones 

Es veu com l’algoritme classifica cada punt en un dels tres grups i al voltant d’un centroide, 

representat amb un punt vermell. També, tot i que amb més dificultat, s’observa la diferència 

per gèneres, en cada grup, s’han representat amb color claret els homes i amb color fosc les 

dones, evidentment, és impossible diferenciar els percentatges de manera visual, però si permet 

fer-se una idea de com les dones són aproximadament la cinquena part de cada grup (Figura 16, 

Figura 17 i Figura 17). 

Finalment, s’ha fet l’estudi de les assignatures amb millor i pitjor mitjana de cada clúster amb 

k=3, tant per la Fase Inicial com per la Fase No Inicial. 
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Taula 50. Assignatures amb millor i pitjor mitjana del K-means clustering de la Fase Inicial amb k=3 

Grup 
Total Homes Dones 

Millor Pitjor Millor Pitjor Millor Pitjor 

0 Química I 
Termodinàmica 

Fonamental 
Química I 

Termodinàmica 
Fonamental 

Química I 
Termodinàmica 

Fonamental 

2 Química I 
Termodinàmica 

Fonamental 
Química I 

Termodinàmica 
Fonamental 

Química I 
Termodinàmica 

Fonamental 

1 
Fonaments 

d'Informàtica 
Càlcul II 

Fonaments 
d'Informàtica 

Càlcul II 
Fonaments 

d'Informàtica 
Mecànica 

Fonamental 

Per una banda, de l’estudi de la Fase Inicial destaca el fet que els grups 0 i 2, és a dir els grups 

amb pitjor i mitjà rendiment, coincideixen en quines són les assignatures amb més mitjana, 

Química I, i menys mitjana, Termodinàmica Fonamental. En ambdós grups els dos gèneres 

coincideixen amb aquests resultats. Si més no, del grup amb major rendiment, grup 1, cap de 

les assignatures, ni les millors ni les pitjors, coincideixen amb els altres dos clústers. En aquest 

grup, l’assignatura amb millor mitjana és Fonaments d’Informàtica, per ambdós gèneres i 

l’assignatura amb pitjor mitjana és Càlcul II en general pels homes, mentre que és Mecànica 

Fonamental per les dones (Taula 50), així doncs es torna a comprovar que les dones rendeixen 

millor en les assignatures de matemàtiques, ja que la pitjor assignatura dels homes és d’aquesta 

àrea mentre que la de les dones no.  

Resulta curiós que tot i que les dones tenen, com s’ha vist a l’anàlisi exploratòria de dades, un 

rendiment inferior als nois en l’assignatura de Fonaments d’Informàtica, aquesta és per ambdós 

gèneres l’assignatura amb major mitjana pel grup d’estudiants amb major rendiment. Així 

mateix, destaca en els grups 0 i 2, ambdós gèneres coincideixen en les assignatures amb millor i 

pitjor mitjana. Tot i que les noies tenen major rendiment que els nois en l’assignatura de 

Termodinàmica Fonamental, per tots és l’assignatura amb pitjor mitjana de la Fase Inicial i el 

mateix passa amb l’assignatura amb millor mitjana, tot i que els nois tenen un rendiment inferior 

al de les noies a Química I, aquesta és l’assignatura on ambdós gèneres tenen millor mitjana.  

Tot això serveix per confirmar resultats ja vistos en les anàlisis anteriors: el rendiment de les 

noies a la Fase Inicial és superior al dels nois. En les assignatures amb pitjor rendiment de tots 

els grups (Termodinàmica Fonamental i Càlcul II) les noies tenen un rendiment superior al dels 

nois. També en dos dels tres grups l’assignatura amb millor mitjana és Química I, assignatura on 

les noies tenen major rendiment. 

Taula 51. Assignatures amb millor i pitjor mitjana del K-means clustering de la Fase No Inicial amb k=3. 

Grup 
Total Homes Dones 

Millor  Pitjor Millor Pitjor Millor Pitjor 

2 Projecte I Mecànica Projecte I Mecànica Projecte II Mecànica 

1 Projecte I Mecànica Projecte I Mecànica Projecte I Mecànica 

0 Projecte I Mecànica Projecte I Mecànica Projecte I Mecànica 

Per altra banda, pel que fa a la Fase No Inicial, com era d’esperar, les assignatures amb millor i 

pitjor mitjana de cada grup i de cada gènere coincideixen exactament amb els resultats trobats 

del K-Means clustering de totes les assignatures: Mecànica és l’assignatura amb pitjor mitjana 

en tots els casos i Projecte I és la que té millor mitjana (Taula 51). Això confirma el mite que 

l’assignatura més difícil, o una de les més difícils, del grau és Mecànica, i es demostra perquè és 

l’assignatura amb menor mitjana dels estudiants de qualsevol gènere i qualsevol mena de 

rendiment. 
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Hi ha certes diferències entre el rendiment d’homes i dones, però el gènere no és un factor 

determinant en el rendiment dels i les estudiants. Tot i que s’ha vist certa tendència de cada 

gènere a rendir millor en determinades assignatures, les dades ens mostren que les assignatures 

on es rendeix millor i pitjor coincideixen gairebé sempre en els dos gèneres, és a dir, ambdós 

tenen més i menys dificultat per les mateixes assignatures. Per tant, demostra que el rendiment 

dels i les estudiants depèn de la dificultat de les assignatures i de cada individu en concret, no 

del seu gènere. Tant les assignatures que es consideren més difícils com les que es consideren 

més senzilles ho són, en general, per tothom igual, independentment del gènere. 

  



Pàg. 50                                                                                                                                                           Memòria  

 

   

7. Planificació 

En la Taula 52 es pot veure la planificació temporal de l’estudi elaborat. Està dividit per mesos, 

començant el setembre de 2020 i finalitzant el gener de 2021, oficialment el treball va començar 

el 14 de setembre de 2020 i finalitza amb l’entrega el 18 de gener de 2021. 

Taula 52. Planificació temporal de les fases de l'estudi 

Tasca \ Mesos Setembre Octubre Novembre Desembre Gener 

Antecedents i context      

Comprensió del negoci i  
comprensió de les dades 

     

Preparació de les dades      

Anàlisi exploratori      

Modelatge i avaluació      

Conclusions i línies Futures      

 

8. Anàlisi econòmica 

Es tracta d’un projecte de 12 crèdits ECTS del Treball de fi de Grau del Grau en Enginyeria en 

Tecnologies Industrials, per tant, es calcula que s’ha invertit un total de 360 hores en la 

realització. El cost aproximat de l’estudi es calcula prenent l’autora com estudiant amb un 

contracte de pràctiques on cobra el mínim que estableix la normativa de pràctiques 

acadèmiques externes de l’ETSEIB. En realitat aquest contracte no existeix perquè l’autora ha 

realitzat l’estudi com a treball de fi de grau de manera no remunerada. Aquest i la resta de costos 

associats a l’estudi es poden veure desglossats en la Taula 53. 

Taula 53. Càlcul dels costos associats a la realització de l'estudi 

Concepte Descripció Quantitat (Euro) 

Personal 
Contracte d’estudiant en 
pràctiques (8€/h) per 360h 

2.880 

Infraestructura (Hardware) 
Amortització de l’ordinador 
personal de l’autora (10% 
del seu cost total) 

65 

Programari (Software) 
Llicències de programes 
emprats 

0 

Serveis 
Contacte de connexió a 
internet per 5 mesos 

150 

 Total 3.095 

 

9. Anàlisi mediambiental 

En tractar-se d’un estudi on s’ha elaborat una anàlisi de dades amb un ordinador, l’impacte 

ambiental és mínim. La fabricació del hardware emprat i la producció de l’energia elèctrica 

consumida són els únics processos contaminants directament necessaris per portar a terme el 

projecte. 
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Conclusions 
 

S’han completat els objectius proposats en l’apartat 1.2. S’han seguit els passos de la 

metodologia CRISP-DM per realitzar un estudi complet sobre les diferències en el rendiment 

dels estudiants. S’han analitzat les dades buscant patrons en el rendiment i s’han trobat algunes 

diferències.  

La conclusió principal i, es podria dir, la més rellevant extreta d’aquest estudi és que la 

matriculació de dones es troba des del 2010 al voltant d’un 23%, no ha variat durant els anys i 

no mostra perspectives de millora. És un fet especialment greu perquè diversos estudis fets 

sobre aquesta temàtica demostren que les diferències per gènere en els camps de l’enginyeria i 

la informàtica són majors entre els menors de quaranta anys que en els més grans [17]. Aquesta 

és una dada molt greu, ja que no sols indica que no s’està millorant pel que fa a la igualtat de 

gènere en aquests àmbits sinó que sembla que es pot estar empitjorant. Això té i tindrà 

conseqüències discriminatòries en el futur laboral de les dones i les joves, la bretxa digital entre 

gèneres només farà que augmentar si no es treballa per augmentar el percentatge de dones que 

es dediquen a aquest sector. 

En el món actual on la tecnologia forma part del dia a dia i es troba en constant 

desenvolupament, que les dones participin molt menys que els homes en aquesta innovació té 

conseqüències negatives per elles i per la societat. Per una banda, a escala laboral fa que les 

dones no puguin accedir a un sector on hi ha alta ocupació i, en general, alta remuneració. Per 

altra banda, si les dones no participen en la innovació de la tecnologia, hi pot haver necessitats 

que no quedin cobertes doncs ningú pensarà en elles. Per altra banda, la indústria necessita i 

necessitarà cada vegada més professionals d’aquests camps i no es pot permetre renunciar al 

talent femení [17].  

Així mateix, “els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de l’ONU i de la Dècada de 

l’Educació pel desenvolupament sostenible (2005-2014), liderada per la UNESCO per designació 

de l’ONU estableixen que les enginyeries i les tecnologies tenen una importància vital per al 

desenvolupament humà, econòmic, social i cultural. En conseqüència, qui es dediqui a 

l’enginyeria tindrà una responsabilitat importantíssima en les condicions de vida de la 

humanitat” [16] (traduït del castellà). No incloure les dones en aquesta tasca és un error de la 

nostra societat. 

Diferents estudis parlen de possibles motius pel desinterès de les nenes i les joves en els camps 

cientificotècnics. Molts coincideixen a dir que l’origen del problema es troba en l’educació 

primària i secundària.  L’educació obligatòria està fallant en la seva tasca de fomentar la igualtat 

i trencar amb els rols de gènere imposats per la societat. Aquests rols condicionen a infants i 

joves en la seva orientació professional. Per una part, segueix vigent l’estereotip que les dones 

no són bones en matemàtiques, això fa que els professors tinguin menys expectatives en les 

seves alumnes. La falta d’expectatives per part dels mestres pot generar falta de confiança en 

les alumnes i això crea una falta de motivació o interès que fa augmentar la desconfiança de les 

joves en les seves pròpies capacitats. Aquesta falsa autopercepció de les capacitats fa que a les 

noies els costi més orientar-se cap a estudis de ciència i tecnologia [17].  
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Així mateix, un altre factor que explica el poc interès de nenes i joves per la ciència i la tecnologia 

és la falta de referents. La presència de dones en materials educatius sols arriba a un 7,6% [23], 

això fa que els infants creixin amb la percepció errònia que la ciència, l’enginyeria i la informàtica 

són mons d’homes i no de dones. I també perpetua la creença que les dones no tenen les 

capacitats necessàries per treballar en aquests sectors, si tots els “genis” que coneixen són 

homes què els farà creure que les dones també poden ser-ho? 

En relació amb el rendiment, en aquest estudi s’ha vist com en el primer curs del grau les dones 

rendeixen significativament millor en les assignatures teòriques mentre que ho fan pitjor en les 

que es treballa amb ordinadors. Un cop superat aquest curs, destaca una millora del rendiment 

masculí que és millor que el femení en la majoria d’assignatures. Tanmateix, l’estudi del 

rendiment global demostra que les diferències de mitjanes d’homes i dones no són 

estadísticament significatives i que els i les alumnes coincideixen en les assignatures on tenen 

més i menys dificultats. 

Hi ha dos resultats sobre el rendiment que destaquen especialment, per una banda queda en 

evidència que les dones rendeixen millor en totes les assignatures de matemàtiques, de tots els 

cursos, fet que desmunta el mite que es comentava anteriorment. Per altra banda, crida 

l’atenció el fet que les noies rendeixin significativament pitjor en les assignatures d’informàtica. 

És una realitat que aquest sector està envoltat d’estereotips de “friki” o “hacker” que sempre 

s’associen a homes, i això és un tòpic més que condiciona l’orientació laboral dels i les joves.  

Així doncs, tot conclou que les diferències en el rendiment com, i sobretot, les diferències en la 

matriculació es deuen als rols de gènere establerts encara avui en dia a la nostra societat. Des 

de diverses associacions, administracions i universitats s’han dut a terme diversos projectes per 

trencar amb aquestes desigualtats. La UPC té la iniciativa Aquí STEAM UPC, creada amb 

“l’objectiu de fomentar les vocacions cientificotecnològiques, especialment entre l’alumnat de 

primària, amb accions d’orientació i sensibilització amb el propòsit de trencar els estereotips i 

rols de gènere associats a l’enginyeria i la tecnologia”[24]. En la mateixa línia l’Associació de 

Dones Investigadores i Tecnòlogues ha creat la campanya #NoMoreMatildas que busca 

recuperar les figures de científiques al llarg de la història per incorporar-les als llibres de text 

[25]. 

Campanyes com aquestes són necessàries i importants, però les dades demostren que no són 

suficients. Per produir un canvi real cal que l’administració inverteixi en recursos i esforços per 

fer-lo efectiu, formant a docents, canviant el currículum escolar i finançant projectes i 

programes educatius efectius. 

El talent no té gènere, així com tampoc en tenen les capacitats de nens i nenes per fer qualsevol 

cosa. La falta de motivació de nenes i joves per entrar en els àmbits de l’enginyeria, tecnologia 

o informàtica és conseqüència d’uns estereotips i rols que es perpetuen diàriament en tots els 

àmbits de la societat. Per això, és feina de totes les persones que formem la societat treballar 

per solucionar aquesta i tantes altes desigualtats, amb un sistema educatiu i una administració  

que treballi per produir canvis reals. 
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Línies Futures 
 

Per ampliar l’estudi i estudiar més a fons l’origen de les diferències entre homes i dones, caldria, 

per una banda, analitzar per cada assignatura segons el seu tipus d’avaluació. Això serviria per 

trobar si existeixen diferències de rendiment entre gèneres segons si es tracta d’una avaluació 

tipus test, amb més pes a la part teòrica o a la part pràctica, amb més o menys pes de l’examen 

final, etc. Per altra banda, també es podria estudiar si es troben diferències segons si el gènere 

del professorat que imparteix les classes o inclús segons el ràtio homes-dones que es doni a 

l’aula per comprovar si afecta la falta de suport o referents femenins. 

Així mateix, per completar l’estudi sobre les diferències de rendiments, es podria estudiar si hi 

ha diferències considerables entre estudiants de diferents classes socioeconòmiques i si dins 

una mateixa classe existeixen diferències per gèneres. 

En qualsevol cas, per solucionar la desigualtat causada per la baixa taxa de matriculació 

femenina que es dóna en aquest grau i tots els graus d’enginyeria i informàtica arreu del país, 

cal centrar-se a estudiar i aportar solucions per dissoldre les desigualtats en l’educació primària 

i secundària. Centrar els esforços en els anys d’escolarització obligatòria és l’única manera com 

s’aconseguirà paritat en els estudis superiors. 
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