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Resum documental: 

 

Les qualificacions són un aspecte essencial per a qualsevol estudiant, i serveixen 

teòricament per reflectir el grau de coneixement assolit per a cadascun d’ells, però 

és realment cert que les qualificacions depenen únicament de l’esforç individual de 

l’estudiant? En aquest treball pretenem treure conclusions fermes sobre si existeixen 

aspectes o qualitats docents que influeixen en les qualificacions finals obtingudes 

pels estudiants. Basem el nostre estudi en dades obtingudes a través de la 

Secretaria de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, sobre el grau de 

Management (promoció 2012-2013, 2015-2016) i utilitzem tècniques treballades a 

Econometria I per a respondre la nostra pregunta. Hem enfocat l’estudi en dos 

piràmides, en la primera analitzarem l’impacte que tenen el doctorat i el sexe (dels 

docents) en les qualificacions i veurem que es redueix a mesura que l’experiència 

augmenta. En la segona, analitzem l’impacte que té el grup i l’idioma en què 

s’imparteix la classe en les qualitats docents, i igual que en la primera piràmide, 

extraiem les conclusions que la importància de pertànyer al grup 1 o 2 o de realitzar 

les classes en anglès disminueix a mesura que l’estudiant va assolint experiència. 

 

1.Introducció 

 

La idea que volem desenvolupar en aquest treball està estretament relacionada amb 

l’àmbit universitari i econòmic simultàniament. Volem observar si existeixen 

correlacions entre diverses qualitats docents com ara la franja horària en què es 

desenvolupen les sessions de teoria, l’idioma en què s’imparteix la classe, l’origen 

dels professors que la realitzen, entre d’altres, i les qualificacions finals obtingudes 

pels estudiants per a cada assignatura. 

El nostre interès recau en la utilització de mètodes economètrics per a extreure 

conclusions de la idea presentada anteriorment. Volem utilitzar regressions per 

veure si existeixen correlacions entre les qualitats docents i la variable que pretenem 

explicar: les qualificacions, i finalment veure si podríem inclús parlar de causalitat 

entre qualificacions i qualitats docents. 

Al tractar-se d’un treball amb un rerefons economètric important, hem classificat les 

dades segons si són variables dependents o independents. Totes les dades que 

hem utilitzat les hem obtingut a través de la secretaria de la facultat de Ciències 

Econòmiques i Empresarials. Volem remarcar, que hem hagut d’invertir gran part del 

temps dedicat al treball a obtenir i classificar les dades. Tot i així, ens sentim, molt 
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satisfets amb la base de dades un cop acabat el treball ja que ens ha permès 

extreure conclusions interessants i a més és força àmplia donat el gran nivell de 

problemes que hem tingut per obtenir-la.  

 

2.Desenvolupament  

 

2.1 Precedents històrics 

Al llarg d’aquests dos anys com a estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, hem 

pogut cursar assignatures en diferents franges horàries o idiomes, d’entre molts 

altres trets pels quals cada assignatura es diferencia. Més enllà de l’esforç o 

intel·ligència individuals, sempre hem mostrat interès en saber fins a quin punt 

aquestes característiques, alienes a l’estudiant, podien determinar les notes que 

aquest obtenia a cada assignatura. Un cop presentat el tema, tant com el tutor del 

nostre treball com el degà de la facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, 

així com el nostre professor d’econometria, ens van animar a seguir amb la idea, no 

només pels possibles beneficis que el treball podria aportar a la facultat si no perquè 

era un estudi que encara mai ningú havia dut a terme.   

 

2.2 Descripció del pla general i el mètode 

Per dur a terme el nostre treball, hem utilitzat el conegut mètode hipòtetic-deductiu. 

Aquest mètode consisteix en, a partir de l’obtenció de dades, poder contrastar una 

sèrie de hipòtesis formulades prèviament a realitzar l’estudi, és a dir, verificar-les o 

desmentir-les, o dit d’una altra manera: formular hipòtesis ex-ante i confirmar-les o 

desmentir-les ex-post. Tot seguit s’enumeren i s’expliquen cada una de les fases.  

La fase d’observació, que ha sigut probablement on hem hagut de posar més 

èmfasi, es basa en la recopilació de totes les variables, dependents i independents, 

que vam creure convenients d’estudiar. Tot i l’inicial interès sobre algunes variables, 

és important dir que no totes les dades obtingudes a l’inici ens han pogut 

proporcionar conclusions significatives alhora de respondre la nostre pregunta. 

La variable a explicar són les notes dels alumnes de Management de la promoció 

2012-2013. Vam creure que era primordial que ens facilitessin una promoció 

sencera, per tal de treballar sempre amb la mateixa mostra i evitar tots aquells 

factors que diferencien una promoció d’una altra, la qual cosa parla a favor de la 

validesa del nostre anàlisi. Per a l’obtenció de les dades, facilitades per la Facultat 

de Ciències Econòmiques i Empresarials, vam haver de signar el corresponent 

contracte de confidencialitat en el que ens vam comprometre a no difondre les dades 
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i a eliminar-les un cop haguéssim finalitzat l’estudi.  

Simultàniament, vam crear a partir de les dades obtingudes, les variables 

explicatives que citarem a continuació: 

● Grup 1 o 2?: es basa en una variable binària (Grup 1: 1 -  Grup 2: 0)volem fer 

aquesta distinció per veure si influeix estudiar en un grup o altre. (Recordar que 

anteriorment el grau de Management es dividia en dos grups, els quals es 

diferenciaven en el nombre d’assignatures que es feien en anglès). 

● Experiència docent del professor: volíem saber els anys d’experiència docent que 

tenia el professor fins el moment abans que va impartir l’assignatura, és a dir 

2012, 2013 o 2014.  

● Sexe del professor. Variable binària (0: dona, 1: home). 

● Doctorat?: Volíem saber si just abans d’impartir l’assignatura, el professor tenia 

doctorat o no. 

● Hispanoparlant?: El professor té com a llengua materna el castellà? 

● L’assignatura tenia examen parcial?  

● L’assignatura tenia examen final? 

● Quin pes tenia el parcial sobre la nota final. 

● Quin pes tenia el final sobre la nota final. 

● Total hores seminari. 

● Total hores teoria. 

● Total alumnes per classe. 

● Primera hora del dia?: Amb aquesta variable explicativa volíem comprovar si, el 

fet de fer una classe que sigui la primera del matí té un efecte positiu o negatiu en 

les notes. Hem creat una variable binària on 1 indica que és la primera classe del 

matí i 0 indica que no ho és. 

● Primera hora de la tarda?: Com l’anterior però indica si la classe és la primera de 

la tarda (hem considerat que la tarda comença a les 14:00) 

● Mateix professor per a grup 1 i 2?: Amb aquest regressor preteníem veure si té 

algun efecte en les qualificacions el fet que el mateix professor doni classe al grup 

1 i 2 i, tanmateix, que el professor canviï. L’hem generat de manera binària, 

assignant un 1 als grups que tenen el mateix professor i un 0 als que no. 

● Trimestres. Amb aquesta variable volíem veure si existeix algun patró en funció 

del trimestre en que es realitza l’assignatura (primer, segon o tercer trimestre) 

● Any. Estudiar l’evolució de les notes finals en funció del pas del temps. Hem 

assignat: any 1: 0, any 2: 1, any 3: 2 

 

 



 

QUALIFICACIONS I QUALITATS DOCENTS: CORRELACIÓ O CAUSALITAT? 

 

4 

 

Per una banda, les variables relacionades els professors les hem obtingut a partir 

dels Currículums Vitae, Linkedin i webs personals. Per altra banda, les variables 

relacionades amb els alumnes i les característiques de les       assignatures les hem 

aconseguit gràcies a la universitat; la qual ens va facilitar un document amb elles. 

Seguidament, ens trobem el plantejament d’hipòtesis; aquesta fase consisteix en 

crear hipòtesis i reflexions sobre la informació que hem seleccionat i estudiat, que en 

el nostre cas es tracta de diverses variables relacionades amb l’àmbit docent les 

quals ja hem mencionat anteriorment. 

Al haver escollit força variables, hem hagut de crear una hipòtesis per a cadascuna 

d’elles, que posteriorment, un cop fet l’estudi podrem verificar o no. Tot seguit, 

explicarem la raó per la qual vam plantejar-nos cada hipòtesi i que preteníem treure 

de  cadascuna. 

 

● Les notes del Grup 1 són significativament superiors a les del Grup 2? 

A partir d’aquesta diferenciació que fa la universitat volem estudiar si existeix 

alguna diferència entre les notes finals entre grups; tenint en compte que el grup 

1 fa moltes més assignatures en anglès que el grup 2. Remarcar que des de la 

universitat se’ns ha comunicat que la formació dels grups es va fer de manera 

totalment aleatòria, no obstant un estudiant de Management de la promoció que 

estem estudiant (2012-2016) ens ha comentat que pertànyer al grup 1 o 2 

depenia de la demanda i per tant en cas d’excés de demanda, de la nota de tall. 

● Podem dir que existeix una correlació positiva entre l’experiència docent per part 

del professor i les notes finals? 

Partint de la base que un professor amb més experiència, tindrà més 

coneixements, volem comprovar si aquest “extra” de coneixement té un efecte 

positiu als resultats finals. 

● El sexe per part del professor es veu reflectit d’alguna manera als resultats? 

● Haver acreditat un doctorat abans de fer la corresponent assignatura provoca que 

les notes siguin més altes? 

Aquesta hipòtesi pot tenir una certa semblança amb la hipòtesi explicada 

anteriorment sobre l’experiència docent. Creiem que el fet d’haver-lo acreditat 

abans d’impartit la corresponent classe pot tenir un efecte positiu a les notes. 

● El fet de ser hispanoparlant, i de tractar-se d’una universitat catalanoparlant i 

hispanoparlant, provoca millors resultats? 

Creiem que com més a gust es pugui sentir el professor, més capacitat estarà per 

poder transferir el seu coneixement als alumnes. És per això, que volem estudiar 

la variable “llengua materna”. Pensem que si els alumnes tenen dubtes d’algun 
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tema concret de l’assignatura, els hi quedarà molt més clar si el professor parla la 

mateixa llengua materna que ells. Per tant, creiem que el fet de poder-se explicar 

millor i a la vegada, que l’alumne ho entengui millor, ha de tenir un efecte positiu 

als resultats finals. 

● L’haver de fer parcial, provoca que els alumnes puguin preparar-se millor 

l’assignatura i per tant, poder obtenir millors notes finals? 

Aquesta hipòtesi pretén respondre l’habitual pregunta que es fan molt alumnes: 

Cal fer un examen parcial? Personalment, creiem que fer-ne és positiu, ja que et 

permet organitzar-te millor l’assignatura; és per això que creiem que ha d’existir 

una correlació positiva amb les notes finals. 

● Treure pressió als alumnes, és a dir, reduir el  percentatge de l’examen final està 

lligat a millors resultats? 

És cert que davant d’un examen final, l’alumne sent una certa pressió; ja que a 

vegades es troben davant d’exàmens que impliquen un 70-80% de la nota final. 

Reduint aquest percentatge, pot tenir un afecte positiu? Nosaltres creiem que sí, 

és a dir que existeix una correlació negativa. D’altre banda, el fet de reduir aquest 

percentatge, implícitament, indica que aspectes, que no són massa agradables 

per la majoria d’alumnes, com la participació a classe o el treball diari, augmentin; 

provocant una possible baixada de la nota final. 

● Més hores de seminari, és a dir, més hores en grup reduït provoca un increment 

substancial de les notes? 

Aquesta hipòtesi es troba estretament relacionada amb a l’haver parcial o no. El 

fet de disposar de més hores de seminari, implica més hores preparant 

l’assignatura i la possibilitat de resoldre dubtes que es creen a les classes de 

teoria. Per part nostre, creiem que ha d’existir una correlació positiva entre més 

hores de seminari i resultats finals. 

● Més hores de teoria provoca una millora dels resultats? 

Ens plantegem si el fet de tenir més temps implica millores notes. No obstant, 

més temps significa poder avançar i aprofundir en la matèria i per tant, l’examen 

final pot ser més difícil i provocar pitjors resultats. 

● Poder realitzar classes a primera hora del dia implica uns millors resultats finals?  

L’hora en la qual es realitza la classe també és un aspecte a tenir en compte. 

Pensem que a primera hora del dia els alumnes estan més frescs de ment i més 

predisposats a fer la classe, és per això que creiem que ha d’existir una correlació 

positiva. Però, no hem d’oblidar que molts alumnes viuen fora de Barcelona, i per 

tant el fet de tenir una classe a primera hora, els hi pot provocar un gran esforç a 

l’haver de matinar. 
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● A l’haver d’estudiar per la tarda, és a dir, després de dinar, implica pitjors 

resultats? 

Molt lligada amb la hipòtesi que acabem d’explicar, volem veure quin és l’afecte 

de tenir classes a la tarda, després de dinar. D’entrada, creiem que existeix una 

correlació negativa, ja que després d’un àpat la capacitat per poder estar atent a 

una classe tendeix a disminuir.  

● Tenir el mateix professor en cada grup implica millors notes per part d’ambdós 

grups?  

Volem estudiar una situació que succeeix de tant en tant; veure com afecte el 

tenir els mateixos professors en els dos grups. Podria provocar un augment de 

les notes, ja que alhora de preparar l’examen, el professor sap perfectament fins 

a quin punt els seus alumnes estan preparats per poder afrontar l’examen.  

 

Un cop plantejades les hipòtesis, ens trobem davant de la fase de contrast. 

Mitjançant les dades obtingudes, i abans d’aplicar els estudis economètrics, podem 

deduir si les nostres hipòtesis van ben encaminades o no. 

Finalment, ens la fase de verificació o falsació. És la fase més important del 

treball; es tracta d’interpretar els resultats obtinguts i comprovar si les hipòtesis 

inicials es corresponen amb els resultats finals. Mitjançant gràfics i fórmules podrem 

ser capaços de verificar les hipòtesis (si són certes) o de desmentir-les (si són 

falses).  

Aquest mètode ens obliga a combinar la reflexió racional, en les fases de formació 

de hipòtesis i deducció, amb la observació de la realitat, tant a la observació com a 

la verificació. 

 

2.3 Esment dels problemes trobats i de les solucions aplicades 

El principal problema amb el qual ens hem trobat ha estat, fonamentalment, 

l’obtenció de dades. Per tal d’aconseguir els resultats més acurats possibles, la 

nostra idea inicial era aconseguir una sèrie de dades cohort on hi hagués la nota 

final (una variable contínua) de cada alumne en cada assignatura durant els 4 anys 

(2012-2016) del grau de Ciències Empresarials i Management. Amb aquestes dades 

preteníem observar l’evolució de les qualificacions  de cada estudiant al llarg de la 

carrera. Malauradament, des de la facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 

no ens van facilitar aquesta informació degut a la “Llei de Protecció de Dades”. Tot i 

així, ens van poder facilitar les dades de manera qualitativa, és a dir, vam rebre la 

informació sobre els nombre de suspesos, aprovats, notables, excel·lents i 
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matrícules d’honor per a cada assignatura durant els 4 anys. Aleshores, hi vam 

assignar una nota a cada interval (un 2.5 pels suspesos, un 6 pels aprovats, un 8 

pels notables i un 9,5 pels excel·lents i matrícules d’honor). D’aquesta manera, vam 

poder calcular la nota mitjana per a cada assignatura sent aquesta la nostra variable 

dependent. Quan vam rebre aquestes dades, vàrem pensar que seria interessant 

avaluar l’efecte de les classes dels seminaris a les notes finals. L’objectiu dels 

seminaris és, a partir de la creació de grups més reduïts, poder resoldre dubtes que 

es poden haver creat a les classes teòriques. Ens hagués agradat poder estudiar si, 

dins d’una mateixa classe teòrica (classe gran), hi ha diferències significatives entre 

els diferents grups de seminaris en funció del professor que imparteix la classe (en 

alguns casos és el mateix professor de teoria qui realitza les classes de seminari). 

Però, una altra vegada, no vam poder rebre aquestes dades per la “Llei de Protecció 

de Dades”.  

Un cop rebudes les dades de  manera qualitativa i calculades les notes mitjanes per 

a cada assignatura, vam concloure que seria interessant realitzar l’estudi 

economètric en funció d’aquesta variable dependent (mitjana de notes) i, posant com 

a variables explicatives, l’experiència del professor que impartia la classe, el 

doctorat, i totes les altres variables explicades prèviament. 

Pel que fa a aquestes variables explicatives, hem tingut problemes alhora de trobar 

currículums vitae de certs professors. Per tal de no deixar dades en blanc, ens hem 

posat en contacte amb aquests professors via correu demanant-los la informació 

que ens mancava (anys d’experiència docent, si tenien doctorat o no i la seva 

nacionalitat). 

Finalment, comentar que des de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 

també ens van enviar informació sobre les notes d’estudiants d’altres cursos de 

Management però no eren promocions senceres. És per això que vam concloure 

que seria millor treballar amb una única promoció sencera ja que, d’aquesta manera, 

tindríem una base de dades considerablement gran que descriu l’evolució dels 

mateixos estudiants durant 4 anys. A més, agafant una mateixa promoció, eliminem 

el problema que ens hagués causat l’efecte que té la intel·ligència en les notes si 

haguéssim inclòs a la nostre base de dades estudiants d’altres promocions. 
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2. 4 Descripció dels resultats 

Abans de començar amb el que seria pròpiament la descripció i l’anàlisi dels 

resultats, volem explicar com enfocarem aquesta descripció. Hem enfocat els 

resultats de forma piramidal, concretament, emprant dues piràmides amb una base 

de regressions simples, i afegint posteriorment altres variables o combinacions de 

variables anteriors. 

2.4.1 1a PIRÀMIDE 

1a FASE: 

El nostre primer estudi consisteix en relacionar tres variables: disposar de doctorat o 

no, el nombre d’any experiència per part del professor i el seu sexe. 

● Reg notes doct 

Estudia la correlació que existeix entre les notes i el fet de que el professor 

(independentment del sexe) tingui doctorat o no. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es tracta d’una variable binària (acreditant doctorat = 1, altrament = 0); disposar d’un 

doctorat abans d’impartir l’assignatura veiem que té un efecte positiu sobre les notes 

de 0’36 punts. La taula de stata no ens permet rebutjar la hipòtesi nul·la de que el 

doctorat no té cap relació amb les notes (��=0) a un nivell de significació del 5% 

però quasi ens permet rebutjar-la a un nivell de significació del 10%.  
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● Reg notes exp  

Estudia la correlació entre les notes i l’experiència del docent. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Alhora d’elaborar la regressió, vam pensar que seria interessant tractar la variable 

experiència com una variable quadràtica ja que pensàvem que, a mesura que 

augmentessin els anys d’experiència, l’augment marginal en la mitjana esperada de 

les notes seria cada cop més petit. Efectivament, com podem veure en la imatge, la 

beta que multiplica els anys d’experiència elevats al quadrat és negativa (valor molt 

baix). Això significa que, per valors elevats d’experiència, aquesta beta negativa 

guanya més pes que la beta que multiplica l’experiència sense elevar al quadrat i, 

per tant, l’augment marginal de la mitjana esperada de les notes va disminuint a 

mesura que augmenten els anys d’experiència. 

Dit això, tot i que els resultats mostrats a la taula de stata no ens permeten rebutjar 

la hipòtesi nul·la als nivell de significació utilitzats normalment, és la nostra intenció 

mostrar aquest anàlisi en tant que la variable experiència ens serà d’importància ens 

els següents estudis utilitzant aquesta variable com una variable de control. 

 

● Reg notes sexe 

Estudia les correlacions existents entre les qualificacions i el sexe del professor. 
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La variable a estudiar torna a tractar-se d’una variable binària (1: professor 0: 

professora); observem que si la classe és impartida per un home les notes mitjanes 

esperades augmenten en 0’35 punts. Aquest cop, tot i que no podem rebutjar la 

hipòtesi nul·la a un nivell de significació del 5%, si ho podem fer amb un 90% de 

confiança, la qual cosa ens ha mogut per mostrar aquest estudi. Davant d’aquests 

resultats podem arribar a dos supòsits: o els homes són menys exigents que les 

dones, o bé el missatge que transmeten els homes arriba millor als alumnes. 

Evidentment, realitzant una regressió tant simple no estem tenint en compte moltes 

altres variables i per tant, no podem arribar a cap conclusió ferma. A mesura que 

avancem l’estudi podrem aconseguir resultats més clarividents i específics.  

2a FASE: 

Seguidament, i utilitzant les regressions realitzades a la base de la piràmide hem 

decidit procedir a buscar relacions entre variables estudiades individualment en 

l’apartat anterior. Hem observat les relacions que existeixen entre notes i experiència 

docent i doctorat, i notes i experiència i sexe. Per tant, hem realitzat dues noves 

regressions, en aquest cas múltiples que seguidament analitzarem i estudiarem. 

 

● exp-doct  

Aquesta regressió estudia les relacions que existeixen entre les notes i la 

experiència i la possessió o no de  doctorat per part dels docents. Per tant, estudiem 

les variacions a les notes (variable dependent) utilitzant dues variables 

independents, ambdues binàries: doctorat (0=no té doctorat, 1=té doctorat) i 

experiència (1= més de 10 anys, 0= 10 o menys anys). A continuació es mostren els 

resultats obtinguts amb stata.  
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En primer lloc hem de recalcar que tots els resultats obtinguts són estadísticament 

significatius. Dit això, podem veure que la nota mitjana esperada quan el docent no 

té doctorat ni experiència és de 5’56, i el fet que aquest tingui experiència respecte 

que no en tingui si cap dels dos té doctorat fa que la qualificació mitjana augmenti 

més d’un punt, en canvi, podem veure que si ambdós docents tenen doctorat, el fet 

de que tinguin experiència o no fa variar molt poc la qualificació mitjana (0’29 punts). 

Podem concloure per tant, que si un docent no té doctorat, convé que tingui 

experiència, però si té doctorat és més o menys indiferent. 

 

● exp-sexe 

En aquest punt volem estudiar el pes que tenen les variables experiència (en format 

binari) i sexe (0: dona, 1: home) sobre les notes finals. Tot seguit podem veure els 

resultats obtinguts: 
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Primerament hem de remarcar que els resultats obtinguts tots són estadísticament 

significatius al 10%. Observem que passar de l’interval inferior d’experiència al 

superior, és més rellevant per a les dones que als homes; a les professores dones 

els hi augmenta 0’95, mentre que als homes 0’21. 

 

3a PART: 

Havent vist que tant el pes del doctorat com el fet de ser home perden pes a mesura 

que augmenta l’experiència, vàrem pensar que podríem obtenir resultats 

interessants si combinéssim les 3 variables (sexe, doctorat i experiència). El que 

hem fet ha estat realitzar 4 regressions on les nostres variables explicatives 

principals són sexe i doctorat. A més, hem afegit l’experiència (sense elevar al 

quadrat i elevada al quadrat) com a variable de control; cada regressió té 

l’experiència fixada a una determinada edat (0, 5, 10 i 15 anys). Per tant, únicament 

ens hem fixat en els efectes que té sobre les notes mitjanes esperades el fet que el 

professor sigui home/dona i que tingui un doctorat o no. Per a cada nivell 

d’experiència fixat hem confeccionat una taula on hi apareixen les notes mitjanes 

esperades en cada cas. És important aclarir que no es poden fer comparacions 

entre les mitjanes esperades de una taula amb les d’una altra ja que a cada una 

estem fixant un nivell determinat d’experiència i, molt probablement, a mesura que 

augmenten els anys d’experiència, apareixen noves variables que no estem incloent 

en la nostra regressió. Segurament, a mesura que estem fixant una experiència 

cada vegada més gran apareixen noves variables que no estem incloent a la nostra 

regressió i que són difícils de quantificar i obtenir. Aquestes variables podrien ser 

algunes com el fet que, quan un professor té més anys d’experiència els seus 

mètodes acadèmics poden ser més estrictes que els d’un professor que sigui 

relativament nou en el món de la docència. De totes maneres, és el nostre interès 

recalcar que això és només una hipòtesi i que podrien haver-hi molts altres factors 

que influeixin en aquesta caiguda de les mitjanes esperades.  

El que volem reflectir és l’efecte que té el fet de tenir un doctorat i el sexe en cada 

taula per separat. Dit en altres paraules, el que busquem és veure com canvia el 

valor de cada β� i β� per a cada nivell d’experiència fixat. β� indica l’efecte que té per 

a una dona el fet de tenir un doctorat mentre que β� ens parla sobre l’efecte de 

passar de ser una dona sense doctorat a un home sense doctorat. També creiem 

que és interessant comentar l’evolució de  β�; aquest coeficient ens indica quina és 

la diferència (en termes de nota mitjana esperada) de tenir un doctorat entre una 
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dona i un home. A més, considerem rellevant comparar una quarta variable ,que 

anomenarem � �� 	 ��  
 ���. Aquesta variable ens indica com canvia la nota 

mitjana esperada d’un professor masculí si aquest té un doctorat.  D’aquesta manera 

podrem veure si a mesura que augmentem l’experiència, el fet de tenir un doctorat o 

no i de ser home o dona tenen un pes cada vegada més gran o més petit.  

Guiats pel nostre tutor, vam seguir una metodologia determinada per tal de poder 

fixar una experiència determinada. Per exemple, al fixar l’experiència a 5 anys vam 

restar 5 unitats a cada valor d’experiència associat a cada professor. 

● Exp=0 

En aquesta primera regressió hem fixat l’experiència a 0 anys. Per tal d’explicar els 

resultats d’una manera més entenedora, hem confeccionat un quadre on s’aprecien 

les notes mitjanes esperades en funció de les variables doctorat i sexe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exp=0 anys Home Dona 

Doctorat 7’15 6’25 

No doctorat 6’52 3’23 

El “benchmark” o punt de referència d’aquesta regressió (β�) correspon a la mitjana 

esperada de les notes d’una classe on el docent és una dona sense doctorat. 

Òbviament, aquesta no és la mitjana real i hi ha més variables que no estem incloent 

en aquesta regressió que també afectarien la mitjana, probablement, cap a l’alça. De 
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fet, aquest valor tan sols es tracta d’una predicció fora de la mostra (“out of the 

sample”), ja que no hi ha cap dona sense doctorat ni experiència en la nostra 

mostra. Com ja hem comentat prèviament, el que ens interessa és veure l’evolució 

de  β�, β�, β� i �. Seguidament, veiem que l’efecte en la mitjana esperada si ara el 

professor és un home sense doctorat augmenta en 3’29 punts, que és el valor de la 

β�. Vist això, passem als casos on el docent té un doctorat: si el docent és una dona 

obtenim una mitjana esperada de 3’02 punts més si aquesta té un doctorat (valor de 

la β�). Finalment, les classes on el docent és un home i, a més, té un doctorat 

obtenen una mitjana esperada de 7’15. Aquesta mitjana engloba les 3 betas, és a 

dir, li afegeix al punt de referència l’efecte de tenir un doctorat, l’efecte de ser un 

home i la diferencia ( β� ), en aquest cas negativa, entre tenir un doctorat per un 

home i tenir un doctorat per una dona. Per acabar, comentar que tant β� com β� com 

β� són significatives al 5%, i per tant podem rebutjar la hipòtesi nul·la que l’efecte del 

sexe, del doctorat i la diferència de tenir un doctorat entre homes i dones és 0. Per 

últim, comentar que el valor de � és de 0’69. 

Un cop definits els resultats és interessant intentar extreure conclusions que puguin 

ser coherents amb els valors obtinguts. El fet que estiguem fixant la variable 

experiència a 0 anys pot explicar els elevadíssims valors de β� i  β�. Es bastant 

comprensible que si un professor té un doctorat, encara que tingui 0 anys 

d’experiència, pugui explicar millor els conceptes d’una assignatura que aquell 

professor que no tingui ni experiència ni doctorat. Pel que fa al valor de β�, comentar 

que creiem que és un valor exagerat ja que, com hem comentat, fixant l’experiència 

a 0 anys, obtenim un “benchmark” molt reduït i això pot explicar el fet que aquest 

valor de β� sigui tan elevat. El que és interessant, com veurem més endavant, és 

que a mesura que fixem nivells d’experiència més elevats, aquests valors de les 

betes canviaran molt significativament.  
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● Exp=5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exp=5 anys Home Dona 

Doctorat 6’88 6’12 

No doctorat 6’41 4’88 

 

En aquest cas, observem que β� i β� es troben dins d’un interval únicament positiu, 

és per això que podem rebutjar la hipòtesi nul·la que l’efecte d’aquestes dues 

variables és 0. El que ens indiquen aquests resultats és que, tot i fixant l’experiència 

a 5 anys, el fet de tenir un doctorat per una dona i el fet de ser un home encara 

tenen un impacte considerable en les mitjanes esperades. Dit això, comparant quan 

l’experiència estava fixada a 0 anys, ambdós coeficients es redueixen notablement, 

el que ens indica que l’impacte de les dos variables sobre les notes es menor a 

mesura que fixem nivells d’experiència més elevats. β� també redueix 

considerablement i, a més, ara ja no és significativa ni al 5% ni al 10%, però degut a 

que β� baixa més, en termes absoluts, la variable X pren un valor més baix que quan 

fixàvem l’experiència a 0 anys (de 0’69 a 0’47). Això indica que, pels homes, la 

importància de tenir un doctorat també disminueix a mesura que augmenten els 

anys d’experiència. 
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● Exp=15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exp=15 anys Home Dona 

Doctorat 6’46 6’30 

No doctorat 6’67 6’77 

En aquest últim cas veiem com tant β� com β�agafen uns p-valors excessivament 

elevats (0’27 i 0’77). El que ens indiquen aquestes dades és que, fixant l’experiència 

a 15 anys, les variables doctorat i sexe perden tota la importància que tenien per 

nivells d’experiència inferiors. Com hem deixat entreveure anteriorment, no és fins 

quan l’experiència=15 que acceptem la hipòtesi nul·la. 

Com a conclusió d’aquest estudi, fixant la nostra variable de control “experiència” a 

(0, 5 i 15 anys), podem apreciar com l’efecte que té el doctorat sobre la mitjana 

esperada de les notes va a la baixa a mesura que augmenta l’experiència. El mateix 

passa amb el sexe: la diferència entre la mitjana esperada de les notes de les 

classes on el professor és una dona o un home va disminuint fins esdevenir 

insignificant quan fixem l’experiència als 15 anys, moment en el que acceptem la 

hipòtesi nul·la que el doctorat i el sexe no tenen influència en les notes. Ha de 

quedar clar que aquesta interpretació s’obté observant l’evolució del valor del p-valor 

dels 3 coeficients; a mesura que augmenta l’experiència augmenten els p-valor dels 

coeficients, fent més probable l’opció de que el coeficients sigui 0 i per tant no hi 
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hagi efecte en les notes mitjanes esperades pel fet de tenir doctorat o de ser home. 

Conseqüentment, si l’impacte dels dos primers coeficients es veu reduït, el coeficient 

de β� serà així mateix més proper a 0.  

Tot i els resultats obtinguts a les darreres taules amb experiències fixades (0, 5 i 15), 

no podem afirmar amb una confiança plena que l’esperança de les mitjanes on el 

professor té doctorat i 15 anys de experiència sigui més baixa que quan el professor 

té 5 o 0 anys d’experiència, per les raons esmentades anteriorment.  

A partir d’aquí podem extreure algunes hipòtesis de per què succeeix el que hem 

observat a les taules d’stata. A mesura que augmenten els anys d’experiència, per 

molt que un professor no tingui doctorat, aquest té l’assignatura molt més per la mà i 

sap quins són els conceptes que acostumen a costar més als alumnes. A més, les 

dades contrasten que per a una dona, el doctorat sembla ser un substitutiu de 

l’experiència.  

2.4.2 2a PIRÀMIDE 

1a FASE: 

Un cop acabada la primera piràmide vam pensar que, amb les dades que teníem, 

podria ser interessant veure si l’idioma en què s’imparteix l’assignatura (anglès o 

no), el grup el qual pertany l’estudiant (1 o 2) i l’any acadèmic (1r curs, 2n o 3r) 

podien tenir alguna influència en les notes. La segona piràmide s’organitza de la 

mateixa forma que la primera, seguint 3 fases que es mostren a continuació.  

La següent fase té com a fonament 3 regressions simples: 

 

● Reg notes eng: estudia la correlació entre les notes i si la classe es va 

impartir en anglès. 
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Es tracta d’una variable binària (1: realitzar classe en anglès, 0: altrament); 

observem que realitzar la classe en anglès té un efecte negatiu sobre les notes, en 

concret, fa baixar-les en 0’32 punts. Les possibles raons que poden explicar aquest 

efecte són: estudiar una assignatura que no està sent impartida en la teva llengua 

mare o per no acreditar un alt nivell de la llengua. 

 

● Reg notes grup: estudia la correlació entre les notes i el grup al qual 

pertanyia l’estudiant (1 o 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podem observar que el fet d’estar al grup 1, fa que la nota mitjana sigui 6 

centèsimes més baixa que si pertanys al grup 2. Podem dir que aquesta diferència 

és insignificant i no tenim cap mena de confiança en rebutjar la hipòtesi nul·la. 

Aquesta diferència pot ser purament testimonial. 

 

● Reg notes any: estudia l’evolució que han patit les notes dels alumnes a 

mesura que passaven d’un any a un altre. La variable any l’hem expressat com: 0 = 

any 1, 1 = any 2, 2 = any 3.  
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A partir de l’estudi realitzat podem veure que a mesura que avancen els anys les 

notes baixen; evidentment, es tracta d’una regressió simple i per tant estem deixant 

de banda moltes altres variables que tenen un pes important.  

 

2a FASE: 

Seguint l’estudi, i com ja hem fet anteriorment, passem a estudiar les relacions 

existents entre les variables ja explicades.  

 

● eng-any 

Aquesta regressió pretén estudiar la relació entre les notes, si la classe s’imparteix 

en la llengua anglesa i en quin any de la carrera es troba l’estudiant. La variació de 

les notes (variable dependent) vindrà explicat per dues variables independents; 

anglès (1= si la classe és en anglès i 0= si no) i l’any que pren els valors 0,1 i 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lloc hem de recalcar que cap dels resultats obtinguts són estadísticament 

significatiu al 5%. Tenint en compte això, podem veure que l’esperança de la nota 

mitjana quan la classe no és en anglès i l’alumne està cursant el primer any (no té 

experiència en estudiar a la universitat) és de 6’56 punts. Havent introduït el punt de 

referència, s’observa com l’anglès té un efecte positiu sobre les notes, provocant un 

augment de 0’31 punts. Tot i això, no podem rebutjar a cap nivell de significació 

usualment treballat la hipòtesi nul·la que ens diu que anglès no té cap relació amb 

les notes obtingudes. Pel que fa a l’any, no solament té una influència en les notes 

relativament baix (0’035 punts) si no que observant el p-valor veiem com no es pot 

rebutjar. Finalment, la β�, de la qual podem rebutjar la hipòtesi nul·la amb una 

confiança del 90%, pren un valor de -0’49. La β� explica la diferència entre l’any 1 
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entre si fan o no la classe en anglès i la diferència a l’any 2 entre si fan o no la 

classe en anglès.  

● eng-grup 

Amb aquest estudi volem veure com afecta el pas dels anys als dos grups 

d’alumnes. 

 

Observant la taula de stata podem concloure que, excepte la β� , és possible rebutjar 

totes les hipòtesi nul·la al 10%. Dit això, partim del punt de referència on l’estudiant 

pertany al grup 2, i la classe és en espanyol. La informació a tenir en compte que 

obtenim de la taula de stata és que, sempre parlant de mitjanes esperades, mentre 

que el grup 2 baixa 0’84 punts quan la classe és en anglès, el grup 1 manté 

aproximadament la mitja quan passa a fer classes en anglès (de fet puja 0’056). 

Aquest fet és sorprenent si tenim en compte que la distinció entre grup 1 i grup 2 

segons ens ha comentat la facultat va ser aleatòria. 

 

3a FASE: 

Seguidament ens disposem a fer un estudi per tal de comprovar si a mesura que els 

estudiants cursen anys més avançats a la carrera l’efecte que té el fet d’impartir una 

assignatura en anglès té un efecte més gran o més petit. El nostre interès recau en 

la hipòtesi que diu que quan els alumnes comencen a cursar les seves primeres 

assignatures en anglès, les notes mitjanes de la mateixa assignatura cauen. És per 

això que només ens hem centrat en l’estudi del segon i tercer any acadèmic ja que 

al primer curs acadèmic el grup 2 no cursava cap assignatura en anglès. A més, 

volem veure si entre el Grup 1 i el Grup 2 hi ha diferències en termes de nota mitjana 

esperada quan cursen una assignatura en anglès (la variable grup_eng representa 

l’efecte que busquem). La metodologia emprada per tal de fer una regressió fixant 
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un curs determinat (any 2 o 3) ha estat la mateixa que l’explicada en la piràmide 1. 

Per tant, hem utilitzat la variable any fixant-la a 2 i 3 anys. Tal i com hem comentat 

abans, el que ens interessa d’aquest estudi és veure com evoluciona el fet de fer 

l’assignatura en anglès i veure a quin grup li aporta més nota fer l’assignatura en 

anglès o no.  D’aquesta manera podrem veure com evoluciona el pes que té l’anglès 

en la mitjana esperada de cada assignatura en cada curs acadèmic. Primerament es 

mostren les dues regressions i seguidament fem un anàlisi conjunt. 

● Any 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Any 3 
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Havent observat les taules respectives de cada any considerem que podem treure 

conclusions i fer supòsits dels motius pels quals creiem que passa el que veiem. 

Per començar, veiem que al segon curs acadèmic, el fet de fer l’assignatura en 

anglès decreix la nota mitjana esperada en -1’16 punts (β�). A més, la diferència en 

termes de mitjana esperada entre el grup 1 quan cursa l’assignatura en anglès i el 

grup 2 quan també la cursa en anglès és de 1’28 punts (β�); això significa que al 

grup 1 li va millor que al grup 2 cursar l’assignatura en anglès al segon curs 

acadèmic. A més, tant β�com β� són estadísticament significatives al 10% i, per tant, 

podem rebutjar la hipòtesi nul·la que els seus respectius efectes són 0. Ho veurem 

d’una manera més clara si ens fixem en el quadre que hem confeccionat a sota de la 

taula d’stata: fixant-nos en els alumnes del grup 1, quan aquests passen a fer una 

assignatura en anglès, la seva nota es veu augmentada  en 0,12. En canvi, pel grup 

2, quan aquests passen a fer la assignatura en anglès, la seva nota mitjana 

esperada es veu disminuïda en 1’16 punts Per tal d’explicar aquest fet creiem que és 

rellevant comentar que, segons ens ha confirmat un alumne que va cursar aquest 

grau fa 3 anys, les assignacions de grup es feien en funció de la preferència de cada 

alumne a fer més o menys anglès. Per tant, creiem que  un alumne que no volia fer 

tan anglès i, per tant, va ser assignat al grup 2, podria ser més procliu a treure una 

pitjor nota quan cursés una assignatura en anglès que quan la cursés en català o 

castellà. Això podria explicar els coeficients negatius i significatius de β�i β� ja que és 

al segon curs quan el grup 2 comença a cursar les seves primeres assignatures en 

anglès. Quan ens trobem a l’any 3 els resultats canvien clarament; l’impacte que 

tenen el grup (β�) i l’anglès (β�) sobre les notes es veu reduït. Conseqüentment, 

podem afirmar que la β� pren un valor molt reduït, és a dir, tant al grup 1 com al grup 

2 obtenen, de mitjana, notes semblants si l’assignatura és en anglès o no. Podríem 

explicar aquest fet perquè els alumnes del grup 2 ja tenen experiència en fer 

assignatures en anglès i per tant les seves notes mitjanes de les assignatures en 

anglès augmenten. Com es veu reflectit a la taula de stata, podem acceptar les 

hipòtesis nul·les que afirmen que tant β� com β� com β� són 0.  
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3. Conclusions 

Per parlar de conclusions, és important recordar quines eren les nostres hipòtesis i 

objectius en aquest treball. Com vam dir a l’inici, el nostre interès recau en observar 

si hi ha altres factors, a més de la intel·ligència individual, que afecten a les 

qualificacions dels estudiants. Aquests factors vam enfocar-los cap a la docència, 

amb diverses qualitats docents que vam considerar que podrien ser origen de 

divergències qualificatives pels estudiants. 

Pel que fa a la primera piràmide, volem transmetre la principal idea que tant el 

doctorat com el sexe tenen un pes significatiu en les notes mitjanes que els 

estudiants obtenen. Ara bé, exposat a la punta de la piràmide, també és d’interès 

explicar que l’impacte d’ambdós variables es veu reduït a mesura que augmenta 

l’experiència. La interpretació d’aquests resultats és que, per experiències limitades, 

tenir un doctorat i ser un home té un pes positiu i remarcable mentre que quan la 

experiència és alta, no importa el fet de tenir doctorat o no, així com el sexe. 

La segona piràmide pretén donar a conèixer la influència que pot tenir en les 

mitjanes esperades el fet de fer una classe en anglès si l’alumne pertany a un grup o 

a l’altre. Utilitzant el mateix procés que en l’anterior piràmide, obtenim uns resultats 

que ens mostren que tant el grup com l’idioma en què s’imparteix l’assignatura tenen 

una influència en les notes que els estudiants obtenen. Els estudiants del grup 2 

obtenen, de forma significativa, notes pitjors si les assignatures són en anglès, a 

diferència del grup 1, que manté una tendència similar en totes les assignatures. Dit 

això, l’impacte d’aquestes dues variables es veu reduït, fins al punt que a l’any 3 del 

grau, tant els estudiants d’un grup com de l’altre obtenen notes similars en les 

assignatures en anglès i en català/castellà. Això es pot explicar degut a que els 

alumnes del grup 2 a l’any 3 ja estan acostumats a fer assignatures en anglès, per 

tant, acumulen coneixement de vocabulari específic, s’acostumen a diferents 

accents, metodologies d’estudi, etc, fet que fa reduir la bretxa amb les assignatures 

impartides en català/castellà.  

Per acabar, dir que tot i que considerem que els nostre treball és sòlid i les 

conclusions que hem tret tenen sentit, algunes d’aquestes són molt difícils 

d’interpretar i hi poden haver molts altres factors que influeixin en allò que estem 

demostrant. Si haguéssim pogut aconseguir unes dades més concretes podríem 

haver obtingut uns resultat encara més acurats. Per tant, si la facultat està 

disposada, en un futur, a anonimitzar les dades corresponents i proporcionar-nos-

les, estem oberts a completar aquest treball amb aquestes noves dades millorades. 
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4. Agraïments 

 

Volem agrair l’ajut i la col·laboració de diverses persones i departaments, que ens 

han ajudat a enfocar el treball degudament i ens han facilitat al màxim possible la 

tasca d’obtenció d’informació per a la realització d’aquest treball. 

Primerament, volem agrair l’ajut, l’interès i la positivitat que ha tingut el tutor del 

nostre treball, el Dr. Antonio Ciccone envers aquest treball. Ens ha atès sempre que 

ho hem necessitat i ens ha ajudat a trobar solucions sempre que ens ha sorgit algun 

problema o dilema, des del tema del treball fins a l’obtenció i caracterització de les 

dades. 

Seguidament, també volem fer menció a la col·laboració desinteressada que hem 

rebut per part del Dr. Christian Fons en referència a l’anàlisi de les dades emprades 

per aquest treball. Ens ha facilitat la interpretació dels resultats obtinguts amb el 

programa estadístic stata i ens ha recomanat variables que podrien ser interessants i 

aclaridores per a treure conclusions i respondre la pregunta del nostre treball.  

També ens agradaria destacar l’ajut proporcionat per part de la secretaria 

acadèmica de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat 

Pompeu Fabra i en especial a la Mònica Echevarría pel que fa a l’obtenció de dades 

que posteriorment hem utilitzat per a la realització d’aquest treball. No només ens 

han estalviat temps que hem pogut dedicar a aprofundir en el treball sinó que a més 

a més ens han proporcionat dades que no hauríem pogut obtenir de cap altra 

manera, ja que es tractava de dades confidencials i estaven custodiades per la UPF. 

Finalment, volem mencionar i agrair l’ajuda del degà de la Facultat de Ciències 

Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra, el Dr. Walter García 

en referència, també, al procés d’adquirir les dades per a la realització del treball ja 

que la seva pressió ha agilitat el procés i ens ha dotat de més temps per a poder 

realitzar l’estudi sobre aquestes dades. 
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