


Missió 2: La seva missió, si decideix acceptar-la, és indagar quines 
són les seves fonts d'informació, com recluten nous membres 
anomenats "participants" i com aconsegueixen la seva participació a 
través del que hem interceptat que anomenen "enquestes".



Fonts d’informació
• Bases de dades públiques
• Realitzar un experiment propi
• Dissenyar una enquesta
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Bases de dades públiques
Una base de dades és una col·lecció 
d’informació que està organitzada de manera 
que es pugui accedir, administrar i actualitzar 
fàcilment.
Poden provenir d'institucions públiques o 
privades.
Que siguin públiques significa que qualsevol 
persona hi té accés complet o a una part.

Organismes oficials

• Institut d’Estadística de Catalunya 
(Idescat)

• Instituto Nacional de Estadística (INE)
• Oficina Europea de Estadística (Eurostat)
• Comisión Nacional de Mercados y 

Competencia (CNMC)
• Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS)
• Servei Metereológic de Catalunya
• Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE)
• European Union Intellectual Property 

Office (EUIPO)
• Canadian Intellectual Property Office 

(CIPO)
• United States Patent and Trademark Office 

(USPTO)
• Oficina Española de Patentes y Marcas 

(OEPM))



Bases de dades públiques
Altres organismes 

63 temàtiques diferents: 
• Casos de HIV hi ha diagnosticats per país
• Persones més riques del món
• Quins nutrients tenen els diferents aliments.

https://think.cs.vt.edu/corgis/csv/

https://think.cs.vt.edu/corgis/csv/


Més dades disponibles
Canvi climàtic

• Per a descàrrega de variables climàtiques en 
treballs vinculats al canvi climàtic i la 
modelització de distribució 
d’espècies. https://www.worldclim.org/

• Dades de paràmetres climàtics per estacions, en 
format .csv (històrics des de 1979-2014).   
https://swat.tamu.edu/data/cfsr

Pàgines de futbol

• Dades específiques sobre partits d’equips 
professionals. https://www.whoscored.com/

• Base de dades més completa que l’anterior, 
amb equips també semi-professionals. 
https://www.bdfutbol.com/es/index.html

• Pàgina de resultats de futbol. 
https://www.resultados-futbol.com/

• Pàgina de resultat d’equips de futbol 
femenins. https://www.futboleras.es/

• Una de les pàgines més consultades per la 
premsa per a extraure dades. 
https://www.transfermarkt.com/

https://www.worldclim.org/
https://swat.tamu.edu/data/cfsr
https://www.whoscored.com/
https://www.bdfutbol.com/es/index.html
https://www.resultados-futbol.com/
https://www.futboleras.es/
https://www.transfermarkt.com/


I encara més dades disponibles
Bàsquet

Històric dels jugadors de la NBA. 
https://www.nba.com/stats/

Música
Artistes més escoltats a Spotify al llarg dels anys. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Artistas_más_e
scuchados_en_Spotify

Imagen de kjpargeter en Freepik

https://www.nba.com/stats/
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Artistas_m%C3%A1s_escuchados_en_Spotify
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Artistas_m%C3%A1s_escuchados_en_Spotify


Com podem descarregar-nos les dades del web? (I) 
Opció 1: descarregant directament els fitxers en format 

.txt

.csv



Particularitats dels fitxers descarregables
Possibles “problemes”

Les dades s’han de depurar

S’han d’identificar les dades mancants (o 
missings)

La informació canvia molt ràpidament. Cal 
especificar en quin moment s’han obtingut les 
dades i recollir-les totes en el mateix moment 
en el temps



Cas 1: 
Hi ha canvi climàtic?



Servei Meteorològic de Catalunya

https:www.meteo.cat

El SMC és el responsable d’assessorar l’Administració de la 
Generalitat per a que pugui fer una adequada planificació del territori, 

una bona gestió de l’aigua i una bona prevenció dels fenòmens 
meteorològics, especialment importants en un context de canvi 

climàtic i emergència climàtica. 











Sobre les dades
• .txt
• Llegir dades .txt a Excel
• Ús de Excel o R
• Gràfics de dades de sèries 

temporals
• Concepte de sèrie temporal
• Format de les dades
• Concepte de temperatura
• Unitats de mesura
• Com funciona una estació 

meteorològica
• Tipus de dades





Sobre les dades
• Concepte de precipitació 

acumulada
• Unitats de mesura
• Tipus de dades
• Significat -999.9
• Depuració de les dades
• Relacions entre variables
• Gràfics



Com podem descarregar-nos les dades del web? (II) 

Procés d’extracció de continguts i dades de llocs web mitjançant software.

Tècniques de webscrapping:
• «Copiar i enganxar» humà
• Ús d’expressions regulars
• Protocol HTTP
• Algorismes de mineria de dades
• Parsers d’HTML
• Aplicacions per a webscrapping
• Reconeixement d’informació semàntica

Opción 2: Webscrapping



Cas 2: 
Tornarà a guanyar Alexia Putellas la propera 

“Pilota d’or” femenina? i Lewandowski, 
guanyarà la propera “Bota d’or”?



Criteris per a obtenir la Bota d’Or
● Sistema de punts actual segons l’European Sports Magazines (1991)
● Els gols es valoren amb:

Lligues alemanya, espanyola, francesa, anglesa i italiana: 2 
punts
Lligues austríaca, belga, búlgara, xeca, croata, escocesa, grega, 
holandesa, israeliana, noruega, polaca, portuguesa, russa, 
sèrbia, suisa, turca i ucraniana: 1.5 punts
Lligues albanesa, andorrana, armènia, azerbaiyana, bòsnia, 
bielorrussa, xipriota, danesa, eslovaca, eslovena, estònia, 
finlandesa, feroesa, georgiana, galesa,húngara, irlandesa, 
norirlandesa, islandesa, kazaja, lituana, luxemburguesa, letona, 
macedonia, maltesa, moldava, montenegrina, rumana i sueca: 1 
punt

● Tots aquests criteris de punts es basen en els coeficients UEFA de 
cada lliga i poden variar cada any.



https://www.transfermarkt.es/

https://www.transfermarkt.com/








Descarregar dades de la web de 
transfermarkt amb Python

https://bit.ly/3xjEZ9K
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Realitzar un experiment propi
Segons va descriure Ronald A. Fisher a The Design of Experiments (1935), els 
principis del disseny d’experiments són:

▪ Comparació: d’un tractament control amb un de nou
▪ Aleatorització: mida mostral, assignació en grups
▪ Replicació estadística: càlcul de la variabilitat de les mesures
▪ Agrupament estadístic: fer grups de pacients similars
▪ Ortogonalitat: independència de les observacions
▪ Experiment factorials: interaccions

No seguir els passos ens durà a cometre errors en el disseny que invalidaran els 
resultats, la seva interpretació i les conclusions que n’extraurem

Considerar el temps requerit per a fer un experiment
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mètode_científic

https://ca.wikipedia.org/wiki/Disseny_d%27experiments
https://es.wikihow.com/realizar-un-experimento-científico

https://es.wikihow.com/realizar-un-experimento-cient%C3%ADfico
https://es.wikihow.com/realizar-un-experimento-cient%C3%ADfico
https://es.wikihow.com/realizar-un-experimento-cient%C3%ADfico
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Què és una enquesta?

Per a què serveix?
Una enquesta serveix per recopilar informació valuosa d'un 

grup d'interès, les respostes de la qual us serviran per a  
analitzar-les, interpretar-les i tenir un panorama que us ajudi a 

prendre decisions o a generar alguna estratègia o acció 
específica.

És un mètode de recol·lecció de dades que 
s'obtenen mitjançant consulta. Estan 
conformades per una sèrie de preguntes 
adreçades a un grup específic de persones; 
aquestes preguntes poden ser obertes o 
tancades (dicotòmiques o d’opció múltiple).



Població
La totalitat dels elements 
que s'estudien.

Mostra
És un subconjunt dels 
individus d’una població.

Aspectes claus:
Elecció adequada de la mostra a la que es pregunta 
perquè sigui representativa de la població objectiu.
Importància de la mida mostral per la influència que té en 
la variabilitat dels estadístics resum de l’enquesta.
Importància de definir de forma adequada les preguntes.
Aspectes ètics de tractament de la informació.

Quan la població a estudiar és molt gran i difícil de fer-ne 
un estudi, per optimitzar recursos agafem una mostra 

representativa. El resultat l'extrapolem a tota la població.

Elements a considerar



Mostreig
Probabilístic

• Aleatori simple. Aquest procés implica definir el 
conjunt d'individus de la població d'estudi, la 
grandària de la població (N), i un cop definida a partir 
d'aquest registre seleccionar-los aleatòriament.

• Sistemàtic. Mostreig realitzat a partir d'una llista 
d'elements que són seleccionats a partir d'un 
element escollit a l'atzar i a intervals igualment 
espaiats.

• Aleatori estratificat. En aquest cas cal definir la 
mida de la població i els estrats en què es 
classificaran cadascun dels individus de la mostra (p. 
ex.: barri de residència, nivell d'estudis...)

No probabilístic

• Per quotes.  Es divideix a la població 
de referència en diversos estrats 
definits per algunes variables de 
distribució coneguda (com el gènere o 
l'edat). Posteriorment es calcula el pes 
proporcional de cada estrat i finalment 
es multiplica cada pes per la mida 
de n de la mostra per determinar la 
quota precisa en cada estrat.

• De bola de neu. Consisteix a identificar 
subjectes que s'inclouran en la mostra a 
partir dels propis entrevistats.



Una variable: diferents maneres de preguntar i analitzar
L’exemple de l’edat

L’estadístic resum i la seva representació visual per a cadascuna de les opcions 
pot ser diferent, per això és important pensar-ho abans de fer l’enquesta

Quants anys tens?
en un camp de text obert 
• 14 
• 14 anys
• 14a
• edat = 14

Data de naixement
• 23/02/2006
• 23 febrer 2006
• 2006, 23 de febrer
Calcular l’edat

Indica el teu 
grup d’edat: 
• < 20
• 20 - 29
• 30 - 39
• 40 - 50
• > 50

Tens més de 18 
anys?
• Si
• No 



Microsoft forms

Google forms

Jotform

Forms.app

Plataformes per crear enquestes



En l’àmbit de la salut, per exemple, existeixen 
enquestes validades per a obtenir dades fiables 
sobre determinades malalties.

Escala d’estrès percebut 
https://www.das.nh.gov/wellness/docs/percieved
%20stress%20scale.pdf

Enquestes validades

https://www.das.nh.gov/wellness/docs/percieved%20stress%20scale.pdf
https://www.das.nh.gov/wellness/docs/percieved%20stress%20scale.pdf


Biaix de selecció



Missió 2: La seva missió, si decideix acceptar-la, és indagar quines 
són les seves fonts d'informació, com recluten nous membres 
anomenats "participants" i com aconsegueixen la seva participació a 
través del que hem interceptat que anomenen "enquestes".

ARA LA MISSIÓ ÉS VOSTRA I CAL QUE 

SUPEREU LES SEGÜENTS PREGUNTES:



Preguntes Missió II

1. Si volem estudiar la informació que tenen els joves de la vacuna contra el Virus del Papil·loma Humà (VPH), 
a. Només podrem aconseguir dades d’Internet i de fonts oficials
b. Podem buscar a informació publicada a Internet o podem fer una enquesta
c. No podem respondre la pregunta perquè no podem fer un experiment propi per a respondre correctament. 

2. Si decidim fer una enquesta per a respondre a la primera pregunta,
a. Només caldrà incloure persones vacunades pel VPH
b. S’hauran d’incloure obligatòriament el mateix número de joves vacunats i no vacunats
c. Cap de les dues anteriors són correctes

3. En aquesta enquesta sobre la vacuna del VPH entre els joves és necessari complir la normativa sobre dades personals? 
a. Cert
b. Fals


