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Introducció 
Al bàsquet, el joc està per sobre de l'estadística però l'estadística ajuda, en moltes 

ocasions, a comprendre el joc. A mesura que l'esport ha anat augmentant la seva 

professionalitat, els recursos a emprar també s'han incrementat. L'estadística ha anat 

trencant barreres fins a aconseguir un lloc de privilegi en pràcticament tota organització 

competitiva. Al món dels esports, l’estadística ha augmentat la importància sobre els 

resultats personals dels jugadors. Per aquesta raó aquest treball es centra en 

l’estadística de les assistències en el bàsquet Europeu. On l’objectiu principal és mostrar 

si hi ha relacions numèriques de les assistències del bàsquet. 

 

Hipòtesis 
En aquest treball s’estudien les assistències dels partits de l’Eurolliga des de 2007 fins 

2019. De manera que, es formulen les següents hipòtesis: el nombre d’assistències 

augmenta quan el percentatge de minuts guanyant augmenta. Igual quan el partit està 

empatat. I inversament proporcional quan es perd.  

Finalment, la quantitat d’assistències per minut de l’equip local quan guanya, perd o 

empata és superior a la quantitat d’assistències de l’equip visitant quan guanya, perd o 

empata.  

 

Objectius  
L’objectiu principal d’aquest treball és mostrar si hi ha relacions numèriques de les 

assistències del bàsquet i familiaritzar-me amb el món de la programació.  

 

Metodologia 
Per dur a terme aquest treball es van fer un seguit de passos per arribar a les dades 

obtingudes. Inicialment es parteix d’un Excel que disposa de totes les dades dels partits 

d’Eurolliga des de l’any 2007 fins al 2019. Es va fer el triatge de les assistències, on 

cada fila és una assistència. Indicant l’equip, local i visitant, els jugadors implicats, el 

minut i el marcador aquell moment del partit.   



 

Per realitzar l’experimentació es va utilitzar el programador Python (versió 3.8.12) pel 

llenguatge de programació multiparadigma i la facilitat i rapidesa d’integrar els sistemes 

de manera eficaç. Concretament es va utilitzar Jupyter Notebook o JupyterLab. 

A través d’una sèrie de codis i programació es va dur a terme l’experimentació per 

obtenir els resultats desitjats, els quals eren: els minuts de partit guanyant, perdent i 

empat; el nombre d’assistències guanyant, perdent i empat; les assistències per minut 

guanyant, perdent o empat i aquestes mateixes dades separant local i visitant. 

Resultats 

Desprès de dur a terme l’experimentació s’han obtingut uns resultats en forma de taula 

on surten les dades demanades. I posteriorment es van crear els gràfics corresponents 

per poder comparar totes les dades. En els quals es pot observar com la tendència en 

augment del nombre d’assistències per minut guanyant amb el percentatge de minuts 

guanyant és clara. En canvi, no es mostra cap tendència amb les assistències perdent 

o empat.  

Respecte la comparació de les assistències guanyant, perdent o empat s’observa com 

el nombre d’assistències quan l’equip va guanyant és superior que si van perdent o 

empat. Separant l’equip local i visitant s’observa com el nombre d’assistències per minut 

és superior als tres casos quan l’equip és local. Seguidament es poden observar dos 

dels gràfics utilitzats per concloure el treball. 
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