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Bloc 1: Bases per a 
l’estudi 
 

1. Introducció 
 

Històricament, les dones han estat excloses del món científic i tecnològic, en la seva 
participació, en l’accés al seu coneixement, en la innovació, i en molta més mesura, en la seva 
creació. En la societat actual, tot i que s’han produït molts avenços significatius pel que fa a la 
participació de les dones en aquest món més tècnic, en un món que la societat atribueix, 
generalment, al gènere masculí, continuen existint diferències entre homes i dones i la igualtat 
d’oportunitats encara no és una realitat. Red2Red Consultores S.L. (2008) afirma que les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació han contribuït a fer que aquests avenços es 
produeixin d’una manera molt més ràpida al que la història ens tenia acostumats. Han 
proporcionat l’accés a la informació globalitzada per a tothom, des de qualsevol lloc, a 
qualsevol hora, i de manera instantània. Tothom pot accedir a aquesta informació i aprendre 
sobre el tema que més li interessi, i així, si aquestes tecnologies s’utilitzen correctament, poden 
provocar un progrés social, cultural, econòmic, etc. 

Tot i aquests avenços en igualtat de gènere en l’accés a la informació  del sector de la ciència i 
la tecnologia, avui dia, encara hi ha molta diferència en la tria d’estudis superiors entre homes i 
dones. El curs 2010/2011(última dada del INE), després de casi 10 anys de davallada de 
matriculats i titulats en aquests estudis,  hi va haver un total de 68504 estudiants de nou ingrés 
en estudis universitaris de l’àmbit d’enginyeries i arquitectura a tot Espanya (19.34% del total 
d’estudiants universitaris de nou ingrés). D’aquests sols 15760 eren noies (un 23% de tot 
l’alumnat de carreres tècniques). Aquest percentatge, és casi idèntic que el curs 2008/2009 i 
2009/2010. Amb aquestes dades ja es pot observar, la gran diferència entre alumnat femení i 
masculí en els estudis d’enginyeries i arquitectura. Segons INE la branca d’estudis més 
escollida entre les noies de nou ingrés el curs 2010/2011 és la de ciències socials i jurídiques 
(53.05%), seguida de les ciències de la salut (20.84%) i de arts i humanitats (12.40%), deixant 
doncs, les enginyeries i arquitectura (8.26%) i les ciències (5.43%) com les opcions menys 
escollides.  

Analitzades aquestes dades, tant les opcions de tria d’estudis de les noies, com el percentatge 
d’aquestes en estudis científics i tecnològics, l’estudi pretén saber l’opinió de l’alumnat d’ESO, 
femení i masculí, d’un institut de Barcelona sobre l’assignatura de tecnologia, les metodologies 
utilitzades en ella,  i els estudis superiors relacionats amb aquesta mateixa matèria. Saber 
quina és la seva opinió sobre les professions lligades a aquest sector i esbrinar si troben una 
relació directa entre les professions tècniques i el gènere. En l’institut objecte de l’estudi, sols hi 
ha una noia en els dos cursos de batxillerat tecnològic que s’ofereixen. Per aconseguir totes les 
dades necessàries per l’estudi es realitzarà una enquesta a tot l’alumnat d’ESO del centre. Una 
vegada obtingudes les dades, s’analitzaran i es buscarà i presentarà una metodologia 
alternativa a l’actual a l’assignatura de tecnologia en la ESO, seguint el currículum marcat per 
la legislació vigent. Amb aquesta metodologia es pretén motivar l’alumnat femení en la tria 
d’aquesta tipologia d’estudis superiors i/o universitaris, en fer que la tecnologia sigui més 
atractiva per aquesta part de l’alumnat.  
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2. Objectius 
 

Donada la minsa existència d’alumnat femení en el batxillerat tecnològic de l’Institut, tal i com ja 
s’ha explicat en la introducció, s’han redactat tres objectius bàsics per a la realització d’aquest 
estudi: 

  Saber l’opinió de l’alumnat de l’institut sobre l’assignatura de tecnologies i els 
ensenyaments tècnics post-obligatoris. 

  Analitzar quines poden ser les causes de la poca existència d’alumnat femení en 
el Batxillerat tecnològic del centre. 

  Proposar activitats que afavoreixin la motivació de les noies del centre cap a la tria 
d’estudis tecnològics. 

Per poder respondre a aquests objectius, tal i com ja s’ha dit, es passarà una enquesta per tot 
l’alumnat d’ESO de l’Institut, on se’ls preguntarà, entre altres coses, què els agrada i què no els 
agrada de l’assignatura de tecnologia, la seva opinió sobre vàries raons per les quals es creu 
que l’alumnat femení no escull formacions posteriors tecnològiques, preferències acadèmiques 
i professionals i prejudicis socioculturals sobre els sectors professionals i el gènere. A partir 
d’aquestes dades, es realitzarà l’anàlisi pertinent per assolir l’últim objectiu, plantejar una 
metodologia de l’assignatura de tecnologia, basada en el currículum, per motivar l’alumnat 
femení a escollir estudis tecnològics superiors.  

3. Marc teòric 
 

En l’àmbit de la tecnologia i el gènere, Everis i Generalitat de Catalunya (2012), UNESCO 
(2000), Garrido.M (2013), Cussó (2006), Nacion.com i Red2Red Consultores S.L. (2008) 
coincideixen en que en els estudis superiors científics i tecnològics,  hi ha poca demanda 
d’alumnat femení, i en que la tria d’aquesta tipologia d’estudis, és , en general, l’última o 
penúltima opció per elles. Estan d’acord en que hi hauria d’haver un equilibri de sexes en totes 
les titulacions, i de manera imminent, en les titulacions on hi ha tanta diferència de participació 
entre sexes, com són les de l’àmbit científic i tecnològic. L’any 2001 el Consell Europeu va 
establir un informe amb una sèrie d’objectius a consolidar l’any 2010. Aquest document es va 
utilitzar per formalitzar un informe conjunt, Consell Europeu (2001),  de la Comissió del Consell, 
on es va detallar quan s’havien d’aplicar els objectius marcats en el primer informe. El primer 
d’aquests objectius és el de “millorar la qualitat i l’eficàcia dels sistemes d’educació i formació 
de la Unió Europea”. Un dels objectius estratègics és augmentar la matriculació en els estudis 
científics i tècnics (matriculacions i titulacions), en concret un 15%. L’any 2003 es va fer un 
seguiment del compliment d’aquests objectius i la seva resolució va ser que hi havia “massa 
poques dones en les especialitats científiques i tecnològiques”. També s’afirmava el mateix any 
2003 “en la actualitat, en els països de la Unió, la relació és de entre dos i quatre vegades més 
homes que dones en les especialitats científiques i tecnològiques”. L’any 2001 el percentatge 
de graduats a la UE27 era del 24.4%, i el 2011 del 22.6%, per tant, l’objectiu d’augmentar un 
15% el total de matriculats i graduats no es va complir. Pel que fa a l’assistència de les dones 
en aquestes carreres, l’any 2001 era del 13.2% i l’any 2011 del 12.4%, una altra dada que 
disminueix i empitjora els resultats de principis de segle, tal i com també afirma Cussó (2006). 
Espanya l’any 2001 tenia un 26.8% de graduats en aquestes titulacions, de les quals sols el 
14.6% eren dones, mentre que l’any 2011 eren el 25.4 % els graduats, de les quals un 13.4% 
eren noies (dades de l’INE). Amb aquestes dades podem observar que Espanya segueix la 
mateixa tendència, encara que esta per sobre, per pocs punts, de la mitjana europea en totes 
les comparacions. Per tant, podríem pensar en què s’està fent malament, què és el que està 
provocant que no s’augmenti aquest percentatge, i que no només no s’assoleixi l’objectiu, si no 
que s’ha reduït el nombre de matriculats i d’alumnat femení en aquesta tipologia d’estudis, tant 
a la UE27, com a Espanya.  

Com ja he dit, molts són els autors que ja despunten un dels factors a considerar en aquest 
estudi, les opcions d’estudis universitaris que contemplen les noies. En la introducció ja s’ha 
posat especial atenció en aquestes dades, però ara es valorarà sobre l’objectiu de l’informe del 
Consell Europeu, augmentar un 15% el nombre de matriculats i graduats en estudis 
universitaris de l’àmbit de la ciència i la tecnologia l’any 2011. En els següents gràfics es 
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mostren les dades relatives al percentatge d’alumnat femení en cada una de les rames 
principals de l’educació universitària, sobre el total de matriculats i sobre el total d’alumnat 
femení. S’ha comparat el curs 2000-2001 amb el curs 2010-2011, que és l’any que es va 
aprovar l’informe del Consell Europeu i l’any on es datava l’assimilació de l’objectiu. Tant en un 
curs com en l’altre, el percentatge d’alumnat femení en els estudis universitaris són molt 
similars, del 53.41% i 53.25%, respectivament. Això significa que el factor d’entrada a la 
universitat no influeix en l’elecció dels estudis per part de les noies.  

En el gràfic 1 i 2 es pot veure que, en els dos casos, que l’alumnat femení representa més de la 
meitat dels matriculats en gairebé totes les branques, excepte la branca dels estudis 
universitaris tècnics. En les branques de ciències de la salut i tècniques, és on hi ha més 
diferència entre alumnat femení i masculí, en el primer hi ha molta més participació de dones 
que de homes, i a la inversa en el segon cas. Pel que fa a l’elecció de la branca professional 
les dades també són similars entre els dos cursos. L’ordre d’elecció per part de les noies és 
ciències socials i jurídiques en primer lloc, seguida de ciències de la salut, carreres tècniques i 
humanitats, i per últim les ciències experimentals (dades de l’INE). Es pot observar que el 
repartiment de les noies en les diferents branques és quasi idèntic que a principis de segle, les 
aspiracions i vocacions laborals no han canviat durant aquests 10 anys.  

 

Gràfic 1: Matriculades en cada branca universitària curs 2000-2001. Elaboració 
pròpia font INE.  
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Gràfic 2: Matriculades en cada branca universitària curs 2010-2011. Elaboració 
pròpia font INE. 

Observades les dades podem afirmar que la distribució de les noies dins de les branques 
d’estudis universitaris no és homogènia, tal i com també afirmava Generalitat de Catalunya, 
Martínez. I (2003) les noies encara segueixen escollint els estudis de caire social. Per tant, el 
un factor molt important en  la seva elecció en els seus estudis és el caire social i d’ajuda als 
altres que puguin tenir aquests estudis o la seva futura professió. Tot i aquesta poca presència 
d’alumnat femení en les carreres de caire científic i/o tecnològic, Calatayud afirma que més del 
70% dels alumnes d’un curs virtual són dones. Aquesta dada indica que l’interès per l’ús de les 
noves tecnologies en la seva vida existeix, i que la vocació per elles possiblement també, i en 
més mesura que en l’actualitat. L’únic que s’ha d’aconseguir és un sistema per motivar-les. 

Tots els autors mencionats fins ara consideren que són molts els factors que influeixen en les 
seves eleccions, en el fet de que les noies no escullin estudis superiors i/o universitaris tècnics. 
Alguns autors com Everis, emotiva i Generalitat de Catalunya (2012), afirmen que les 
inclinacions dels estudiants per cursar estudis de ciència, tecnologia i matemàtiques, 
segurament es defineixen abans de l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, o a principis 
d’aquesta. La majoria de l’alumnat escull per vocació, i després per utilitat, però tot i així, no 
són els factors clau per escollir un itinerari de ciència, tecnologia i matemàtiques. En canvi, la 
facilitat pels estudis d’aquesta tipologia, un bon rendiment en ells, si que n’és un UNESCO 
(2000). 

Altres factors que també afegeix Everis i Generalitat de Catalunya (2012) que tenen a veure en 
l’elecció dels estudis superiors, i més en concret en la tria d’estudis de ciència, tecnologia i 
matemàtiques són la planificació, currículum i metodologia d’aquests estudis, la formació del 
professorat, la imatge social de les professions i factors de gènere i procedència de l’alumnat.  

La planificació, currículum i metodologia, conjuntament amb la imatge social de les professions, 
mostren a la societat un caràcter aparentment més complicat que altres estudis d’altres àmbits. 
La societat els percep com unes disciplines elitistes, que exigeixen nivells més alts 
d’intel·ligència i habilitats. Això fa que molts grups d’estudiants optin per no estudiar estudis 
científics i/o tecnològics, o es limiten sols a fer-ho fins a un nivell bàsic UNESCO (2000). Que el 
professorat estigui format tant a nivell de les matèries impartides com en el coneixement de les 
professions de l’àmbit de ciència, tecnologia i matemàtiques també és molt important, ja que 
una bona motivació, tant en les  matèries, com en els consells en les etapes on han d’escollir el 
seu futur acadèmic, pot ajudar a que més o menys alumnes es matriculin en aquests estudis. 
Els factors de gènere estem veient que si que influeixen, Everis i Generalitat de Catalunya 
(2012)  asseguren que la majoria de noies no escull estudis relacionats amb la ciència, la 
tecnologia i les matemàtiques, a més, els alumnes procedents de països subdesenvolupats, 
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veuen aquests estudis més llunyans a les seves possibilitats. Si combinem el gènere, amb un 
nivell sociocultural familiar baix, obtenim una clara decantació cap a l’elecció d’altres tipologies 
d’estudis.  

Cussó (2006), Everis i Generalitat de Catalunya (2012), nacion.com (2002) anoten altres 
factors com ara la falta de models femenins en algunes de les rames d’estudis tecnològics, com 
per exemple en el camp de la informàtica, masculinització de la imatge d’aquestes carreres, 
procediments de socialització i falta d’incentius previs. També, el fet de que tenir més 
preparació, no suposi millor salari per a les dones, ho anoten com un factor important. 
Relacionat amb altres factors introduïts anteriorment per altres autors, creuen també que fer 
evident la relació entre la tecnologia i la millora de la vida de les persones, i de la societat en 
general, pot augmentar la vocació de les noies per aquests estudis, al igual, que ajudar-los a 
coneixes a ells mateixos i a conèixer la seva veritable vocació. A més, que millorar l’orientació 
professional, ajudaria a que alguns dels factors que fan que descartin aquests estudis, 
passessin a segon pla. El fet de que les famílies estiguin informades sobre les sortides 
professionals i sobre el procés d’orientació als seus fills, i en la seva elecció dels estudis 
superiors, també ajudaria a eliminar, o disminuir el nivell dels prejudicis davant d’aquests 
estudis.  

Per poder escollir un itinerari o un altre, Everis i Generalitat de Catalunya (2012) afirmen que 
els alumnes busquen consell en els seus pares i tutors, busquen informació a internet i a la 
televisió, i en última posició, es recolzen en els seus amics i amigues. Demanen més informació 
sobre les sortides professionals, sobre els batxillerats i poder parlar amb professionals que 
estiguin exercint. Per tant, es conclou que és necessari oferir aquesta informació que demanen 
i informar també als pares sobre les sortides professionals de cada rama universitària, i si és 
necessari, dels estudis pels quals estan més interessats.  

Per tal de donar solució, o intentar canviar aquests percentatges tant minsos de participació de 
les noies en els estudis de ciència, tecnologia i matemàtiques, alguns estudis, com Cussó 
(2006) ja han proposat metodologies alternatives, basant-se amb els factors que influeixen en 
les seves eleccions. Han conclòs que s’haurien de planificar activitats no mixtes per així, 
desenvolupar totes les capacitats dels dos sexes, i anar alternant projectes individuals i 
grupals. Els projectes haurien de ser integradors i oberts, amb una part de disseny important en 
aquells temes més masculinitzats, i així, que les noies aportin els seus propis conceptes. 
També s’ha de trobar estratègies de motivació en els camps de la ciència i la tecnologia que, 
per ara, estan més encarats als nois, com ara la mecànica, l’electricitat i la construcció. En 
conclusió, fomentar activitats a les quals les noies es trobin segures, fent evident la relació de 
la tecnologia amb la millora de les condicions de vida, fer visible també, el paper de les dones 
(models) i incloure activitats d’autoconeixement i orientació, al igual que informar a les famílies 
de les sortides professionals possibles. 

 

4. Metodologia i mostra 
 

4.1 Context i mostra: 
 

L’Institut objecte de l’estudi es troba a la ciutat de Barcelona. La població d’aquest barri és de 
classe mitja o mitja-baixa en general, i una gran part d’aquesta és immigrant. En aquest institut, 
aproximadament el 50% de l’alumnat és immigrant o fills d’immigrants. L’institut posseeix un 
seguit d’instal·lacions relacionades amb les ciències i la tecnologia que crec que són importants 
a l’hora de comprendre les dades de l’enquesta. Aquestes instal·lacions són un taller de 
tecnologia complet, dues aules d’informàtica i un laboratori de física i química. El centre també 
disposa de connexió WI-Fi, canó d’imatges i instal·lació d’audio a totes les aules ordinàries per 
als netbooks personals de tots els alumnes, els quals tenen tots un correu personal. Aquest 
correu l’utilitzen per comunicar-se amb els professors, i a la inversa, per compartir documents 
entre els companys de classe. L’institut també es comunica amb ells mitjançant aquest recurs. 
Treballen amb el Projecte EduCat 2.0, l’hereu del Projecte 1x1. Aquest projecte vol assolir 
diferents objectius per a l’alumnat i per al professorat. Pels primers són obtenir els 
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coneixements sobre el funcionament i el bon ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i de la 
Comunicació) per assolir la competència digital, utilitzar recursos educatius digitals per a la 
millora dels aprenentatges de les diferents matèries i potenciar el treball en equip i 
desenvolupar la capacitat d’analitzar, contrastar i processar la informació. Perquè l’alumnat 
pugui assolir aquests objectius, el professorat ha de ser capaç de conèixer i utilitzar les 
tecnologies digitals com a instrument metodològic i elaborar recursos i instruments digitals per 
a la tasca docent. Per treballar, tant els alumnes com els professors, utilitzen la plataforma 
Moodle (entorn d’aprenentatge digital), o llibres amb llicència digital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El centre ofereix les quatre línies d’ESO i dues de Batxillerat, l’Humanístic-Social i el Científic-
Tecnològic. En total al centre hi ha 357 alumnes en l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria. 
En aquest estudi, han respost l’enquesta la majoria d’alumnes d’ESO, 104 noies i 94 nois, 198 
en total. S’ha escollit com a mostra sols l’alumnat d’aquesta etapa ja que, els que estan cursant 
el Batxillerat ja han escollit les seves preferències i ja estan cursant uns estudis relacionats 
amb uns sectors professionals determinats.  

 

Gràfic 4: Composició d'edat de la mostra  

Tal i com es pot observar, tant al gràfic 3 com al gràfic 4, la mostra és molt diversa,  amb 
representació de quasi totes les franges d’edat i sexes per igual.  Hi ha una majoria d’alumnat 
de 12, 14 i 15 anys, que estarien cursant tots els quatre nivells d’aquesta etapa.  Hi ha menys 
presència d’alumnat de 13, 16 i més de 16 anys.  
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Gràfic 4: Composició de gènere de la mostra  
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Gràfic 3: Composició de gènere de la mostra  
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4.2 Metodologia que s’utilitzarà en l’estudi 

 

Per saber l’opinió de l’alumnat d’ESO de l’Institut, es passarà una enquesta de manera virtual, 
utilitzant els qüestionaris que ofereix google, i aprofitant que els alumnes d’aquest institut tenen 
un correu que utilitzen habitualment en el centre. Els professors del departament de tecnologia 
destinaran 15 minuts d’una de les seves classes a la realització del qüestionari, d’aquesta 
manera s’assegura que la gran majoria de l’alumnat que conforma la mostra realitzarà el 
qüestionari de manera correcta. Aquest qüestionari es pot veure a l’Annex 2.  

Per a la confecció d’aquest qüestionari s’ha utilitzat com a base l’enquesta desenvolupada per 
Cussó (2006) en el seu estudi “Tecnologia: gènere i professió”. Un dels instituts que es va 
estudiar és l’Institut base d’aquest estudi, i per tant, s’ha cregut interessant utilitzar el mateix 
qüestionari a fi de comparar els resultats després de 8 cursos acadèmics. També s’han afegit 
algunes preguntes d’interès per aquest estudi.  

Una vegada passats els qüestionaris, es procedirà al seu anàlisi. Escollint la variable del sexe 
com a dependent, i per tant, com a variable a destacar en tots els estudis i comparacions de les 
dades.  

Una vegada analitzades es procedirà a extreure’n els resultats i comparar-ho amb l’estudi de 
Cussó (2006), ja anomenat anteriorment. A partir d’aquí es vol donar una metodologia 
alternativa, basant-se en les dades dels qüestionaris, per motivar l’alumnat femení en l’elecció 
d’estudis superiors de caire tècnic. També s’intentarà rebatre o afirmar els factors que, en el 
marc teòric, alguns autors creuen importants per tenir en compte a l’hora de formalitzar aquesta 
metodologia.  
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Bloc2: Dades i resultats 
5. Anàlisis de les dades i resultats 

5.1 Anàlisis de les dades 
 

L’anàlisi de les dades anirà seguint l’ordre de les preguntes marcades en el qüestionari que es 
pot trobar a l’Annex 2, tal i com ja s’ha comentat anteriorment.   

Les primeres dades rellevants sobre la mostra de l’estudi són els estudis dels pares de 
l’alumnat. Aquestes dades poden influir molt en les dades posteriors, és a dir, el nivell i tipologia 
d’estudis dels pares, pot influir de manera molt significativa amb les opinions, eleccions i 
vocacions dels seus fills, i per tant, en el seu futur professional i acadèmic. També és important 
saber i analitzar, la diferència entre els estudis dels pares i mares, ja que per qüestions de 
gènere, nivell acadèmic i tipologia d’estudis, pot variar la percepció dels fills d’alguns sectors 
professionals. 

El gràfic 5 mostra els estudis dels pares de l’alumnat que composa la mostra desglossat per 
sexes. Amb un simple cop d’ull s’observa que els estudis secundaris i de Formació 
Professional, són els predominants en els estudis dels pares dels nois, amb un 29% i 31% 
respectivament, mentre que els secundaris amb un 34%, i universitaris amb un 27%,  ho són 
amb els pares de les noies. Els estudis primaris, sols amb un 19% en el cas dels nois i un 14% 
en el de les noies, són els estudis menys escollits en aquesta pregunta.  

 

Gràfic 5: Estudis del pare 

Pel que fa al gràfic 6, sobre els estudis de la mare, es veu una clara tendència cap als estudis 
universitaris, tant en les mares del nois, amb un 34 %, com en les de les noies, amb un 31%. 
Segueix els estudis secundaris, els de Formació Professional, i per últim, els primaris.  
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Gràfic 5: Estudis de la mare 

Entre els dos gràfics es conclou que en les tipologies d’estudis de la mare, i la del pare, no hi 
ha molta diferència en quan a percentatge. Tot i així, els estudis de la mare són majoritàriament 
universitaris, mentre que els del pare són secundaris o de Formació Professional. Aquesta 
conclusió mostra que el nivell d’estudis i tipologia dels pares és bastant diferent, i per tant, això 
podria influir en les preguntes següents sobre les professions que la societat relaciona amb un 
sexe o amb un altre. En els gràfics següents es podrà concloure aquesta suposició.  També cal 
dir que els estudis primaris són els menys representats.  

Everis i Generalitat de Catalunya (2012) afirma que per escollir l’itinerari acadèmic o 
professional a seguir, demanen ajuda primer de tot als seus pares, seguit de la informació que 
obtenen a internet, a la televisió i dels tutors/es del centre. En canvi, l’opinió dels amics/gues es 
situa per darrera. També opina que el nivell sociocultural familiar esdevé un factor decisori en 
l’elecció d’estudis CTM. Més endavant, s’analitzarà l’elecció de professions i/o sectors 
professionals segons els estudis dels pares per tal de poder contrastar-ho amb l’afirmació de 
Everis, emotiva i Generalitat de Catalunya (2012).  

La següent pregunta que planteja l’enquesta tracta sobre les consideracions dels alumnes vers 
les professions i el gènere. La pregunta consistia en presentar una sèrie d’oficis on els 
enquestats havien de considerar si aquests eren més adequats pels homes o per les dones. 

Tal i com es pot veure en el següent gràfic, les professions anomenades són de caire molt 
divers, de quasi totes les branques acadèmiques. Es distingeixen professions de la branca de 
ciències experimentals, tècniques, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, humanitats  
i estudis de Formació Professional.  

Els enquestats atribueixen les professions de les branques de ciències experimentals i ciències  
socials i jurídiques a tots dos sexes per igual. Alguns exemples són les professions de 
advocat/da, administratiu/va, i químic/a. Per tant, es pot concloure que no tenen cap tipus de 
preferència o prejudici de gènere a l’hora d’escollir una d’aquestes professions. En canvi, en les 
branques tècniques, humanitats, ciències de la salut i estudis de Formació Professional, es pot 
observar una tendència cap a un sexe o cap a l’altre. De manera que assignen les professions 
tècniques al sexe masculí, les de ciències de la salut i humanitats al sexe femení i en els 
estudis de Formació Professional es decanten per associar la professió de mecànic/a i 
electricista als homes i el de perruquer/a a les dones.  
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En l’anàlisi de les enquestes s’ha observat que quan responien a la pregunta “Quina d’aquestes 
professions les consideres per a homes?” els alumnes que no han marcat totes les opcions, i 
que sols en descartaven alguna, era l’ofici de perruquer, infermer, i en menys mesura, psicòleg.  
Per altra banda, quan responien a la pregunta “Quina d’aquestes professions les consideres 
per a dones?” aquests alumnes descartaven els oficis de mecànica i electricista. 

 

Gràfic 6: Quina d'aquestes professions les consideres per a homes? I per a 
dones? (Valor absolut)  

Les quatre professions, que en percentatge, han estat més escollides per al sexe masculí són 
mecànic, electricista, informàtic i arquitecte, en aquest ordre. I les que han estat menys 
escollides són perruquer, psicòleg, infermer i veterinari. 

Les quatre professions, que en percentatge, han estat més escollides per al sexe femení són 
perruquera, metgessa, infermera i psicòloga, respectivament. Les professions que han estat 
menys escollides són electricista, mecànic, economista i enginyer.  

Amb aquestes dades es pot observar una relació quasi directa entre les professions que 
associen més a un sexe i menys a l’altre. De manera que les professions associades més 
comunament al sexe masculí, són les menys atribuïdes al sexe femení, i a la inversa. Tot i així, 
la diferència percentual entre els dos sexes no és concloent, ja que la diferència més gran 
s’observa sols en les professions de perruquer/a, mecànic/a i electricista, tal i com es veu en el 
gràfic 8. Si s’observa l’estudi de Cussó (2006) no hi va haver tanta diferència entre aquestes 
tres professions com en aquest estudi, però continuaven sent les més atribuïdes sols a un dels 
dos sexes. Tot i així, en l’anàlisi de les dades d’aquest estudi s’ha identificat que els que 
assignaven directament una d’aquestes professions a un dels dos sexes, eren majoritàriament 
nois. Per tant, es conclou que la metodologia que aquest projecte proposarà, ha de contar amb 
que les noies creuen en les seves possibilitats, que el nivell acadèmic que la societat atribueix 
a les professions de l’àmbit tecnològic no les tira enrere en les seves eleccions, i que són les 
que tenen més clar que atribuir una professió a un sexe o a un altre ja ha passat a altres temps.  

A l’hora d’associar una professió amb el gènere, es coincideix amb Everis i Generalitat de 
Catalunya (2012) en el fet que les professions de l’àmbit CTM (Ciències, Tecnologia i 
Matemàtiques) no les relacionen amb cap dels dos gèneres, exceptuant les tecnològiques. Per 
exemple, la professió de químic/a, l’han relacionat amb els dos sexes amb un 6%, un pel per 
sobre de la mitjana de 5,5%. Hi ha un altre punt en comú amb aquest estudi, el fet de que les 
carreres d’enginyeria i informàtica opinen que són estudis més per a homes que per a dones. 
En aquest estudi la diferència és de 46 votacions, amb un 7% (per sobre de la mitja) en el cas 
dels nois, i un 5% (per sota de la mitja) en el cas de les noies.  
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En l’enquesta també es pot trobar una pregunta oberta “Creus que existeixen estudis per nois i 
estudis per noies? Per què?”. Analitzant totes les respostes s’observa una tendència de la 
majoria de l’alumnat a respondre que no. És a dir, la majoria no tenen o no són conscients de 
tenir interioritzats els estereotips de gènere lligats a les professions. Tot i així, a les qüestions 
analitzades anteriorment, com en el gràfic 8, es pot observar que en algunes professions 
aquests estereotips continuen sent-hi, encara que ells no en siguin conscients, o en el fet de 
voler anul·lar-los. En les seves respostes, tant nois com nois, veuen als dos igualment 
preparats per exercir qualsevol professió, i per cursar qualsevol tipus d’estudi superior. Quan 
algun d’ells parla d’una diferència entre els dos sexes, parla sobre l’habilitat i capacitat física 
dels homes.  

Es conclou doncs que s’ha de fer evident el paper de les dones dins de la ciència i la 
tecnologia. No remarcar-lo com una cosa excepcional i per tant a destacar, si no com una 
aportació important i necessària per l’evolució de la ciència i la tecnologia, i per tant, com una 
molt possible opció a estudiar i a orientar la seva futura vida laboral. Tot i els grans estereotips 
de gènere dins del món laboral, es senyala que les noies cada vegada més confien amb les 
seves possibilitats, i que cada cop més es veuen exercint feines que els rols de gènere i la 
nostra societat fins ara no ho començaven a veure clar. Per tant, aprofitant aquest inici de canvi 
amb els rols de gènere dins del món laboral, es proposarà una metodologia on es vegi clar que 
les dones també tenim molt a dir dins de la ciència i la tecnologia, que és molt important que 
aportem i que es pugui veure que el nivell acadèmic i intel·lectual necessari per poder exercir 
aquestes professions no es tan alt com es pensa, i que per tant, aquest factor no les fagi tirar 
enrere a l’hora d’escollir una professió. Com ja s’ha dit abans, són les que tenen més clar que 
atribuir una professió sols a un sexe ja ha passat a temps millors.  

Si ho relacionem amb les dades sobre la pregunta “A quina d’aquestes professions i/o sectors 
t’agradaria dedicar-te?” del gràfic 8, es pot observar molt poca diferència entre les professions 
que abans atribuïen al sexe masculí, i les que efectivament, ells escullen per dedicar-se en la 
seva vida professional, tal i com passa també amb les noies. De manera que les professions i/o 
sectors més escollits pels nois són més de caire tècnic, manual o esportives, com ara: 
informàtic, esport, mecànic, arquitecte i transport. I com a contrapartida les noies aspiren a 
dedicar-se a professions i/o sectors de caire més social, artístic i del camp de les ciències de la 
salut, com ara: periodisme, educació, sanitat, disseny, art i veterinària. Per tant, segueixen el 
patró sobre la relació de les professions amb el gènere, marcat per ells mateixos en la gràfica 
anterior. Val a dir que associaven com a primera opció la professió de perruquera al sexe 
femení, en canvi, la voluntat de les noies enquestades no és majoritària a l’hora d’escollir 
aquesta professió per dedicar-se a ella. Aquesta qüestió no esta tant present en els nois, ja que 
la professió de mecànic, molts dels alumnes la van relacionar amb el sexe masculí, i aquesta si 
que és una opció valorada per ells a l’hora d’escollir el seu futur laboral.  

Per tant, coincideix amb Everis i Generalitat de Catalunya (2012) en que les noies es decanten 
molt més per estudis no relacionats amb CTM. També coincideix en el fet, ja anomenat 
anteriorment, de que en les disciplines de matemàtiques, física i química no hi ha diferència de 
gènere en el moment d’escollir-les com a opcions en el gràfic 8. Tot i així, aquesta tipologia de 
professions sols ha estat escollida amb un 4%, tant els nois com les noies.  
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Gràfic 7: A quina d'aquestes professions i/o sectors t'agradaria dedicar -te? 

També hi ha les professions i/o sectors de la rama de ciències jurídiques, alguns serveis i 
ciències experimentals, on la decantació de favoritisme per un sexe o l’altre no es clara, i per 
tant, són professions i/o sectors  on tots dos sexes voldrien treballar-hi per igual. Aquests serien 
advocat/da, administratiu/va, ciències, empresari/a, hosteleria i comerç.  

En general, les professions escollides de l’àmbit tecnològic corresponen el 26% de totes les 
eleccions, de les quals sols un 5% són escollides per les noies. En comparació amb Cussó 
(2006), les eleccions de professions de l’àmbit tecnològic també s’aproximava al 5% del total, 
en canvi, els nois es decidien més per aquest àmbit, amb un 38.6%, front un 21% d’aquest 
estudi.  

Mujeres en red (2006) assegura que s’ha observat un avanç en la participació de dones en 
ciència i tecnologia en quan a la seva incorporació al sistema. Però segueix existint uns 
segregació horitzontal respecte a la seva presencia en les diferents disciplines. En especial a 
l’enginyeria informàtica, on la disminució de dones en tots els nivells es continua. Possibles 
causes són la falta de models, masculinització de la imatge d’aquestes carreres, etc. Els 
alumnes enquestats associen la professió d’informàtic a homes, amb el doble de votacions que 
per a les dones (gràfic 8). A l’hora d’escollir la professió desitjada (gràfic 9), els nois escullen la 
d’informàtic amb aproximadament un 11%, mentre que les noies ho fan amb un 4%. 

Tal i com ja s’ha comentat al principi d’aquest anàlisi, autors com Everis i Generalitat de 
Catalunya (2012)  afirmen que el nivell sociocultural dels pares influeix molt en l’elecció del 
futur professional i acadèmic dels seus fills. Afegeix també, que la seva opinió és molt important 
i valorada pels seus fills, posicionant-se com a primer referent a l’hora d’escollir el seu futur. En 
els gràfics següents es pot veure la comparació de les eleccions de les noies segons els 
estudis de la mare i els del pare.  
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Gràfic 8: Tria de professions i/o sectors professionals per part de les noies 
segons els estudis de la mare 

Si analitzem el nivell acadèmic de les mares, i ho relacionem amb les professions escollides per 
les noies enquestades, es pot observar el següent: 

 Mare amb estudis universitaris: les noies enquestades han escollit periodisme, 
veterinària/biologia i educació, respectivament, com a professions més votades.  

 Mare amb estudis de Formació Professional: les noies han escollit advocada, educació, 
idiomes, ciències, art, disseny i sanitat en el mateix percentatge. És a dir, professions 
de l’àmbit de les ciències socials i jurídiques, humanitats, ciències experimentals i de la 
salut.  

 Mare amb estudis secundaris: les enquestades han escollit periodisme, sanitat i 
disseny, respectivament. 

 Mare amb estudis primaris: les noies han escollit art, veterinària/biologia, advocat i 
educació, respectivament. Cal dir que aquest grup de noies, són les que escullen en 
menys mesura les professions de caire tècnic o manual com ara enginyeria, mecànica, 
arquitectura, construcció, etc.  

Tot i així, en totes les seves eleccions principals no s’observa molta diferència entre elles, si 
que es pot observar en les professions o sectors professionals de l’àmbit tecnològic com ara: 
arquitectura, informàtica, la construcció o la mecànica, tots ells amb un valor molt  baix respecte 
les altres professions. Això demostra que els estudis de la mare no influeixen en l’elecció de 
professions més tècniques, encara que en general, les noies que les seves mares tenen 
estudis universitaris o secundaris, opten en més mesura per aquest tipus d’estudis o 
professions.  
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Gràfic 9: Tria de professions i/o sectors professionals per part de les noies 
segons els estudis del pare 

Per poder analitzar aquestes dades es quantificarà les eleccions de les noies segons els 
estudis dels pares: 

 Pare amb estudis universitaris: les noies enquestades han escollit periodisme, idiomes i 
educació, respectivament, com a professions més votades.  

 Pare amb estudis de Formació Professional: les noies han escollit sanitat, educació i 
idiomes, en la mateixa mesura, com opcions professionals.  

 Pare amb estudis secundaris: les enquestades han escollit disseny, art i esport, 
respectivament, com a futures professions. 

 Pare amb estudis primaris: les noies han escollit art, educació i periodisme, en la 
mateixa mesura, com a professions més interessants per dedicar-se.  

Es pot veure que les noies escullen aproximadament les mateixes professions, o si més no, les 
mateixes branques d’estudis o professions, tant en la comparació amb els estudis del les mares 
com dels pares. Tot i així, es pot veure que les noies que els seus pares tenen estudis de 
Formació Professional, escullen en més mesura les professions de caire més tècnic. En tots 
dos casos, els alumnes que tenen els pares amb estudis primaris, són els que trien menys les 
professions de l’àmbit tecnològic.  

En aquest punt de l’anàlisi no es coincideix amb Cussó (2006), ja que afirma que hi ha 
correlació entre les eleccions de les noies en quant a estudis universitaris, de Formació 
Professional i primaris, independentment de que els posseeixi el pare o la mare. Afegeix també, 
que les eleccions de les noies quan la mare te un nivell d’estudis primaris, és de caire 
administratiu i de serveis, i que això es podria relacionar amb un nivell acadèmic inferior. Això 
no passa en aquest estudi, les noies amb les mares amb nivell acadèmic d’estudis primaris 
continuen escollint el mateix tipus de professions que les altres. Per tant, la correlació existeix 
en els quatre graus d’estudis dels pares.  

Després d’observar aquests punts, tant els d’estudis del pare com de la mare, es pot veure que 
el disseny, l’art, la sanitat, l’educació i el periodisme són les opcions, en general, han estat més 
escollides, depenent dels estudis dels pares. Tornant a la citació anterior de Everis i Generalitat 
de Catalunya (2012), sobre que el nivell sociocultural és un factor decisori en l’elecció d’estudis 
CTM, es troba un punt en comú amb aquest estudi. Les noies que escullen les professions de 
l’àmbit de CTM són les que les seves mares tenen un nivell d’estudis universitaris (31.13%) i/o 
els seus pares de Formació Professional (23.58%). En canvi, les filles amb les mares i pares 
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amb nivell d’estudis primaris (14.15%), són les que han escollit en menys mesura aquestes 
professions.  

La professió d’empresari, no és una de les primeres opcions per a elles, tot i així, és important 
que les dones formin part de les direccions de les empreses. Després de l’anàlisi de les dades 
es pot concloure que el nivell acadèmic de les mares no influeix en escollir la professió 
d’empresari, en canvi, si que es pot veure una diferència amb el nivell acadèmic del pare. Com 
més baix sigui el nivell acadèmic del pare, més noies han escollit la professió d’empresari, sent 
el nivell d’estudis secundaris del pare, el punt on hi ha més percentatge d’aquesta tria per part 
de les noies.  

S’ha d’informar bé als pares, i als propis alumnes, sobre les professions que poden escollir en 
cada branca d’estudis. És molt important que això succeeixi ja que els pares són el primer 
referent a l’hora d’escollir el seu futur professional. 

Per acabar de concretar quins són els desitjos dels enquestats a l’hora d’escollir una professió, 
i per tant poder valorar les raons de la seva elecció, s’estudiarà 12 condicionants importants a 
l’hora d’escollir-ne una. Aquests condicionants han estat valorats amb els criteris de gens, poc, 
força i molt, segons la importància d’aquests condicionants pels enquestats. Aquests ajudaran 
a valorar com dissenyar la metodologia de la matèria de tecnologies, basada en el currículum, 
però aconseguint la motivació de l’alumnat femení.  

 

 

Gràfic 10: Els 12 condicionants valorats pels nois per escoll ir una feina  (%). 

Si s’observa la valoració de l’alumnat masculí d’aquests condicionants en el gràfic 12, es pot 
observar que el més important per a ells és la vocació, seguida dels diners i l’habilitat. I el 
menys important la tradició familiar, el risc i la popularitat. Si aquestes eleccions es comparen 
amb les valoracions de les noies d’aquests condicionants (gràfic 13) no s’observa gaire 
diferència, en el fet de que elles també valoren molt els diners i l’habilitat. Tot i així, donen molt 
importància al nivell social d’aquesta professió i al seu prestigi. Els paràmetres que tenen 
menys importància per a elles són la tradició familiar i el risc, coincidint amb els nois, i la força. 
Per tant, els dos sexes varien en dos opinions, la popularitat per part dels nois no és important, 
però si que ho és per les noies, en canvi, el nivell social és un condicionant important per 
escollir una feina per part de les noies, i no ho és en massa mesura en els nois. Però 
coincideixen en valorar la vocació i els diners com a motivacions primordials.  
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Gràfic 11: Els 12 condicionants valorats per les noies per escoll ir  una feina (%)  

Si es relaciona els condicionants que trien com més importants a l’hora d’escollir una feina, 
amb les professions i/o sectors als quals es volen dedicar, trobem algunes coincidències. Els 
nois, dins d’altres professions, han escollit informàtic i arquitecte com algunes de les seves 
principals aspiracions. Aquest fet es pot relacionar directament amb que valoren molt 
positivament els diners, la vocació i l’habilitat. Tres condicionats existents en aquestes tres 
professions. Si observem la tria de les noies, no hi trobem una relació tant directa, encara que 
si una coincidència molt important, el nivell social de la professió és molt important per elles. 
Aquest fet també es fa present en l’elecció de les seves futures professions, com per exemple  
educació, sanitat i veterinària, dins de les seves principals opcions. Tot i així, el condicionant 
d’ajut als altres, no el valoren en gran quantitat, tot i que el factor que defineix les professions 
escollides per a elles sigui aquest, l’ajut als altres.  

Aquestes relacions són quasi idèntiques amb les conclusions de Cussó (2006), on els nois 
enquestats van escollir les professions d’informàtic, enginyer i arquitecte, i també les 
motivacions principals de vocació i diners, encara que no habilitat. Les noies també, igual que 
en aquest estudi, es van decidir per professions de l’àmbit de la sanitat, l’educació i la 
veterinària. La diferència entre aquest estudi i el de Cussó (2006) és que en ell la tria de 
professions de les noies anaven lligades amb les seves motivacions, que eren vocació, nivell 
acadèmic i ajut als altres. En canvi, en aquest estudi, els condicionants més importants per 
elles són els diners, l’habilitat, el prestigi, i el nivell social de la professió escollida. Per tant, 
l’únic punt en comú entre els dos projectes és que les professions que escullen són 
majoritàriament d’ajut als altres. Per tant, es conclou que la matèria de tecnologies ha de fer 
evident aquest factor. Ha de mostrar que la tecnologia ajuda en la vida de les persones, i fa que 
les condicions de vida siguin millors.  

Everis i Generalitat de Catalunya (2012), afirma que uns dels factors més importants a l’hora 
d’escollir un itinerari acadèmic i professional són la vocació, la utilitat i la facilitat en els estudis 
CTM. En canvi, els enquestats d’aquest estudi coincideixen, en part, amb Everis i Generalitat 
de Catalunya (2012). Els nois valoren molt la vocació, però les noies la tenen com una 
motivació secundària. El nivell acadèmic, o facilitat, és important pels dos sexes, encara que no 
és el factor més condicionant per a ells a l’hora d’escollir una professió.  

Es conclou doncs, que caldria dirigir la metodologia que es proposarà cap a fer evident la 
relació entre la tecnologia i l’ajut als altres, la millora de la qualitat de les condicions de vida de 
les persones. 
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Per poder proposar la metodologia comentada, a més de saber les seves preferències a l’hora 
d’escollir una professió, també cal saber quina opinió tenen sobre la matèria de tecnologies, i 
això és el que es pot observar en la gràfica següent. Tant l’alumnat femení com el masculí 
opinen gairebé el mateix sobre ella, que és una matèria interessant i útil, gairebé amb un 30% 
en els dos casos. I com a últimes valoracions que no l’entenen, els avorreix i se’ls fa pesada 
amb menys d’un 10%. En quan a la dificultat o facilitat d’aquesta matèria les opinions són 
similars, amb menys d’un 10% les dos opcions.  

 

Gràfic 12: Opinió dels enquestats sobre la matèria de tecnologies.  

En l’estudi Cussó (2006) es pot observar que els nois opinen que és útil, interessant i els 
agrada molt, tal i com mostra també aquest estudi. En canvi, s’observa una millora en quant a 
l’opinió de les noies sobre la matèria de tecnologies. En l’estudi de Cussó (2006) les noies 
pensaven que la matèria era útil, interessant, però se’ls feia pesada. En aquest estudi es pot 
veure que les noies han passat de pensar que la matèria és pesada a valorar-la més 
positivament, a valorar que els agrada molt, casi en el mateix percentatge que els nois. Com a 
valoracions negatives, coincideixen els dos estudis. Es conclou doncs, que en aquests últims 
anys s’ha millorat alguna part de l’assignatura que atreu més a l’alumnat femení que fa 9 anys 
enrere.  

A continuació es presenten dos gràfics on es compara l’opinió sobre la matèria de tecnologies 
dels nois i les noies segons les seves edats, i per tant, segons el nivell que estan cursant. S’ha 
escollit 12 i 15 anys, que corresponen als cursos de 1r i 4t d’ESO, respectivament. Aquests 
cursos són molt representatius, ja que són el primer i últim curs de l’etapa de la ESO, i també el 
primer que cursen la matèria de tecnologies, o el curs en el que ja han escollit seguir cursant-la 
o no, en el cas de 4t d’ESO.  

Tant en el gràfic 13 (nois), com en el 14 (noies), es pot observar que no hi ha molta diferència 
d’opinió entre els alumnes de 1r d’ESO i els de 4t d’ESO. Aquest fet pot ser degut a la poca 
evolució de la matèria en quant a percepció de l’alumnat, ja que tos dos grups opinen 
majoritàriament que la matèria és interessant, útil i els agrada molt. Fet que pot ser destacat 
com a important i favorable per la matèria. O també pot ser degut a que en els últims anys s’ha 
canviat la metodologia, activitats, projectes o quelcom que ha fet millorar l’opinió dels alumnes 
de 4t d’ESO respecte altres alumnes de anys anteriors. Ja que quan es compara amb Cussó 
(2006) es pot observar aquesta tendència cap a la millora en quan a la seva percepció per part 
de l’alumnat.  
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Gràfic 13: Opinió dels nois sobre la matèria de tecnologies segons la seva edat 

(%) 

Com a comparativa entre l’alumnat femení i masculí, es pot observar en les gràfiques 13 i 14, 

que l’opinió sobre la matèria de tecnologies és molt similar entre ells. Tot i així, els nois opinen 

en més mesura que la matèria és interessant i que els agrada molt, en canvi les noies 

destaquen sobre els noies en creure que és útil. També cal dir que les noies són les que tenen 

menys predilecció per aquesta assignatura, ja que són les que creuen en més percentatge que 

la matèria és difícil i se’ls fa pesada. Tot i així, aquests percentatges són molt igualats en totes 

les variables.  

 

Gràfic 14: Opinió de les noies sobre la matèria de tecnologies segons la seva 

edat (%). 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

12 anys

15 anys

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

12 anys

15 anys



 

22 
  

Metodologia per afavorir la motivació de les noies  
d’un institut de Barcelona cap als estudis tecnològics. 

En una de les preguntes obertes de l’enquesta se’ls preguntava “Què t’agrada de l’assignatura 
de tecnologia”. Les respostes més comuns són el taller, utilitzar les seves eines i màquines fent 
projectes, i que aprenen. La paraula aprendre apareix en moltes de les respostes, tal i com 
també opinen en el gràfic 12, la matèria és interessant i útil. També se’ls va preguntar sobre 
“Què creus que s’hauria de canviar de l’assignatura de tecnologia?. La majoria opina que 
s’hauria de fer més exercicis, activitats o quelcom més pràctic i no tant teòric, i que s’hi hauria 
de dedicar més hores a la matèria.  

UNESCO (2000) afirma que la ciència es percebuda com una disciplina irrellevant, basa en el 
treball de laboratori i que a més, exigeix nivells més elevats d’intel·ligència i habilitats, el que 
desanima a molts grups d’alumnes que opten per no estudiar matèries científiques o es limiten 
a fer-ho sols fins a un nivell bàsic. Everis i Generalitat de Catalunya (2012), afirma que la 
inclinació cap als estudis CTM ve condicionada per un bon rendiment en les matèries d’aquest 
àmbit, i que la no elecció d’aquests estudis ve marcada per una percepció dels alumnes de no 
tenir la capacitat per finalitzar amb èxit aquests itineraris. Tots dos coincideixen en que el fet de 
veure aquests itineraris com a complexes fa que es desanimin en cursar-los. En canvi, 
interpretant les dades del gràfic 14 es pot observar que els estudiants enquestats no opinen 
que la matèria de tecnologia, englobada dins de les ciències, sigui difícil, ni que els avorreixi i 
per tant se’ls faci pesada. Interpretant l’afirmació de UNESCO (2000) i de  Everis i Generalitat 
de Catalunya (2012), el fet de trobar-la interessant, de nivell intermedi i útil, i també basant-se 
amb la millora de la percepció de les alumnes comparat amb Cussó (2006), segurament 
significa que aquest desànim per cursar estudis d’aquesta disciplina ha disminuït. Tot i així, les 
motivacions per cursar altres tipus d’estudis te més força, que aquesta davallada del desànim 
per cursar estudis de l’àmbit tecnològic no tingui suficient forçar per superar als estudis de caire 
més social, jurídic o sanitari. Això es demostra amb les matriculacions de les noies en els 
estudis superiors de l’àmbit tecnològic, que continuen sent molt poques.  

En la introducció i al principi de l’anàlisi de les dades s’ha comentat el fet de que els alumnes 
demanen més informació sobre les professions relacionades amb cada branca acadèmica. Tot 
i així, en la pregunta oberta de l’enquesta “Indica tres professions que creguis que tenen a 
veure amb la matèria de tecnologies” han respost amb majoria aclaparant les professions 
d’informàtic, enginyer, arquitecte, mecànic i electricista. De manera que la majoria de l’alumnat 
té molt clar algunes de les professions que van lligades a aquesta matèria, tot i que no en 
coneixen més, ni quines diferencies hi ha entre les diferents enginyeries. Si es relaciona 
aquestes professions amb les que associen més a homes o dones, es veu clarament, que les 
que van lligades a la matèria de tecnologies, són les que les relacionen amb el gènere masculí. 
Es conclou doncs que la necessitat d’informar sobre aquestes sortides professionals és 
evident, i es reitera la visió per part de l’alumnat sobre els prejudicis de gènere en aquestes 
professions.  

En l’Annex 1 es poden observar algunes gràfiques relatives a connexió a internet i de l’àrea de 
tecnologia com a tal, és a dir, si han ajudat a casa a fer algunes reparacions o si havien utilitzat 
mai cap eina o màquina fora del taller de tecnologia.  
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Gràfic 15: Tens ordinador a casa? 

Com es pot veure en el gràfic 15 i 17, la gran majoria d’alumnes tenen connexió a internet a 
casa (94%) i ordinador personal d’ús propi (71%), sols el 28% el te d’ús compartit i el 1% no en 
té. A més, en el gràfic 16 s’observa que el 80% de l’alumnat es connecta a internet cada dia, el 
9% entre tres i sis vegades per setmana, el 10% entre una i tres i el 2% no ho fa mai. Per tant, 
es conlou que l’ús d’internet és molt habitual en la seva vida quotidiana, tant al centre com en el 
seu temps lliure. Eina per tant, que s’ha de fomentar i utilitzar en aquesta metodologia, ja que la 
gran majoria d’alumnat, tant les noies com els nois, l’utilitzen habitualment.  

 

Gràfic 16: Cada quan et connectes a internet fora de l' Institut?  

Amb aquestes dades es pot concloure que l’accés a les TIC no és un problema per aquest 
alumnat, estan acostumats a tenir al seu abast un ordinador i connexió a internet a les seves 
llars. La metodologia proposada pot utilitzar les TIC com una eina sense cap tipus 
d’inconvenient a l’hora d’atendre a la diversitat, és a dir, sense preocupar-se de que hi hagi 
alumnes sense els medis necessaris per dur a terme alguna activitat o quelcom semblant. Cal 
dir també, que és un centre 1x1, on tots els alumnes disposen d’ordinadors portàtils (propis o 
no).  

En el gràfic 18  i 19, que es troben en l’Annex 1, es pot observar que la gran majoria d’alumnat 
ha ajudat a la seva família a fer alguna petita reparació a casa (83%) i ha utilitzat algun cop 
també alguna eina o màquina fora del taller de tecnologia del centre (89%). Es conclou doncs 
que l’ús de màquines i eines, i les ganes d’ajudar a fer alguna petita reparació, i per tant, 
d’estar en contacte amb aquest tipus d’activitats, no és un problema per la gran majoria 
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d’alumnat. Per tant, es conclou que l’ús del taller és una molt bona opció en aquesta nova 
metodologia, ja que els alumnes es troben en un ambient còmode i comú per a ells. 

Com es pot veure en l’enquesta de l’Annex 2 hi ha un cert número de preguntes obertes. Una 
d’elles és “Hi ha algun ofici/professió en el qual creus que es produeix discriminació per motius 
de gènere? Si es que sí, quina/quines? Molts dels enquestats opinen que no hauria d’haver 
professions i/o sectors on es produeixi discriminació per motius de gènere, o qualsevol altre 
tipus. Tot i així, estan d’acord en que si que existeixen aquestes discriminacions, en que si que 
hi ha professions i/o sectors on les dones, majoritàriament, o els homes estan discriminats, ja 
que s’associa aquesta professió amb un dels dos sexes. Alguns exemples que proposen són: 
treballadora de la construcció, feines de la llar, alts càrrecs, professions tècniques, perruquer/a, 
esportista, etc.  

 

5.2 Síntesi de resultats 

 

UNESCO (2000) anima a crear currículums efectius de manera que es reconegui la diversitat 
de necessitats d’aprenentatge dels diferents grups, i no a crear currículums amb estàndards 
més baixos.  

Nacion.com (2000) assegura que els estereotips en torn al món CTM, els prejudicis als quals 
les dones s’enfronten, els problemes derivats de treballar en ambients predominantment 
masculins, i els biaixos sexistes utilitzats en el llenguatge, són factors que poden influir en 
l’escassetat de dones en aquesta tipologia d’estudis i en la seva elecció de preferències. 
Marissa Mayer, el paradigma de la dona d’èxit pel seu treball a Google,  també va opinar en 
Nacion.com (2000), afirmant que el problema del baix número de dones programadores i dones 
emprenedores d’internet és un problema de com veiem la tecnologia i com ens la fan veure des 
de petites. Una altra dona important en aquesta branca més tècnica és Margarita Padilla, 
enginyera informàtica, ex directora de la revista Mundo Linux i autora de El kit de la lucha en 
internet. També va opinar dins de Nacion.com (2000)  preguntant-se si l’acció més favorable 
per canviar els estereotips es visualitzar o es normalitzar” També va donar alguna pista sobre 
el seu posicionament a la pregunta anterior amb la resposta “Aquest tipus de visualitzacions en 
la meva opinió són més aviat contraproduents que beneficioses, encara que això sembli una 
paradoxa. Cada vegada que es visualitza la presència de dones com algo excepcional, s’està 
confirmant la norma de que això és una excepció”.  

Aquest estudi proposarà una metodologia seguint aquests arguments. Crearà una metodologia 
que motivi a les noies de l’etapa de l’ESO a cursar estudis tècnics, a veure en ells la part que 
actualment no es mostra d’aquesta branca d’estudis. A ensenyar la part d’ajut als altres, la part 
social d’aquestes professions. Una metodologia on no es vegi el paper de la dona com una 
aportació excepcional, si no com una aportació necessària pel desenvolupament d’aquella part 
de la ciència i la tecnologia. Una metodologia basada en el currículum de la matèria de 
tecnologies, però intentant innovar i buscant una metodologia atractiva per les noies basant-se 
amb totes les conclusions que s’han anat introduint en l’apartat de l’anàlisi de les dades. S’ha 
d’aconseguir que deixin de veure la ciència i la tecnologia com un àmbit reservat per a homes, 
complex, amb una necessitat de nivell intel·lectual alt i on les dones no hi participen.  
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Bloc3: Metodologia per 
la matèria de tecnologia 
i conclusions 
 

6. Metodologia proposada 
 

La metodologia que es proposarà, ha de tenir com objectiu principal motivar l’alumnat 
femení a cursar estudis superiors de caire tecnològic. Per aconseguir això, la 
metodologia es basarà en totes les petites conclusions a les que s’ha arribat en 
l’apartat d’anàlisi de les dades i en les petites instruccions dels autors de l’apartat de 
síntesi de resultats. La metodologia es basarà en: 

 Mostrar que en l’àmbit de la tecnologia s’actua en la millora de les condicions de vida 
de les persones, i com a tal, en l’ajut als altres. Ensenyar que mitjançant la investigació, 
juntament amb la ciència i les matemàtiques, la tecnologia crea i inventa solucions per 
problemes que tenen les persones, o que te la societat en general.  
 

 Per a elles, tal i com s’ha anat observant en l’apartat d’anàlisi de les dades, és molt 
important el disseny, ja que l’han escollit com a una de les primeres opcions de futur 
professional.  Per tant, s’haurien de modificar o augmentar els objectius didàctics i el 
context d’aprenentatge. Aprofitar aquesta motivació pel disseny i aportar una part més 
important d’aquest en els projectes.  
 

 Fer evident i necessari el paper de les dones en la ciència i la tecnologia, sense 
mostrar-los com una situació diferent i rara, si no com necessària i comuna.   
 

 

 Buscar models femenins dins de l’àmbit de les CTM, tal i com sempre s’ha fet amb el 
gènere masculí. D’aquesta manera es reforçarà aquest rol que es vol ensenyar de les 
dones dins de les ciències i la tecnologia, i mostrar que tal i com associen les 
professions d’informàtic/a i arquitecte als homes, també existeixen dones que es 
dediquin a aquest tipus de professions.  
 

 Donar suport a l’autoconfiança, i al fet de que les noies siguin les primeres en evitar els 
estereotips de gènere a l’hora d’associar professions amb un dels dos sexes.  Evitar fer 
grups heterogenis entre nois i noies, d’aquesta manera s’assegura la participació 
d’elles en totes les etapes del projecte o activitat.  
 

 Aprofitar el fet que tot l’alumnat té un ordinador personal d’ús privat o compartit, que la 
majoria disposen de connexió a internet a les seves cases, i que a més, en el seu 
temps lliure es connecten quasi cada dia a aquest 
 

 Aprofundir en el taller, ja que la majoria es troben còmodes en l’ús d’eines i màquines, i 
han ajudat als seus familiars en alguna petita reparació domèstica.  
 

 Informar als pares i als alumnes de les professions de cada sector, especialment del 
tecnològic en el cas de les noies.  
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Aquests punts s’aproximen amb els marcats per Cussó (2006), altres autors com Kekelis et al 
(2005) proposen també que es realitzin projectes que vagin molt més enllà de la pràctica, que 
s’intenti canviar els estereotips de les professions tecnològiques i remarcar les parts més 
positives de les professions tecnològiques com ara: sous, estadístiques de possibilitats de 
feina, nivell social, etc.  

Les activitats de la metodologia proposada han de complir tots els punts especificats 
anteriorment.  Aquestes activitats han d’estar dissenyades per tots els nivells. Aquesta 
metodologia no serà aplicada ni analitzada posteriorment, ja que no ha estat possible per 
temes de temps i de mitjans.  

Retamero.M (2009) afirma que per superar les discriminacions primer es necessari veure-les, 
saber que existeixen i que ens envolten. En l’enquesta s’ha observat que tant els nois com les 
noies afirmen que hi ha discriminacions de gènere en algunes professions, com ara taxista, 
mecànic/a, perruquer/a o enginyer/a. La gran majoria de les professions anomenades en els 
seus comentaris eren de caire tècnic. Per tant, continuant amb l’afirmació de Retamero. M 
(2009), és cert que s’ha de començar per veure-les, i ells ja ho tenen molt present.   

Cussó (2006) presenta unes orientacions bàsiques per realitzar aquesta metodologia distingint 
entre els diferents nivells de l’eta de la ESO: 

 1r d’ESO: “ ja que és la primera vegada que tenen contacte amb l’àrea, cal introduir-la 
amb activitats inicials engrescadores i de continguts globals, incidint molt en diferenciar 
l’àrea de Tecnologia de la realització d’activitats manuals i fent un reforç sobre el 
mètode de projectes tot insistint en la necessitat de la rigurositat en el treball”. 
 

 2n d’ESO: “degut al currículum d’aquest curs (tèxtil, alimentació i electricitat) és el 
moment de fer activitats que trenquin estereotips”. 

  

 3r d’ESO: “és el moment de fer un salt qualitatiu en el mètode de projectes, 
perfeccionant el treball i la seva comunicació en forma de memòria”. 

 4t d’ESO: “l’últim curs ha de reforçar l’orientació acadèmica i professional. Aprofitant el 
currículum del curs on es tracta organització empresarial, es treballaran activitats de 
recerca de feina, estudi del mercat laboral, visites a empreses i centre de formació 
tecnològica (CFGM i Universitats) així com xerrades, conferències o pràctiques.  

Aquestes orientacions són molt interessants per poder planificar els cursos amb una 
metodologia atractiva per les noies, tot i així, posteriorment afegiré alguns comentaris per 
acabar de completar. 

1r d’ESO: la idea de planificar activitats engrescadores i diferenciar la matèria de les 
manualitats és molt interessant i s’hauria de fer d’aquesta manera. També seguint amb les 
orientacions de Cussó (2006) és molt important tractar el mètode de projectes, però també ho 
és introduir el procés tecnològic en totes les activitats de taller o altres d’aula. Seguir els passos 
d’aquest procés comporta que els alumnes pensin, busquin informació i trobin el resultat, la 
solució final ells mateixos, i com a tal, és molt important que això s’esdevingui un fet en totes 
les aules, no només en la de tecnologies.  

2n d’ESO: es comparteix amb Cussó (2006) que aquest és el moment d’introduir els estereotips 
de gènere actuals i intentar que desapareguin. En aquest moment els alumnes ja tenen l’opinió 
formada de la matèria de tecnologies, i és el moment també, de que les noies es vegin capaces 
d’afrontar tots els reptes que aquesta matèria els presenti: utilitzar eines i màquines, dissenyar, 
imaginar, temporitzar, etc. D’aquesta manera elles mateixes aniran formant-se una opinió no 
sexista a l’hora de realitzar qualsevol d’aquestes activitats. Moltes vegades la part més manual 
d’aquesta matèria l’associen al gènere masculí, i com a tal, la seva percepció d’elles mateixes 
com a persones suficientment preparades per realitzar-ho continua en davallada. A més de les 
classes al taller i els seus projectes, en les aules ordinàries s’han de planificar i realitzar 
activitats que trenquin aquests estereotips. Activitats on es vegi el paper de les dones en la 
ciència i la tecnologia, sense que això suposi una interpretació com algo inèdit, com una 
aportació mínima a destacar, si no com algo necessari.  
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3r d’ESO: el que proposa Cussó (2006) sobre la metodologia de projectes és molt encertat. 
Aquesta metodologia permet que la feina de tots els membres del grup sigui important i 
necessària per a la bona finalització de l’activitat o projecte, per un bon resultat final. Això 
reafirma la necessitat de la participació dels dos sexes en totes les activitats o projectes, 
reafirma el paper important de les dones i dels homes per igual en tots els aspectes. Tot i així, 
també es podria introduir metodologies d’aprenentatge cooperatiu com per exemple el “puzzle”. 
Per continuar reafirmant aquesta necessitat d’aportacions dels nois i les noies per igual.  

4t d’ESO: es comparteix amb Cussó (2006)que és el moment d’informar-los pel seu futur 
professional i acadèmic. S’ha d’informar als pares i als alumnes sobre les carreres o estudis 
superiors relacionats amb les branques que els agraden més, i com a tal, explicar-los les 
sortides professionals també d’aquests estudis. Aquestes activitats s’haurien de dur a terme a 
les hores de tutoria, amb el suport dels professors de les diferents matèries. De manera que, si 
un estudiant està interessat a cursar estudis superiors de l’àmbit tecnològic, els professors de 
les matèries de tecnologies i matemàtiques, per exemple, els puguin assessorar sobre els 
estudis que tenen intenció de cursar. També s’hauria de fer una explicació en una reunió a tots 
els pares, sobre el futur professional i acadèmic dels seus fills. El fet de planificar i organitzar 
ponències o exposicions de ex-alumnes que estiguin cursant estudis o treballant en diversos 
sectors és molt important, per crear així models pròxims a ells i que tinguin un contacte més 
directe amb algú que esta formant part d’allò que ells volen fer en el seu futur. A més, han de 
venir tant homes com dones de tots els sectors, però ressaltar el paper de les dones en els 
àmbits de les ciències, tecnologies i matemàtiques. També seria interessant fer visites dels 
alumnes d’aquesta optativa a centres de recerca en l’àmbit científic i tecnològic, per així, puguin 
observar una altra part d’aquest sector, que segurament no el tenen present a l’hora d’escollir 
el seu futur acadèmic. Com a material per al professorat i pel centre per introduir l’educació per 
la igualtat d’oportunitats, es dona com a exemple Alcalá, Madonar, Berroeta i Romero (1998), 
que dona unes indicacions per l’orientació professional no sexista dels alumnes.   

Pel que fa al currículum, és un moment on incloure activitats o projectes molt encarats al futur 
professional o acadèmic dels estudiants de l’optativa de quart d’ESO. Projectes molt dinàmics, 
divertits i motivadors per seguir estudiant aquesta branca tecnològica. A més, motivar a 
l’alumnat femení que estigui cursant aquesta optativa, amb activitats de disseny, amb projectes 
on es resolguin problemes per millorar la qualitat de vida de les persones, on hi hagi aquest 
paràmetre d’ajuda als altres i sigui molt evident.  

Scientix és una comunitat per l’ensenyament de les ciències a Europa, i tenen un projecte que 
s’anomena “La ciencia es cosa de chicas” que és molt interessant per tractar-lo en aquesta 
etapa. A la pàgina web d’aquesta comunitat, que es pot trobar a la bibliografia, es pot trobar 
enllaços al facebook i a la pàgina web oficial d’aquest projecte. Tal i com es defineixen en 
aquesta pàgina web el projecte “La ciencia es cosa de chicas” “es basa en la participació activa 
de dones científiques, que actuen com models a seguir”. Disposen de la pàgina de facebook on 
totes les noies estudiants es poden comunicar amb aquestes dones que realitzen el paper de 
model, igualment es duen a terme actes i taller amb les adolescents, xats, etc. Introduir aquest 
projecte a les classes de tecnologia, ciències i matemàtiques pot ser molt interessant, ja que 
elles podran preguntar directament a aquestes dones voluntàries els seus dubtes sobre els 
estudis que volen cursar, al mateix temps que comencen a descobrir el món de les CTM.  

A la bibliografia d’aquest document es pot trobar un enllaç directe a activitats que es poden dur 
a terme a les tutories de 4t d’ESO o fins i tots, n’hi ha algunes, que es poden realitzar a les 
matèries de ciències, tecnologies i matemàtiques. S’anomena “Cambios Sociales y Género”. 
Totes aquestes activitats els ajudaran a veure clarament els estereotips de gènere que són 
presents a la nostra societat, i com a tal, els ajudarà a escollir millor el seu camí, obviant 
aquests estereotips i assumir una determinació cap a unes branques acadèmiques o unes 
altres.  
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7. Conclusions 
 

Al principi d’aquest estudi es van marcar tres objectius bàsics. A mode de recordatori 
s’enumeren a continuació: 

  Saber l’opinió de l’alumnat de l’institut sobre l’assignatura de tecnologies i els 
ensenyaments tècnics post-obligatoris. 

  Analitzar quines poden ser les causes de la poca existència d’alumnat femení en 
el Batxillerat tecnològic del centre. 

  Proposar activitats que afavoreixin la motivació de les noies del centre cap a la tria 
d’estudis tecnològics. 

Pel que fa al primer, s’ha preguntat l’opinió a tot l’alumnat de l’ESO de l’institut, mitjançant 
l’enquesta de l’Annex 2, sobre la matèria de tecnologies, sobre l’ús d’ordinadors i connexions a 
internet , sobre les professions i/o sectors relacionats o no amb ella, i sobre els estereotips de 
gènere en aquestes professions. A partir d’aquestes dades s’han analitzat les possibles causes 
de la poca existència d’alumnat femení en el Batxillerat tecnològic del centre, i també, en els 
estudis superiors de caire més tècnic. Val a dir, que en aquest anàlisi s’ha observar que alguns 
enquestats no han entès algunes de les preguntes, ja que les seves respostes es contradient. 
Fet que s’ha de tenir en compte en futures enquestes, on s’hauria d’especificar més algunes de 
les preguntes. Fins aquí, aquests dos objectius, es pot afirmar que s’han assolit correctament . 
Pel que fa al tercer, no s’han pogut proposar les activitats anomenades per falta de temps. Però 
s’han donat una sèrie de recomanacions per a cada curs de la ESO, orientacions més 
generals, i orientacions més específiques depenent del curs.  

Tot aquest estudi ens porta a concloure que les noies i els noies opinen majoritàriament igual 
pel que fa als estereotips de gènere en el món laboral, els dos creuen que no haurien d’existir, 
però posteriorment, són els que distingeixen raons de gènere en les professions de sectors 
com el tecnològic, ciències de la salut, serveix i algunes formacions professionals. Tot i així, els 
dos opinen que la matèria de tecnologies és interessant, útil i els agrada molt. A més, les noies 
són les que es veuen més capaces de treballar en qualsevol professió, tal i com ho han anat 
demostrant en l’estudi, tot i que després es decantin per escollir professions no lligades a 
l’àmbit tècnic. Aquestes conclusions ens porten a afirmar que s’ha d’aconseguir, mitjançant les 
matèries tècniques, que les noies trobin les seves vocacions d’ajut als altres en els estudis 
superiors tecnològics, ensenyar la part més solidària, mostrar que el món tecnològic no és sols 
d’homes i que elles i tenen molt a dir. D’aquesta manera s’aconseguirà una major afluència de 
dones en els estudis superiors tecnològics.  

Com ja s’ha explicat en altres apartats d’aquest estudi, el centre objecte és un centre que 
funciona amb el projecte educat  2.0, i que per tant, tots els alumenes disposen d’ordinador 
personal. Es creu interessant realitzar el mateix estudi amb un centre on no es disposi 
d’aquestes eines, ja que podria resultar una metodologia diferent en quant a les TIC, i en quant 
a l’opinió sobre la matèria de tecnologies, ja que actualment s’utilitza molt aquesta eina en la 
realització d’activitats, projectes, etc. en aquest centre i en aquesta matèria. Un altre tema 
interessant, i per tal de comparar les opinions dels estudiants sobre els estereotips de gènere 
lligats a certes professions i/o sectors, seria realitzar el mateix estudi o similar en zones més 
rurals i apartades de les grans ciutats. D’aquesta manera es podria concloure si l’opinió és 
majoritàriament similar en tot el territori de Catalunya.  
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