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1. Introducció 

  
El segle passat en l’àmbit educatiu, ha estat un segle de canvis en diversos aspectes. 
Pel que fa a aquesta proposta d’estudi, es vol destacar que ha estat un segle que va intentar 
superar el sexisme a les aules i va fomentar una transformació que van arribar tant a escoles 
d’educació primària com estudis superiors o universitaris. 
A les escoles públiques de primària, Ferrer i Guàrdia va ser un pioner en establir a L’escola 
Moderna de Barcelona la coeducació a les aules a 1901. Nou anys després, amb el Real 
Decret del  8 de març de 1910 es va reconèixer el dret de les dones espanyoles a matricular-se 
de forma legal i lliure en totes les universitats oficials del país, a la possibilitat de fer càtedres o 
presentar-se a oposicions. 
 
Amb la segona República, els plantejaments renovadors i les noves corrents pedagògiques 
establien una educació mixta o “coeducació” com es va començar a anomenar. Aquestes 
noves corrents estaven a favor de la coeducació però també en posar certes assignatures per a 
homes i altres per a dones. Podem dir que són les matèries optatives que tenim en el sistema 
educatiu actual, però abans no les triaves per decisió pròpia, sinó pel teu sexe. 
Aquest nou sistema només es limitava a adaptar les velles estructures a les noves necessitats 
de la societat; les dones podien votar i treballar fora de casa, però l’home no podia fer les 
feines de la llar ni tan sols podien rebre coneixements de tipus domèstic. 
 
Després d’una dictadura que va parar tots els intents d’igualtat entre homes i dones, va arribar 
la democràcia i amb ella la Constitució de 1978, que estableix la igualtat entre homes i dones i 
el dret a l’educació per a tots. 
 
Des d’aquell Real Decret del 8 de març han passat 105 anys i a l’actualitat, el percentatge 
actual de dones matriculades en estudis universitaris és superior al d’homes (2012-2013, el 
54,3% segons el MEC). Mirant aquests resultats podríem pesar que la coeducació que es va 
començar fa un segle ha donat els seus fruïts, que homes i dones desfruitem d’una educació 
lliure de sexisme, ja que no hi ha una exclusió a l’hora de triar estudis o assignatures. A més, 
totes les lleis d’educació des de l’arribada de la democràcia han intentat fomentar la igualtat 
efectiva entre homes i dones.  
 
Però és del tot cert? Si ens adonem dels resultats donats per la mateixa estadística citada 
anteriorment, el percentatge de dones matriculades a les universitats espanyoles al curs 
escolar 2012-2013 en la branca d’Enginyeria i Arquitectura és de 26,1%. Si al segle XIX no hi 
ha cap llei que impedeix fer aquests estudis, quina és la raó d’aquests resultats? Perquè 
encara el percentatge d’homes i dones no està menys o menys igual? Quins impediments 
troben les nostres joves per  escollir una carrera d’aquesta índole? 
I d’altra banda, què factors fan que aquest 26,1% de noies triï la branca d’Enginyeria i 
Arquitectura? 
 
Aquestes preguntes són les que inicien aquest treball i a les quals intentarem donar-les una 
mica de llum, analitzant la situació actual a un institut públic de Catalunya. 
Analitzarem els resultats obtinguts d’una enquesta i d’entrevistes a l’alumnat de 3r d’ESO del 
centre, parlarem amb les noies del batxillerat tecnològic i també amb les antigues alumnes que 
han passat pel centre i vam triar carreres tecnològiques. D’aquest estudi extraurem conclusions 
i aprofitarem per  crear contingut no sexista a les aules. 
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2. Cas d’estudi 
 
L’any 1990 es va aprovar la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu (LOGSE) que volia 
modernitzar l’ensenyament a Espanya per a apropar-se a Europa. Aquesta llei va derogar 
l’antiga llei de 1970 (Llei General d’Educació) dissenyada a la dictadura. La nova llei va tomar 
com a punt clau l’article 27 de la Constitució 1987 i va estructurar l’ensenyament en: Educació 
Infantil, Educació Primària Obligatòria, Educació Secundaria Obligatòria com a estudis de règim 
general i Batxillerat amb duració de dos anys en cinc modalitats, així com Formació 
Professional. 
 
Avui en dia, encara es manté en gran part l’estructura de la LOGSE als centres educatius, 
malgrat que aquesta llei hagi sigut derogada per la LOE i actualment la LOMCE. 
El percentatge de noies a l’educació secundària obligatòria a Espanya al curs escolar 2011-
2012 és del 48,74% segons estadístiques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. A 
Catalunya tenim un resultat semblant el mateix curs escolar, 48,01% segons Indescat. Podem 
comentar que el percentatge de noies és inferior al de nois en l’etapa secundaria. 
 
Sembla curiós que en arribar a la universitat el percentatge de noies sigui superior al de nois, el 
54,3% segons el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport a Espanya i 54% a Catalunya segons 
Winddat al curs escolar 2012-2013. 
 
Si desglossem les branques del coneixement que permet estudiar la universitat tenim cinc: 
ciències socials i jurídiques, enginyeries i arquitectura, arts i humanitats, ciències de la salut i 
ciències. El següent gràfic (Fig.1) mostra la distribució de l’estudiantat matriculat en estudis de 
grau o de primer o segon cicle a les universitats espanyoles al curs escolar 2013-2014 segons 
aquestes cinc branques. 
 

 
Font: Elaborat per Instituto de la Mujer amb dades del MECD. 

Figura 1.Distribució d’estudiants per branca del coneixement a Espanya (2013-2014) 

 
Com podem observar al gràfic quasi la meitat de persones que estudien a les universitats 
espanyoles fan estudis relacionats amb les ciències socials i jurídiques, com podrien ser 
carreres com dret, economia, administració i direcció d’empreses, turisme, pedagogia, etc. 
A la cua tenim ciències, amb carreres com matemàtiques, biologia, química o física.   
La distribució a Catalunya és molt semblant a la d’Espanya com podem observar a la figura 2. 
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Font: IDESCAT 

Figura 2. Distribució d’estudiants per branca del coneixement a Catalunya (2013-2014) 

 
Arribats a aquest punt, diferenciarem la distribució anteriorment citada segons el sexe. Per 
norma general, la distribució conjunta hauria de ser un reflex de la distribució masculina i 
femenina per separat, però, què és en realitat el que està passant?? A les figures 3 i 4 es 
mostra la distribució de titulacions, actualment, desagregada per sexe: 
 

 
Font: Elaborat per Instituto de la Mujer amb dades del MECD. 

Figura 3. Distribució per branca del coneixement per al sexe masculí (2013-2014) 
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Font: Elaborat per Instituto de la Mujer amb dades del MECD. 

Figura 4.Distribució per branca del coneixement per al sexe femení (2013-2014) 

 
 
El resultat obtingut de la distribució per branca segons el sexe, no concorda amb el resultat 
esperat, ja que el “ranking” de branques triades varia entre homes i dones.  
 
La figura 3 mostra només una petita diferència entre estudis de Ciències Socials i jurídiques i 
estudis d’Enginyeria i Arquitectura. Les altres tres branques fan aproximadament un 25% del 
total, és a dir, una quarta part dels homes matriculats en la universitat fan estudis de Ciències, 
Arts i Humanitats i Ciències de la salut. La resta, el 75%, fan estudis d’Enginyeria i Arquitectura 
i de Ciències Socials i Jurídiques. 
 
La figura 4 mostra una realitat completament diferent, les dones prefereixen una mica més els 
estudis de Ciències Socials i Jurídiques que els homes però no acaben d’interessar-se per 
estudis d’Enginyeria i Arquitectura. Si mirem ells percentatges i comparem, els nois tenen amb 
un 34,24% i les noies amb un 10,04% predilecció pels estudis d’Enginyeria i Arquitectura, és a 
dir, una tercera part de noies, en referència als nois, estudien carreres tecnològiques. 
D’altra banda, el percentatge de dones que trien estudis de Ciències de la salut, és quasi el 
doble en comparació amb els homes que trien el mateix tipus d’estudis. 
 
Podem concloure amb comparació entre les figures 3 i 4 que a l’hora de triar estudis 
universitaris hi ha certes diferències o motius que fan molt diferent l’elecció segons el sexe, 
especialment en Enginyeries i Arquitectura per a les dones i d’una manera no tan acusada però 
existent, Ciències de la salut, per a homes. 
  
Si es centra l’atenció en el resultat de la branca d’Enginyeria i Arquitectura, es pot pensar que 
el resultat de les estadístiques donades és una peculiaritat del curs escolar 2013-2014 i que al 
llarg dels últims anys no hi havia tanta diferència entre l’elecció d’aquesta branca entre homes i 
dones. Així, a la figura 5 es mostren dades recollides des del Instituto de la Mujer  respecte de 
l’evolució de la tria d’aquests estudis per part de les dones. 
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Font: Elaborat per Instituto de la Mujer amb dades del INE. 

Figura 5. Evolució de l’elecció d’estudis d’Enginyeria i Arquitectura 

 
 
La figura 5 desmenteix la creença d’una peculiaritat al curs escolar 2013-1014, ja que des de 
1998-1999 el percentatge de dones ha sigut sempre un terç del d’homes en carreres de la 
branca d’Enginyeria i Arquitectura al territori espanyol. 
 
Recordant tot el que s’ha comentat abans, es pot concloure que les noies majoritàriament 
descarten els seus estudis dins de la branca de coneixement de la tecnologia, on s’engloben 
les Enginyeries y l’Arquitectura, malgrat de tenir millors resultats acadèmics que els nois en 
l’etapa secundaria (CIDE, 1992).  
 
D’altra banda, cal comentar que els estudis amb més quantitat de noies, com per exemple 
Educació Infantil (96,21%), Logopèdia (90,23%) i Infermeria (81,94%) entre altres, són els 
estudis menys valorats tant socialment com econòmicament. En contraposició tenim les 
enginyeries, com per exemple Enginyeria mecatrònica (90% de nois), amb un alt nivell de 
prestigi (CIDE, 1992). 
 

3.Estudis masculins? Estudis femenins? 
 

3.1 Teories sobre l’elecció d’estudis segons el sexe 

 
Per  analitzar les raons de les eleccions dels nois i noies s’ha indagat en la perspectiva social i 
psicològica. Primer es presenta una visió de les teories o models que tracten d’explicar la 
diferència entre ambdós sexes a l’hora de triar uns estudis determinats.  
 
 

1. Autoconcepte 
 
Les dones tenen una tendència més negativa a avaluar les seves pròpies capacitats, 
les expectatives d’èxit i el seu rendiment que els homes, inclús quan el seu rendiment 
acadèmic és igual o millor que els dels seus companys masculins. Aquesta diferència 
podria donar una explicació per què les noies no trien carreres “amb més dificultat” com 
les carreres tècniques (Parsons & cols 1976; Meece & cols 1982). 
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2. Atribució  
 
Les dones atribueixen el seu èxit a motius externs, com la sort o l’atzar i pel contrari,el 
fracàs l’atribueixen a motius interns, com la seva habilitat o capacitat. Els homes fan tot 
el contrari, el seu èxit s’ha produït per la seva habilitat o capacitat i el fracàs ha sigut 
cosa de l’atzar o la mala sort. Això significa que les dones se senten més responsables 
de les seves errades que els homes, i donaria peu a entendre que les dones no agafen 
carreres “més complicades” per la por al fracàs i la manca de motivació (Weiner y cols 
1982, Bar-Tal 1978). Des d’aquesta perspectiva de l’atribució, va sorgir una nova 
corrent, la manera d’afrontar les errades. Les dones, al atribuir el seu fracàs a causes 
internes, cauen en d’indefensió i en moltes vegades en depressió, però els homes 
tomen el seu fracàs com un moment per superar-se, ja que la causa no ha sigut 
interna, ho tornen a intentar (Seligman, 1975; Dweck & Licht, 1980). 

 
3. Expectatives-valor 

 
Aquesta teoria explica que el binomi, motivació per a l’èxit més motivació per evitar el 
fracàs són els factors que donen com a resultat l’assoliment, és a dir, les dones no 
escullen carreres tecnològiques perquè les seves expectatives d’èxit són baixes 
(Atkinson,1957). Això mateix explica el model de Vroom (1964) que és l’aplicació del 
model expectatives-valor a l’elecció d’estudis/treball. Vroom va afirmar que hi ha dues 
variables a l’hora de triar: les expectatives i la valoració professional (incentius). Però 
cal remarcar que les expectatives i els incentius (guanyar diners, tenir un treball 
prestigiós, ajudar als altres...) són diferents o el pes que se’ls dóna és diferent entre 
homes i dones. Les dones ajusten la seva perspectiva laboral i professional a uns 
estudis amb més probabilitat d’èxit i sense deixar de banda la normativa social per 
sentir-se amb el suport de la societat (Siegfried & McFarlane 1981;Janman 1987). 
 

 
Una vegada vistos els tres models o teories que proposem com a diferenciadors a l’hora de 
triar estudis, ens preguntem per què les dones tenen pitjor autoconcepte d’elles mateixes, per 
què tenen menors expectatives d’èxit en l’àmbit de la tecnologia i per què les seves 
expectatives o els incentius són diferents de les dels homes. Si es vol donar llum a aquestes 
preguntes, és necessari parlar dels estereotips de gènere. 
 

3.2 Estereotips de gènere 

 
Per  entendre aquest apartat, cal explicar què significa estereotip i gènere. 
Segons l’Institut d’Estudis Catalans la definició d’estereotip és “Conjunt d’idees que un grup o 
una societat obté a partir de les normes o dels patrons culturals prèviament establerts” és a 
dir,són imatges o creences consensuades per un grup d’individus.  
D’altra banda, per explicar “gènere” s’ha de diferenciar de “sexe”, ja que aquesta última paraula 
designa les diferències biològiques, i gènere designa les característiques psicosocials (Deaux, 
1985). Els exemples proposats per J.Fernández (2010) il·lustren molt bé l’avantatge de 
diferenciar sexe i gènere: 
 
“¿El hecho de gustarme la ingeniería y tratar de licenciarme o doctorarme en esta materia 
supone que he de renunciar a mi sexualidad como mujer? ¿Mi escaso entusiasmo por las 
funciones de liderazgo y mi regodeo en ser y mostrarme como pasivo en todo tipo de contextos 
supone que tendré dificultades en la vivencia de mi sexualidad como varón?” 
 
 
Però, quins estereotips de gènere s’associen amb la masculinitat? Nombrosos estudis (Spence 
&cols,1974) (William & Best,1990) han demostrat que hi ha una associació entre 
característiques com: ser dominant, independència, agressivitat, valentia, fortalesa i molt poca 
expressió de les emocions en els estereotips masculins. Els noms contraris són els que 
s’associen amb els estereotips femenins: dependència, submissió, por, debilitat, sensibilitat, 
etc. 
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Aquests estereotips s’adquireixen a causa de la societat que ens envolta com individus, 
especialment al context social més proper, com la família (Gracia & cols,1988) i l’escola 
(Barbera & cols,1984). 
 
Si es mira amb deteniment als centres escolars, s’observarà que la majoria de càrrecs com 
direcció o cap d’estudis estan ocupats per homes i d’altra banda si s’observa  la composició del 
professorat, en general hi ha més dones. També cal tenir molt en compte el material escolar i 
els llibres de text, ja que amb paraules escrites o amb fotografies impulsen aquests estereotips 
de gènere (A. Michel, 2001) i l’actitud sexista en molts casos del professorat (I.Alberdi & 
P.Escario,1986). 
 
Arribats a aquest punt, s’exposarà el treball de camp realitzat a un Institut públic català per 
veure què pensen i opinen els joves actuals sobre els estereotips de gènere i l’elecció 
d’estudis. 
 

4. Treball de camp 
 

4.1 Objectius 

 
Els objectius d’aquest treball de camp són: 
 

1. Comprovar si les atribucions als adjectius relacionats amb els estereotips de gènere 
han canviat mitjançant la comparació dels resultats obtinguts a aquest treball de camp 
amb estudis anterior. 

2. Valorar i comparar si existeix una diferència notable amb l’autoestima entre nois i noies. 
3. Comprovar l’existència d’una relació entre el perfil de “noia enginyera” i el 

suport/estímul familiar (encouragement) 
 
  

4.2 Enquesta 

 
La primera part del treball de camp va ser l’enquesta. Aquesta enquesta està dividida en tres 
parts: estereotips de gènere, autoestima, desig d’estudis en relació al suport/estímul familiar. 
 
L’enquesta es va realitzar a 53 persones de l’alumnat de 3r d’ESO de l’institut públic on es van 
realitzar les pràctiques. De les 53 persones enquestades, 25 persones són de sexe femení 
(47,2%) i 28  de sexe masculí (52,8%). La procedència de l’alumnat al centre és diversa, 
encara que predomina un alumnat local. 
 
L’enquesta es va omplir en diverses classes de Tecnologies amb permís del tutor de 
pràctiques. L’alumnat va fer servir els ordinadors de l’aula d’informàtica per omplir l’enquesta en 
format web, dissenyada amb formularis de Google. Quan tot l’alumnat ja tenia feta l’enquesta, 
els resultats es van guardar automàticament en format full de càlcul al Google Drive i després 
es van descarregar aquests resultants i  van ser tractats amb el programa Excel. 
 
El qüestionari va ser anònim encara que l’alumnat havia de senyalar el seu sexe (masculí o 
femení) i la seva edat. La majoria de l’alumnat té una edat compresa entre 14 i 15 anys, encara 
que trobem persones a 3r d’ESO amb 16 i 17, però són minoria. 
 
Per començar amb l’anàlisi de l’enquesta, se seguirà un fil conductor que començarà per la 
investigació dels conceptes més generals fins a arribar als més particulars del l’alumnat. 
L’enquesta es va formular al sentit invers, ja que per les persones que responen l’enquesta 
comencen amb preguntes més fàcils de respondre (estudis de la família, estudis desitjats...) i 
acaben amb una mica d’introspecció i coneixement de si mateixos. 
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Per aquesta raó, primer s’han analitzat els estereotips de gènere i l’autoestima i així relacionar 
aquests paràmetres amb els estudis desitjats. 
 
Primer, es van examinar les atribucions als adjectius relacionats amb els estereotips de gènere. 
A la pregunta formulada s’establia una escala del 0 al 4 segons el grau d’adaptació de l’adjectiu 
a la persona. A continuació s’exposa la pregunta amb els adjectius: 
 
 
Ara tenim una llista d’adjectius, indica amb quin grau s’adapten a tu. 
 

Ambiciós 
Capaç 
Alegre 
Ordenat/Ordenada 
Valent/Valenta 
Capaç de perdonar 
Persona que ajuda 
Honest/a 
Imaginatiu 
Independent 
Intel·lectual 
Obedient 
Educat/Educada 
Responsable 
Liberal (ment oberta) 

Feliç   
Personalitat forta  
Imprevisible 
Amb lideratge 
Femení/femenina 
Simpàtic/a  
Gelós/a 
Sensible  
Amant dels perills  
Comprensiu/va  
Masculí/masculina 
Dominant 
Sincer/sincera 
Fidel 
Toma decisions fàcilment 

 
 
Per  a l’elecció dels adjectius es va tomar com a model el treball d’investigació de M.López de 
l’any 1995, per així comparar els resultats d’aquest estudi i d’altres de l’època per comprovar si 
les atribucions després de 20 anys havien canviat. 
 
Per analitzar aquests adjectius, s’ha utilitzat el procediment estadístic ANOVA (anàlisi de la 
variància d’un factor) per diferenciar el valor atributiu de cada adjectiu segons el sexe. El 
resultat obtingut s’exposa a la Taula 1. 
 
A la taula 1 es recullen tots els adjectius analitzats mitjançant ANOVA amb un alpha 0.05. Les 
columnes dos i tres, són el valor mitjà o la mitjana de tots els resultats segons el sexe de 
l’alumne. 
Per comprovar si les dades obtingudes de l’anàlisi de variància són significatives, és a dir, si hi 
ha una diferència clara entre el que pensen les noies i els nois sobre un adjectiu en concret, 
necessitem utilitzar la distribució F de Snedecor.  
Aquest és el resultat de la columna quatre i cinc, les últimes de la taula. Un valor serà 
significatiu si la F és més gran que la F crítica, que per a aquesta mostra de dades és sempre  
4,03039243. 
 
A la taula per fer els resultats més visuals, s’han posat colors a les files dels adjectius. El color 
taronja indica que hi ha una diferència clara entre el que pensen els nois i les noies de l’adjectiu 
proposat, o sigui, són valors significatius. En aquest nivell trobem adjectius com: 
feliç,femení/femenina,sensible,masculí/ masculina i toma de decisions fàcilment. 
 
Els adjectius que s’apropen més a la perspectiva dels nois són feliç, masculí i toma de 
decisions fàcilment (seguretat en sí mateixos), llavors es pot dir que els considerem amb 
adjectius masculins. 
 
D’altra banda, als adjectius femenins amb un valor significatiu trobem femenina i sensible. 
 
Si es continua amb el color groc, hi ha adjectius que per una diferència ínfima no són 
significatius (segons la F de Snedecor) però també donen una visió dels estereotips de gènere. 
Els adjectius en aquest cas són: gelós/a i sincer/a. Si es mira la mitjana, són adjectius amb els 
quals les noies se senten més identificades que els nois. 
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Taula 1. Adjectius i estereotips de gènere, resultats de l’enquesta. 

ADJECTIUS 
Mitjana 

Nois 
Mitjana 
Noies F F CRÍTIC 

Ambiciós 2,071428571 1,72 1,281860909 4,03039243 

Capaç 3,357142857 3,24 0,318857882 4,03039243 

Alegre 3,357142857 3,48 0,381235572 4,03039243 

Ordenat/Ordenada 2,142857143 2,56 1,402216478 4,03039243 

Valent/Valenta 2,75 2,96 0,568954115 4,03039243 

Capaç de perdonar 3,214285714 2,88 2,015057972 4,03039243 

Persona que ajuda 2,928571429 3,32 2,093512907 4,03039243 

Honest/a 3 3,28 1,122641509 4,03039243 

Imaginatiu 2,642857143 2,72 0,053115058 4,03039243 

Independent 2,571428571 2,72 0,240210696 4,03039243 

Intel·lectual 2,571428571 2,48 0,08923732 4,03039243 

Obedient 2,607142857 2,24 1,3113373 4,03039243 

Educat/Educada 3,357142857 3,36 0,000160833 4,03039243 

Responsable 3,035714286 3,24 0,545577387 4,03039243 

Liberal (ment oberta) 3,035714286 2,92 0,148331064 4,03039243 

 Feliç   3,571428571 3,08 6,093241148 4,03039243 

Personalitat forta  2,964285714 2,68 0,795827802 4,03039243 

Imprevisible 2,464285714 2,28 0,439882365 4,03039243 

Amb lideratge 2,571428571 2,32 0,605736757 4,03039243 

Femení/femenina 0,357142857 3,16 126,6300411 4,03039243 

Simpàtic/a  3,321428571 3,48 0,832412877 4,03039243 

Gelós/a 2,178571429 2,84 3,904813898 4,03039243 

Sensible  2,392857143 3,16 6,830116694 4,03039243 

Amant dels perills  2 2,24 0,428428562 4,03039243 

Comprensiu/va  3,035714286 3,16 0,303133032 4,03039243 

Masculí/masculina 3,642857143 0,72 225,9451065 4,03039243 

Dominant 2,178571429 1,84 1,050992963 4,03039243 

Sincer/sincera 2,821428571 3,28 4,030104474 4,03039243 

Fidel 3,214285714 3,48 1,64251483 4,03039243 

Toma decisions fàcilment 2,857142857 1,92 9,981124799 4,03039243 

 
 
Finalment, el color blau indica uns adjectius que estan a mitjan camí de ser significatius: capaç 
de perdonar i persona que ajuda. Al primer d’aquests adjectius, s’identifiquen més els nois i al 
segon les noies. 
 
Com s’ha comentat abans i després d’analitzar el resultat de l’enquesta, es compararà els 
resultats amb d’estudis anteriors. Els resultats obtinguts per M.López a 1995 donava com 
adjectius més puntuats per homes els següents: capaç, imaginatiu i ambiciós, en contraposició 
amb els resultats obtinguts a aquesta anàlisi on els adjectius anteriorment citats no són 
significatius, ja que els nois i les noies se senten igual de capaços, imaginatius i ambiciosos. 
Els resultats obtinguts per López posaven de manifest que les noies s’identificaven més amb 
els adjectius d’honestedat i responsabilitat i tampoc s’ha donat el cas al nostre estudi. 
 
López feia una diferenciació entre els adjectius femení i masculí, ja que va proposar la hipòtesi 
que deia que les persones que trien uns estudis “atípics” al seu sexe no perden la seva identitat 
de gènere, masculina o femenina respectivament. Aquesta hipòtesi va ser acceptada amb els 
seus resultats i a aquesta investigació la hipòtesi també es compleix. Més endavant s’analitzarà 
aquesta hipòtesi quan parlem dels estudis desitjats. 
 
Altre estudi sobre adjectius amb característiques femenines o masculines és la investigació de 
d’ Echevarria i col·laboradors a 1992 on estableix dues dimensions, la masculina i la femenina. 
A la masculina es troben els adjectius: competitiu, masculí, líder, poderós i amant dels perills. Al 
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contrari a la femenina: afectuós, sensible,simpàtic, trist, fidel,agressiu i femení. Amb aquest 
estudi molts dels adjectius concorden amb el nostre estudi, especialment per les noies, ja que 
al nostre estudi les noies es caracteritzen per la sensibilitat i la manca de felicitat (la tristesa, 
segons l’estudi de Echevarria). 
 
Com a conclusió, podem dir que els estereotips de gènere encara existeixen però trobem 
adjectius com capaç, imaginatiu i ambiciós que abans es trobaven més proper a la perspectiva 
masculina i ara els trobem de forma neutra a l’igual que adjectius d’abans tenien connotacions 
femenines com fidel i simpàtic. 
 
El següent punt que s’analitzarà és l’autoestima i l’actitud en els estudis. El qüestionari 
proposat tenia 11 preguntes, les quatre primeres relacionades amb l’autoestima de la persona i 
les restants amb la seva actitud cap als estudis moltes vegades envoltada per l’autoestima. 
L’escala proposada per donar la resposta és la mateixa que en la dels estereotips de gènere, 
del 0 al 4, 0 totalment en desacord -1 en desacord -2 en un grau mitjà- 3 d’acord - 4 totalment 
d’acord a les afirmacions o preguntes plantejades. 
Les preguntes proposades són: 
 

1. T’agrades a tu mateix/a? 
 

2. Creus que has d’estudiar més que els teus companys/companyes per obtenir els 
mateixos resultats? 

 
3. Penses que tens menys capacitat acadèmica que els teus companys/companyes? 

 
4. En finalitzar un examen, tens la impressió d’haver-ho fet molt bé? 

 

5. Treure males notes en fa qüestionar la meva capacitat acadèmica. 
 

6. L'èxit en els exàmens depèn de la sort. 
 

7. La raó de les meves bones notes, és la meva capacitat. 
 

8. Si suspenc una assignatura, probablement no tinc capacitat per a ella. 
 

9. Les notes baixes indiquen que no he treballat el suficient. 
 

10. Si treballo, puc superar tots els obstacles per arribar a aprovar totes les assignatures. 
 

11. Si tinc males notes, la culpa és del professorat, ja que moltes vegades no expliquen bé 
el temari. 

 
Per analitzar les dades obtingudes del qüestionari també s’ha utilitzat ANOVA (anàlisi de la 
variància) amb un alpha 0.05 a més de la distribució F de Snedecor per veure si les diferències 
eren significatives entre els resultats obtinguts segons el sexe. A la taula 2 es mostren els 
resultats que analitzarem a continuació 
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Taula 2.Autoestima i actitud en els estudis, resultats de l’enquesta. 

Qüestió Promedi Nois Promedi Noies F F crític 

1 3,25 3 1,07258743 4,03039243 

2 1,25 1,04 0,29062806 4,03039243 

3 1,571428571 1,72 0,12611294 4,03039243 

4 2,321428571 2,12 0,53854611 4,03039243 

5 1,785714286 1,16 2,74496824 4,03039243 

6 0,857142857 0,76 0,13245741 4,03039243 

7 2,857142857 2,44 1,40221648 4,03039243 

8 1,142857143 0,84 1,05093313 4,03039243 

9 3,357142857 2,64 4,54688396 4,03039243 

10 3,785714286 3,76 0,0335529 4,03039243 

11 0,892857143 1,04 0,28242068 4,03039243 

 
Els resultats analitzats de la taula 2 segueixen la mateixa metodologia d’anàlisi, és a dir, el 
color taronja ens indica un resultat significatiu. En aquest cas, la pregunta 9 Les notes baixes 
indiquen que no he treballat el suficient indica que els nois tenen més capacitat de superació i 
que accepten que si treballen més i millor poden superar les males notes. Les noies pensen 
que han treballat i que les males notes són a causa d’altres factors, encara que es pot dir que 
ambdós sexes no pensen que el professorat i la sort són factors a considerar a l’hora de les 
notes. 
 
Amb color blau tenim una qüestió que no arriba a ser significativa però que està a meitat camí. 
A la pregunta 5 Treure males notes en fa qüestionar la meva capacitat acadèmica, els nois 
pensen que les males notes podrien estar relacionades molt de prop amb la seva capacitat i les 
noies pareix que no tenen aquest pensament i potser es troben una mica més segures de les 
seves capacitats. 
 
Finalment, es compara aquest resultat amb el resultat obtingut per M. López i la hipòtesi que 
els nois tenen més autoestima que les noies. Els resultats obtinguts per M. López a 1995 diuen  
que els nois puntuen més alt la seva autoestima que les noies encara que la diferència no sigui 
significativa. 
Avui en dia podem dir que l’autoestima de noies i noies és molt similar, encara que a la 
pregunta 1 T’agrades a tu mateix? les noies s’han valorat una mica pitjor que els nois. Després, 
en relació als estudis, podem concloure que no hi ha tampoc diferències abismals entre sexes. 

 
Una vegada s’ha analitzat si hi ha canvis dels estereotips de gènere, l’autoestima i l’actitud al 
llarg dels vint anys des de l’anàlisi de M.López podem concloure que encara al segle XXI els 
estereotips de gènere estan presents en el nostre alumnat però d’una forma optimista cada 
vegada més s’està pal·liant les diferències entre sexes. Però quins són els estudis desitjats per 
l’alumnat del centre i quins són els motius principals de la seva tria? 
 
A la Figura 6 es mostra que la majoria de l’alumnat es decanta per estudis de Batxillerat en 
sortir de l’educació secundària obligatòria, les tres quartes parts de l’alumnat enquestat. 
Després amb quasi una quarta part del percentatge es troben les persones que desitgen fer 
una formació professional i finalment és molt poca gent la que desitja anar cap a altra formació 
o a la vida laboral. Cal dir que les noies es mostren més favorables a fer Batxillerat i els nois 
cap a formació professional encara que la diferència és mínima. S’ha suposat que el nombre de 
les persones que no desitgen fer Batxillerat i Formació professional és molt baix perquè 
l’alumnat coneix com està el món laboral actualment i la dificultat que tindran per trobar feina. 
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Figura 6. Elecció d’estudis dels alumnes 3r ESO 

 
 
Quan ja s’ha comprovat que els desitjos de noies i nois són molt pareguts a l’hora de triar 
estudis després de obtenir el títol d’educació secundària obligatòria, les figures 7 i 8 mostren 
quin tipus de branca del coneixement triarien dins de Batxillerat o Formació professional. 
 

 
Font pròpia 

Figura 7.Estudis desitjats per nois segons branca del coneixement. 
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Figura 8. Estudis desitjats per noies segons branca del coneixement. 

 
 
Una vegada vist tot el panorama que hi ha al nostre país en referència als estudis, sembla 
normal que quasi la meitat dels nois vulgui fer estudis d’índole Tecnològica i que només un 
13% de les noies de 3r d’ESO s’interessen per aquesta branca del coneixement. A les Ciències 
de la Salut un 10% més de noies que de nois volen fer aquests estudis però ara arribem a un 
punt que és bastant curiós, ja que la figura 1 i la 2 ens demostren que la majoria de persones 
tria estudis de Ciències Socials i a l’institut només hi ha un percentatge entorn al 8% .Per 
contra el 46% de les noies volen fer estudis Humanístics com podrien ser traducció, filologia i 
periodisme entre altres. Com a conclusió es pot dir que el resultat respecte a la branca 
Tecnològica era esperat, ja que la majoria de noies trien fer estudis relacionats amb la 
tecnologia  tant a Batxillerat (Batxillerat Tecnològic) com per a Formació Professional 
(Electrònica, Manteniment de vehicles...) 
 
 
A l’enquesta també es pregunta la raó de la seva elecció respecte als estudis, respecte a una 
sèrie de premisses exposades a continuació: 
 

  Permet obtenir un treball prestigiós  

 En sortir dels estudis tindré treball segur 

 Proporciona cultura i coneixement 

 Serveix per ajudar a altres persones 

 Possibilita la investigació 

 Tinc facilitat per a aquests estudis 

 Li agrada a la meva família  
 
 
Les persones enquestades havien d’ordenar per nivell d’importància personal la raó de la seva 
elecció dels estudis, fent un “ranking” dels tres més importants. El resultat d’aquesta pregunta 
es troba a les taules 3 i 4. 
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Taula 3.Top 3 de les raons de la tria d’estudis, nois. 

 

TOP 3 NOIS 

1 Tinc facilitat per a aquests estudis 

2 En sortir dels estudis tindré treball segur 

3 Permet obtenir un treball prestigiós  

 
 
Taula 4.Top 3 de les raons de la tria d’estudis, noies. 

 

TOP 3 NOIES 

1 Serveix per ajudar a altres persones 

2 Tinc facilitat per a aquests estudis 

3 Permet obtenir un treball prestigiós  

 
 
Com s’observa a la classificació, per als nois és més important triar uns estudis que siguin fàcils 
per a ells mateixos ,és a dir, que ells tinguin la sensació que són fàcils perquè els agradi el que 
estan fent. Després en segona posició tenim “En sortir dels estudis tindré treball segur”, ja que 
sembla que els importa molt fer uns estudis amb moltes sortides laborals i després d’acabar-
los, trobar feina i no quedar-se a l’atur. Aquesta preocupació podria estar propiciada per la crisi 
econòmica actual, ja que molts joves després de fer uns estudis superiors no troben feina i han 
d’anar-se’n a altres països o treballar en qualsevol cosa per obtenir un treball i guanyar diners. 
Finalment i a la tercera posició trobem que els nostres nois volen un treball prestigiós, sentir-se 
orgullosos de si mateixos i admirats per la societat. Potser per aquest motiu els nois trien 
estudis d’índole tecnològica, perquè són estudis amb molt de reconeixement social. 
 
En analitzar el “ranking” de les noies ens adonem de les diferències i similituds entre ambdós 
sexes. Elles també volen estudiar alguna cosa que els agradi i que tinguin facilitat per a ella i a 
més obtenir un treball prestigiós i reconegut per la societat, però la primera posició l’ocupa 
l’ajuda a altres.Com s’ha comentat abans a l’apartat Teories d’elecció d’estudis segons el sexe, 
les expectatives de les noies i els nois són molt diferents. Les noies donen un pes molt elevat a 
l’ajuda als altres pel seu autoconcepte i pels estereotips de gènere. Recordem que els adjectius 
que més apropen a la perspectiva de les noies són:femenina i sensible. Aquest últim adjectiu ja 
diu que intenten ajudar, que són empàtiques i que la seva feina anirà en relació amb la intenció 
de millora del seu món. Per aquesta raó, les noies es decanten més per estudis amb una 
relació directa amb les persones, com infermeria,educació,psicologia... 
 
Amb aquesta idea es centra l’article del diari Ara.cat de Lina Nilsson. El resultat de diverses 
experiències  als Estats Units mostren que potser hi ha una possibilitat de fer que hi hagi més 
enginyeres al món laboral si canvien la perspectiva o al contingut del projecte a realitzar. 
Aquestes experiències han demostrat que les classes de les universitats on s’ofereix un 
projecte d’enginyeria amb caràcter social, que estan destinats a pal·liar la pobresa o la 
desigualtat , estan plenes de noies. Així queda demostrat el model de les expectatives/valors 
de Vroom (1964); si fem enginyeria social, és possible que les noies siguin les primeres a triar 
aquest tipus d’estudis. 
 
Per  continuar amb l’anàlisi de les enquestes, es va preguntar a l’alumnat quina persona del 
seu entorn donaria més suport a l’hora d’agafar els estudis desitjats. El resultat d’aquesta 
pregunta el tenim a la figura 9. 
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Figura 9.Suport a l’hora de triar estudis. 

 
Segons C.Pérez al seu estudi a 1992, es valora negativament la influència dels pares en 
l’elecció d’estudis, per aquest motiu no s’han trobat dins dels “rankings” anteriors (Taules 3 i 4) 
aquesta raó. No obstant això, quan pregunten a l’alumnat quina persona et donaria més suport 
a l’hora de triar estudis, la resposta és clara, els pares, i molt especialment les mares (Fig 9) 
Les mares tenen un 55% del total, seguides dels pares, germans/germanes, altres familiars i 
amics. És a dir, l’entorn familiar és molt important per als estudiants, sobretot el més proper a 
ells, com les pares i les mares. Aquest és un punt molt positiu, ja que l’alumnat pot triar 
qualsevol estudi i sempre comptarà amb el suport familiar. 
 
Per acabar d’analitzar el qüestionari, es va preguntar a l’alumnat els estudis dels seus 
progenitors  i dels germans grans si tenien. Aquestes preguntes van ser les inicials a 
l’enquesta, per ser més directes i menys introspectives que les d’estereotips de gènere, 
autoestima i actitud davant dels estudis. 
 
Les noies i els nois tomen com a referència el que han estudiat els seus progenitors (pares i 
mares) i també els estudis d’un germà o germana major per ser el model a seguir en moltes 
ocasions, encara que són ells mateixos els que han de triar cap als estudis desitjats. 
 
Si es fa referència als estereotips de gènere, que s’han comentat anteriorment i en l’apartat 
sota aquest el nom, que els estereotips s’adquireixen sobretot a les famílies i als centres 
escolars.  
 
A les figures 10 i 11 es mostren els estudis dels pares i  de les mares de l’alumnat enquestat i 
com pot influir això en el seu futur. 
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Figura 10. Estudis de mares i pares de l’alumnat enquestat. 

 
Com es pot observar a la figura 10. La gran majoria de pares i mares tenen estudis elementals 
(EGB/ESO), seguit dels estudis de FP superior, estudis universitaris, BUP/Batxillerat i FP de 
grau mitjà. Finalment el percentatge de pares i mares que no han assistit a l’escola és molt 
baix. 
Si s’analitza l’estadística per sexe, es pot dir que les mares es troben a la capçalera en estudis 
universitaris,BUP/Batxillerat i EGB/ESO, d’altra banda els pares han realitzat més estudis de 
caràcter pràctic com són els estudis de Formació Professional (grau superior i mitjà). 
Una vegada s’ha vist la distribució dels estudis de mares i pares, la figura 11 ens mostra els 
estudis de pares i mares per branca del coneixement. 
 

 
Font pròpia 

Figura 11. Estudis de mares i pares per branca del coneixement 

 
Com es pot observar, la distribució d’estudis de les mares està bastant repartida entre les cinc 
branques del coneixement, en canvi els pares es focalitzen més en Tecnologia i Ciències, 
seguit per  Ciències Socials. Les mares superen als pares en estudis de Ciències de la Salut, 
Arts i oficis i Humanístic. 
Els resultats anteriors eren uns resultants bastant previsibles, encara que és sorprenent la 
quantitat de mares que han estudiat quelcom relacionat amb la Tecnologia i Ciències. 
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A continuació, les persones que tenien germans o germanes majors havien d’indicar el seu 
nivell d’estudis i la branca del coneixement que hi havien o que estan estudiant (Fig. 12 i 13) 
 
 

 
Font pròpia 

Figura 12. Estudis dels germans/germanes 

 
 

 
Font pròpia 

Figura 13. Estudis dels germans o germanes per branca el coneixement 

 
En aquest cas no es va fer una diferenciació per sexe. El resultat mostra tots els germans o 
germanes majors han anat a l’escola, ja que és obligatòria l’escolarització. Hi ha una molt bona 
quantitat de germans o germanes que han fet o estan fent estudis universitaris (25%) i altre 
percentatge que han fet o estan cursant Batxillerat (25%), és a dir la majoria dels germans i 
germanes tenen al cap fer estudis superiors. Caldria comentar que la majoria dels alumnes 
enquestats tenien germans o germanes que estaven fent els estudis seleccionats, ja que la 
diferència d’edat no era en la majoria de casos molt gran. 
La branca del coneixement preferida pels germans i germanes és la branca d’Humanitats 
(40%) seguida de Tecnologia i Ciències (26%) i Ciències Socials (20%), en la part minoritària 
tenim amb un 7% cadascuna, Arts i oficis i Ciències de la Salut. 
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Al comparar els desitjos de l’alumnat enquestat (Fig 7 i 8) també destaquen les Humanitats per 
a les noies i Tecnologia i Ciències per als nois, és molt probable que els germans i germanes 
han influït a l’hora de desitjar aquests estudis. 
 
 

4.3 Entrevistes 

 
Una vegada analitzats els resultats de l’enquesta realitzada a l’alumnat de 3r d’ESO, es va 
procedir a fer entrevistes a alumnes de l’institut i a ex-alumnes que havien triat estudis 
tecnològics. Dins de l’institut, es va decidir fer entrevistes a cinc noies de 3r d’ESO i a cinc 
noies (les úniques) de 1r de Batxillerat de la branca Tecnològica. També van realitzar 
l’entrevista dos ex-alumnes que havien fet enginyeries. La metodologia de les entrevistes va 
ser gravar amb veu el que comentaven les entrevistades. 
 
Les cinc noies de tercer d’educació secundaria, van ser escollides majoritàriament amb l’ajuda 
del tutor pel seu perfil tecnològic, encara que trobem dues noies que es decanten per altres 
estudis. Les entrevistes a les alumnes de primer de Batxillerat es van realitzar per intentar 
esbrinar les raons de la seva tria i el seu pensament cap a estudis Tecnològics. 
 
Les entrevistes es va realitzar primer a educació secundaria de forma individual. El resultat 
d’entrevistar de forma individual va ser en alguns casos bo i en altres no tant, ja que en alguns 
casos les alumnes es sentien incòmodes i tímides en realitzar l’entrevista individual. Després 
es va proposar entrevistes en grup a Batxillerat perquè les alumnes se sentissin còmodes i amb 
ganes de parlar del tema i va funcionar prou bé. D’altra banda les entrevistes a les ex-alumnes 
del centre van ser de forma online, ja que no disposaven de temps per fer-la presencial. 
 
Les preguntes de l’entrevista seguien un model, encara que després de l’entrevista la gran 
majoria va contar les seves preocupacions i la seva forma de veure el món. Les primeres 
preguntes estan relacionades amb la família i els estudis d’aquests familiars. Les preguntes van 
ser les següents: 
 
-Tens germans/germanes? quina posició ocupes entre els germans/germanes? o pel contrari, 
ets filla única? 
 
-Quina és (o ha estat) la principal ocupació professional del teu pare i la teva mare? 
 
Les alumnes de Batxillerat que tenien s’havien decantat per estudis tecnològics eren les majors 
dels germans/germanes o eren filles úniques, encara que part de les entrevistades no tenia 
pares o pares amb treballs relacionats amb la Tecnologia.  
 
Com es va comentar anteriorment, de les alumnes d’ESO, dues volien fer altres estudis (una 
Ciències Socials i l’altra Ciències de la Salut) però ambdues tenien un familiar, en aquest cas el 
pare, que tenia un treball relacionat amb la Tecnologia però en aquest cas no va influir en la tria 
d’estudis de les noies. Les altres tres noies que volien fer estudis Tecnològics o eren filles 
úniques o tenien un germà major, que havia triat estudis Tecnològics. 
 
La resposta de les ex-alumnes va ser que una era filla única i l’altra tenia un germà major però 
mai no s’havia dedicat a res relacionat amb la tecnologia a l’igual que els seus pares  

Després es va preguntar sobre la infantesa i la joventut. La pregunta proposada està basada en 
un estudi relacionat amb el gènere i les titulacions d’ enginyeria informàtica, en el qual es va 
posar de manifest que les noies que van triar enginyeria informàtica de petites havien jugat 
amb ordinadors/consoles de joc (Gil-Juárez, Feliu, Vall-llovera, & Biglia, 2013). La pregunta va 
ser la següent: 

-A quin tipus de jocs t’agradava o t’agrada jugar? amb qui? 

Les respostes majoritàriament  tant per part de les alumnes de Batxillerat com d’ESO va ser 
que actualment els agrada jugar amb joc per al mòbil, especialment jocs de preguntes, jocs de 
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reptes i jocs de simulació i creació de cases. Però de petites els agradava més jugar amb els 
germans/germanes a jocs de taula  o sortir al parc. 

Les ex-alumnes de l’institut van comentar una cosa semblant  que les alumnes del centre. Les 
agradava jugar a l’aire lliure, però també a casa a jocs de taula, a les nines o a la consola..  

La pregunta següent tracta sobre l’aprenentatge formal i informal, les preguntes exposades van 
ser les següents: 

-Com és l’assignatura de Tecnologies a l’ESO? Com et sembla la classe (fàcil, 
divertida...)?Com és el professorat?  

-Fora de l’institut fas alguna activitat relacionada amb la tecnologia: cursos informàtica, ajudes 
al teu pare/mare que és un “manetes” a casa... 

-Ets autodidacta amb algun tema? 

A Batxillerat es va canviar la primera pregunta per aquestes: 

-Com era l’assignatura de Tecnologia a l’ESO? Quines emocions tenies a les classes? Com era 
el professorat?  

-Per quins motius vas agafar el batxillerat tecnològic?  Vas dubtar? Si és així, per quins motius? 

-Qui et va donar suport a l’hora d’agafar aquest batxillerat? 

Un punt en comú entre les alumnes de Batxillerat i ESO va ser que la part de pràctiques de 
l’assignatura de Tecnologies/Tecnologia Industrial era sense dubte la millor part de 
l’assignatura. A més, en general comenten que el professorat anima tant als alumnes com a les 
alumnes a interessar-se per la tecnologia. 
 
Una alumna comenta que va anar a parlar amb el professor que és l’encarregat de 
l’assignatura Tecnologies Industrial a primer de batxillerat i li va preguntar per l’assignatura, ja 
que el professor i l’alumna es coneixien des de primer d’ESO, el professor ho tenia molt clar 
amb ella. 
 
“Vaig parlar amb el professor de Tecnologia per preguntar-li que es faria en Tecnologia 
Industrial i em va dir, apunta't que jo sé que et va a agradar” 
 
Fora de l’institut les alumnes no fan cap activitat extraescolar relacionada amb la Tecnologia 
malgrat que moltes d’elles ajuden als seus pares, mares o altres familiars en coses com canviar 
bombetes, sintonitzar TV, problemes amb els ordinadors etc. 
 
Altra alumna de Batxillerat comentava això sobre aquest tema: 
 
“Els meus pares sempre em demanen ajuda a mi en lloc del meu germà perquè saben que 
se'm donen millor aquestes coses” 
 
Les alumnes destaquen la seva habilitat amb les TIC i per això si necessiten aprendre alguna 
cosa, utilitzen canals de vídeo o altres de forma autodidacta.  
 
També el suport familiar va ser clau per triar els estudis de Batxillerat Tecnològic, una alumna 
comenta que els seus pares li van donar suport des del principi: 
 
“El meu pare em va dir que si era el que m’agradava que ho fes” 
 
Finalment s’arriba a les preguntes amb més dificultat, les preguntes sobre el futur. 
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-L’any següent agafaràs Tecnologia?Per què? 
-Què penses fer al acabar l’ESO? 
-Què penses que t’aportaria? 
 
 
Aquestes són les preguntes realitzades a les alumnes d’ESO.Com s’ha comentat, dues 
alumnes no tenien intenció d’estudiar estudis relacionats amb la Tecnologia després d’ESO, 
però ambdues tenen pensat agafar l'optativa de Tecnologia a 4t: 
 
“Agafaré Tecnologia a 4t perquè és una assignatura útil fóra de l’institut ” 
 
És a dir, tenen una bona opinió sobre l’assignatura encara que la seva tria d’estudis, no vagi 
per aquest camí. Evidentment, les alumnes que desitgen fer estudis d’Enginyeria i Arquitectura 
agafaran en 4t l’optativa de Tecnologia. 
 
Les preguntes finals de Batxillerat van ser: 
 
-Què penses fer en acabar batxillerat? 
-Què penses que t’aportaria? 
 
 
Totes les alumnes pensaven fer estudis universitaris o Formació Professional de grau superior 
relacionat amb Enginyeria i Arquitectura o les Ciències. Hi havia alumnes que ho tenien molt 
clar; Enginyeria Aeroespacial, Arquitectura, altra volia fer Matemàtiques i algunes que no ho 
tenien tan clar però sí volien fer alguna Enginyeria.  
 
Després en de donar-me les respostes a les preguntes del model, es va continuar 
desenvolupant el tema de les noies i l’enginyeria, d’aquesta conversa s’han tret frases tan 
interessants com aquestes: 
 
“No m’havia plantejat fer una enginyeria però les assignatures que més m’agraden són 
Matemàtiques i Tecnologia a més, són coses més de nois i la gent encara ho pensa” 
 
Aquesta alumna d’ESO volia fer Psicologia encara que com ella mateixa diu, les seves  
assignatures preferides són les Matemàtiques i la Tecnologia, tenia molts dubtes respecte a 
aquest tema. Després de fer-li l’entrevista va comentar que la seva perspectiva estava canviant 
i que potser es plantejaria encaminar els seus estudis cap a estudis d’ Enginyeria i Arquitectura. 
 
“Nosaltres tenim millors notes [ que els nois] en Batxillerat” 
 
Una alumna del batxillerat Tecnològic demostra que elles tenen millors notes que els nois 
malgrat de ser menys noies que nois. És a dir, les noies estan més involucrades en el seu 
aprenentatge i trauen millors notes, tal com es va comenta a l’ estudi del CIDE (1992). 
 
 
Per altra part tenim les entrevistes realitzades a dues ex-alumnes del centre, les preguntes 
sobre família i infància ja estan posades comparativament amb els resultats de les alumnes del 
centre. Les preguntes que canvien són les següents: 
 
-Vas fer tecnologia a l’ institut? Com eren les classes? I el professorat? 
-Fora de l’ institut feies alguna activitat relacionada amb la tecnologia: cursos informàtica, 
ajudaves al teu pare/mare que és un “manetes” a casa... 
-Vas ser autodidacta amb algun tema? 
 
Les alumnes eren de les promocions 2005 i 2009 de l’institut i sí  que van fer Tecnologia al 
centre, una d’elles recorda consells del professorat de Tecnologia que li van ser molt útils i 
l’altra comenta que era l’única noia al Batxillerat Tecnològic. 
 
Després i es va preguntar a les ex-alumnes del centre sobre els seus estudis universitaris. 
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-Per quins motius vas agafar aquesta carrera? quin tipus d’interès et despertava? 
 
-Com va ser la decisió d’escollir la carrera? Qui et va donar suport a l’hora d’agafar-la? Quins 
comentaris hi havia al teu entorn? 
 
-Com va ser el primer dia de classe a la facultat?Hi havia més o menys noies de les que 
t’esperaves? I els companys com et tractaven? Quines amistats vas fer? 
 
-Com va ser l’experiència?  
 
-Recomanaries els estudis d'enginyeria que has fet tu, o qualsevol altre tipus de carrera 
tecnològica, a altres noies? 
 
 
Cal comentar una de les ex-alumnes va estudiar Enginyeria de Telecomunicacions i l’altra 
Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques però ambdues van triar la carrera per les sortides 
professionals i perquè els agradava i els despertava interès el contingut de les mateixes 
 
Com s’ha vist al llarg d’aquest estudi, la família va donar el suport a les noies per agafar les 
carreres, una d’elles comenta que el pare va ser la persona que li va impulsar a agafar-la, ja 
que va veure que  la seva filla tenia la capacitat per fer-la.  
 
 
El primer dia de classe a la universitat va ser molt important per elles, ja que ho recorden prou 
bé. Una de elles comenta que es va perdre buscant l’aula i que més persones de la seva classe 
també i d’aquesta manera va entaular conversa amb altra gent de classe. L’altra noia comenta 
que al principi no coneixia a ningú però que de seguida va fer amistats.  
 
En referència a la quantitat de noies a les classes de la universitat, la ex-alumna més jove 
comenta que es va sorprendre que hi havia moltes noies a classe, diu que un 30% o 40% eren 
noies a Telecomunicacions i que al grup d’amics eren meitat noies i meitat nois. L’altra ex-
alumna diu que hi havia poques noies a Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques però que es van 
ajuntar i van fer amistat. Les dues noies comenten que mai han tingut, per part dels companys 
de la universitat, discriminació per ser noies. 
 
Respecte a la pregunta Recomanaries els estudis d'enginyeria que has fet tu, o qualsevol altre 
tipus de carrera tecnològica, a altres noies? Hi ha diversitat d’opinions entre les dues. 
La primera no recomanaria Telecomunicacions a cap persona, ni nois ni noies,pel seu desgast 
personal i el sofriment que li ha ocasionat aquesta carrera. L’altra persona comenta que és un 
tema molt personal i que personalment animaria a qualsevol persona a fer estudis d’Enginyeria 
si li agradés.  
 
Per concloure les entrevistes, s’ha preguntat a les  ex-alumnes pel treball que tenien e 
l’actualitat. 
 
- Actualment, estàs treballant del que vas estudiar? Com són les relacions laborals? Quines 
aspiracions tens per al futur? 
  
La noia que va estudiar Telecomunicacions està fent pràctiques del que va estudiar i és 
professora de repàs. A les practiques no ha notat cap discriminació en l’ambient laboral. En el 
futur li agradaria fer el Màster del Professorat per  ser professora de matemàtiques. 
 
L’altra noia està treballant en una oficina tècnica i encara que hi ha molt poques noies al seu 
treball no se sent discriminada. La seva aspiració en el futur és un treball indefinit que li doni 
estabilitat a la seva vida. 
 
 

4.4 Conclusions 
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Com s’ha comprovat en els resultants de les enquestes, encara troben estereotips de gènere a 
la societat. Els adjectius que segons les persones enquestades de 3r d’ESO defineixen la 
perspectiva masculina són: masculí, toma de decisions (seguretat en si mateix) i feliç de forma 
directa, de forma indirecta trobem insensible, ja que els nois han puntuat molt més baix 
l’adjectiu de sensible que les noies, llavors pensen que no s’adapta a ells. A l’altre costat tenim 
la perspectiva femenina on trobem els adjectius femenina i sensible de forma directa i trist de 
forma indirecta, ja que a l’igual que passa amb els nois, elles han puntuat més baix l’adjectiu 
feliç que ells. Aquest resultants d’estereotips es van comparar amb altres estudis realitzats 
anteriorment per comparar si al llarg dels anys havia canviat el pensament de les persones. 
El resultat de la comparativa  amb els estudis de  M.López (1995) i Echevarria &cols (1992) 

mostra que encara conserven estereotips de gènere, com els comentats anteriorment, però que 

el paradigma està canviant,actualment ambdós sexes consideren que els adjectius líder, amant 

del perill o fidel que abans estaven molt marcats per els estereotips de gènere, en l’actualitat 

representen per igual al sexe femení i al masculí, és a dir, actualment es poden considerar  

adjectius neutrals. 

A l’igual passa amb l’autoestima i l’actitud davant dels estudis, l’estudi demostra que no hi ha 

diferències significatives entre l’autoestima de noies i nois, encara que ells puntuen una mica 

més alt la part d’autoestima. A l’hora d’enfrontar-se als estudis, només hi ha una diferència 

significativa en els nois respecte de les noies, aquesta diferència radica en que els nois tenen 

més capacitat de superació personal i que accepten que si treballen més i millor poden superar 

les males notes.  

A l’hora de triar estudis, l’alumnat enquestat es decanta majoritàriament per fer estudis de 

Batxillerat per després fer estudis universitaris, també hi ha gent que pensa fer Formació 

Professional però en menor nombre. El que es pot afirmar és que quasi la totalitat de l’alumnat 

vol seguir estudiant després de fer educació secundària obligatòria. 

Dins dels desitjos de l’alumnat per continuar els sues estudis,es pot observar que quasi la 
meitat dels nois vull realitzar uns estudis d’índole tecnològica o científica i les noies pel contrari, 
també amb quasi la meitat del percentatge, estan més interessades en realitzar estudis  de la 
branca d’Humanitats. Amb aquest resultat sembla que no han canviat els desitjos de l’alumnat 
en els últims anys, encara que estem notant una disminució dels estereotips de gènere, encara 
queda molt per fer. 
Les raons d’aquesta tria són molt aclaridores a l’hora de veure amb altres ulls els resultats. 
Com s’ha comentat en l’apartat Teories sobre l’elecció d’estudis segons sexe,  Vroom (1964) 
establia un model d’expectatives/valor a l’elecció d’estudis. Aquestes expectatives i valors són 
molts diferents entre homes i dones i això fa que hi hagi les diferències a l’hora de triar uns 
estudis o altres. Aquest model d’expectatives/valors s’ha comprovat en aquest estudi, per a les 
noies enquestades la principal i primera raó d’escollir uns estudis és ajudar als altres, és a dir,  
aquesta premissa té un valor molt alt en l’escala de valors de les noies, en canvi, els nois no 
tenen aquesta idea d’ajudar als altres entre les tres primeres premisses. 
 
En referència a suport familiar, els pares i les mares són les més suport donen als fills a l’hora 
de triar estudis. Els nois i les noies no es senten pressionats a l’hora de triar estudis pels seus 
pares o mares, ja que saben que poden escollir lliurement els estudis que més els agradi. 
 
Respecte als estudis dels pares i les mares de l’alumnat, destaquen els pares i mares que 
tenen estudis primaris (EGB/ESO) després els estudis de Formació Professional són més 
escollits pels pares, en canvi les mares tenen més estudis universitaris.Com era evident, els 
pares es decanten més per la branca tecnològica però també hi ha gran percentatge de mares 
que es decanten per aquesta branca. És possible que la gran majoria de pares i mares de 
l’alumnat treballi pels voltants on hi ha una gran quantitat d’empreses dedicades a l’àmbit de la 
Tecnologia i per això les mares també es decanten per la branca tecnològica. 
D’altra banda els germans o germanes de l’alumnat enquestat també tenen predilecció per la 
branca tecnològica i com era d’esperar en comparació amb els pares i les mares, els germans i 
germanes aspiren a uns estudis superiors. 
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Per finalitzar, exposar que segons les entrevistes i les enquestes la majoria de noies que tenen 
plantejat fer uns estudis tecnològics tenen algun familiar, normalment el pare o la mare, que ha 
realitzat prèviament estudis d’aquesta índole (encoraugment). També afegir la majoria són filles 
úniques o tenen germans majors (no germanes). Són noies que saben que estaran a un món 
de nois i no tenen por, que han tomat una decisió perquè elles saben que es poden treure una 
carrera o qualsevol estudi de caràcter tecnològic i la seva família, com s’ha vist, sempre els 
donarà suport per continuar. 
 

5. Adquisició dels estereotips de gènere 

  

5.1. Als mitjans de comunicació 

 
Els estereotips de gènere s'adquireixen com qualsevol altre aprenentatge. Per aprendre’ls és 
molt important el contacte amb la societat i amb l’entorn que envolta a l’individu. 
Segons R.Berganza i M. del Hoyo (2006) hi ha dues característiques bàsiques en els 
estereotips: la representació simplificada de la realitat i la resistència al canvi. Les dues 
premisses citades podríem observar-les en la publicitat que envaeix el nostre dia a dia en tots 
els mitjans de comunicació. 
 
Els adolescents passen una mitjana de 20 hores a la setmana veient la televisió (C. Medrano i 
col·laboradors , 2008), entre altres mitjans de comunicació que cada vegada són més usuals 
(smartphones, ordinadors...), és a dir, passen una gran quantitat de temps absorbint estereotips 
de gènere i valors mitjançant la publicitat. 
 
Per exemple, fa poc temps va sortir a la televisió un anunci d’una cadena d’òptiques  amb 
moltes dones quasi nues en un bar i un home entrava a aquest bar amb el slogan publicitari 
“Tingues la increïble sensació d'estrenar totes les vegades que vulguis”. Yolanda Domínguez, 
artista visual i activista, es va queixar dels estereotips de les dones als mitjans de comunicació 
que segons Domínguez, classifiquen a les dones com accessibles i accessòries. 
Un altre exemple als mitjans audiovisuals és d’una multinacional alemanya dedicada al 
bricolatge. Van crear uns cursos, exclusius per a dones, on ensenyaven a utilitzar les 
ferramentes i les màquines-eines, pintar, etc. Però perquè només es van crear cursos per a 
dones? És tots els homes ja saben utilitzar les ferramentes, la serra de vogir, el trepant...?  
 
Aquests exemples són un reflex dels estereotips de gènere i els rolls a la societat. Evidentment, 
les lleis intenten dur a terme la igualtat entre homes i dones, i per això, els articles 18.2 i 4.2 de 
la llei 7/2010, del 31 de març, Llei General de la comunicació Audiovisual, es pronuncien en 
contra d’aquest tipus de publicitat: 
 

 Article 4.2. Estableix que “la comunicació audiovisual mai podrà incitar a l'odi o a la 
discriminació per raó de gènere o qualsevol circumstància personal o social i ha de ser 
respectuosa amb la dignitat humana i els valors constitucionals, amb especial atenció a 
l'eradicació de conductes afavoridores de situacions de desigualtat de les dones“. 
 

 Article 18.1. Estableix que “està prohibida tota comunicació comercial que vulneri la 
dignitat humana o fomenti la discriminació per raó de sexe, raça o origen ètnic, 
nacionalitat, religió o creença, discapacitat, edat o orientació sexual. Igualment està 
prohibida tota publicitat que utilitzi la imatge de la dona amb caràcter vexatori o 
discriminatori”. 

 
Malgrat tots els esforços que s’intenten fer la publicitat sense discriminació per raò de gènere, 
encara queda molt per fer, ja que segons R.Berganza i M.del Hoyo, (2006) un 60% dels 
personatges que estan en la ficció publicitària exerceixen un rol tradicional, concorde a 
l'estereotip marcat. 
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5.2 Als centres escolars 

 
Un altre dels factors clau en els estereotips de gènere, són els centres escolars (Barbera & 
cols,1984). A Espanya, des de la promulgació de la llei Orgànica d'Ordenació General del 
Sistema Educatiu d'Espanya (LOGSE) en 1990, l'educació obligatòria consta de dues etapes:  
l’educació primària i l’ educació secundaria. Tot i això, moltes famílies decideixen portar als 
seus fills o filles a l’etapa preescolar (3,4 i 5 anys)  o inclús al jardí d’infància ( de 0 a 3 anys) 
per incompatibilitat amb la jornada laboral en la majoria dels casos. 
En resum, el sistema educatiu obliga a assistir a un centre escolar durant 10 anys a qualsevol 
persona sense discriminació, i actualment un adolescent que cursa educació secundària 
obligatòria assisteix a classe 6 hores diàries, de Setembre fins a Juny. Aquesta quantitat de 
temps serveix per formar el ciutadans i ciutadanes del futur. 
 
Els centres escolars han de ser una institució de referència a l’hora de diluir els estereotips de 
gènere i afavorir la igualtat entre homes i dones. Però realment és així o pel contrari s’afavoreix 
a l’aprenentatge dels estereotips de gènere i els rolls als centres escolars? 
 
Segons Willians & col·laboradors (1975) hi ha sis passos a l’hora d’aprendre els estereotips i 
els rols de gènere, aquests passos són: 
 

1. Aprendre a identificar sexe de les persones 
2. Aprendre a identificar el sexe propi de la persona 
3. Identitat de rol de gènere 
4. Aprenentatge de conductes i característiques dels adults 
5. Aprendre quins jocs o activitats estan lligats a cada sexe 
6. Adquisició de les creences sobre quines característiques de la personalitat diferencien 

homes de dones. 
 
Si s’analitzen els sis passos, es pot veure que  als centres escolar es fomenta i realitza 
l’aprenentatge dels sis passos començant des de molt petits.Com es pot veure a la figura 14, 
amb tres anys ja s’aprèn a diferenciar el sexe de les persones i a identificar el nostre propi  
(passos 1 i 2). 

 
 

Font:www.conmishijos.com 

Figura 14.Fitxa per a la diferenciació de sexes. 
 
Per indagar més en aquest tema, s’ha preguntat a una professora d’educació infantil sobre el 
tractament de la diferenciació de sexes a l’etapa de 3 anys. Per explicar les diferencien els 
sexes, s’utilitza exclusivament el penis i la vulva; els nens tenen penis i les nenes vulva. És a 
dir, no es pot dir a la classe de 3 anys, que les dones tenen el cabell llarg o vestit i els homes, 
pell curt i pantalons perquè es crearien rols de gènere. 
 
Però els nens i les nenes de 3 anys aprenen a diferenciar els sexes sense veure a les persones 
el penis o la vulva. Llavors, els nens i les nenes sí que adquireixen els rols de gènere. 
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L’aprenentatge es realitza mitjançant mecanismes ocults,que si no analitzes atentament un 
comportament o una imatge no t’adones .Un exemple sobre això és la figura 14, a la fitxa es 
dóna a veure que les nenes tenen el cabell llarg ( coletes en aquest cas) i els nens el cabell 
curt.  
 
Com s’ha vist des de els 3 anys s’estan rebent “inputs” sobre com han de ser les dones i els 
homes. En referència al tema dels estudis i carreres laborals que s’ha tractat a aquest estudi, 
també es comença a incorporar els rols de gènere de les professions des de una edat molt 
primerenca, com es veu a la figura 15, el bomber, el cuiner, veterinari, el mèdic i el farmacèutic 
són homes i la dependenta d’una tenda, la modista i la mestra són dones (tenen el cabell llarg i 
porten falda/vestit a les imatges). És a dir, se està realitzat els passos 3 i 5 de Willians & 
col·laboradors (1975), ja que s’identifica que les activitats laborals de les dones són unes i les 
dels homes altres.  

 
Font: www.pekenet.com 

Figura 15. Fitxes per l’aprenentatge de les professions a educació infantil 
 

Els pas 4, Aprenentatge de conductes i característiques dels adults, normalment es 
desenvolupa a la família però el professorat també pot incidir (moltes vegades 
involuntàriament)  amb la seva actitud i comportament en les aules. Frases com “digues-li a la 
teva mama que et renti la camisa” són escoltades per l’alumnat i processades automàticament, 
donant a entendre que les dones són les que han de rentar. Finalment l’últim pas, el pas 6, es 
desenvolupa quan ja tenim tot l’altre clar, per posar un exemple podem dir que un home ha de 
ser bomber perquè té unes atribucions com són valentia i força, i que socialment no està 
permet a les dones posseir aquestes característiques. 
 
Ja ha quedat clar que als centres escolar d’educació infantil es comencen a aprendre els 
estereotips i rols de gènere, i especialment els transmeten els llibres de text i el material 
didàctic. Si parlem ara de l’etapa secundària, que és en la qual estem desenvolupant el nostre 
estudi, A.López-Navajas (2012) va realitzar un estudi analitzant els llibres de text de tots els 
nivells de l'educació secundària obligatòria i totes les matèries. Les conclusions de López-
Navajas ens mostren que només per còmput general només hi ha 12,8% de presència 
femenina en els llibres de text i que a més, aquesta presència es veu disminuïda al llarg de 
l'etapa secundària, és a dir, les referències femenines en 4t d’ESO són encara més baixes. Per 
això s'ha volgut examinar a grosso modo un llibre de 4t d'ESO de Tecnologia de l'editorial 
Oxford i comprovar del que López-Navajas va ser testimoni.  
Per començar analitzarem la presència femenina al llibre citat. 
Només hi ha quatre imatges de dones al llibre i l’activitat que realitzen majoritàriament és parlar 
per telèfon, estar amb l’ordinador, regar les plantes o la de la figura 16. 

http://www.pekenet.com/
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Font:Llibre de text Oxford 4t d’ESO Tecnologies 

Figura 16.Il·lustració d’una dona al llibre de Tecnologia 

 
Casualment, trobem a una dona al costat d’una planxa, en aquest moment es produeix una 
associació immediata dels rolls que ens han ensenyat. D’altra banda a la figura 17 i 18 trobem 
a dos homes. El de la figura 17 treballa amb una màquina termoencolada i la figura 18 és un 
home que treballa a la construcció, sembla que és el enginyer o el arquitecte que està revisant 
l’obra. 
 

Font:Llibre de text Oxford 4t d’ESO Tecnologies 
Figures 17 (esquerra) i 18 (dreta). Exemples d’homes al llibre de Tecnologia 

 

 
 
La segona part de l’anàlisi del llibre de text és el llenguatge. El llenguatge escrit té la possibilitat 
d’ocultar una part de la societat, ja que normalment s’escriu als llibres de text des d’una visió 
androcèntrica, o sigui, des de la perspectiva masculina i d’aquesta manera es fa una exclusió 
de les dones en molts àmbits. Al mateix llibre de text es podem observar els següents 
exemples de llenguatge sexista: 
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Font:Llibre de text Oxford 4t d’ESO Tecnologies 
Figura 19 Exemple llenguatge sexista I 

 
 
En aquest paràgraf que es mostra a la figura 19 es pot observar que el dissenyador,el 
projectista,l’enginyer són sempre homes, ja que el text no dóna la possibilitat de pensar en altra 
situació. Podria ser un comportament aïllat al llibre però a la figura 20 es pot veure quina és la 
definició d’enginyeria per a l’editorial Oxford. 
 
 

 
Font:Llibre de text Oxford 4t d’ESO Tecnologies 

Figura 20 Exemple llenguatge sexista II 
 
 
A la definició d’enginyeria (Fig 20) posa textualment “amb el terme enginyeria també es designa 
l’activitat professional de l’enginyer” . 
El terme “enginyer” és una visió androcèntrica de la professió de l’enginyeria, ja que 
evidentment hi ha homes i dones que realitzen aquesta professió però s’està ocultant a 
l’alumnat que les dones també poden realitzar aquesta feina. En aquest cas, s’està utilitzant el 
masculí genèric i s’ha de diferenciar i no caure en la confusió entre substantius epicens i els 
masculins genèrics. Els primers, són els que efectivament fan referència als dos sexes 
(formiga, llebre, tauró...) a diferència dels segons, que fan invisibles a les dones i creen 
confusió. 
 
Com s’ha vist al llarg del llibre de text analitzat, la presència de dones al llibre de text de 4t 
d’ESO és mínima i el llenguatge utilitzat fa una exclusió directa a l’hora de triar professions 
relacionades amb la branca tecnològica especialment. Al abastar tota l’etapa d’educació als 
centres escolars, es pot observar que sempre hi ha una tendència a utilitzar el masculí genèric i 
a diferenciar les professions per a homes i per a dones. Sembla comprensiu que després de 10 
anys o més als centres escolars dient a les noies que determinades professions són quasi 
exclusivament masculines, en finalitzar l’etapa secundària no trien estudis d’aquesta índole. 
Però amb aquests mecanismes ocults, no s’està posant de manifest la igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones. Per aquesta raó, s’ha proposat per a qualsevol persona interessada en 
mitigar i pal·liar els rolls i estereotips de gènere en relació als centres escolars, una guia per 
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utilitzar correctament el llenguatge escrit, el llenguatge oral i les imatges que ens podem trobar 
en un llibre de text,uns apunts, una presentació de diapositives etc. 
 
 

6. Guia per evitar el sexisme a les aules 
 
Com s'ha comprovat hi ha una escassa proporció de dones en els llibres de textos. Això 
provoca manques en el sistema d'ensenyament, ja que en estar basat en l’androcentrisme, 
intenta ocultar de tots els àmbits, (posant especial recalcament en Tecnologia i Ciències) els 
avanços que les dones van fer al llarg de la història, com és el cas de Hipátia de Alejandria, 
Ada Loveplace, Hedy Lamarr, Marie Curie entre moltes altres. També cal tenir en compte el 
llenguatge utilitzat als llibres de text, ja que en designar a les professions exclusivament en 
masculí deixem de costat a les dones en determinades professions, les fem invisibles (R. 
Peñalver,2003). Per intentar millorar aquest problema s'ha elaborat una guia que podria ser 
utilitzada per promoure la igualtat i eliminar el sexisme als centres escolars. 
 

1. Llenguatge escrit 
 

 Utilització de les formes genèriques.  
 

 Els alumnes de 4t d'ESO han guanyat un premi de Tecnologia 
 

 L'alumnat de 4t d'ESO ha guanyat un premi de Tecnologia. (forma correcta) 
 

 Utilització de les dobles formes, el verb es manté en singular. 
 

 Aquests programes serveixen d'enllaç entre el dissenyador, l'enginyer que 
comprova el projecte, i l'encarregat de la fabricació final. (Llibre 4t ESO 
Tecnologia) 

 
 Aquests programes serveixen d'enllaç entre el dissenyador o la dissenyadora, 

l'enginyer o l'enginyera que comprova el projecte i la persona encarregada de 
la fabricació final. (forma correcta) 

  

 Vigilar els estereotips de gènere en activitats o professions 
 

 Segons el que has vist, quines qualitats ha de tenir un enginyer?(Llibre 4t ESO 
Tecnologia) 
 

 Segons el que has vist, quines qualitats ha de tenir un enginyer o una 
enginyera? 

 

 Potenciar el coneixement de figures femenines en tots els àmbits. 
 
Marie Curie (física i química), Hipàtia (matemàtiques), Hedy Lamarr (Tecnologia) 
Ada Loveplace (Informàtica) Rosalía de Castro i Marie Sally (Literatura) etc 

 
2. Llenguatge oral 

 

 Evitar en la comunicació amb l'alumnat, paraules o expressions que incloguin 
estereotips de gènere i no facilitin la igualtat entre tots dos. 
 

 “Necessito dos nois forts que m'ajudin amb això” 
 

 “Necessito algunes persones que m’ajudin amb això” 
 

 Intentar crear la màxima heterogeneïtat a l'aula, en els grups que es realitzin per fer 
treballs i donar exemple amb el nostre comportament. 
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 Animar a l'alumnat a continuar els estudis cap a la branca del coneixement que els 
agradi sense importar el seu sexe, i impulsar que els rols de gènere s'evitin en la 
mesura del possible. 

 
3. Imatges/Il·lustracions 

 

 Promoure la igualtat tant de quantitat com d'importància en les imatges que es mostren 
a l'alumnat. 

 

 No deixar de costat a les dones en determinades professions, impulsar les imatges en 
les quals es vegin dones en àmbits anomenats “masculins”: enginyeries, obres, 
logística…així com potenciar les imatges d'homes en àmbits anomenats “femenins”: 
educació infantil, labors de la llar… 

 
 
 

7.Conclusions 

 

Al panorama del nostre país trobem des de fan molts anys un percentatge molt baix de dones a 
les universitats en la branca d’enginyeria i arquitectura. 
 
El resultat de l’enquesta a l’alumnat  de 3r d’ESO d’un centre públic, mostra que els desitjos de 
les noies d’aquest curs escolar tampoc són els estudis d’índole tecnològica, ja que es decanten 
més per estudis d’humanitats i ciències de la salut.Com està ocorrent a les universitats, són els 
nois enquestats els que majoritàriament es decanten per aquest tipus d’ensenyament. 
 
A aquest estudi s’ha intentat esbrinar quines són les raons d’aquest distanciament entre noies i 
tecnologia a l’etapa secundària. 
 
Primerament, s’ha fet una anàlisi dels estereotips de gènere a les aules. L’alumnat amb les 
seves respostes ha deixat clar que  avui dia encara existeixen estereotips de gènere. Les noies 
han considerat que els adjectius que s’apropen a la seva perspectiva són femenina i sensible, i 
els nois han considerat que els adjectius feliç,masculí i toma de decisions són els que 
representen la perspectiva masculina. 
Comparant aquests resultats amb els d’estudis anteriors (M.López,1995) (Echevarria&cols, 
1992) es pot afirmar que els estereotips encara estan presents a la societat però s’estan diluint 
al llarg dels anys, ja que adjectius com líder, capaç, imaginatiu que abans estaven a la 
perspectiva masculina, són considerats ara tant masculins com femenins, és a dir, són 
adjectius 
neutres.   
 
Un altre punt que es va analitzar va ser l’autoestima i l’actitud en relació amb els estudis. En 
aquest apartat no s’ha trobat diferències  prou significatives encara que pareix que els nois 
creuen més en si mateixos, tenen més capacitat de superació i se senten més capaços de 
superar-se i treballar millor per treure millors resultats acadèmics. 
 
El següent punt examinat va ser la raó del desig per uns estudis o per altres.Com s’ha 
comentat anteriorment, a l’institut les noies majoritàriament es decanten pel camí cap a la 
universitat passant per batxillerat de la branca d’humanitats i els nois majoritàriament també 
trien el camí de batxillerat per fer estudis universitaris, però de l branca tecnològica- científica. 
Continuant amb les raons d’aquest desig d’estudis, la principal raó per als nois va ser la facilitat 
personal per als estudis,és a dir, els nois faran uns estudis que s’adapten a ells i que els 
agradin. D’altra banda, les noies triaran uns estudis amb la principal raó d’ajudar als altres. 
Aquesta diferència és clau a l’hora d’entendre la poca quantitat de noies a carreres 
tecnològiques, ja que les seves expectatives-valors (Vroom,1964) no són iguals a les dels nois, 
i elles pensen que les carreres d’índole tecnològica no serveixen per satisfer el seu desig 
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d’ajudar als altres. Potser seria necessari un canvi de perspectiva i d’enfocament dels estudis 
tecnològics si volen atraure a les noies, aquest canvi hauria de centrar-se a crear projectes 
d’enginyeria social per animar a les noies a triar aquesta branca. 
 
L’últim apartat a tractar de l’enquesta va ser el suport familiar. És evident que els pares i mares 
són els que més van a donar suport als seus fills i filles a l’hora de triar els estudis que desitgen 
però s’ha comprovat quasi majoritàriament que les noies amb un perfil més tecnològic tenen al 
seu voltant familiar una atmosfera tecnològica. Aquest resultat s’ha contrastat amb entrevistes 
a alumnes de 1r de batxillerat de la branca tecnològica i ex-alumnes del centre que havien fet 
estudis d’enginyeria. El resultat és que moltes de les noies tenen un pare o mare que han 
estudiat o treballat en l’àmbit de la tecnologia o eren filles úniques i se sentien amb coratge i el 
suport necessari per fer aquest tipus d’estudis.  
 
En vista dels resultats, s’ha indagat el perquè dels estereotips i rols de gènere i la seva 
adquisició. S’han trobat dos punts claus:els mitjans de comunicació i el context escolar. 
 
Aquest estereotips i rols de gènere els trobem als mitjans de comunicació, especialment a la 
publicitat. La publicitat ensenya com ha de ser i com ha d’actuar una dona i un home, és a dir, 
el 60% dels personatges a la ficció publicitària segueixen un rol tradicional (R.Berganza i M. del 
Hoyo, 2006) i tant els infants com els joves passen molt de temps absorbint aquest 
aprenentatge que dóna la publicitat. 
 
Un altre lloc que on infants i joves passen molt de temps és als centres escolars. Hi ha gent 
que podria pensar que als centres escolars no es transmeten aquests estereotips  i rols de 
gènere, però estarien equivocats. D’ençà que amb 3 anys els nens i nenes identifiquen el seu 
sexe i es posicionen en un dels dos sexes, comença l’adquisició de rols i estereotips de gènere. 
A les fitxes de l’alumnat de 3 anys es pot observar que les nenes porten el cabell llarg i que el 
bomber és un home. A partir d’aquest moment comencen a activar-se uns mecanismes ocults 
per  formar a l’alumnat en els rols i estereotips de la societat. 
A l’assignatura de Tecnologia també passa, A.López-Navajas (2012) va comprovar que als 
llibres de text de Tecnologia la presència femenina baixava en l’augmentar el nivell i en global 
als quatres cursos d’ESO només hi havia 12,8% d’aquesta presència femenina. Aquest estudi 
ha volgut comprovar de primera mà aquests fets i s’ha examinat un llibre de Tecnologia de 4t 
d’ESO. 
El resultat va ser concloent: poca presència femenina,són els homes els que apareixen fent el 
treball d’enginyer o arquitecte i el llenguatge utilitzat al llibre de text és clarament androcèntric, 
a més amb el masculí general oculta a les dones i crea una falsa visió de les professions. 
 
Finalment i per intentar resoldre aquests problemes  i afavorir la igualtat entre homes i dones 
de cara a l’aula, s’ha creat una guia amb tres punts bàsic:llenguatge escrit, llenguatge oral i les 
imatges. Tot el professorat i les persones que treballen per als centres escolars, com podrien 
ser les editorials, deurien tenir molt present aquests punts i posar-los en pràctica per 
aconseguir una igualtat efectiva i evitar els rols i estereotips de gènere per millorar la nostra 
societat. 
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