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Anàlisi dels estereotips i la definició de la professió d’enginyeria

Annex I
En aquest primer annex de la memòria s’inclouen les cartes que varen ser creades amb els
companys Lara Trujillo, Joan Marc Mas i l’Ester Martínez per ser enviades als diferents
destinataris juntament amb les enquestes que havien de contestar.

Carta centres educatius mSchools
Benvolguts i benvolgudes,
Som la Lara Trujillo, en Joan Marc Mas, l’Ester Martínez i la Miriam Rioja, i estem realitzant un
estudi de recerca sobre la tecnologia i el gènere, per tal de construir evidències que puguin
informar futures polítiques educatives en alguns dels aspectes essencials que defineixen la
diferent tria d’estudis i futures professions de nois i noies en l’àmbit tecnològic.
Aquest projecte, dirigit per la Roser Cussó de l’àrea TAC del Departament d’Ensenyament i
professora associada de l’UPC, forma part dels Treballs finals del Màster de formació de
professorat de secundària en l’especialitat de tecnologia de l’UPC.
Per poder realitzar el treball ens cal obtenir dades d’una mostra representativa de centres de
tota Catalunya. Realitzat el procés de tria aleatòria, el vostre centre ha estat seleccionat per a
formar part d’aquest estudi. Som conscients que tenen sovint una sobrecàrrega de demandes
d’aquest tipus però ens hem permès la llibertat d’adreçar-nos a vostès creient que els resultats
d’aquest estudi també poden ser útils pel vostre centre. Una vegada recollides les dades i
finalitzat l’estudi rebran els resultats i les conclusions.
Us preguem així que contesteu aquests dos qüestionaris en línia abans del 5 de maig:


Qüestionari pel centre: recollida de dades estadístiques del centre:
https://goo.gl/forms/FHhfKUTKhN5GvHPt2



Qüestionari pels alumnes de 3r i 4r de l’ESO, d’una durada d’uns 15 minuts, a fer en
una sessió de classe o en una tutoria.
https://goo.gl/forms/e63By39tq5pqYhI02

Totes les dades d’identificació es mantindran en l’anonimat.
Quedem a la seva disposició per atendre qualsevol qüestió, o per si volen conèixer amb més
profunditat el contingut del projecte.
Moltes gràcies per la seva atenció i disponibilitat.
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Carta centres educatius no mSchools
Benvolguts i benvolgudes,
Som la Lara Trujillo, en Joan Marc Mas, l’Ester Martínez i la Miriam Rioja, i estem realitzant un
estudi de recerca sobre la tecnologia i el gènere, per tal de construir evidències que puguin
informar futures polítiques educatives en alguns dels aspectes essencials que defineixen la
diferent tria d’estudis i futures professions de nois i noies en l’àmbit tecnològic.
Aquest projecte, dirigit per la Roser Cussó de l’àrea TAC del Departament d’Ensenyament i
professora associada de l’UPC, forma part dels Treballs finals del Màster de formació de
professorat de secundària en l’especialitat de tecnologia de l’UPC.
Per poder realitzar el treball ens cal obtenir dades d’una mostra representativa de centres de
tota Catalunya. Realitzat el procés de tria aleatòria, el vostre centre ha estat seleccionat per a
formar part d’aquest estudi. Som conscients que tenen sovint una sobrecàrrega de demandes
d’aquest tipus però ens hem permès la llibertat d’adreçar-nos a vostès creient que els resultats
d’aquest estudi també poden ser útils pel vostre centre. Una vegada recollides les dades i
finalitzat l’estudi rebran els resultats i les conclusions.
Us preguem així que contesteu aquests dos qüestionaris en línia abans del 5 de maig:


Qüestionari pel centre: recollida de dades estadístiques del centre.
https://goo.gl/forms/FHhfKUTKhN5GvHPt2



Qüestionari pels alumnes de 3r i 4r de l’ESO, d’una durada d’uns 15 minuts, a fer en
una sessió de classe o en una tutoria.
https://goo.gl/forms/xEFgeicvifktdDBl2

Totes les dades d’identificació es mantindran en l’anonimat.
Quedem a la seva disposició per atendre qualsevol qüestió, o per si volen conèixer amb més
profunditat el contingut del projecte.
Moltes gràcies per la seva atenció i disponibilitat.
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Carta centres FaPaC
Benvolguts,
Som la Lara Trujillo, en Joan Marc Mas, l’Ester Martínez i la Miriam Rioja, estudiants dels
Màster en formació del professorat d’ESO, batxillerat i cicles formatius en l’especialitat de
Tecnologia (UPC).
Com a treball de final de màster estem duent a terme una recerca sobre els estudis tecnològics
i les noies per tal de construir evidències que puguin informar futures polítiques educatives,
acompanyats en tot aquest procés per la nostra tutora, Roser Cussó, professora associada de
l’UPC i tècnica docent de l’àrea TAC del Departament d’Ensenyament.
Dins d’aquesta recerca, s’ha plantejat com a un dels objectius l’anàlisi de les opinions de les
famílies al voltant de les vocacions tecnològiques dels seus fills i filles. Per a això cal obtenir
una mostra representativa de famílies d’alumnes de Catalunya per tal d’administrar una breu
enquesta online de no més de 10 minuts de durada. Les dades d’identificació es mantindran en
l’anonimat.
Som conscients que les famílies tenen sovint una sobrecàrrega de demandes d’aquests tipus
però ens hem permès la llibertat d’adreçar-nos a vostès creient que les dades recollides en
aquest estudi també poden ser útils per a la seva associació. És per això que els preguem que
facin difusió entre els seus associats, si ho creuen convenient, d’aquesta enquesta.
En cas d’acceptar, aquest és el link on les famílies hauran de respondre abans del 8 de maig:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScznxvCQQI_yiemVkyr8DYnszWfhXjrHs6mUPI94n
839ntYMg/viewform
Quedem a la seva disposició per atendre qualsevol qüestió o si volen conèixer amb més
profunditat el contingut del projecte.
Moltes gràcies per la seva atenció i disponibilitat.
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Annex II
En aquest segon annex de la memòria s’inclouen les qüestions plantejades en els links que
s’adjuntaven en les cartes enviades als diferents centres educatius i a la FaPaC.

Enquesta alumnes centres educatius mSchools
1) Província on estudies
□ Barcelona
□ Tarragona
□ Lleida
□ Girona
2) Centre on estudies
Llistat d’instituts segons la província d’on estudia l’enquestat.
3) Indica’ns la teva data de naixement
4) Indica quants germans més grans que tu tens
□ 0
□ 1
□ 2
□ 3
□ 4 o més
5) Indica la primera lletra del teu cognom
Llistat de lletres de l’abecedari.
6) Quin és el teu gènere?
□ Sóc una noia
□ Sóc un noi
□ No em sento identificat/da
7) Quin curs fas?
□ 3r d’ESO
□ 4rt d’ESO
Qüestions per alumnes de 3r d’ESO
8) Digues si estàs d’acord o no amb les següents afirmacions:
Gens
d’acord
Les matemàtiques han estat la pitjor assignatura
Trobo les matemàtiques difícils
Trec bones notes a matemàtiques
Sóc bo/na en matemàtiques
Sé que ho puc fer bé les assignatures de tecnologia
Trec bones notes a tecnologia
Em sento segur de mi mateix quan faig tecnologia
Sóc bo/na en tecnologia
M’agrada imaginar-me creant nous productes
Si aprengués enginyeria, llavors podria millorar les
coses que fem servir diàriament
Sóc bona construint i reparant coses
M’interessa com funcionen les coses per dintre
Tinc curiositat per saber com funciona l’electrònica
Saber-ne de mates i tecno em permetrà inventar
coses útils
M'interessa molt la programació i la robòtica
Dissenyar productes o estructures serà important per
a la meva vida laboral
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M’agradaria fer servir la creativitat i la innovació en la
meva vida laboral
9) Has tingut professor o professora de tecnologia a l’ESO?
Professor
Professora
1r d’ESO
2n d’ESO
3r d’ESO
10) Sobre el programa mSchools…
Sí

No

Coneixes les activitats que es fan a 4rt d’ESO
Creus que són necessàries i útils per a la vida quotidiana?
Creus que podrien ser útils per a la teva futura professió?
Creus que triaràs aquestes optatives pel curs vinent?

Qüestions per alumnes de 4rt d’ESO
11) Digues si estàs d’acord o no amb les següents afirmacions:
Gens
d’acord
Les matemàtiques han estat la pitjor assignatura
Trobo les matemàtiques difícils
Trec bones notes a matemàtiques
Sóc bo/na en matemàtiques
Sé que ho puc fer bé les assignatures de tecnologia
Trec bones notes a tecnologia
Em sento segur de mi mateix quan faig tecnologia
Sóc bo/na en tecnologia
M’agrada imaginar-me creant nous productes
Si aprengués enginyeria, llavors podria millorar les
coses que fem servir diàriament
Sóc bona construint i reparant coses
M’interessa com funcionen les coses per dintre
Tinc curiositat per saber com funciona l’electrònica
Saber-ne de mates i tecno em permetrà inventar
coses útils
M'interessa molt la programació i la robòtica
Dissenyar productes o estructures serà important per
a la meva vida laboral
M’agradaria fer servir la creativitat i la innovació en la
meva vida laboral

Poc
d’acord

D’acord

Molt
d’acord

12) Has tingut professor o professora de tecnologia a l’ESO?
Professor
Professora
1r d’ESO
2n d’ESO
3r d’ESO
4rt d’ESO
13) Fas l’optativa de programació i/o robòtica?
□ Sí
□ No
14) Si has contestat que sí, les vas triar perquè creus que són necessàries i útils per a la
vida quotidiana?
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

□ Sí
□ No
□ No ho sé
Creus que podrien ser útils per a la teva futura professió?
□ Sí
□ No
□ No ho sé
Has participat en algun concurs o certamen sobre programació i/o robòtica?
□ Sí
□ No
Quan acabis l’ESO...
□ Faràs un cicle formatiu
□ Faràs batxillerat
□ Treballaràs
□ Encara no sé què faré
Si continues estudiant, triaràs estudis tecnològics? Com una enginyeria
□ Sí
□ No
□ Encara no ho sé
A qui tindràs en compte en el moment de decidir sobre els teus estudis? (es pot
escollir més d’una opció)
□ Pare
□ Mare
□ Germans
□ Professors
□ Amics
□ Antics alumnes
□ Altres
Quins dels següents factors tindràs en compte per escollir els teus estudis? (es pot
escollir més d’una opció)
□ Vocació
□ Sortides professionals
□ Nivell de dificultat
□ Tradició familiar
□ Amistats
□ Salari
□ Prestigi social
□ Altres

Qüestions a per tots els alumnes
21) Saps què és una enginyeria?
□ Sí
□ No
22) Digues si estàs d’acord o no amb les següents qüestions:
Sí
Consideraria escollir una carrera que faci servir la tecnologia
Espero fer servir el què he aprés de tecno quan marxi de
l'institut
Saber tecnologia m'ajudarà a guanyar-me la vida
Necessitaré la tecnologia per a la meva feina futura
La tecnologia serà important per a la meva vida professional
Estic convençut que podria fer una bona feina amb les
tecnologies avançades
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Creus que tenint estudis d’enginyeria en el futur et seria més
fàcil trobar feina?
Creus que els enginyers tenen prestigi i reconeixement
social?
Creus que els ingressos econòmics dels enginyers són alts?
Creus que la tasca d’un enginyer és molt individual?
23) Classifica aquestes professions, segons la teva opinió:
Professió Professió
d’homes de dones
Enginyeria aeronàutica
Tècnic de laboratori
Analista financer
Comptable
Programació informàtica
Disseny de jocs informàtics
Enginyeria industrial
Cap d’obra de la construcció
Infermeria
Dret/advocacia
Mestres d’educació primària
Periodisme
Personal de neteja
Mecànica de cotxes i motos
Direcció d’un banc
Electricista
Arquitectura
Disseny d’interiors
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Enquesta alumnes centres educatius no mSchools
1) Província on estudies
□ Barcelona
□ Tarragona
□ Lleida
□ Girona
2) Centre on estudies
Llistat d’instituts segons la província d’on estudia l’enquestat.
3) Indica’ns la teva data de naixement
4) Indica quants germans més grans que tu tens
□ 0
□ 1
□ 2
□ 3
□ 4 o més
5) Indica la primera lletra del teu cognom
Llistat de lletres de l’abecedari.
6) Quin és el teu gènere?
□ Sóc una noia
□ Sóc un noi
□ No em sento identificat/da
7) Quin curs fas?
□ 3r d’ESO
□ 4rt d’ESO
8) Digues si estàs d’acord o no amb les següents afirmacions:
Gens
d’acord
Les matemàtiques han estat la pitjor assignatura
Trobo les matemàtiques difícils
Trec bones notes a matemàtiques
Sóc bo/na en matemàtiques
Sé que ho puc fer bé les assignatures de tecnologia
Trec bones notes a tecnologia
Em sento segur de mi mateix quan faig tecnologia
Sóc bo/na en tecnologia
M’agrada imaginar-me creant nous productes
Si aprengués enginyeria, llavors podria millorar les
coses que fem servir diàriament
Sóc bona construint i reparant coses
M’interessa com funcionen les coses per dintre
Tinc curiositat per saber com funciona l’electrònica
Saber-ne de mates i tecno em permetrà inventar
coses útils
M'interessa molt la programació i la robòtica
Dissenyar productes o estructures serà important per
a la meva vida laboral
M’agradaria fer servir la creativitat i la innovació en la
meva vida laboral
9) Has tingut professor o professora de tecnologia a l’ESO?
Professor
Professora
1r d’ESO
2n d’ESO
3r d’ESO
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4rt d’ESO

10) Contesta aquestes preguntes:
Sí

No

Al teu centre, es fan activitats de programació i/o robòtica?
T'agradaria fer activitats de programació i/o robòtica?
Creus que són necessàries i útils per a la vida quotidiana?
Creus que podrien ser útils per a la teva futura professió?
Has participat en algun concurs o certamen sobre programació i/o
robòtica?
11) Quan acabis l’ESO...
□ Faràs un cicle formatiu
□ Faràs batxillerat
□ Treballaràs
□ Encara no sé què faré
12) Si continues estudiant, triaràs estudis tecnològics? Com una enginyeria
□ Sí
□ No
□ Encara no ho sé
13) A qui tindràs en compte en el moment de decidir sobre els teus estudis? (es pot
escollir més d’una opció)
□ Pare
□ Mare
□ Germans
□ Professors
□ Amics
□ Antics alumnes
□ Altres
14) Quins dels següents factors tindràs en compte per escollir els teus estudis? (es pot
escollir més d’una opció)
□ Vocació
□ Sortides professionals
□ Nivell de dificultat
□ Tradició familiar
□ Amistats
□ Salari
□ Prestigi social
□ Altres
15) Saps què és una enginyeria?
□ Sí
□ No
16) Digues si estàs d’acord o no amb les següents qüestions:
No
Sí
No
ho sé
Consideraria escollir una carrera que faci servir la tecnologia
Espero fer servir el què he aprés de tecno quan marxi de
l'institut
Saber tecnologia m'ajudarà a guanyar-me la vida
Necessitaré la tecnologia per a la meva feina futura
La tecnologia serà important per a la meva vida professional
Estic convençut que podria fer una bona feina amb les
tecnologies avançades
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Creus que tenint estudis d’enginyeria en el futur et seria més
fàcil trobar feina?
Creus que els enginyers tenen prestigi i reconeixement
social?
Creus que els ingressos econòmics dels enginyers són alts?
Creus que la tasca d’un enginyer és molt individual?
17) Classifica aquestes professions, segons la teva opinió:
Professió Professió
d’homes de dones
Enginyeria aeronàutica
Tècnic de laboratori
Analista financer
Comptable
Programació informàtica
Disseny de jocs informàtics
Enginyeria industrial
Cap d’obra de la construcció
Infermeria
Dret/advocacia
Mestres d’educació primària
Periodisme
Personal de neteja
Mecànica de cotxes i motos
Direcció d’un banc
Electricista
Arquitectura
Disseny d’interiors
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Enquesta sobre el centre d’estudis
1) Localització
□ Barcelona
□ Tarragona
□ Lleida
□ Girona
2) Nom del centre i municipi
3) Nombre total de docents
4) Dels quals són dones
5) Nombre de professors de tecnologia i informàtica
6) Dels quals són dones
7) Nombre total d’alumnes de 3r d’ESO
8) Dels quals són noies
9) Nombre total d’alumnes de 4rt d’ESO
10) Dels quals són noies
11) Nombre total d’alumnes de 4rt d’ESO a les optatives de tecnologia i/ informàtica
12) Dels quals són noies
13) Feu batxillerat al centre?
□ Sí
□ No
Qüestions per als centres que imparteixen batxillerat
14) Als estudis de batxillerat...
A 1r de
batxillerat

A 2n de
batxillerat

No l’oferim

Oferim tecnologia industrial
Oferim informàtica
Nombre total d’alumnes de 1r de batxillerat cursant Tecnologia Industrial I
Dels quals són noies
Nombre total d’alumnes de 2n de batxillerat cursant Tecnologia Industrial II
Dels quals són noies
Indiqueu quantes noies han realitzat la preinscripció universitària a graus
tecnològics (enginyeries, arquitectura...)
20) Indiqueu quines tecnologies utilitzeu i amb quina freqüència:
A totes les
A la majoria
A algunes
Ús
No en fem
assignatures d’assignatures assignatures testimonial
ús
Tauletes i/o ordinadors
personals
Dispositius mòbils
Activitats amb robòtica
Treball amb impressores
3D
Ús d’espais virtuals
Ús de plataforma
d’aprenentatge
Correu electrònic
d’alumnes
Aula d’informàtica
Altres
15)
16)
17)
18)
19)

21) Indiqueu a quin curs
vocacional/professional:
□ A 3r d’ESO
□ A 4rt d’ESO
□ A 1r de batxillerat

o

cursos

es
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□ A 2n de batxillerat
22) L’orientació que es duu a terme és:
□ Acadèmica per indicar quines assignatures/itineraris cal triar en funció d'estudis
posteriors
□ Professional, treballant les característiques de les diferents professions i els estudis
relacionats
□ Vocacional, treballant les capacitats i projeccions personals dels alumnes
□ Xerrades amb professorat centres d'estudis superiors
□ Xerrades amb antics alumnes
□ Visites a centres d'estudis superiors
23) Apliqueu alguna mesura per fomentar la vocació tecnològica en les noies?
□ Sí
□ No
24) Si apliqueu algunes mesures, expliqueu-les breument
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Enquesta per les famílies
1) Persona que contesta el qüestionari:
□ Pare/Tutor
□ Mare/Tutora
□ Conjuntament
2) La seva professió està relacionada amb l’enginyeria?
□ Sí, la de l’home
□ Sí, la de la dona
□ Sí, la d’ambdós familiars
□ No
3) A quin nivell educatiu es troben els seus fills?
□ Primària
□ 1r d’ESO
□ 2n d’ESO
□ 3r d’ESO
□ 4rt d’ESO
□ Batxillerat
□ Cicle formatiu
□ Universitat
4) Coneix l’existència de la matèria de tecnologia a l’ESO?

Gens

1
□

2
□

3
□

4
□

Molt

5) Podria indicar algun dels seus continguts
6) Quins motius creu que són mes importants per la tria dels estudis universitaris?
□ Vocació
□ Nivell de dificultat
□ Tradició familiar
□ Sortides professionals
□ Prestigi
□ Amistats
□ Salari
□ Altres
7) Quina creu que serà la demanda laboral d’enginyers i enginyeres en el futur pròxim?

Gens

1
□

2
□

3
□

4
□

Molt

8) Pensa que els professionals de l’enginyeria haurien de fer sessions divulgatives a
l’institut per explicar què van estudiar i què fan a la seva professió per tal de
fomentar les vocacions tecnològiques?
□ Sí
□ No
□ Indiferent
9) Creu que seria convenient que les enginyeres fessin sessions divulgatives als
instituts explicant què van estudiar i que fan al seu dia a dia per tal de fomentar les
vocacions tecnològiques en les noies?
□ Sí
□ No
□ Indiferent
10) Li agradaria que el seu fill/a estudies una enginyeria?
□ Sí
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□ No
□ Indiferent
11) Classifica aquestes professions, segons la teva opinió:
Professió Professió
d’homes de dones
Enginyeria aeronàutica
Tècnic de laboratori
Analista financer
Comptable
Programació informàtica
Disseny de jocs informàtics
Enginyeria industrial
Cap d’obra de la construcció
Infermeria
Dret/advocacia
Mestres d’educació primària
Periodisme
Personal de neteja
Mecànica de cotxes i motos
Direcció d’un banc
Electricista
Arquitectura
Disseny d’interiors
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