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A tots els adolescents, per a que siguin lliures d’escollir el seu futur.
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Resum
Només un 25.1% dels estudiants d’Enginyeria i Arquitectura són dones. Hi ha qui ho relaciona
amb falta d’interès o d’habilitat, però els resultats acadèmics ho desmenteixen. Per contra,
diferents estudis constaten que estan fortament condicionades per factors estretament relacionats
amb els estereotips de gènere, l’estil de família i la manca de referents.

L’objectiu d’aquest estudi és conèixer els factors que condicionen la seva tria de futur i oferir
propostes per tal de, des de l’ESO, fer aflorar les vocacions tecnològiques invisibilitzades pel
context.

Per fer-ho, s’ha realitzat una enquesta a professorat de secundària i estudiants de màster de
professorat tan de tecnologia com d’altres especialitats. L’enquesta s’orienta a conèixer quins dels
factors citats per estudis previs condicionaren els enquestats en la seva tria de futur, quina és la
seva visió respecte l’alumnat a tecnologia i quin el seu grau d’utilització de referents femenins a
les aules.

Els resultats d’aquest estudi confirmen la influència de l’estil de família en la tria de futur de tot
l’alumnat, tant en capacitat econòmica com en termes d’igualtat. A més a més, afegeix un nou
factor familiar que només condiciona les noies, el gènere dels descendents de la família on s’han
criat. També confirma la falta de referents com un factor important, i la seva infrautilització com
a recurs didàctic a les aules de secundària.

Les propostes que s’ofereixen, basades en aquests resultats i en els estudis previs, es focalitzen en
la conscienciació del professorat en els estereotips propis, el coneixement de les característiques
familiars del seu alumnat, tenir en compte allò de la tecnologia que més agrada a les noies, l’ús de
referents femenines a les aules, el tracte amb les alumnes, i la divulgació i orientació.

Paraules clau: Estereotips de gènere, Tria de futur, Referents femenines, Tecnologia
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Resumen
Solo un 25.1% de los estudiantes de Ingeniería y Arquitectura son mujeres. Hay quien lo
relaciona con la falta de interés o de habilidad, pero los resultados académicos lo desmienten. Por
contra, diferentes estudios constatan que están condicionadas por factores estrechamente
relacionados con los estereotipos de género, el estilo de familia y la falta de referentes.

El objetivo de este estudio es conocer los factores que condicionan su elección de futuro y
ofrecer propuestas para que, desde la ESO, afloren las vocaciones tecnológicas invisibilizadas por
el contexto.

Para hacerlo, se ha realizado una encuesta a profesores de secundaria y estudiantes de máster de
profesorado tanto de tecnología como de otras especialidades. La encuesta se orienta a conocer
cuáles de entre los factores citados por estudios previos condicionaron a los encuestados en su
elección de futuro, cuál es su visión del alumnado en tecnología y su grado de utilización de
referentes femeninas en las aulas.

Los resultados de este estudio confirman la influencia del estilo de familia en todo el alumnado,
tanto en capacidad económica como en términos de igualdad. Además, añade un nuevo factor
familiar que solo afecta a las chicas, el género de los descendientes de la familia donde se criaron.
También confirma la falta de referentes como un factor importante, y su infrautilización como
recurso didáctico en las aulas de secundaria.

Las propuestas que se ofrecen, basadas en estos resultados y en estudios previos, se focalizan en
la concienciación del profesorado en sus propios estereotipos, el conocimiento de las
características de su alumnado, tener en cuenta lo que más gusta a las chicas de la tecnología, el
uso de referentes femeninas en las aulas, el trato con las alumnas y la divulgación y orientación.

Palabras clave: Estereotipos de género, Elección de futuro, Referentes femeninas, Tecnología.
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Abstract
Only 25.1% of  the Engineering and Architecture students are women. Some relate this to the
lack of  interest or ability; however, academic results deny these affirmations. Contrary, several
studies ascertain that factors closely related to gender stereotypes, family-style, and lack of
referents strongly conditioned them.

The purpose of  this study is to know the factors that condition their future choice and to offer
proposals in order to, from the secondary school, bring out the technological vocations which
may be invisible in the context.

To achieve these goals, a survey has been carried out on secondary school teachers and master's
degree students from both technology and other specialties. The survey aims to determine which
of  the factors cited by previous studies conditioned the respondents in the choice of  future, their
vision regarding students in technology, and their degree of  use of  female references in the
classroom.

This study confirms the influence of  family style on the future choice of  the students, both in
economic capacity and terms of  equality. In addition, it adds a new family factor that only
conditions girls, the gender of  the descendants of  the family where they were raised. It also
confirms the lack of  referents as an essential factor and its underutilization as a teaching resource
in high school classrooms.

The proposals offered, based on these results and previous studies, focus on teacher's awareness
of  their stereotypes, the knowledge of  the family characteristics of  their students, taking into
account what girls like more from technology, the use of  female referents in the classroom,
dealing with students and outreach and guidance.

Keywords: Gender stereotypes, Future choice, Female referents, Technology
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1. Introducció
Aparentment, les dones tenen una vocació vers la tecnologia molt menor que els homes, idea
recolzada per la baixa matrícula de noies en estudis universitaris relacionats amb ella com serien
l’Enginyeria i l’Arquitectura on només n’hi ha un 25.1% (Ministerio de Universidades, 2021).

Alguns ho relacionen amb un menor rendiment acadèmic de les noies a secundària en les
matèries de l’àmbit cientificotecnològic en comparació amb els nois, però en els resultats de les
proves PISA 2006 s’observa que en la majoria de països participants no hi ha diferències
significatives entre els resultats globals obtinguts en competència científica en funció del gènere
(Prats et al., 2008).

Els nois solen tenir un resultat lleugerament més alt, però amb diferències que no són
estadísticament significatives. A la Unió Europea, per exemple, hi ha tant països amb diferències
una mica més elevades a favor dels nois (Dinamarca, Holanda, Luxemburg i el Regne Unit) com
d’altres amb diferències significatives a favor de les noies (Bulgària, Eslovènia, Grècia, Letònia i
Lituània)(Prats et al., 2008).

En el cas concret de Catalunya, a les proves PISA 2006 de competències científiques en alumnat
de 15 anys, les noies assoleixen una puntuació mitjana de 487 punts, lleugerament inferior però
molt propera a l’obtinguda pels nois (496 punts). Tant els nois com les noies de mitjana es troben
en el nivell 3 de competències científiques d’una escala de 7 nivells del 0 al 6, i, per tant, es troben
al nivell mitjà de l’OCDE (Prats et al., 2008). Aquesta lleugera diferència no és proporcional a la
diferència entre 25.1% i 74.9% de noies i nois respectivament matriculats a estudis d’Enginyeria i
Arquitectura (Ministerio de Universidades, 2021).

D’altres ho relacionen amb una falta d’interès, però hi ha estudis que demostren que,
independentment del gènere, al voltant d’un 70% d’infants d’entre 10 i 11 anys els agrada la
ciència. Destaca, però, que d’entre els infants que els agrada la ciència, només el 17% aspiren a
carreres relacionades amb la ciència i a més a més d’entre els aspirants només el 37% són noies
(Archer et al., 2010). A més, els nois aspirants a seguir carreres científiques tenen orígens ètnics i de
classe social variats, mentre que en el cas de les noies la gran majoria provenen de classe mitjana
(Archer i DeWitt, 2015). Així doncs, el percentatge de noies que aspiren a una carrera
cientificotecnològica queda clarament minvat per la pèrdua de tot el potencial de noies de classe
baixa o orígens ètnics minoritaris.

L’interès, similar entre nens i nenes a l’edat de 10-11 anys cap a les ciències, disminueix
dràsticament en ambdós gèneres però especialment en les noies, essent als 18 anys d’un 19% de
noies vs un 33% de nois (UNESCO, 2019). A partir d’aquesta edat els nois també comencen a
disminuir l’interès, però les noies ho fan abans. Tenint en compte que les aspiracions
professionals tentatives es formen entre els 11 i els 17 anys, i per tant principalment durant l’etapa
d’Educació Secundària Obligatòria, questa pèrdua d’interès primerenc afecta de manera
diferenciada nois i noies a l’hora d’escollir carreres de l'àmbit cientificotecnològic (Macías-González
et al., 2021).
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També hi ha la percepció social que les dones ho tenen més difícil per accedir a professions
relacionades amb l’STEM o que aquestes són difícils de compaginar amb la vida familiar, fet que
pot conduir a moltes noies a deixar aquest camí abans d’arribar-hi (UNESCO, 2019).

Segons Archer i DeWitt (2015) el desenvolupament de l’aspiració científica de les noies està
influenciat per dos discursos dominants o percepcions socials sobre la ciència: la ciència és
masculina i la ciència és per algú intel·ligent. Com hem vist a dalt amb els resultats de les
proves PISA 2006, les noies són tan intel·ligents com els nois. Per què aleshores elles poden
pensar el contrari? Que la societat consideri la ciència masculina fa que les noies no vegin les
carreres científiques per elles, ja que elles volen ser noies normals (Archer i DeWitt, 2015).

Com són les noies normals? La societat considera noies i nois normals aquells que segueixen els
estereotips que socialment s’atorga al seu gènere, a la seva classe social, al seu origen ètnic, en el
cas concret de les noies, serien aquelles similars al conjunt de dones que les han precedit. És per
això molt important que les noies tinguin referents variats per poder escollir aquell que millor
encaixa amb la seva manera de ser, les seves habilitats, les seves inquietuds, independentment del
seu gènere, classe social o orígens.

La vocació no es pot deslligar de la societat on es viu, de la seva història, de les lleis que l’han
governat al llarg del temps, dels rols de gènere històrics i del relat actual de tot plegat. Tots
aquests factors condicionen fortament els referents o la falta de referents que poden tenir
actualment tant les noies com els nois en la seva tria de futur. Els estereotips de gènere, de classe,
d’origen ètnic o diversitat funcional, condicionen fortament els adolescents en la seva tria de
futur.

Com veurem, la nostra societat ha associat al llarg del temps els diferents estudis universitaris a
diferents rols de gènere generant grans diferències en el nombre d’estudiants de gènere femení i
masculí dins de les seves diferents branques. Aquests estereotips, que afecten tant les noies com
els nois, tenen unes arrels profundes i travessen tota la societat, arribant a l’alumnat de secundària
des de diferents contextos com són els mitjans de comunicació, la família, el professorat, els
companys i les amistats. Tot plegat condiciona la seva tria de futur amb aspectes que no tenen a
veure amb les seves vocacions o capacitats.

Aquest biaix en la representació de la diversitat humana en alguns àmbits socials i econòmics
empobreix el conjunt de la societat. Les dones corresponen a la meitat de la societat, per tant,
disposen de la meitat d’idees potencials per millorar la nostra societat. Deixar fora les dones dels
àmbits STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques), de la mateixa manera que
deixar fora les classes socials desfavorides, empobreix els seus resultats, ja que reduint les
diferents perspectives s’amplifiquen els biaixos i els resultats són, per tant, menys sòlids (European
Commission, 2012; Marginson et al., 2013; Lee i Pollitzer, 2016). Així doncs, per maximitzar el paper
fonamental de les STEAM per al desenvolupament sostenible de la societat és imprescindible
potenciar el paper de les dones en les seves diferents branques (Blickenstaff, 2005).

Per analitzar la vocació actual de les dones i buscar estratègies per millorar la seva vocació
tecnològica des de l’assignatura de tecnologia a l’ESO cal, per tant, posar-nos en context d’alguns
dels fets històrics que ho han condicionat.
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1.1. L’accés de la nena i la dona a l'ensenyament a Espanya al llarg del temps

A Espanya, durant la major part de la història destaca l’absència de dones en estudis superiors i
universitaris. Aquesta absència ha estat, d’una banda, pel rol que li ha atorgat la societat i de l’altra
per una sèrie de lleis que han anat vetant la seva assistència a estudis d’alt nivell en els moments
que les dones han començat a voler-hi accedir amb major o menor mesura (Fig. 1.1).

La primera dona que va accedir a la universitat a Espanya fou Beatriz Galindo La Latina l’any
1470 (Fig. 1.1) (Segura, 2011).

Més de 50 anys després, el 1523, Luis Vives fa un dels primers intents d’establir una educació
formal. Vives va proposar un programa que admetia que a les nenes se les havia d’ensenyar a
llegir, però amb un matís important, els textos es limitarien a la Bíblia, vida de sants i evangelis, és
a dir, aquells que els homes creguessin apropiats per elles (Caballero-González, 2013).

Amb l’arribada del segle XIX, les Corts de Cadis intenten un projecte de reforma, però no serà
fins al 1857, amb la Llei Moyano, que per primera vegada es fa obligatòria l’escolaritat de les
nenes a Espanya (Fig. 1.1). No obstant això, cal matisar que aquesta llei especifica que en
l’ensenyament elemental i superior de les nenes s’han d’ometre els estudis d’Agricultura, Indústria
i Comerç; de Geometria, Dibuix lineal i Agrimensura; de Física i Història Natural; i que en el seu
lloc les nenes farien Les Feines pròpies del seu gènere, Elements de Dibuix aplicats a aquestes
feines i Nocions sobre la Higiene Domèstica (art. 5 Ley Moyano) (Caballero-González, 2013).

Cada vegada hi havia més dones que accedien a la universitat, i, per contrarestar-ho, el 1882 una
Reial Ordre prohibeix l’admissió de les dones a la Universitat, matisada per una Reial Ordre del
1888 que admetia les dones a la universitat privada, sempre amb el permís previ del Ministeri (Fig.
1.1) (Flecha, 1996).

No fou fins al 1910 que, a Espanya, una Reial Ordre va permetre a les dones accedir a la
universitat amb ple dret, equiparable al dels homes. Malgrat això, aquell any només hi hagué un
0.2% de dones matriculades a la universitat, en gran part degut a l’absència d’escoles de
secundària per noies que les preparessin per accedir-hi (Fig. 1.1) (Nuñez, 2019).

Així doncs, a Espanya, van haver de passar 440 anys des de l’accés de la primera dona (1470) a la
universitat per a què les dones hi poguessin accedir sense límits (1910). A partir d’aquest moment
i fins a l’actualitat hi ha hagut un creixement ininterromput del número de matriculades des del
0.2% de l’any 1910, passant pel 25% el 1965 i el 50.1% l’any 1986, moment a partir del qual les
estudiants dones són sempre majoria a la universitat, fins al 55.6% del curs 2019-2020 (Fig. 1.1)
(Ministerio de Universidades, 2021).

D’aquestes dades se’n desprèn que fins ben entrat el segle XX la majoria de professionals de
qualsevol disciplina amb estudis universitaris, i les posicions de poder que els estudis els oferien,
estaven ocupats per homes, i, per tant, també aquells que amb els estereotips de gènere actuals
consideraríem de dones. Encara avui en dia, les posicions de poder dins de la universitat i dins del
món laboral estan ocupades per homes (Fig. 1.1).
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Any (%)* Qui Estudis/Càrrec Observacions
1470 Beatriz Galindo la Latina Llengües Clàssiques primera dona que accedeix a la universitat

1785 Mª Isidra Guzmán de la Cerda Llengua es beneficia d’un buit legal per accedir a la universitat

1849 Concepció Arenal Dret estudia disfressada d'home ja que no es consideraven
estudis apropiats per una dona

1857 Llei Moyano: estableix una educació obligatòria per nens i nenes,
però diferent segons el gènere.

les dones de l’època van buscar estratègies per accedir
als estudis pensats per homes.

1872 Mª Elena Maseras Ribera Medicina
assisteix  acompanyada del seu germà, acaba els

estudis l’any 1878 però no obté permís per
llicenciar-se fins al 1882.

1882
Reial Ordre: prohibeix l’admissió de dones a la Universitat. Com a reacció a l’accés cada vegada major de dones a

la Universitat
Dra. Dolors Aleu i  Dra. Martina

Castells Doctorat en Medicina primeres dones en doctorar-se en Medicina a la
Universitat Central de Madrid.

1886 Eloisa i  Mª Dolores Figueroa Martí Farmàcia primeres dones en llicenciar-se en Farmàcia a Espanya

1888 Reial Ordre: admetia a les dones a la universitat privada i oficial, amb l’autorització prèvia del Ministeri.
1889 Teresa de Andrés Hernández Filosofia i Lletres primera Llicenciada en Filosofia i Lletres

1892 Dra. Ángela Carraga de Nava Doctorat en Filosofia i Lletres primera Doctora en Filosofia i lletres

1910 (0.2%) Reial Ordre permet l’admissió de les dones a la universitat sense
límits.

poques dones hi accedeixen per absència d’escoles de
secundària per noies que les preparessin per accedir-hi.

1914 Maria Sordé Xipell Ciències primera dona llicenciada

1916 Emilia Pardo Bazán Catedràtica primera catedrática de la UCM i consellera d’instrucció
pública que recolzà l'ordre de 1910.

1917 Dra. Catalina de Sena Vives Pieras Doctorat en Ciències primera doctora en Ciències

1920 (3.9%) Dra. Zoé Rosinach Pedrol Doctorat en Farmàcia primera doctora en Farmàcia

1922 Mª Ascensión Chirivella Marín Dret primera Llicenciada en Dret

1926 Dra. Felisa Martín Braco Doctorat en Física primera Doctora en Física

1927 Dra. Mª Carmen Martínez Sancho Doctorat en Matemàtiques primera Doctora en Matemàtiques

Jenara Vicente Arnal Yarza Química primera Llicenciada en Química

1928
Maria Capdevila D’Oriola Catedràtica primera Catedràtica de l’Institut de Matemàtiques

Dra. Margarita Comas Camps Doctorat en Ciències Naturals primera Doctora en Ciències Naturals

Carmen Cuesta del Muro Doctorat en Dret primera Doctora en Dret

1929 Pilar Careaga Basabe Enginyeria Industrial primera Llicenciada en Enginyeria Industrial

1936 Matilde Ucelay Maortús Arquitectura primera Llicenciada en Arquitectura

1950 La majoria dels estudiants en Filosofia i Lletres són dones (69.9%).

1965 (25%) Les dones representen un 25% dels estudiants universitaris.

1970 (31%) S'aprova la llei 14/1970 que declara la llei d’igualtat d’oportunitats en l’educació postobligatòria.

1977 Dra. Carmina Virgili Degana primera Degana (Facultat de Ciències Geològiques de
la Universitat Complutense)

1982
Dra. Carmina Virgili Secretària d’Estat primera dona secretària d’estat d’universitat i

investigació
Elisa Pérez Rectora primera dona rectora de la UNED

1986
(50.1%)

primer any que les dones són majoria entre les persones matriculades a la universitat.

Celia Amorós Directora d’Institut
Universitat

Es crea l’Institut d’estudis feministes a la Universitat
Complutense de Madrid

1997
(53.1%) Les dones representen un 53.1% dels estudiants universitaris.

2007 S'aprova la Llei Orgànica 3/2017 per la igualtat efectiva de dones i homes.
2008

(54.4%)
2017

(55.1%)
Les dones representen un 54.4% dels estudiants universitaris l’any 2008 i un 55.1% l’any 2017.

2018 només 8 de les 50 universitats espanyoles tenen una dona com a rectora.
2019

(55.6%) 55.6% de dones matriculades a les universitats espanyoles

Figura 1.1: Cronologia de l’accés de les dones a les universitats espanyoles, les lleis que ho van anar regulant al llarg del
temps i percentatge de dones matriculades a les universitats espanyoles* o en alguna especialitat concreta quan hi ha dades.
Dades procedents de Flecha (1996), Núñez (2019) i Ministerio de Universidades (2021).
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Si parem atenció a les disciplines en què estudiaven les primeres dones universitàries, les primeres
pioneres ho feien dins de la branca d’humanitats (1470) (Fig. 1.1). No és fins 400 anys més tard
que hi comença a haver dones estudiant ciències, i, entre elles, les primeres estudiaren dins la
branca sociosanitària (Medicina i Farmàcia) (1872 i 1886), fins més de 30 anys després no hi va
haver la primera llicenciada en Ciències (1914), i encara van haver de passar 15 i 6 anys més
respectivament per tenir la primera Enginyera Industrial (1929) i la primera Arquitecta (1936)
(Fig. 1.1).

Conèixer l’evolució de l’accés de la dona a la universitat i com aquest accés ha estat condicionat
per la societat i les polítiques institucionals de cada moment pot suposar un gran canvi de mirada
cap a les capacitats de les dones i, per tant, iniciar un canvi en els estereotips que se’ls atorga.

1.2. L’accés de les dones a les patents industrials al llarg del temps

Quan es parla de tecnologia, no podem deixar de banda la creació d’invents i la manera de
treure’n un benefici econòmic i de reconeixement social en forma de patent.

De la mateixa manera que l’accés a la universitat, l’accés de les dones a patentar invents ha arribat
amb molt de retard respecte dels homes. Durant segles les dones no podien tenir propietats, així
doncs en cas de fer-ho, els que patentaven i obtenien els beneficis relacionats dels seus invents
eren els marits, pares o parents (Claramunt-Vallespí, 2019).

Als EUA, per exemple, la primera llei de patents data del 1790, però era només per homes. Anys
més tard, un article de la llei va permetre al marit aconseguir una patent en lloc de la seva dona. A
EUA funcionaria així fins al 1809, quan Mary Dixon Kies es converteix en la primera ciutadana
d’EUA en obtenir una patent independentment del seu marit (Caballero-González, 2013).

A Espanya, des de 1882 i fins al 1935 es registraren 10.087 patents de persones individuals, entre
les quals només 211 estaven a nom de dones, aproximadament un 2% (Sáiz-González, 2011).

La primera dona espanyola en obtenir una patent en tecnologia fou Fermina Orduña, que l’any
1865 va patentar un carruatge especial per la venda directa de llet fresca de burra, vaca o cabra,
minimitzant el temps entre que es munyia l’animal i se’n venia la seva llet (Caballero-González, 2013).

A partir d’aquest moment es van anar incorporant invents femenins com el llit combinat amb
moble tocador, lavabo, tauleta de nit, bidet, taula per jugar als escacs o menjar i un faristol per
llegir patentat de Candelaria Pérez l’any 1878 o el rentador mecànic de l’Elia Garci-Lara Català
l’any 1890 que constava de dues màquines una de rentar i una altra de planxar (Claramunt-Vallespí,
2019).

Amb l’arribada del segle XX hi va haver un salt qualitatiu dels invents patentats per dones
(Claramunt-Vallespí, 2019).

L’any 1909, Mª Carmen Ortiz de Arce, coneguda com a Sor Perboire, mestra de la Casa de la
Caritat de Barcelona, dissenya i patenta la Regleta SOR, un aparell per a què les persones cegues
poguessin escriure en sistema Braille i Llorens. El sistema Sor consistia en un punxó de bronze
per dibuixar els caràcters en una regleta (Claramunt-Vallespí, 2019).
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L’any 1910, la Dra. Concepción Aleixandre Ballester, una de les primeres dones llicenciades en
Medicina (1889) patenta un invent que consisteix en dos aparells que es col·locaven a la vagina
per corregir el descens de la matriu (Caballero-González, 2013).

L’any 1949, Ángela Ruiz Robles, mestra de professió, patenta l’anomenada enciclopèdia
mecànica, un procediment mecànic, elèctric i a pressió d’aire per la lectura de llibres, considerada
la precursora de les tauletes i els e-books. Per aquest invent va rebre nombrosos premis, entre ells
la Medalla d’Or i Diploma a la Primera Exposició Nacional d’Invents Espanyols (1952) i la
Medalla de Plata en l’Exposició d’Invencions de Brussel·les (1963) (Claramunt-Vallespí, 2019).

A més que les lleis permetin a les dones patentar un invent, per poder fer-ho es requereix certa
capacitat econòmica. L’habitual menor capacitat econòmica de les dones ha ocasionat que alguns
invents els assignem a homes quan la realitat és que van patentar invents fets per dones
aprofitant-se d’aquesta diferència.

Un exemple d’això seria el dispositiu de neteja acoblable a tota classe de recipients que
combinava cubell, pal i drap per facilitar fregar, rentar i assecar els terres i sòcols. Aquest
antecedent de la fregona, ideat per Julia Montoussé Farges i la seva filla Julia Rodríguez-Maribona
Montoussé fou inscrit com un model d’utilitat l’any 1953. La inscripció de models d’utilitat eren
més econòmiques que les patents, però la seva propietat només durava cinc anys. Després d’això,
el disseny el va adquirir l’enginyer Manuel Jalón Corominas, que l’any 1964 va patentar la fregona
tal com la coneixem en l’actualitat, i per això se’l considera el seu inventor (Claramunt-Vallespí, 2019).

Entendre la història de les patents, la discriminació de les dones i de les persones de classes
socials desfavorides pel fet o bé de ser dones o bé de tenir menys poder adquisitiu és primordial
per entendre que la falta de referents no és qüestió ni de capacitat, ni d'interès, sinó de què
aquestes persones han hagut de superar una sèrie d'obstacles que als homes no els ha calgut.

1.3. Disciplines universitàries segons el gènere (any 2021)

Tot i el gran canvi social que ha suposat l’accés de les dones a la universitat, s’observa una
diferència substancial en el nombre d’estudiants de gènere masculí i femení dins de les diferents
branques d’estudis universitaris.

En l'àmbit mundial la proporció d’estudiants dones és superior a la dels homes en la majoria
d’estudis, fins i tot a la de ciències naturals, matemàtiques i estadística (Fig. 1.2). Aquesta
proporció és menor, però propera a la dels homes, en aquells estudis relacionats amb serveis i
agricultura, silvicultura, ramaderia i pesca i veterinària. Les úniques branques en què els homes
són majoritaris i amb proporcions molt considerables són Tecnologia de la Informació i la
Comunicació i Enginyeria, Fabricació o Construcció (Fig. 1.2) (UNESCO, 2019).

A Espanya, les alumnes matriculades a la universitat en el curs 2019-2020 corresponen a un
55,6% del total de matriculats a Grau, un 55.6% del total de matriculats a Màster i un 50,1% del
total de matriculats a Doctorat (Ministerio de Universidades, 2021).
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Figura 1.2: Proporció d’estudiants a les diferents branques d’estudis universitaris a nivell mundial segons gènere (dones en
blau i homes en violeta), segons IEU 2014-2016 (UNESCO, 2019).

Malgrat la lleugera predominança de les dones en matrícules de Grau, la distribució d’aquestes en
les diferents branques de l’ensenyament és poc homogènia (Fig. 1.3). La majoria de dones és clara
en les branques de lletres: ciències socials i jurídiques (60.1%) i Humanitats i Arts (61.9%). En les
branques de ciències, hi ha una gran heterogeneïtat: Ciències de la Salut (70.8%), Ciències
(50.7%) i Enginyeria i Arquitectura (25.1%) (Fig. 1.3). Així doncs, els estudis amb major
diferència en la presència de dones o homes són els de les branques d’Enginyeria i Arquitectura
(25.1% de dones) i el de Ciències de la salut (70.8% dones) (Ministerio de Universidades, 2021).

Figura 1.3: Distribució del número d’estudiants matriculats a Grau i 1er i 2on Cicle per branca d’ensenyament i gènere a
Espanya el curs 2019-20 i graduats el curs 2018-2019 (Ministerio de Universidades, 2021).

A tall de reflexió, destaca el paral·lelisme que hi ha entre el percentatge actual de dones que
estudien una determinada branca de ciències i la cronologia de les primeres dones que van accedir
a aquests estudis (Fig. 1.1). Les primeres dones que van estudiar ciències a la universitat ho van
fer en la branca de Ciències de la Salut (Medicina (1872) i Farmàcia (1886)), després van
començar les de la branca de Ciències (Ciències (1917), Física (1926), Matemàtiques i Química
(1927)) i les darreres pioneres en accedir a estudis universitaris van ser Enginyeres (1929) i
Arquitectes (1936) (Fig. 1.1).

A més, dins de les ciències, però també en el context general de les branques universitàries,
aquells estudis amb major diferència entre estudiants dones i homes són aquells que socialment
es relacionen més clarament amb el rol associat tradicionalment a les dones i als homes, les
Ciències de la Salut per les dones en què les cures hi tenen un paper important, i l’Enginyeria i
l’Arquitectura que socialment es relaciona amb la construcció, l’ús de màquines i arreglar coses.
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A nivell de matrícules de doctorat, en tots el àmbits i branques específiques el nombre de
matrícules en dones és inferior a la de matriculades a grau, excepte en la branca d’enginyeria i
tecnologia en què les dones representen el 30.1% mentre que a grau representen el 25.1% (Figs.
1.3 i 1.4) (Ministerio de Universidades, 2021).

Figura 1.4: Distribució del número d’estudiants matriculats de Doctorat per branca d’estudis i gènere pel curs 2019-2020
(Ministerio de Universidades, 2021).

Quant a la taxa de rendiment, entesa com el percentatge entre el nombre total de crèdits superats
i el nombre total de crèdits matriculats pel mateix estudiant, cal destacar que les dones tenen una
taxa rendiment més alt en totes les branques universitàries, també en Enginyeria i Arquitectura
(71.9% dones vs 66.5% homes) i Ciències (76.6% dones vs 72% homes). Val a dir que la taxa de
rendiment dels homes en Enginyeria i Arquitectura és la més baixa de totes les branques (Ministerio
de Universidades, 2021).

Les notes mitjanes dels graus guarden una relació directa amb les taxes de rendiment i al màster
les taxes de rendiment i les notes mitjanes continuen essent més altes per les dones que pels
homes en totes les branques (Ministerio de Universidades, 2021).

Aquí s’observa que la selecció per rendiment acadèmic que fan les noies prèviament a
matricular-se en carreres d’aquest àmbit és molt més gran que no pas la dels nois. La idea,
comentada a dalt, que la societat considera que aquests estudis són per persones intel·ligents, fet
que fa recular a algunes noies, no fa recular a tants nois.

La vocació tecnològica de les dones: mites i realitat. Estratègies per millorar-la des de l’assignatura de tecnologia a l’ESO 8



2. Objectius i metodologia d’aquest estudi
L'objectiu d'aquest treball és conèixer els factors que condicionen la vocació tecnològica de les
dones i trobar estratègies per millorar-la des de l'Educació Secundària Obligatòria.

Per fer-ho, primer s'ha realitzat una recerca bibliogràfica sobre els factors que condicionen la tria
de futur en els adolescents en general, i concretament en les noies.

A partir d’aquest estudi previ han sorgit una sèrie d’hipòtesis que posteriorment s’han procurat
confirmar o falsar. Per fer-ho, s’ha realitzat una enquesta a professorat de secundària i estudiants
de màster en professorat, ja que són els que tenen o tindran a les seves mans aplicar les mesures
necessàries a les seves aules per aconseguir reduir el biaix de gènere en la tria de futur dels seus
estudiants.

La finalitat d'aquesta enquesta és, d'una banda, contrastar els aspectes descrits per altres autors,
per veure si el nostre entorn segueix els patrons descrits a la bibliografia, afegir factors
condicionants nous en cas que les dades ho mostrin i trobar mesures per aplicar a les classes de
secundària que millorin la vocació femenina en la tecnologia, contrarestant així el biaix de gènere
que trobem actualment en la tria de futur de l'alumnat.

En el següent apartat repassarem els diversos factors que han estat descrits per altres autors com
condicionants de la tria de futur segons el gènere, i les diferents hipòtesis que n’han sorgit.
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3. Factors condicionants en la selecció d’estudis segons el gènere
L’elecció de professió i d’estudis postobligatoris està totalment condicionat per les nostres
característiques personals en relació amb l’entorn on creixem. Així doncs, les nostres
característiques socioeconòmiques, de gènere, tipus de família i entorn social, amb els seus
prejudicis propis ens condicionen la tria de futur (Archer  i DeWitt, 2015).

Com ja s’ha dit, la participació en la ciència més enllà de l’educació obligatòria és molt poc
equitativa (quant a gènere, classes socials, ètnia i diversitat funcional) i el problema no és la falta
d’interès sino la consideració social que la ciència no està fet per les noies (Archer i DeWitt, 2015).
Per tant, el biaix de gènere en l’elecció d’estudis postobligatoris té moltes implicacions tant en la
participació com en la posició que ocupen dones i homes en la nostra societat (Sáinz, 2014).

Hi ha diversos factors que condicionen els i les adolescents a l’hora d’escollir professions i estudis
postobligatoris, entre els quals alguns ho fan de manera diferenciada segons el gènere de
l’alumnat, a continuació es detallen els principals.

3.1. Estereotips de gènere i sexisme

Un dels principals factors que condicionen la diferent involucració entre noies i nois en la seva
tria de futur, i que és l’origen de la resta, són els estereotips de gènere i el sexisme que travessa
la nostra societat. A continuació es detallen les principals vies per les quals aquests estereotips
arriben i arrelen en els i les estudiants de secundària.

3.1.1. Estereotips de la societat

La nostra societat ha atorgat històricament a les dones uns rols socials relacionats amb les cures i
l’expressió de les emocions i, en canvi, ha vinculat l’home amb característiques instrumentals
relacionades amb l’èxit i l’exercici de poder (Eagly i Wood, 1999). Aquesta assignació de rols es
dona des d’edats primerenques, atribuint als infants qualitats específiques per exercir professions
determinades, fins i tot abans que mostrin les seves pròpies preferències o aptituds.
Posteriorment, els infants imiten aquestes qualitats atribuïdes a través dels jocs i comencen així a
formar part de les seves expectatives de futur (Sáinz i Meneses, 2018).

Aquests estereotips de gènere, que atorguen més aptituds verbals a les noies i més aptituds
matemàtiques als nois, afecten a tota la societat (professorat i famílies incloses) i causen el que
s’anomena sexisme acadèmic (Sáinz i Meneses, 2018).

Els estereotips de gènere, i en conseqüència el sexisme, s’utilitzen per mantenir l’estatus i les
diferències de poder entre els diferents gèneres (homes per damunt de les dones) (Sáinz i Meneses,
2018), de la mateixa manera que el racisme o classisme o fa amb les diferents ètnies o classes
socials respectivament. Els homes, però, no s’escapen d’aquest sexisme, ja que també són
pressionats perquè encaixin amb les concepcions tradicionals del rol masculí. Aquest sexisme
ambivalent redueix la probabilitat que noies i nois escullin estudis i professions contràries als rols
i estereotips de gènere (Sáinz i Meneses, 2018).

Els estereotips de gènere de la societat es reflecteixen totalment en els mitjans de comunicació
(videojocs, series, pel·lícules, televisió) que són eines molt poderoses de transmissió de biaixos de
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gènere entre les persones joves. És, per tant, innegable la influència que aquests exerceixen a
l’hora d’escollir els estudis i les professions per part dels adolescents (Sáinz i Meneses, 2018). Les
dones són sovint representades a la publicitat sobre productes tecnològics com usuàries
passives i inexpertes per demostrar al consumidor com de senzill és fer servir un dispositiu en
concret. Per contra els homes apareixen com a experts, programadors o desenvolupadors
(Barker i Aspray, 2006).

3.1.2. Estereotips entre l’alumnat de secundària

L’alumnat de secundària, com a part de la societat, té manifestacions sexistes envers els seus
propis companys. Així doncs, segons López-Sáez et al. (2011) les noies matriculades al Batxillerat
tecnològic són les pitjor valorades entre l’alumnat d’altres especialitats, i especialment per les
alumnes d’altres batxillerats. En el mateix sentit López-Sáez et al. (2011) observa que les noies
matriculades a Medicina estan més ben valorades per tots els estudiants que aquelles que ho
estaven a Enginyeria.

Aquestes manifestacions sexistes envers els propis companys de classe podria explicar en part el
que alguns estudis han constatat, la tendència de les noies entre 14 i 16 anys a interessar-se més
que els seus companys en matèries lligades al rol tradicional femení (llengües i biologia) mentre
que els nois ho fan més que les seves en companyes en matèries lligades al rol tradicional masculí
(tecnologia, física i informàtica) (Sáinz et al., 2018).

A més, les dones amb estudis d'Enginyeria declaren que tant el professorat preuniversitari com
els mateixos amics i companys de classe tendeixen a desanimar-les de cursar aquest tipus
d'estudis en major proporció que les d'altres estudis STEM (Olmedo-Torre et al., 2018).

3.1.3. Estereotips dels adults de referència (professorat i famílies)

Segons un estudi fet amb dones amb estudis STEM, els factors que contribueixen en major
mesura en l’elecció dels estudis són la vocació i els consells de la família i el professorat
(Olmedo-Torre et al., 2018).

A més, les famílies i el professorat són les fonts principals de l’aprenentatge del gènere per
part dels infants i adolescents, i, per tant, dels estereotips socials que produeixen biaixos de
gènere relacionats amb la seva tria de futur (Sáinz et al., 2012).

Contràriament al que podríem pensar les famílies i el professorat no són conscients de la
influència que tenen sobre l’elecció d’estudis dels seus nois i noies i com això es produeix. En el
mateix sentit tant famílies com professors consideren a l’altre com a més influent en aquesta
decisió (Sáinz et al., 2012). Seria interessant confirmar o desmentir si el nostre professorat és prou
conscient de la seva influència en aquesta tria.

Influència del professorat de secundària

El professorat, igual que la resta de la societat, inculca valors i estereotips al seu alumnat, segons
les convencions i condicionants socials. Malgrat la influència que exerceix sobre les decisions del
seu alumnat, el professorat no és sempre conscient de la transmissió de valors i estereotips que
promou (Sáinz i Meneses, 2018).
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Segons Jones i Wheatley (1990), durant les classes de ciències i matemàtiques els professors animen
més als nois que a les noies a què preguntin o expliquin algun problema relacionat amb les
classes. I en el mateix sentit el professorat tendeix a estimular les noies a seguir certes carreres
tradicionalment considerades com a femenines i descartar-ne d’altres (Sáinz, 2014).

Aquest discurs tradicional infravalora tant la influència del context i del procés de socialització
segons el gènere com el fet que les tecnologies estan dissenyades en gran mesura per homes per
tal de resoldre les necessitats dels propis homes (Sáinz et al., 2012).

Les expectatives que tenen els professors sobre els seus estudiants es converteixen en profecies
autocomplertes, ja que els estudiants acaben fent realitat aquestes expectatives (Jussim i Eccles,
1992). Aquestes expectatives poden ser objectives o subjectives, associades als prejudicis i
estereotips del propi professor (Sáinz, 2014). Així doncs, si el professorat transmet a les seves
alumnes el dubte de què tinguin un bon rendiment en matemàtiques, a aquestes se’ls farà més
difícil trencar amb aquest estereotip i acabaran fent realitat la profecia (Sáinz i Meneses, 2018).

Hi ha estudis que demostren que el professorat atribueix l’èxit acadèmic de les noies a causes
externes (com l’esforç o la sort), mentre que l’èxit dels nois l’atribueixen a causes internes
(com la intel·ligència o la creativitat) (Jussim i Eccles, 1992). La conseqüència de tot això és que
complint la profecia les noies tendeixen a atribuir el seu propi èxit a l’esforç o la bona sort i el
fracàs a la falta d’habilitat. Per contra els nois tendeixen atribuir el seu èxit a la seva habilitat i el
fracàs a la falta d’esforç o la mala sort (Nelson i Cooper, 1997).

Està demostrat que les noies que han experimentat algun tipus de sexisme en relació amb la
capacitat de les dones per les matemàtiques i les ciències es senten menys competents que les
que ho han experimentat en menor mesura (Leaper i Brown, 2014).

Pel que fa a les diferències dins del professorat segons el propi gènere, les professores són més
sensibles al possible cost de l’èxit de les dones en cert camp (Sáinz et al., 2012). Això fa que no
encoratgin a les estudiants a seguir estudis en un determinat camp cientificotecnològic. I si una
noia percep que els costos de l’èxit són majors que els potencials beneficis seran menys
propenses a aspirar a una carrera del camp en qüestió (Eccles, 2007).

A més, alguns professors reforcen l’estereotip que els alumnes que fan Batxillerat científic i
tecnològic són millors acadèmicament que els d’altres branques (on les dones estan fortament
representades), demostrant així que les àrees dominades per homes són socialment més valorades
que les àrees on hi ha més representació de dones (López-Sáez i Sáinz, 2008).

Expectatives de les famílies

Les expectatives dels progenitors respecte a les habilitats i l’èxit acadèmic dels seus fills acaba
forjant l’autoconcepte de la pròpia habilitat i conseqüentment el seu rendiment posterior (Bleeker i
Jacobs, 2004). Així doncs, els estereotips de gènere que contemplen les famílies respecte als seus
infants condicionen fortament les seves futures eleccions acadèmiques i professionals.

Les famílies sostenen la idea que els nois tenen una capacitat natural per les matemàtiques, les
ciències i la tecnologia que les noies no tenen. Això els fa sobreestimar les habilitats dels seus
fills en aquestes especialitats i subestimar les de les seves filles (Eccles et al., 2000). D’això en resulta
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que mares i pares animen les noies a escollir carreres lligades al rol tradicional femení de la
mateixa manera que ho fan amb els nois cap a trajectòries lligades a la tecnologia i les
matemàtiques (Sáinz et al., 2012).

Està comprovat que quan les famílies emprenen una activitat científica amb els seus infants, les
mares parlen més sobre el procés científic amb els fills que amb les filles (Tenenbaum et al., 2005). En
el mateix sentit, estudis demostren que tant pares com mares, en moments d’interacció amb
continguts científics en llocs d’interès com podria ser un museu, són tres vegades més proclius a
comentar i explicar als seus fills alguns dels aspectes científics relacionats amb el lloc visitat que
no pas amb les seves filles (Crowley et al., 2001). En el mateix sentit els pares tracten de manera
diferent fills i filles quan es troben immersos en una tasca acadèmica relacionada amb la ciència,
com per exemple utilitzar més expressions i vocabulari científic amb els seus fills que no pas
amb les seves filles (Tenenbaum i Leaper, 2003). Afortunadament, no totes les famílies es comporten
segons els rols de gènere i promouen la igualtat entre homes i dones.

El tipus de família allà on una persona creix i és educada, així com les seves circumstàncies,
condicionen la seva manera de ser i de pensar. En el cas de la tria d’estudis de l’àmbit científic i
tecnològic es fa molt evident la gran influència que exerceix el tipus de família on s’ha criat una
noia a l’hora d'escollir uns estudis d’aquesta branca universitària.

S’ha demostrat que les noies criades en famílies igualitàries (aquelles en què les tasques
domèstiques tant de la llar com de cura estan repartides entre ambdues persones de la parella)
assoleixen amb èxit les matèries de l’àmbit cientificotecnològic durant la secundària amb una
proporció considerablement major que no pas les noies criades en famílies tradicionals
(aquelles en què els rols de gènere són més prominents i, per tant, les dones s'encarreguen de la
major part de les feines domèstiques, incloses tasques de la llar i la cura de les criatures) (Updegraff
et al., 1996). Per contra, en el cas dels nois no s’observen diferències substancials en l’assoliment de
les matèries d’aquest àmbit segons diferents tipus de famílies (Updegraff  et al., 1996).

En el mateix sentit les famílies igualitàries premien per igual els assoliments de les diferents
branques de coneixement, i, per tant, deixant oberta la possibilitat a qualsevol tipus d’estudis
emfatitzant les oportunitats de seguir carreres no tradicionals (Updegraff  et al., 1996).

Veient la importància del tipus de familia en la que una persona creix i com això condiciona els
seus propis prejudicis i estereotips de gènere, seria interessant veure com influencia el tipus de
famílies en les quals van créixer els docents en la seva tria de futur. A més a més seria interessant
veure si hi ha diferències entre famílies amb descendents d’un sol gènere o de gèneres diferents,
com a indicador addicional del grau d’igualtat en les seves famílies.

3.1.4. Estereotips dels alumnes envers la seva pròpia família

Els estereotips de gènere que tenen els mateixos alumnes envers els seus pares i mares és un altre
factor important que amplifica els seus propis prejudicis.

Un exemple és la comparació que fan Cussó-Calabuig et al. (2017) de les habilitats digitals que
atorguen alumnes de secundària a les seves mares i pares amb les mateixes habilitats d’homes i
dones entre 25 i 54 anys (edats que equivaldrien a les mares i pares dels alumnes de secundària)
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(European Union Statistical Office, n.s. any cercat 2015). Els resultats d’aquest estudi mostren que les
habilitats digitals atorgada pels alumnes als seus pares són consistents amb les dades de
l’Eurostat. Per contra, les habilitats digitals de les mares són dràsticament infravalorades, amb
molt pocs alumnes que els donin valors alts a les seves mares. Així doncs, les percepcions dels
estudiants no es basen en diferències reals en les habilitats dels seus progenitors sinó més aviat en
estereotips de gènere (Cussó-Calabuig et al., 2017).

3.2. Absència de Models i referents per al canvi

L’absència de models amb rols contraris als atorgats tradicionalment per la societat que serveixin
de referents als joves per trencar amb aquesta inèrcia, implica al seu torn que es continuï
reproduint el model tradicional i continuem sense afegir referents per al canvi.

La falta de models queda palesa en la Història de la Ciència i la Tecnologia, i de retruc en el
llibres de text que s’utilitzen durant l’educació secundària obligatòria. Aquesta falta de referents i
la poca visibilitat que se’ls dona té una íntima relació amb la manca de vocació (Macías-González et
al., 2021).

Com s’ha vist abans, per entendre la falta de referents, cal entendre el paper històric de les dones i
les lleis que han condicionat la seva invisibilitat en mons com la tecnologia a favor dels homes: la
impossibilitat o dificultat de les dones de patentar invents, la impossibilitat o dificultat d’estudiar i
la consegüent impossibilitat de les dones d’accedir a càrrecs de poder. Tot plegat ha facilitat que
els homes siguin les persones que hi han transcendit al llarg de la història i que, per tant, els nois
trobin més referents que les noies especialment en l’àmbit cientificotecnològic.

3.2.1. Història de la ciència i la tecnologia

Històricament, la ciència i la tecnologia s’ha desenvolupat en un context dominat per la divisió
social i sexual del treball, caracteritzada per l’exclusió de les dones i la concentració del
coneixement en mans masculines, conduint a un clar androcentrisme del coneixement científic i
tècnic (AAUW, 1992). A més, s’ha tendit a invisibilitzar l’aportació que les dones han fet al llarg
de la història, i fins i tot en l'actualitat, als àmbits científics i tecnològics i, per contra, s’ha realçat
la feta pels homes (Sáinz i Meneses, 2018).

Tal com analitza Gutiérrez-Pereda (2017), la presència de dones inventores en els llibres sobre història
de la tecnologia, i que, per tant, podrien ser la font pels llibres de secundària, són inexistents o
molt escasses. Tampoc s’hi fa referència a les dificultats que han tingut les dones al llarg del
temps per accedir a l’educació, o a les patents industrials per exemple, i així entendre la menor
proporció que representen.

A més, s’ha tendit a tenir més en compte aquella tecnologia que socialment s’associa al rol
tradicional masculí, i, en canvi, s’ha menystingut la tecnologia que es relacionen amb el rol
tradicional femení. Així per exemple no es té en compte altres temàtiques evidentment
tecnològiques com són la costura (afronta problemes, busca solucions, els soluciona, dissenya i
construeix geometries 3D amb materials no rígids) o els invents que han facilitat la vida de les
dones amb rol tradicional femení com per exemple tots aquells avenços tècnics relacionats amb la
vida domèstica (rentavaixelles, tractament d’aliments) o allò relacionat amb les dones o la criança i
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hagin tingut repercussió i èxit comercial (pantis, sostenidors, bolquers d’un sol ús, copa
menstrual) (López-Navajas, 2014).

El menysteniment de les dones al llarg de la història porta al fet que s’inventin objectes tan
complexos com la màquina de vapor mentre que objectes senzills, que han facilitat la vida a la
meitat de la població segons el rol que els ha assignat la societat, com seria la fregona no
s’inventaren, com hem vist abans, fins al segle XX.

3.2.2. Llibres de text i recursos educatius

En els llibres de text de totes les assignatures de l’ESO s’observa una infrarepresentació
sistemàtica de les dones, així en conjunt les dones hi apareixen en una proporció de només un
12.8% i a més amb un indicador d’aparicions (referent al nombre de cites) menor d’un 7%
(López-Navajas, 2014).

Aquesta infrarepresentació de les dones en els llibres de text, amb una total absència de rigor en
els continguts acadèmics, ja que no és representatiu de la realitat, transmet uns patrons de
desigualtat social que fragilitzen la posició de la dona, deixant-la en inferioritat de condicions
(López-Navajas, 2014).

A més, en el cas de l’assignatura de tecnologia, aquesta representació femenina baixa fins a un
0.9%, la menor de totes les assignatures, seguida per informàtica, amb només un 3.8% de dones
representades (López-Navajas, 2014). Aquesta carència mostra un distanciament entre tecnologia i
dones, fet que difereix de la realitat, on un nombre elevat de dones en formen part, tant per la
propietat de patents tecnològiques com en la informàtica (Gutiérrez-Pereda, 2017).

En els llibres de text de ciència i tecnologia es tendeix a citar més habitualment científics que
desenvoluparen la seva feina durant els primers segles de la ciència, això vol dir abans del segle
XX (Manassero i Vázquez, 2003). Aquesta orientació cap a la ciència clàssica dels llibres de text
s’entén en part, ja que és quan es despleguen els conceptes bàsics de la ciència que són els que les
prescripcions curriculars de l’ESO demanen (Manassero i Vázquez, 2003). Però tenint en compte que
l’accés de la dona sense límits a la universitat a Espanya ja fou entrat el segle XX (1910) i que fins
al 1929 i 1936 no hi hagué la primera Enginyera industrial i la primera Arquitecta (Fig. 1.1), és
evident que mantenir els llibres de text en la ciència anterior al segle XX afavoreix que l’estereotip
de gènere es mantingui.

Manassero i Vázquez (2003) consideren que centrant-se en la ciència clàssica no només manté
aquesta desigualtat de gènere, fent la ciència i la tecnologia exclusiva i excloent, sinó que no
contribueix a connectar els estudiants amb la vida diària i els problemes reals de la societat
moderna. Així doncs, proposen que una orientació més equilibrada entre la ciència tradicional i
l’actual podria contribuir a satisfer millor les necessitats educatives dels estudiants i a
desenvolupar més interès per la ciència.

En un altre sentit, les generacions escolaritzades després de 1993 fan les seves tasques o treballs
escolars buscant informació a internet. Normalment, fan servir Google com a buscador i, aquest,
reencamina preferiblement cap a l’enciclopèdia lliure Wikipedia. Això fa, per tant, que el que hi
hagi a Wikipedia sobre un tema sigui el que primer que llegeixen milers de persones, entre ells
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l’alumnat d’ESO, sobre un contingut específic (Pagola, 2013). Malauradament, segons informes
elaborats per la mateixa Wikipedia, només el 9% dels continguts són aportacions d’editores
provocant un biaix en els continguts, com per exemple que el nombre de biografies sobre
científiques i tecnòlogues és escàs (Calvo i Sanmarco, 2016).

Tenint en compte aquestes dades sobre la falta de referents femenins en tecnologia, estaria bé
conèixer si el professorat de secundària es va trobar en una situació similar a l’hora de fer la seva
tria de futur, si ho consideren important i també si actualment n’estan utilitzant a les seves classes.

3.3. Autoconcepte i actitud

Les diferències de gènere en l’autoconcepte i l’actitud influeix en la manera com noies i nois
conceben la seva projecció acadèmica i professional (Volman et al., 2005).

L’actitud engloba diverses dimensions com són l’ansietat, el gaudi o plaer i l’autoconfiança
(Cussó-Calabuig et al., 2017). Aquests factors han estat més o menys relacionats per diversos autors
amb la baixa vocació de les dones cap a la tecnologia en general i la tecnologia de la informació
en particular.

3.3.1. L’ansietat

L’ansietat en aquest cas es defineix com la por a interactuar amb una disciplina en concret,
conduint a un deteriorament de les tasques i el seu acompliment (Shashaani, 1993).

Els estudis que hi ha en la diferència d’ansietat entre nois i noies envers la tecnologia de la
informació no són concloents, ja que alguns indiquen que no hi ha diferències entre nois i noies
(Teo, 2008; Cussó-Calabuig et al., 2017) mentre que molts altres reporten alts nivells d’ansietat de les
noies en comparació amb els nois (Kaino, 2008).

3.3.2. El gaudi o plaer

En el cas de la tecnologia de la informació, el gaudi es defineix com l’interès en l’ús d’aquestes
tecnologies, no només en el context acadèmic sinó també durant el temps d’oci (Shashaani, 1993).

El nivell de gaudi ha estat descrit com a similar entre noies i nois, tot i que alguns autors
destaquen que a mesura que les noies es fan grans van perdent l’interès amb la tecnologia de la
informació contràriament als nois, que a mesura que es van fent grans en van guanyant (Kubiatko et
al., 2011). Així doncs, els resultats en aquest factor són fortament dependents de l’edat de
l’alumnat estudiat (Cussó-Calabuig et al., 2017).

3.3.3. L’autoconfiança

L’autoconfiança es defineix com la percepció personal de controlar una disciplina, en aquest cas
la tecnologia, sentint-se còmode utilitzant-la i capaç de resoldre dificultats amb els propis mitjans,
de manera independent (Shashaani, 1993).

Està demostrat que l’autoconfiança i l’interès en una matèria estan directament relacionats
(Wigfield i Eccles, 2000) i, per tant, són clars predictors de la tria d’estudis futurs (Shashaani, 1993;
Abiss, 2011).
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Els estudis sobre autoconfiança en matemàtiques i tecnologies de la informació segons el gènere
mostren una autoconfiança més baixa en les noies que no pas en els nois (Eccles et al., 2000; Volman
i van Eck, 2001). Els nois tendeixen a veure’s a si mateixos com experts, fins i tot quan
objectivament el seu coneixement és baix. Les noies, en canvi, es perceben a si mateixes com a
menys capacitades i amb menys coneixement fins i tot quan objectivament no hi ha
diferències entre el seu coneixement i el dels nois (Volman i van Eck, 2001).

Aquest baix nivell d’autoconfiança de les noies s’ha associat a les baixes expectatives de les
seves famílies i professorat cap a elles en l’àmbit de les matemàtiques, les ciències i la tecnologia
(Eccles et al., 2000). Això condiciona la diferent atribució del propi èxit que hi ha entre nois i noies a
causa de la profecia de l’autocompliment, especialment en matemàtiques i tecnologia, elles
atribueixen el seu propi èxit a l’esforç o la bona sort, en canvi, ells ho fan a la seva habilitat (Nelson
i Cooper, 1997).

3.3.4. L’autoeficàcia

L’autoeficàcia és la convicció de l’habilitat d’un mateix de reeixir en la resolució d’una tasca
donada (Busch, 1995). Alguns estudis suggereixen diversos factors que influeixen en la percepció
de l’autoeficàcia: l’experiència prèvia de ser capaç de resoldre tasques, l’observació de l’èxit o
fracàs d’altres davant la resolució de tasques, la persuasió verbal que rebem durant aquest procés i
el nostre estat emocional en aquest moment (Bandura, 1978).

L’autoeficàcia d’un alumne en una matèria té una correlació directa amb la seva intenció de
matricular-se a estudis relacionats amb aquesta en el futur (Downes i Looker, 2011). Alguns estudis
suggereixen que factors com la freqüència amb què desenvolupem tasques relacionades amb la
matèria en qüestió, el suport de les famílies i el paper dels professors pot augmentar
l’autoeficàcia (Vekiri, 2010; Downes i Looker, 2011).

Vekiri i Chronaki (2008) demostra que les expectatives de les famílies i el seu encoratjament cap
als seus infants són predictors importantíssims de l’autoeficàcia que aquests presenten.

En aquest sentit, seria interessant conèixer les expectatives del professorat cap a les noies de les
seves classes, si en el seu conjunt consideren que les noies tenen traça en la tecnologia o no.
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4. Propostes fetes per diferents estudis i organismes per
contrarestar l’efecte dels estereotips de gènere en la tria de futur
S’han realitzat o suggerit diverses propostes per contrarestar l’efecte dels estereotips de gènere en
la tria de futur dels adolescents, algunes d’elles ordenades cronològicament són les següents:

Sainz et al. (2012) proposa contraposar els especialistes en una matèria amb els estereotips
de gènere per trencar aquests estereotips.

Leaper i Brown (2014) suggereixen que el fet que els adolescents coneguin l’existència del
sexisme acadèmic pot contribuir a trencar molts dels estereotips de gènere i a neutralitzar les
actituds sexistes que poden experimentar en primera persona.

L’any 2015 s’estableix l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible adoptada per l’Assemblea
General de Nacions Unides (ONU), que inclou 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) entre els quals l’ODS 5 sobre igualtat de gènere (UNESCO, 2019).

Calvo i Sanmarco (2016) proposen augmentar i millorar la informació sobre dones
científiques i tecnòlogues a Wikipedia i Galipedia, per contribuir a reduir el biaix de gènere
existent a l’enciclopèdia lliure, la més consultada a nivell mundial. La propia Fundació Wikipedia
ha creat projectes com WikiProject Women in Red, un projecte a nivell internacional posat en marxa
davant la necessitat d’incorporar més continguts sobre dones.

Cussó-Calabuig et al. (2017) proposa aprofitar que els nois i noies comencen secundària amb una
percepció similar d’autoeficàcia per intentar mantenir-la o fins i tot reduir les petites
diferències de gènere. Ho considera molt important, ja que l’autoeficàcia està estretament
relacionada amb la intenció de continuar estudis relacionats amb la matèria en un futur (Downes i
Looker, 2011).

UNESCO (2019) pretén: (1) Documentar la participació femenina, el rendiment
d’aprenentatge i la progressió en l’educació STEM, (2) Descobrir els factors que contribueixen
a la participació, l’assoliment i la progressió de les noies i dones en l’educació STEM i (3)
Identificar les intervencions que impulsen l’interès femení i el seu compromís amb les
disciplines STEM. UNESCO (2019) assenyala alguns factors afavoridors de que els nois tinguin
aspiracions professionals relacionades amb la ciència i la tecnologia, com són l’accés diferenciat a
l’exposició a oportunitats d’aprendre ciències i matemàtiques des de la infantesa (durant
l’educació i les cures de la primera infantesa) i que en alguns casos en què les habilitats entre nois
i noies són similars en Matemàtiques els professors avaluen pitjor les habilitats de les nenes,
suggerint la importància d’una autorevisió per part del professorat.
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5. Metodologia (Enquesta i tractament de les dades)
Per assolir els objectius d’aquest estudi, conèixer els factors que condicionen la vocació
tecnològica de les dones i trobar estratègies per millorar-la des de l'ESO, s’ha realitzat una
enquesta a professorat de secundària i estudiants de màster de professorat.

Les dades recollides amb l’enquesta s’han tractat, s’han analitzat i interpretat, i d’acord amb
aquests resultats s’han fet propostes d’accions que es poden realitzar des dels centres de
secundària per disminuir el biaix de gènere que existeix en la tria de futur del seu alumnat.

5.1. Objectius de l’enquesta

Els objectius d’aquesta enquesta són recopilar informació sobre aspectes relacionats amb les
diferències de gènere a l’hora de triar estudis de futur i es poden agrupar en sis categories: (1) La
correlació entre gènere, estil de família i tria de futur, (2) El coneixement del professorat
sobre la seva influència cap a la tria de futur del seu alumnat, (3) El paper dels referents en la
tria de futur dels enquestats, (4) La utilització de referents a les aules per part dels enquestats,
(5) Les preferències de l’alumnat dins de la matèria de tecnologia i (6) Les solucions
proposades pel professorat per millorar la vocació tecnològica de les noies.

5.2. Disseny de l’enquesta

L’enquesta dissenyada s’ha realitzat amb Google Forms, consta de 38 preguntes i diverses seccions
per facilitar la seva resposta depenent del perfil de l’enquestat i, per tant, no totes les preguntes
tenen el mateix nombre de respostes. L’enquesta consta de diferents tipus de preguntes:
preguntes amb diferents opcions tancades de resposta, preguntes multiselecció i preguntes de
resposta oberta. Les preguntes de l’enquesta i les seves possibles respostes es troben a l’Annex
adjunt a aquest estudi (Taula A.1).

L’enquesta és anònima, però es recullen els mails per, en cas de necessitat d’aclarir respostes,
poder contactar amb l’enquestat. En tot cas aquesta dada no és pública, ni es farà servir per res
que no tingui a veure amb l’enquesta, en realitat no s’ha fet servir per res.

5.3. Tractament de les dades recollides amb l’enquesta

Per poder analitzar les dades s’ha fet un tractament d’aquestes tenint en compte diversos factors:
(1) Algunes de les preguntes de resposta oberta s’han agrupat en grans categories per facilitar la
seva anàlisi, (2) De les preguntes obertes sobre referents femenins i masculins del món de la
tecnologia que recordaven s’han recollit els diferents referents segons gènere i especialitat
(tecnologia o altres) de l’enquesta, (3) En preguntes tancades on hi havia l'opció d’altres, on
l’enquestat podia introduir paràmetres nous, s’ha analitzat aquestes respostes i agrupat en els
camps principals de resposta en cas que aquests tinguessin concordança amb els mateixos i (4)
Alguns professors han afegit a la darrera pregunta informació que consideraven rellevant sobre la
temàtica de l’enquesta, quan aquesta informació tenia relació amb alguna pregunta concreta s’ha
tingut en compte en l’anàlisi de la pregunta en qüestió.

Un cop tractades les dades obtingudes amb aquesta enquesta s’ha procedit a fer una anàlisi de les
mateixes tenint en compte l’objectiu d’aquest estudi i es presenten en el següent apartat.
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6. Resultats de l’enquesta
Els resultats de l’enquesta s’han analitzat tenint en compte l’objectiu d’aquest estudi, i els estudis
previs descrits a dalt. A continuació es detalla alguns dels resultats d’aquestes dades, començant
pel perfil general dels enquestats i continuant, amb detall, per alguns dels aspectes més rellevants
que han sorgit.

6.1. Perfil dels enquestats

L’enquesta realitzada a professorat de secundària i estudiants de màster en formació de
professorat tant de tecnologia com d’altres disciplines, i ha estat complimentada per un total de
101 persones. L’enquesta ha estat resposta per les persones amb aquest perfil que han rebut
l’enquesta i que han decidit lliurement respondre-la.

A continuació es descriu el perfil de les persones enquestades segons perfil de gènere, perfil
d’edat, perfil de branca d’estudis, perfil professional i perfil de família on es van criar.

6.1.1. Perfil de gènere

Entre les persones enquestades, 64 s'identifiquen com a dones (63.4%), 35 com a homes
(34.7%) i 2 com a no binaris (2%) (Fig. 6.1). Cal destacar que el nombre de dones que participen
de l’enquesta és pràcticament el doble que la d’homes.

Figura 6.1: Perfil de gènere dels enquestats en aquest estudi. Destaca la predominança de les dones amb un 63.4% per
damunt dels homes amb un 34.7% i dels No Binaris amb un 2%.

6.1.2. Perfil d’edat

Les persones enquestades són nascudes entre el 1958 i el 1998 i es poden agrupar per dècades de
naixement en 1 nascut entre 1950-1959 (1%), 23 entre 1960-1969 (22.8%), 36 entre 1970-1979
(35.6%), 15 entre 1980-1989 (14.9%) i 26 entre 1990-1999 (25.7%) (Fig. 6.2). Aquesta mostra
dona una visió intergeneracional, ja que tenim representació de persones nascudes en un
termini de quaranta anys, des del més gran amb 64 anys fins als més joves amb 24 anys.
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Figura 6.2: Perfil d’edat dels enquestats en aquest estudi. Destaca la gran varietat de perfils d’edats englobant un total d’uns
40 anys.

6.1.3. Perfil de branca d’estudis (1a carrera)

Quant a branca d’estudis dels enquestats són especialment rellevants les dades de la primera
carrera, ja que serien els equivalents als primers estudis que l’alumnat de secundària escolliria
amb tots els seus condicionants particulars.

Les persones enquestades tenen, com a primera carrera, estudis de 5 branques diferents, el
43.6% d’Enginyeria i Arquitectura (EA), el 25.7% de Ciències (CE), el 15.8% d’Art i Humanitats
(AH), l’10.9% de Ciències Socials i Jurídiques (CSJ) i el 4.0% de Ciències de la Salut  (Fig. 6.3).

Figura 6.3:  Branca d’estudis de la primera carrera dels enquestats. La branca més representada és Enginyeria i
Arquitectura, tant en dones com en homes, seguida per Ciències (que engloba Ciències Exactes i Ciències Experimentals).

De les dones enquestades el 39.1% són d’EA, el 26.6% són de Ciències, el 18.8% d’Arts i
Humanitats, el 9.4% de Ciències Socials i Jurídiques i el 6.3% de Ciències de la Salut (Fig. 6.3).
Dels homes enquestats el 51.4% són d’EA, el 25.7% són de Ciències, el 14.3% són de Ciències
Socials i Jurídiques i el 8.6% d’Art i Humanitats (Fig. 6.3). Dels dos enquestats No binaris un va
estudiar dins la branca EA i l’altre a la branca Art i Humanitats. Així doncs entre els enquestats
predominen aquells amb estudis d’Enginyeria i Arquitectura seguits pels de Ciències, que engloba
tant les Ciències exactes com les experimentals.

6.1.4. Perfil professional

Com s’ha dit, les persones enquestades són o bé professors o bé estudiants de màster de
secundària. D’entre elles, 67 són professors en actiu (67.3%), 31 són estudiants del Màster de
Professorat (30.7%) i 2 són professors que no estan en actiu actualment (2%) (Fig. 6.4).
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Figura 6.4: Nombre de professors en actiu, professors no actius i estudiants de màster de professorat entre els enquestats. La
majoria dels enquestats són professors en actiu (67.3%) seguit dels estudiants de Màster de Professorat (30.7%).

Pel que fa a l’especialitat docent dels enquestats el 57.4% són de tecnologia i el 42.6% són
d’altres especialitats (Fig. 6.5). Entre els d’altres especialitats hi ha representació d’un total de 15
especialitats entre les quals predominen amb un 17.5% les Matemàtiques, seguida d’un 12.5%
Biologia i Geologia i d’un 10% de les Ciències Socials i de les Llengües estrangeres (Fig. 6.5).

Figura 6.5: Especialitats docents dels enquestats. Els enquestats de l’especialitat Tecnologia, tant professors com estudiants
de Màster, corresponen a un 57.4% del total d’enquestat, la resta (42.6%) corresponen a altres especialitats entre les quals
predominen Matemàtiques, Biologia i Geologia, Ciències Socials i Llengües estrangeres.

Segons els gènere i l’especialitat docent, d’entre els enquestats de tecnologia un 55.2% són dones,
un 43.1% són homes i un 1.7% són No binari (Fig. 6.6). Pel que fa als enquestats d’altres
especialitats un 73.8% són dones, un 23.8% són homes i un 2.4% són No Binaris (Fig. 6.6).

Figura 6.6: Perfil de gènere dels enquestats segons especialitat docent (tecnologia o altres especialitats). En en l’especialitat de
tecnologia predominen lleugerament les dones (55.2%) i en altres especialitats també ho fan de manera substancial (73.8%).
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Tenint en compte que la participació a l’enquesta ha estat voluntària, destaca la diferència de
percentatges de gèneres segons si els enquestats són de l'especialitat tecnologia o d’altres especialitats.
En els dos casos el percentatge és major en les dones, però si en el cas de l’especialitat tecnologia els
percentatges al voltant del 50% per gènere, en el cas d’altres especialitats pràcticament 3 de cada 4
enquestats és una dona (Fig. 6.6).

6.1.5. Centre on treballen o fan pràctiques

Segons el tipus de centre on treballen o fan pràctiques, el 45.5% dels enquestats ho fa en un
centre concertat, el 53.5% en un centre públic i l’1% no treballa ni fa pràctiques (Fig. 6.7).

Segons la localitat on treballen o fan pràctiques els enquestats, el 84.8% dels enquestats ho fan a
la província de Barcelona, el 14.1% a la de Girona i l’1% a la de Tarragona, amb un percentatge
de 45.5% a Barcelona ciutat seguida a molta distància per Gavà, Terrassa i Girona (Fig. 6.7).

Figura 6.7: Tipus de centre i localitat on treballa o fa pràctiques l’enquestat. Predominen lleugerament els centres Públics per
damunt dels Concertats.

6.1.6. Perfil de família on es van criar

Estil de família en qüestions d’igualtat

Pel que fa a l’estil de família on van créixer els enquestats, el 54.5% ho van fer en una família
tradicional (entès com que és la mare qui feia les tasques de la llar i tenia cura d’infants i
familiars), el 37.6% en una família mitjanament igualitària (entesa com a família més igualitària
que famílies del seu entorn en aquell moment), el 6.9% en una família totalment igualitària i l’1%
en una família desestructurada (Fig. 6.8). Malauradament, la mostra de famílies totalment
igualitàries és massa petita per analitzar-la independentment, és per això que d’ara endavant
analitzarem aquestes dades conjuntament amb les famílies mitjanament igualitàries i les
agruparem en famílies més o menys igualitàries (Fig. 6.8).

Figura 6.8: Estils de família en termes d’igualtat dels
enquestats. Predominen les famílies tradicionals seguides de les
famílies mitjanament igualitàries. Com que les famílies
igualitàries suposen una mostra petita, per l’objectiu d’aquest
estudi s’han ajuntat amb les famílies mitjanament igualitàries,
formant així el grup de famílies més o menys igualitàries.
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Capacitat econòmica de les famílies

Pel que fa a la capacitat econòmica de les famílies on es van criar els enquestats, un 6.9% tenien
una capacitat econòmica baixa, un 26.7% mitja-baixa, un 59.4% mitja i un 6.9% mitja-alta (Fig.
6.9). La mostra de famílies amb capacitat econòmica baixa i mitja-alta és petita, és per això que
pel propòsit d’aquest estudi les dades s’han agrupat en Família de capacitat econòmica Baixa-Mitja
Baixa, i Família de capacitat econòmica Mitja-Mitja Alta (Fig. 6.9).

Figura 6.9: Capacitat econòmica de la família on es van
criar els enquestats. Predominen les famílies amb capacitat
econòmica Mitja, seguida de les Mitja-Baixa, i finalment
la Baixa i la Mitja-Alta tenen la mateixa proporció
d’enquestats. Degut a que aquestes dos darrers tipus de
famílies tenen poca representació, per aquest estudi s’han
agrupat amb les altres per formar dues categories: les
famílies amb capacitat econòmica Baixa-Mitja Baixa i les
famílies amb capacitat econòmica Alta-Mitja Alta.

Tipus de família en quant al gènere dels descendents

Les famílies dels enquestats tenen en un 51.5% descendents de diferents gèneres i en un 48.5%
descendents d’un sol gènere (Fig. 6.10). Destaca que d’entre les famílies de les dones enquestades un
53.1% tenen descendents d’un sol gènere, mentre que entre els homes és d’un 40% (Fig. 6.10).

Figura 6.10: Tipus de famílies dels enquestats quant al gènere dels seus descendents. Aproximadament la meitat de les
famílies tenen descendents d’un sol gènere mentre que la resta en tenen de més d’un gènere. D’entre les dones enquestades hi
ha una majoria de dones que són filles d’una família amb descendents d’un sol gènere (53.1%), en canvi, en els homes la
majoria ho són de famílies amb descendència de més d’un gènere (60%).

6.2. Correlació entre gènere, tipus de família i tria de futur

Com s’ha vist en els estudis previs, l’estil de família és un dels grans condicionants en la tria de
futur dels adolescents. Amb la intenció de corroborar o falsar aquests factors en la tria de futur
dels enquestats s’ha analitzat la correlació entre gènere, tipus de família i tria de futur tenint en
compte les dades recollides sobre la capacitat econòmica de les famílies, l’estil de família en
qüestions d’igualtat i la branca d’estudis i el gènere de tots els seus descendents (els enquestats i
els seus germans (86 germanes i 67 germans). A continuació s’expliquen els detalls d’aquesta
anàlisi.
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6.2.1. Segons la capacitat econòmica de la família

Com hem comentat, per fer aquestes correlacions les dades originals recollides sobre la capacitat
econòmica de les famílies s’han agrupat en dos grans grups, les famílies amb capacitat econòmica Baixa
i Mitja-Baixa, i les famílies amb capacitat econòmica Mitja i Mitja-Alta (Fig. 6.9).

De les famílies amb capacitat econòmica Baixa i Mitja-Baixa, el 55.9% tenen algun descendent en
l’àmbit Enginyeria i Arquitectura (EA). D’aquestes famílies, el 27.6% de les que tenen filles, en
tenen alguna en aquest àmbit i de les que tenen fills un 64.0% en tenen algun d’aquest àmbit (Fig.
6.11). Així doncs, hi ha més del doble de famílies amb capacitat econòmica Baixa i Mitja-Baixa amb
algun descendent masculí en l’àmbit EA que no pas amb una descendent femení EA.

De les famílies amb capacitat econòmica Mitja-Mitja Alta, el 56.7% tenen algun descendent en l’àmbit
EA. D’aquestes famílies, un 38.6% de les que tenen filles en tenen alguna en aquest àmbit i de les
que tenen fills un 50.0% en tenen algun en aquest àmbit (Fig. 6.11). Així doncs, en el cas de les
famílies amb capacitat econòmica Mitja-Mitja Alta aproximadament per cada 5 famílies que tenen
algun descendent masculí a l'àmbit EA n’hi ha pràcticament 4 amb alguna descendent
femenina en el mateix àmbit.

Figura 6.11: Presència o absència de descendents de la branca Enginyeria i Arquitectura segons la capacitat econòmica de les
famílies. En els dos tipus de famílies predominen les que tenen algun descendent de l’àmbit EA, però si ho desglossem per
gènere destaca que en els homes continuen superant el 50% i, en canvi, les noies no hi arriben en cap dels dos casos. A més a
més, el percentatge passa de 40.4% en famílies amb capacitat econòmica mitja-mitja alta a 27.6% en famílies amb capacitat
econòmica baixa-mitja baixa.

6.2.2. Segons termes d’igualtat (tradicional vs igualitari)

Com s’ha dit, per fer aquestes correlacions, les dades originals recollides sobre l’estil de família
s’han agrupat en dos grans grups Família Tradicional i Família més o menys igualitària (Fig. 6.8).

De les famílies tradicionals estudiades, el 54.5% tenen algun descendent de l’àmbit EA. De les
famílies que tenen alguna filla, el 28.3% en tenen alguna en aquest àmbit i de les que tenen algun
fill el 60.5% en tenen algun en aquest àmbit (Fig. 6.12). Així doncs, més del doble de famílies
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tradicionals tenen algun descendent masculí en l’àmbit EA que no pas alguna descendent del
gènere femení.

En el cas de les famílies més o menys igualitàries el percentatge de famílies amb algun descendent de
l’àmbit EA és del 60.0%. D’entre elles, el 43.6% de les que tenen filles en tenen alguna d’aquest
àmbit i de les que tenen fills un 50.0% en tenen algun d’aquest àmbit (Fig. 6.12). Així doncs, hi ha
un percentatge moderadament superior de famílies més o menys igualitàries amb algun fill en
l’àmbit EA que no pas amb alguna filla.

Figura 6.12: Presència o absència de descendents de la branca Enginyeria i Arquitectura segons l’estil de família en termes
d’igualtat. En els dos tipus de famílies predominen les que tenen algun descendent de l’àmbit EA, tenint-ne en major
proporció les famílies més o menys igualitàries que les tradicionals. Si ho desglossem per gènere destaca que en el cas dels
homes de l’àmbit EA tenen una presència lleugerament superior en famílies tradicionals que no pas en les més o menys
igualitàries. Per contra, en el cas de les dones de l’àmbit EA la seva presència és substancialment menor en famílies
tradicionals comparat amb les famílies més o menys igualitàries.

6.2.3. Segons gènere de la seva descendència (un sol gènere vs diferents gèneres)

Analitzant les respostes dels enquestats sobre el gènere dels seus germans se’n desprèn que el
51.5% de les famílies on es van criar tenen descendents de diferents gèneres i el 48.5% tenen descendents
d’un sol gènere (Fig. 6.10).

D’entre les famílies que tenen només descendents del gènere femení, el 51.5% tenen alguna descendent
en l'àmbit EA. En el cas de les famílies que només tenen descendents del gènere masculí el percentatge
és del 60.0% (Fig. 6.13). El percentatge de nois de l'àmbit EA és, per tant, moderadament
superior en famílies amb només descendents d’un sol gènere.

D’entre les famílies que tenen descendents de diferents gèneres, el 25.0% tenen alguna descendent
femenina en l’àmbit EA i el 53.8% de les mateixes famílies tenen algun descendent masculí en
aquest àmbit (Fig. 6.13). Així doncs, d’entre les famílies amb descendents de diferents gèneres n’hi ha més
del doble que tenen algun descendent masculí en aquest àmbit que no pas alguna descendent
femenina.
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Figura 6.13: Presència o absència de descendents de l’àmbit Enginyeria i Arquitectura depenent de l’estil de família quant a
gènere dels seus descendents. Destaca que tant a les famílies amb descendents d’un sol gènere com de gènere diferents la
proporció d’homes d’aquest àmbit és aproximadament la mateixa (per damunt del 50%), mentre que en el cas de les noies la
cosa canvia dràsticament, ja que en famílies amb descendents d’un sol gènere arriben fins a un 50% i, en canvi, en famílies
amb descendents de gèneres diferents la proporció és de 26.9%.

Així doncs, en l’entorn dels enquestats, de les dades relacionades amb l’estil de família aquella que
més condiciona que les dones s’inclinin o no per estudis EA és el fet de tenir només germanes a
tenir germans de diferents gèneres, havent-hi una proporció de 2 en el primer cas per cada una
del segon cas (Fig. 6.13). Destaca que el percentatge de noies EA és major en famílies amb només
filles que no pas en famílies més o menys igualitàries o famílies amb capacitat econòmica mitja-mitja alta i en
canvi és menor en famílies amb descendents de diferents gèneres que no pas en famílies tradicionals o famílies
amb capacitat econòmica baixa-mitja baixa (Figs. 6.11, 6.12 i 6.13). Això suggereix que encara hi ha
molt camí per recórrer en termes d’igualtat en el nostre entorn, perquè fins i tot una dona té
lleugerament més probabilitats de fer estudis EA si no té germans d’altres gèneres (51.5%), que
no pas si és de classe mitja-mitja alta (38.6%) o de família més o menys igualitària (43.6%), com
estudis previs havien destacat.

6.3. Què consideren els professors i estudiants de màster de tecnologia sobre
diferents aspectes?

6.3.1. Habilitats en la matèria de Tecnologia segons el gènere de l’alumnat

Davant la pregunta D’entre el teu alumnat a qui consideres que se’ls dona millor la tecnologia?, un 82.7%
dels enquestats de l’especialitat Tecnologia considera que se’ls dona tan bé a noies com nois, un
11.5% que se’ls dona millor als nois i un 5.8% que se’ls dona millor a les noies (Fig. 6.14). Així
doncs, una majoria àmplia dels enquestat considera que se’ls dona tan bé la tecnologia a les
noies com als nois.
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Figura 6.14: Resposta del professorat de tecnologia i
estudiants de màster de la mateixa especialitat a la
pregunta: A qui se li dóna millor la matèria de
Tecnologia? Una gran majoria dels enquestats
consideren que se’ls dona tant bé a noies com a nois.

6.3.2. Preferències de l’alumnat dins de la matèria de Tecnologia segons el gènere de
l’alumnat

Davant la pregunta oberta Dins de la matèria de tecnologia, quins diries que són el temes que més motiven a
les noies en el seu conjunt?, el professorat i màster de tecnologia han donat un conjunt de respostes
que s’han agrupat en diferents categories (Fig. 6.15).

Les categories a què s’han referit més sovint els enquestats i han estat citades 5 o més vegades
són de més a menys: Disseny, Taller/construcció d’objectes, Activitats de l’àmbit Social i
Sostenibilitat i Programació; i també 6 vegades que no hi ha cap patró concret (Fig. 6.15).

Temes de Tecnologia que més motiven a les noies Nº
Total

Figura 6.15: Taula dels temes dins de la
matèria de Tecnologia que els enquestats de
l’especialitat tecnologia consideren que més
els agrada a les noies. Entre els que
predominen hi ha el Disseny, el
Taller/Construcció d’Objectes, les
Activitats de l’àmbit Social i
Sostenibilitat, Dibuix Tècnic/
Arquitectura/Habitatge i Programació.

Disseny 9
Taller/Construcció d’objectes 7
Activitats de l’àmbit Social i Sostenibilitat 6
Dibuix Tècnic/Arquitectura/Habitatge 6
Programació 5
Robòtica 4
Procés Tecnològic 4
Comunicació 2
Electricitat 2
TIC 2
Estructures 1
Mecanismes 1
Automatització 1
Projecte Tecnològic 1
Electrònica Digital 1

Sense patró concret 6
Tot en general 1
Cap, No els agrada la tecnologia 1

Davant la pregunta oberta Dins de la matèria de tecnologia, quins diries que són el temes que més motiven als
nois en el seu conjunt?, el professorat i màster de tecnologia han fet un conjunt de respostes que
s’han agrupat en diferents categories (Fig. 6.16).

Entre les categories citades pels enquestats les que han estat citades 5 o més vegades són de més
a menys: Taller/construcció d’objectes, Programació, Mecànica, Motors/Automoció, TIC i
Robòtica (Fig. 6.16). També ha estat citat 5 vegades que no hi ha cap patró concret (Fig. 6.16).
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Comparant les respostes a les dues preguntes anteriors s’observa que els temes que motiven tant
a les noies com als nois, agafant aquelles que han estat citades com a mínim dues vegades per
cada gènere, són de major a menor Taller/Construcció d’Objectes (citat 18 vegades en total),
Programació (14), Robòtica (10), TIC (9) i Electricitat (5) (Fig. 6.15 i 6.16).

Temes de Tecnologia que més
motiven als nois Nº Total

Figura 6.16: Taula dels temes dins de la matèria de
Tecnologia que els enquestats de l’especialitat tecnologia
consideren que més els agrada als nois. Entre els que
predominen hi ha Taller/Construcció d’Objectes,
Programació, Mecànica, Motors/automoció, TIC i
Robòtica.

Taller/Construcció d’objectes 11
Programació 9
Mecànica 7
Motors/Automoció 7
TIC 7
Robòtica 6
Electricitat 3
Electrònica 3
Estructures 2
Dibuix Tècnic/Arquitectura/Habitatge 1
Mecanismes 1
Màquines 1
Soldadura 1
Creativitat 1
Invents 1

Sense patró concret 5
Cap, No els agrada la tecnologia 1

6.3.3. Qui condiciona la tria de futur dels estudiants

Davant la pregunta Qui condiciona la tria de futur dels estudiants?, els enquestats consideren que ho fa
en un 38.3% la Família, en un 29.6% la Societat, en un 13.6% el Professorat i en un altre 13.6%
els companys (Fig. 6.17). Un 4.9% al·lega altres condicionants com serien les notes, les
preferències pròpies, les experiències vitals, el rol de la mare i fins i tot ningú. Així doncs destaca
que en conjunt no consideren que el professorat tingui massa influència, a diferència del que
estudis previs mostraven.

Figura 6.17: Resposta dels enquestats a la pregunta:
Qui condiciona la tria de futur dels estudiants?
Destaca la predominança de la Família i la Societat, i
força per sota el professorat i els companys.

La vocació tecnològica de les dones: mites i realitat. Estratègies per millorar-la des de l’assignatura de tecnologia a l’ESO 29



6.4. Paper dels referents en la tria de futur dels enquestats

6.4.1. Nombre de referents del propi gènere que els enquestats consideren que van tenir
en la seva tria de futur.

Davant la pregunta Quan estudiaves secundària vas tenir referents del teu gènere abans d’escollir els teus
estudis?, els enquestats han respost molts en un 4%, força en un 12.9 %, alguns en un 22.8%,
molt pocs en un 22.8% i no en un 37.6% (Fig. 6.18).

Si analitzem aquestes dades segons el gènere, observem que en les dones enquestades el
percentatge de no puja fins a un 43.8%, molt pocs fins al 26.6%, alguns un 17.2% i força un 12.5%
(Fig. 6.18). Destaca que cap dona ha respost que ha tingut molts referents. La situació és una
mica millor pels homes, però tot i així el 40% no en va tenir cap o molt pocs (Fig. 6.18).

Figura 6.18: Resposta dels enquestats davant la pregunta: Quan estudiaves secundària vas tenir referents del teu gènere
abans d’escollir els teus estudis? Destaca que la resposta que predomina és que no en van tenir, seguida de molt pocs, alguns,
força i finalment molt amb només un 4%.

Si separem les dades de les dones sense estudis EA de les dones amb estudis EA s’observa una
gran diferència. Entre les dones no EA un 41% considera que en va tenir alguns (23.1%) o força
(17.9%), mentre que en el cas de les dones d’EA només ho fa un 12% (8% i 4% respectivament).
El 88% restant de les dones d’EA considera que no en va tenir cap (56%) o molt pocs (32%) (Fig.
6.19).

En el cas dels homes, no s’observa gran diferències entre els que no tenen estudis EA del que sí
(Fig. 6.19). En conjunt, només un 22.9% considera que no va tenir referents, un 17.1% en va tenir
molt pocs, un 34.3% alguns, un 14.3% força i un 11.4% molts (Fig. 6.18).

Aquestes dades demostren la gran diferència en el nombre de referents del gènere propi entre
dones i homes abans d’escollir els seus estudis (Fig. 6.18). La manca és evident entre les dones
en general, però encara és major en les dones EA (Fig. 6.19).
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Figura 6.19: Resposta dels enquestats a la pregunta: Quan estudiaves secundària vas tenir referents del teu gènere abans
d’escollir els teus estudis?, per gènere dels enquestats i si tenen o no estudis EA. En conjunt s’observa que les dones han
tingut molts menys referents del gènere propi que no pas els homes.

6.4.2. Referents que han tingut els enquestats entre els seus progenitors segons el gènere

A partir de les dades del gènere i la branca d’estudis universitaris dels enquestats, i del gènere i la
branca d’estudis o en el seu defecte la branca de la professió dels seus progenitors, s’ha analitzat
la presència o absència de referents propers entre els enquestats (Fig. 6.20).

Del total dels enquestats un 29% van tenir com a referent algun dels seus progenitors (Fig. 6.20).
La diferència entre dones i homes és petita en aquest cas, tenint-ne un 27.6% i un 31.4%
respectivament (Fig. 6.20).

Però si analitzem les dades en funció del progenitor del gènere propi observem que només un 10.9%
de les noies tenen una mare del seu àmbit, mentre que pel que fa als nois el percentatge puja fins
a un 23.5% (Fig. 6.20). Així doncs, en el conjunt dels enquestats hi ha més del doble de nois
amb referents del seu mateix gènere entre els progenitors que no pas noies.

Si ens fixem en aquesta mateixa correlació (estudis propis i branca dels progenitors), entre els
enquestats de l’àmbit EA, en conjunt un 42.9% tenen algun referent d’aquesta branca entre els
seus progenitors. En el cas de les dones EA és un 45.8% i en el cas dels homes EA és un 38.9%
(Fig. 6.21). Així doncs, s’observa que les dones EA tenen una proporció considerablement major
de referents entre el progenitors que els conjunt de les dones enquestades (Figs. 6.20 i 6.21),
suggerint la importància de tenir referents entre els progenitors, especialment en la branca d’EA
(Figs. 6.20 i 6.21).

Si analitzem aquestes dades tenint en compte si el progenitor referent té el mateix gènere o no
que l’enquestat, s’observa que només un 4% de les dones EA tenen la mare com a referent en
contraposició a un 33.3% dels homes EA que tenen el pare com a referent (Fig. 6.21).
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Figura 6.20: Presència o absència de referents entre els progenitors que van tenir els enquestats de la branca d’estudis pròpia.
En conjunt un 28.9% van tenir referents de la branca d’estudis entre els seus progenitors, si desglossem les dades per gènere
s’observa que en ambdós gèneres hi ha aproximadament un 30% d’enquestats amb algun progenitor de la seva branca
d’estudis, però en el cas de les noies només al voltant d’un 10% van tenir referents del gènere propi mentre que en el cas dels
nois aquest percentatge puja fins a un 23.5%.

Figura 6.21: Presència o absència de referents entre els progenitors que van tenir els enquestats de la branca Enginyeria i
Arquitectura., en general i per gènere. En conjunt al voltant d’un 40% d’enquestats de la branca EA van tenir algun
referent entre els progenitors, lleugerament major entre les dones que entre els homes. Si desglossem els referents segons el
gènere, s’observa que de dones amb referents entre els progenitors del mateix gènere només n’hi ha un 4.2% mentre que en els
homes és d’un 33.3%.

Comparant les dades de les dones EA amb les dades de totes les dones enquestades destaca que les
dones EA tenen menys de la meitat de vegades referents materns. En el cas dels homes, en
canvi, els homes EA tenen al voltant d’un terç més de referents paterns que tots els homes enquestats
(Figs. 6.20 i 6.21).
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6.4.3. Importància que els enquestats donen a tenir referents del propi gènere en la seva
tria de futur

A la pregunta Consideres que haver tingut més referents del teu gènere hauria estat positiu a l’hora de fer la teva
tria de futur?, un 49.5% dels enquestats considera que sí. Entre les dones aquest percentatge puja
fins a un 56.3% i entre els homes és d’un 40% (Fig. 6.22).

En conjunt la falta de referents del gènere propi té percentatges alts, però destaca que són les
dones especialment les que han trobat més a faltar referents del gènere propi en la seva tria de
futur (Figs. 6.22).

Figura 6.22: Resposta dels enquestats a la pregunta “Consideres que haver tingut més referents del teu gènere hauria estat
positiu a l’hora de fer la teva tria de futur?”, tots junt i per gèneres. Destaca que entre les dones el percentatge que consideren
que haver tingut referent del gènere propi hauria estat positiu és un 15% major que en el cas dels homes.

Davant la pregunta Consideres que haver tingut més referents del teu gènere hauria pogut fer que escollissis uns
altres estudis?, un 36.6% dels enquestats considera que sí. Entre les dones aquest percentatge és
d’un 37.5% i entre els homes és d’un 34.3% (Fig. 6.23).

Figura 6.23: Resposta dels enquestats a la pregunta “Consideres que haver tingut més referents del teu gènere hauria pogut
fer que escollissis uns altres estudis?”, tots junts i per gèneres. En conjunt consideren que haurien pogut escollir altres estudis
si haguessin tingut referents del seu gènere al voltant d’un 35% dels enquestats.
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Si, analitzem els enquestats d’altres branques, un 29.8% considera que podria haver escollit altres
estudis, entre els quals un 33.3% de les dones no EA i un 23.5% dels homes no EA (Fig. 6.23).

Aquestes dades mostren que hi ha un percentatge moderadament superior de dones no EA que
podrien haver escollit uns altres estudis si haguessin tingut més referents del seu gènere. Així
doncs, oferir referents de totes les branques en què l’alumnat es pugui sentir identificat seria una
bona manera que aquest escollís els seus futurs estudis segons les seves preferències i no pas
segons els estereotips de gènere. La diferència més important entre aquestes dades és entre els
homes enquestats i els homes no EA, suggerint que un bon percentatge d’homes EA haurien escollit
altres estudis si haguessin tingut referents del seu gènere. Això confirma que ells també estan
condicionats pels estereotips de gènere, però en el sentit totalment contrari a les dones.

6.5. Referents tecnològics dels enquestats

Davant la pregunta oberta Anomena de memòria homes referents del món de la tecnologia (si no en recordes no
passa res, però no en busquis siusplau), 71 dels enquestats (70.7%) han recordat algun referent masculí
i 30 no (29.7%) (Fig. 6.24). Dels 71 que n’ha recordat algun 48 són professors o estudiants de
màster en tecnologia i 23 ho són d’altres especialitats (Fig. 6.24).

D’entre els enquestats de l’especialitat Tecnologia, n’han recordat algun més del 80% tan enquestats
homes com persones d’un gènere diferent (Fig. 6.24). D’entre els d’altres especialitats, però, el 100%
dels homes n’han recordat algun, però només un 39.4% de les persones de gènere diferent ho
han fet (Fig. 6.24).

Especialitat Tecnologia (ET) Altres Especialitats (AE) Tots

mateix gènere
(homes)

gènere diferent
(dones i no binaris) Total ET mateix gènere

(homes)
gènere diferent

(dones i no binaris)
Total
AE

Nº
total

Recorda algún
home referent

21
(84%)

27
(81.8%)

48
(82.8%)

10
(100%)

13
(39.4%)

23
(53.5%)

71
(70.7%)

No Recorda cap
home referent

4
(16%)

6
(18.2%)

10
(17.2%)

0
(0%)

20
(60.6%)

20
(46.5%)

30
(29.7%)

Figura 6.24: Nombre de vegades que els enquestats han sabut o no citar de memòria algun home referent del món de la
tecnologia, per gènere i especialitat docent (tecnologia o altres especialitats).

Les dades dels enquestats d’altres especialitats reflecteixen en certa manera els estereotips de la
societat, que la tecnologia és cosa d’homes, i això fa que fins i tot les persones d’aquest gènere
que no tenen relació amb la tecnologia et poden citar referents masculins i, en canvi, el
percentatge baixa molt entre les persones de gènere diferent, en aquest cas especialment dones,
que no se senten interpel·lades per la tecnologia.

En conjunt, els enquestats han recordat un total de 59 homes referents de la tecnologia (Taula
A2). Han estat citats un total de 229 vegades, que vol dir que de mitjana n’han recordat 3.23
cadascú.

D’entre els homes referents citats, 15 ho han estat més de 5 vegades i són: Nikola Tesla, Thomas
Alva Edison, Bill Gates, Steve Jobs, Leonardo Da Vinci, Elon Musk, Albert Einstein, Alan
Turing, Henry Ford, Georg Simon Ohm, James Watt, Arquímedes de Siracussa, Isaac Newton,
Graham Bell i Guglielmo Marconi (Taula A2).
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Davant la pregunta oberta Anomena de memòria dones referents del món de la tecnologia (si no en recordes no
passa res, però no en busquis siusplau), 47 dels enquestats (46.5%) han recordat algun referent femení
i 54 no (53.5%) (Fig. 6.25). Dels 47 que n’ha recordat algun 39 són professors o estudiants de
màster en tecnologia (67.2%) i 8 ho són d’altres especialitats (18.6%) (Fig. 6.25).

Especialitat Tecnologia (ET) Altres Especialitats (AE) Tots

mateix gènere
(dones)

gènere diferent
(homes i no binaris)

Total
ET

mateix gènere
(dones)

gènere diferent
(homes i no

binaris)

Total
AE Nº total

Recorda alguna
dona referent

22
(68.8%)

17
(65.4%)

39
(67.2%)

5
(15.6%)

3
(27.3%)

8
(18.6%)

47
(46.5%)

No recorda cap
dona referent

10
(31.2%)

9
(34.6%)

19
(32.8%)

27
(84.4%)

8
(72.7%)

35
(81.4%)

54
(53.5%)

Figura 6.25: Nombre de vegades que els enquestats han sabut o no citar de memòria alguna dona referent del món de la
tecnologia, per gènere i especialitat docent (tecnologia o altres especialitats).

D’entre els enquestats de l’especialitat Tecnologia, n’han recordat algun més del 65% tant dones
com persones d’un gènere diferent (Fig. 6.25). D’entre els d’altres especialitats, però, només 5
dones (15.6%) n’han recordat alguna i 3 persones de gènere diferent (27.3%) (Fig. 6.25).

S’observa una davallada clara del percentatge d’enquestats que recorden alguna dona referent de
la tecnologia, en comparació amb els homes referents, tant en els de l’especialitat tecnologia, però
sobretot en els d’altres especialitats on les dones que en recorden alguna baixa fins a un 15.6% i els
homes passen del 100% d’homes referents de la tecnologia a un 27.3% de dones referents.

El conjunt dels enquestats han recordat un total de 31 dones referents de la tecnologia (Taula
A3). Han estat citades un total de 98 vegades, que vol dir que de mitjana n’han recordat 2
cadascú.

Només 4 de les referents citades ho han estat 5 o més vegades i són: Hedy Lamarr, Ada Lovelace,
Marie Curie i Margaret Hamilton (Taula A3). Si haguéssim d’arribar a 15 com en el cas dels
homes referents les següents citades més d’un cop serien Hipàtia d’Alexandria, Ángela Ruiz
Robles, Zaha Hadid, Katherine Johnson, Elizabeth Holmes i fins i tot entraríem en aquelles que
tan sols ha citat una persona (Taula A3). És evident, per tant, la falta de referents femenins en
tecnologia que tant dones com homes tenen.

6.6. Utilització de referents a les aules

6.6.1. Ús de referents de tecnologia a les aules

Davant la pregunta En les teves classes o pràctiques has explicat personatges del món de la tecnologia?,
s’observa que, independentment de l’especialitat i del gènere, predomina l’absència o la pràctica
absència de l’ús de personatges del món de la tecnologia en les seves classes, com a mínim en 2
de cada tres enquestats no n’utilitzen mai o poc (Fig. 6.26).
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Figura 6.26: Ús de personatges del món de la tecnologia en les classes dels enquestats, per tots ells i entre els de l’especialitat
tecnologia. No s’observa grans diferències i predomina l’absència o pràctica absència de l’ús d’aquest recurs en tots ells.

6.6.2. Ús de referents femenins de tecnologia a les aules

Davant la pregunta D'entre els personatges del món de la tecnologia que has explicat, quin ha estat el
percentatge aproximat de dones?, resposta pels enquestats que no han respost mai a la pregunta
anterior, predomina un percentatge inferior al 10% en tots els enquestats (Fig. 6.27).

Figura 6.27: Resposta dels enquestats davant la pregunta “D’entre els personatges del món de la tecnologia que has explicat,
quin ha estat el percentatge aproximat de dones?”. En tots els casos predomina la resposta <10% i juntament amb la
resposta 10%-30% superen el 75% en tots els perfils que han respost aquesta pregunta, excepte en el cas de les dones de
l’especialitat tecnologia, en què més d’un 35% han explicat dones referents de la tecnologia en una proporció major al 30%.

Tot i això, destaca que entre les dones de l’especialitat tecnologia el percentatge que ha explicat <10%
de dones referents en tecnologia és d’un 36.8%, el menor de tots, mentre que en els homes de
l’especialitat tecnologia aquest percentatge és gairebé el doble, un 61.1% (Fig. 6.27). Aquestes dades
demostren la conscienciació diferenciada de les dones per damunt dels homes en aquest
aspecte i el gran marge de millora de tots els enquestats i especialment entre els homes.
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6.6.3. Dificultat de trobar informació sobre referents femenins de tecnologia

Davant la pregunta T'ha costat trobar informació sobre referents femenins en la tecnologia?, resposta pels
enquestats que no han respost mai a la pregunta sobre si havien explicat referents tecnològics a
classe, la gran majoria (87.5%) ha respost que li ha costat més que trobar referents femenins (Fig.
6.28). Això posa en relleu la falta generalitzada de bibliografia sobre referents femenins de la
tecnologia.

Figura 6.28: Dificultat de trobar informació
sobre referents femenins en la tecnologia. La
immensa majoria dels que han respost aquesta
pregunta consideren que els ha costat més que
no pas trobar referents masculins.

6.6.4. Ús de referents femenines racialitzades a les aules

Davant la pregunta D'entre els referents femenins que expliques, quin percentatge són dones racialitzades? la
immensa majoria (més d’un 85%) no n’han explicat mai o menys d’un 10% (Fig. 6.29). La
combinació d’aquestes dades i de les dades descrites abans posa en relleu que si les dones en el
seu conjunt tenen menys referents del seu propi gènere, en el cas de les dones racialitzades encara és
molt menor. Tenir en compte la interseccionalitat del nostre alumnat a l’hora de donar-los
referents és indispensable per maximitzar la seva llibertat a l’hora de fer la seva tria de futur.

Figura 6.29: Percentatge d’enquestats que
expliquen referents del món de la tecnologia i
han explicat dones racialitzades i en quina
proporció. Malauradament, la immensa
majoria no n’explica cap o menys d’un 10%.
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6.7. Solucions proposades pel professorat segons especialitat

Davant la pregunta oberta El percentatge de noies que actualment escull estudis relacionats amb la Tecnologia
és molt menor al percentatge de nois. Què consideres que podries fer com a professor o futur professor de Tecnologia
per a que la vocació tecnològica de les alumnes millorés?, els enquestats han suggerit diverses accions que
com a professors podrien fer.

Les respostes s’han agrupat en diferents categories i es presenten per separat tenint en compte si
corresponen a enquestats de l’especialitat de Tecnologia (Fig. 30) o si corresponen a altres
especialitats (Fig. 6.31).

Els professors de tecnologia i estudiants de màster de la mateixa especialitat han fet un total de
84 propostes agrupades en 15 categories diferents (Fig. 6.30). Entre elles, les propostes més
recurrents i que han estat citades 5 o més cops tenen a veure amb proporcionar més referents femenins,
empoderar les alumnes, trencar amb els estereotips, fer divulgació i orientació i programar activitats amb
perspectiva de gènere (Fig. 6.30).

Accions que el professorat i màster de Tecnologia consideren
que podrien fer per millorar la vocació tecnològica femenina

Nº
Total

Figura 6.30: Llista d’accions que
els enquestats de l’especialitat
tecnologia consideren que podrien
fer per millorar la vocació
femenina en tecnologia i nombre de
vegades que han estat citades. Les
respostes s’han agrupat en diverses
categories entre les quals
predominen l’ús de referents
femenins, empoderar les alumnes,
trencar amb els estereotips,
divulgació i orientació i activitats
amb perspectiva de gènere.

Referents femenins (tant històrics com actuals, llunyans com
propers com que les professores de tecno siguin dones) 26

Empoderar les alumnes (Motivar, Fomentar la seva participació:
animar, valorar positivament el seu treball i les seves capacitats, donar
veu a les noies)

12

Trencar amb els estereotips 10

Divulgació i Orientació (xerrades amb dones amb càrrecs tècnics,
jornades de portes obertes, …)

6

Activitats amb Perspectiva de gènere (Incorporar temàtiques
relacionades amb el rol tradicional femení)

5

Llenguatge no sexista (No donar continuïtat a les etiquetes de
gènere) 4

Tecnologia social i humanística 4

Explicar bé la tecnologia (Donar valor a la tecno) 4

Història de les dones (les seves dificultats al llarg de la història, el
seu accés a estudis i patents)

3

Activitats que motivin als dos gèneres per igual 3

Vincular els centres amb agents que impliquin gènere femení
(xerrades) i participar en programes externs (programes STEM)

3

Res 1

Tractar a tothom per igual 1

Presentar la tecnologia com a eina d’emancipació 1

No treure hores de Tecnologia a Secundària 1

Els professors d’altres especialitats i estudiants de màster d’altres especialitats han fet un total de 41
propostes de 10 categories diferents (Fig. 6.31). Entre elles, les propostes més recurrents i que
han estat citades 5 o més cops són: proporcionar més referents femenins, empoderar les alumnes, fer
divulgació i orientació i vincular els centres amb agents externs que impliqui gènere femení (Fig. 6.31).
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Destaca, per tant, la importància que dona el conjunt dels enquestats a proporcionar referents
femenins, a empoderar les alumnes i fer divulgació i orientació (Fig. 6.30 i 6.31).

Accions que el professorat i màster d’altres especialitats
consideren que podrien fer per millorar la vocació tecnològica
femenina

Nº
Total

Figura 6.31: Llista d’accions que els
enquestats de l’especialitat tecnologia
consideren que podrien fer per
millorar la vocació femenina en
tecnologia i nombre de vegades que
han estat citades. Les respostes s’han
agrupat en diverses categories entre
les quals predominen l’ús de referents
femenins, empoderar les alumnes,
divulgació i orientació, vincular els
centres amb agents externs que
impliquin gènere femení i Trencar
amb els estereotips.

Referents femenins (tant històrics i llunyans, com especialment
actuals i propers, Professores de tecnologia dones, referents externs
que visitin l’aula)

13

Empoderar les alumnes (Motivar, Fomentar la seva participació:
animar, valorar positivament el seu treball i les seves capacitats) 7

Divulgació i Orientació (xerrades amb dones amb càrrecs tècnics,
jornades de portes obertes, …)

7

Vincular els centres amb agents que impliquin gènere femení
(xerrades) i participar en programes externs (programes
STEM)

5

Trencar amb els estereotips 4

Introduir perspectiva de gènere 1

Història de les dones (dificultats històriques, accés a estudis i
patents)

1

Tecnologia social i humanística 1

No permetre segregació de tasques 1

Explicar bé la tecnologia (Donar valor a la tecnologia) 1
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7. Discussió dels resultats de l’enquesta
La tria de futur és un moment estressant per l’alumnat de secundària, molts dubtes, indecisions,
recomanacions de les persones del seu entorn i, tot plegat, els condiciona en aquesta tria. Aquest
estudi confirma que aquest condicionament és diferent segons el gènere de l’alumne i, a
continuació, es discuteixen els aspectes més rellevants que han sorgit.

7.1. Estil de les famílies

Els resultats d’aquest estudi mostren que de les famílies amb capacitat econòmica mitja-mitja alta
enquestades, un 38.6% tenen descendents dones EA versus el 27.6% de les famílies amb capacitat
econòmica baixa-mitja baixa (Fig. 6.11). Per contra, en el cas dels homes aquestes proporcions són
sempre majors, però en sentit invers, essent un 64% de les famílies amb capacitat econòmica baixa-mitja
baixa que tenen descendents homes EA versus un 50% de famílies amb capacitat econòmica mitja-mitja
alta (Fig. 6.11). Aquests resultats mostren una infrarepresentació de dones, especialment les
de famílies de capacitat econòmica baixa-mitja baixa (Fig. 7.1). Això és consistent amb altres
estudis com el d’Archer i DeWitt (2015) que posa de manifest que, a diferència dels nois aspirants
a aquest tipus de carreres que tenen orígens socials i ètnics variats, les noies aspirants solen ser de
classe mitjana i no racialitzades.

Pel que fa a les famílies en termes d’igualtat dels enquestats, el 43.6% de les famílies més o menys
igualitàries tenen filles EA versus un 28.3% de les famílies tradicionals (Fig. 6.12). En el cas dels
homes, el 50% de les famílies més o menys igualitàries tenen algun fill EA versus un 60.5% en el cas
de les famílies tradicionals (Fig. 6.12). Aquests resultats evidencien la infrarepresentació de les
dones de famílies tradicionals en l’àmbit EA tal com ja havia estat descrit per Updegraff et al.
(1996) (Fig. 7.1).

Aquests dos paràmetres quant a tipus de família evidencia que on hi ha una gran pèrdua de
potencial femení és especialment en aquelles noies en què interseccionen diversos
estereotips (gènere, classe, ètnia) i és, per tant, primordial tenir en compte la seva
interseccionalitat per tal de desvetllar i recolzar vocacions amagades (Fig. 7.1).

Seguint amb els estils de famílies, l’anàlisi segons el gènere dels seus descendents mostra que un
51.5% de les famílies amb només filles en tenen alguna EA versus un 25.6% de les famílies amb
descendents de gèneres diferents (Fig. 6.13). Pel que fa als homes no s’observen grans diferències essent
un 60% en famílies amb només fills i un 55.8% en famílies amb descendents de diferents gèneres (Fig. 6.13).
Aquestes dades posen en relleu un nou factor familiar que condiciona fortament les dones a
l’hora d’escollir estudis EA, el tipus de família quant al gènere de la seva descendència.
Fins i tot, amb els resultats d’aquest estudi, podríem dir que la influència d’aquest factor supera
la resta dels relacionats amb l’estil de família en la tria de futur d’una futura EA (Fig. 7.1).

Aquestes dades evidencien que encara hi ha molt camí per córrer en termes d’igualtat, ja que
les famílies en què tots els descendents són filles, són amb diferència les que tenen més probabilitat que
alguna de les filles estudiï en l’àmbit EA (51.5%), fins i tot més que no pas aquelles famílies descrites
com a més o menys igualitàries (43.6%). Així, les dones criades en famílies amb capacitat
econòmica mitja-mitja alta, més o menys igualitàries i amb descendents només dones són les
que actualment tenen més probabilitat de cursar estudis EA (Fig. 7.1). En els nois també
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s’observa un condicionament en la tria d’estudis segons l’estil de família quant a capacitat
econòmica i termes d’igualtat, però no s’observa cap influència quant al gènere dels descendents
de la família on es va criar (Fig. 7.1).

Figura 7.1: Estils de família segons si tenen o no descendents de l’àmbit EA, per gènere. En cada factor es realça aquell que
ha augmentat de manera significativa encara que pugui no ser el majoritari a causa del diferent nombre de famílies de cada
estil. a) Estil de les famílies amb filles segons si tenen o no filles de l’àmbit EA. Les dones EA estan condicionades pels tres
factors (gènere dels descendents, capacitat econòmica i qüestions d'igualtat). b) Estil de les famílies amb fills segons si tenen o
no fills de l’àmbit EA. Els homes EA estan condicionats per dos factors (capacitat econòmica i qüestions d’igualtat).

7.2. Consideracions del professorat

La gran majoria dels enquestats de l’especialitat tecnologia (82.7%) consideren que la tecnologia
se’ls dóna tant bé a les noies com als nois. Això és encoratjador, ja que les dones que han
experimentat algun tipus de sexisme en relació amb la seva capacitat per les ciències, especialment
per part de família i professorat, tenen una menor autoconfiança (Eccles et al., 2000; Leaper i Brown,
2014) i, per tant, seran menys proclius a escollir estudis EA, ja que l’autoconfiança és un clar
predictor de la tria de futur (Shashaani, 1993; Abiss, 2011).

Els temes que els enquestats de l’especialitat tecnologia consideren que més agraden als estudiants,
tant a les noies com als nois, són Taller/Construcció d’objectes, Programació i Robòtica (Figs.
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6.15 i 6.16). A més a les noies també els agrada el Disseny, les activitats de l’àmbit Social i
Sostenibilitat i Dibuix Tècnic/Arquitectura/Habitatge (Fig. 6.15). Així doncs, de cara a la
programació d’activitats que puguin motivar a les noies o a tot l’alumnat en general haurem de
tenir en compte aquestes temàtiques i intentar afegir-les de manera transversal per
alleugerir el seu pas per les altres unitats del currículum, que evidentment no s’han d’obviar.
Fer-ho augmentarà el sentit d’autoeficàcia de les noies, que segons (Downes i Looker, 2011) té una
correlació directa amb la seva intenció de matricular-se a estudis relacionats en el futur.

D’altra banda, segons un estudi fet a dones amb estudis STEM, els factors que van contribuir en
major mesura en la seva elecció d’estudis van ser la vocació i els consells de la família i el
professorat (Olmedo-Torre et al., 2018), però, tal com ja preveia Sáinz et al. (2012), els enquestats
d’aquest estudi no són prou conscients de la influència que tenen o tindran com a
professors en la tria de futur del seu alumnat, ja que només s’atorguen un 13.6% del pes
d’aquesta influència en contraposició al 38.3% de les famílies. Per poder millorar els resultats de
la seva tasca a les aules en pro de la millora de la vocació femenina en tecnologia, és important
que el professorat s’informi i s’adoni d’aquesta influència. La seva influència és molt valuosa, i ho
serà més especialment en aquells casos en què la família doni llibertat a la seva descendència de
fer la tria de futur lliurement i, per tant, en un futur esperable. Evitar ser transmissor dels
estereotips de gènere propis és, doncs, primordial pel paper del professorat.

7.3. Referents

Hi ha una manca evident de referents generalitzada entre les dones de totes les especialitats i
amb més contundència en el cas de les de tecnologia (Fig. 6.18 i 6.19). Aquesta manca de
referents no és només cosa dels centres educatius i la societat, sinó també en els referents més
propers, els progenitors (Figs 6.20 i 6.21).

En aquest sentit, un 27.6% de les enquestades tenen algun progenitor referent de la seva branca
d’estudis, però només un 10.5% tenen la mare com a referent (Fig. 6.20). Si analitzem les dades
de les dones EA destaca com augmenten fins un 45.8% les dones que han tingut algun referent
entre els progenitors tot i que només un 4% ho ha estat la seva mare (Fig. 6.21). En el cas dels
homes EA, un 38.9% tenen algun progenitor referent i en un 33.3% ho és el pare (Fig. 6.21). Això
evidencia la importància de tenir referents de la branca d’estudis pròpia, i especialment en
la branca d’Enginyeria i Arquitectura.

En conjunt, pràcticament la meitat dels enquestats consideren que hauria estat positiu tenir
referents del gènere propi a l’hora de fer la tria de futur, concretament un 56.3% de les dones i un
40% dels homes (Fig. 6.22). A més, un 33.3% de les dones no EA enquestades consideren que
haurien pogut escollir uns altres estudis en cas d’haver tingut més referents femenins, en
contraposició amb el 23.5% dels homes no EA (Fig. 2.23). Aquests percentatges augmenten si
incloem les persones enquestades amb estudis EA, en el cas de les dones augmenta un 4%
(37.5%) i en els homes ho fa un 10% (34.3%), demostrant de nou com els estereotips de
gènere condicionen també als homes en la seva tria de futur.

A més, d’entre els enquestats un 70.7% recorden algun referent masculí en tecnologia mentre que
només un 46.5% recorden una dona referent (Fig. 6.24 i 6.25). Entre els de l’especialitat tecnologia
els percentatges són 82.8% i 67.2% respectivament, i destaca que en ambdós casos el percentatge
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més alt que en recorda algun/a són aquells enquestats del mateix gènere que el referent, suggerint
de nou la importància dels referents del gènere propi.

Pel que fa als enquestats d’altres especialitats, representant de la resta de la societat, un 53.5%
recorden algun home referent, entre els quals un 100% dels homes. Per contra només un 18.6%
dels enquestats d’altres especialitats recorden alguna dona referent. Així doncs, la manca de
referents femenins en tecnologia afecta el conjunt de la societat i sorgeix, per tant, amb
força, la necessitat d’aportar més referents femenins a les classes de secundària.

Malgrat la manca de referents que han al·legat els enquestats d’ambdós gèneres, pràcticament el
75% dels enquestats no fa servir referents del món de la tecnologia a les seves classes mai o
en comptades ocasions (Fig. 6.26). D’entre els que ho fan, més del 60% dels d’altres especialitats i
pràcticament el 50% dels de tecnologia expliquen <10% de dones referents. Entre aquests darrers
són especialment els homes amb un 61.1% els que n’expliquen tan poques mentre que entre les
dones les que n’expliquen poques són un 36.8% (Fig. 6.27). Així doncs, el marge de millora en
aquest sentit és molt gran, especialment entre els homes de tecnologia.

Quant a l’ús de dones referents racialitzades a les classes, la gran majoria (>85%) no n’ha explicat
cap o <10% (Fig. 6.29). Tenint en compte la importància dels referents, tan propers com sigui
possible al nostre alumnat perquè s’hi puguin identificar, i la cada vegada major varietat cultural i
ètnica del nostre alumnat de secundària, cal incorporar referents femenines racialitzades a
les classes de secundària i així fomentar que, com Archer i DeWitt (2015) posen de manifest, les
noies amb aspiracions EA siguin tan variades quant a orígens socials i ètnic com ho són els nois
amb les mateixes aspiracions.

Un 87.5% dels enquestats al·lega major dificultat de trobar informació sobre referents femenins
que no pas masculins (Fig. 6.28), consistent amb Gutiérrez-Pereda (2017) que descriu la seva
pràctica inexistència en llibres d’història de la tecnologia. Cal, per tant, ampliar aquests
recursos educatius, i proporcionar-los al professorat per facilitar-ne l’ús a les aules.

Les propostes, en què la majoria dels enquestats estan d’acord, que podrien aplicar a les aules de
secundària per millorar la vocació tecnològica de les noies són proporcionar referents femenins,
empoderar les alumnes i fer divulgació i orientació. En aquest sentit, a l’apartat de propostes es
desenvoluparan una mica aquests aspectes.

Finalment, és necessari destacar que, tenint en compte que els enquestats van escollir lliurement
respondre l’enquesta, aquest estudi suscita un interès diferenciat per gènere, ja que el nombre
de dones participants supera clarament el nombre d’homes, especialment en aquells d’altres
especialitats (Figs. 6.1). En aquest cas el subjecte d’estudi són les dones, però, com s’ha vist, els
estereotips de gènere que les condicionen a elles en un sentit condicionen als homes en
un altre. És el conjunt de la societat la que surt perjudicada de la generització de les
branques educatives, ja que reduint les diferents perspectives dins de tots els àmbits, es
redueixen el nombre d’idees potencials que podrien millorar la nostra societat (European Commission,
2012).
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8. Conclusions de l’enquesta
Aquest estudi confirma la gran influència del tipus de família (capacitat econòmica i
termes d’igualtat) a l’hora d’escollir estudis d’Enginyeria i Arquitectura. En les noies, són les
provinents de famílies més o menys igualitàries i capacitat econòmica mitja-mitja alta les que tenen més
probabilitats d’escollir aquests estudis. Per contra, en els nois, aquells que tenen més probabilitats
de fer-ho són de famílies tradicionals i capacitat econòmica baixa-mitja baixa. Així doncs, la
descompensació per gènere en aquests estudis es deu tant als estereotips de gènere que
condicionen les noies (infrarepresentades), com als que condicionen els nois (sobrerepresentats).

A més, aquest estudi afegeix una variable en el tipus de família que encara juga un paper més
important a l’hora de condicionar les noies per escollir estudis EA i que no influeix en cap sentit
als nois, tenir germans del mateix gènere o de gènere diferent. Així les noies filles úniques o
amb només germanes seran les més proclius a escollir estudis EA. Això realça el camí que queda
per recórrer en termes d’igualtat real de les nostres famílies.

Tenir en compte aquestes interseccions en el nostre alumnat ha de permetre al professorat
trobar la manera d’empoderar totes les noies, i les que presenten les característiques familiars
que més les condicionen (tradicional, capacitat econòmica baixa-mitja baixa i amb germans de diferents
gèneres) en particular. De la mateixa manera, cal tenir presents els condicionants que reben els nois
pel seu estil de família en la seva tria de futur.

En un altre sentit, el professorat no és prou conscient de la influència que té sobre la tria
de futur del seu alumnat i per poder ser un actor del canvi cal que s’informi i se n’adoni, només
així podrà posar en marxa de manera conscient les accions que ells mateixos proposen per
millorar la vocació femenina en la tecnologia des de les aules: proporcionar referents femenins,
empoderar les alumnes, fer divulgació i orientació.

En aquest estudi s’ha demostrat la importància dels referents del gènere propi en la tria de
futur de tot l’alumnat. A més, s’ha observat que, entre els que tenen estudis d’Enginyeria i
Arquitectura, tenir referents entre els progenitors juga un paper molt important. La falta de
referents femenins en tots els àmbits de la vida (progenitors, escola, societat) fa imprescindible
proporcionar-ne més des de l’escola. En aquest sentit, la manca de material didàctic amb
referents femenins tant en els llibres de text com en els recursos en xarxa fa necessari crear-ne i
compartir-ne amb la comunitat educativa així com destacar les dificultats que han tingut les
dones al llarg de la història tant per accedir a estudis universitaris com a les patents industrials.

Per empoderar les alumnes hi ha accions de tipus relacional com encoratjar-les que
augmentaran la seva autoconfiança, n’hi ha d’altres que passen per la programació d’activitats
que tinguin en compte tant els temes del currículum que agraden al conjunt de l’alumnat (Taller/
Construcció d’objectes, Programació i Robòtica) com aquells que atrauen especialment les noies
(Disseny, activitats d’àmbit Social i Sostenibilitat i Dibuix Tècnic/Arquitectura/Habitatge) en pro
d’augmentar la seva percepció d’autoeficàcia, un clar predictor de la seva tria de futur.

Aquest estudi ha despertat major interès en dones que no pas en homes, suposant una primera
alerta de la dificultat de canviar les inèrcies habituals, però, com demostra, els estereotips de
gènere condiciona als dos gèneres i, per tant, aquest tipus d’estudis beneficia a tothom.
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9. Propostes de millora
Seguint les principals conclusions d’aquest estudi, i tenint en compte la capacitat d’actuació del
professorat des dels centres de secundària, a continuació es fa un recull de propostes per millorar
la vocació tecnològica de les dones del futur des dels centres de secundària.

9.1. Promoure l’interès dels homes i nois en aquesta temàtica

El desequilibri en la representació per gènere de les diferents branques educatives degut als
estereotips de gènere empobreix el conjunt de la societat, tant la infrarepresentació de les dones
en l’àmbit Enginyeria i Arquitectura com la dels homes en l’àmbit Ciències de la Salut. Cal que
tothom sigui conscient de com de condicionats estem pels estereotips de gènere,
independentment de quin sigui el nostre gènere. Oferir informació en aquest sentit al nostre
alumnat i així aconseguir despertar el seu interès, especialment el de l’alumnat masculí, menys
conscienciat en aquesta temàtica que altres gèneres, serà positiu per tothom, obrint portes a
vocacions creuades en benefici del conjunt de la societat.

9.2. Conscienciació del professorat i del seu rol en la tria de futur de l’alumnat

El professorat és un agent molt important en la tria de futur del seu alumnat, i les propostes que
aquí es fan per millorar la vocació tecnològica de les noies es focalitzen en el paper del
professorat. És per això que és important que el professorat prengui consciència de diferents
aspectes com són els estereotips de gènere propis, el seu rol en la tria de futur de l’alumnat i la
influència que té l’estil de família en la mateixa.

9.2.1. Estereotips de gènere propis

El tipus de família en què ha crescut un alumne, tradicional o igualitària, condiciona els seus
estereotips de gènere i la seva tria de futur. De la mateixa manera, el professorat també està
condicionat pel tipus de família en què ha crescut i ha estat educat. Segons Sáinz et al. (2012) el
professorat és una de les fonts principals de l’aprenentatge del gènere per part de
l’alumnat, i, per tant, dels estereotips socials que produeixen biaixos de gènere. Així doncs, per
poder ser subjectes del canvi, el professorat ha de començar per ser conscient dels
estereotips de gènere que té, analitzar-los, ser-ne crític i tenir un actitud proactiva per evitar
la seva transmissió entre l’alumnat, i així poder transitar cap a una societat més igualitària.

9.2.2 Rol del professorat en la tria de futur del seu alumnat

Segons el resultat de les enquestes, i com ja s’havia dit prèviament per altres autors, el
professorat no és prou conscient de la gran influència que té sobre l’elecció d’estudis del seu
alumnat (Sáinz et al., 2012). És per tant molt important que el professorat en sigui conscient i ho
tingui en compte en el tracte amb el seu alumnat, ja que és un dels adults de referència més
importants pels adolescents i se sap que els seus consells són un dels factors que més han
influït a dones amb estudis STEM en l’elecció dels seus estudis (Olmedo-Torre et al., 2018).

9.2.3. Influència de l’estil de família en la tria de futur

El professorat ha de conèixer com l’estil de família en què creixen les persones influencia en la
seva tria de futur. Com s’ha vist, la capacitat econòmica de les famílies i les seves
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característiques quant a igualtat condicionen tant noies com nois. A més la característiques
familiars quant a gènere dels seus descendents juga un paper crucial a l’hora de que les dones
escullin estudis EA en contraposició a la nul·la influència entre els nois.

Així doncs, caldria que el professorat conegués l’estil de família del seu alumnat per poder
actuar en conseqüència davant els diferents perfils d’alumnes que tingui a les seves classes i
tutories, prestant especial atenció en aquell alumnat que aquests factors interseccionin per
trobar la manera d’empoderar-los. En les cas de les noies i respecte estudis d’Enginyeria i
Arquitectura aquelles de famílies tradicionals, amb capacitat econòmica baixa-mitja baixa, amb
descendència de diferents gèneres i racialitzades seran les que necessitaran un major
encoratjament per trencar amb tots els estereotips que les condicionen.

En la majoria dels casos les famílies tampoc són conscients de la influència que tenen amb
el tipus de família que reprodueixen amb el seu comportament diari a casa en la tria de futur dels
seus fills, ni del paper que juguen en l’autoconfiança i la percepció d’autoeficàcia dels seus fills i
com això els condiciona. En el mateix sentit les famílies no són conscients de la profecia de
l’autocompliment, i com d’importants i condicionants són les seves expectatives cap als seus fills,
generalment baixes cap a les noies en temes de l’àmbit cientificotecnològic, i com el seu
encoratjament és importantíssims per augmentar tant la seva autoconfiança com la
percepció de la propia autoeficàcia. A més, tampoc són conscients de com influencien els
estereotips de gènere en el futur dels seus fills. En molts casos volen seguir aquests estereotips a
consciència, però n’hi ha d’altres que ni tan sols s’ho plantegen i amb una mica d’informació,
que es podria oferir des de les tutories, podrien tenir actituds diferents cap als propis fills.

9.3. Propostes concretes per les classes de tecnologia

D’entre els diferents aspectes que es poden treballar des de les classes de tecnologia de l’ESO, per
contrarestar el biaix de gènere descrit, hi ha tenir en compte les preferències de les noies dins del
món de la tecnologia, proporcionar referent femenins a les classes, empoderar les alumnes i fer
divulgació i orientació.

9.3.1. Tenir en compte les preferències de les noies dins del món de la tecnologia

Amb la voluntat d’atraure l’alumnat al món de la tecnologia el professorat podria tenir en compte
aquelles temàtiques que agraden als dos gèneres per igual com són Taller/Construcció
d’objectes, Programació i Robòtica, i a més, per atraure especialment les noies haurien també
d’incloure activitats amb temes com el Disseny, les activitats de l’àmbit Social i Sostenibilitat i
Dibuix Tècnic/Arquitectura/Habitatge. Evidentment el professorat ha de seguir el currículum de
tecnologia en cadascun dels seus cursos, però tenir en compte aquestes preferències a l’hora
de programar activitats transversals i amb perspectiva de gènere pot acostar les noies a la
tecnologia.

A més, dissenyar metodologies d’aprenentatge en què es potencïin habilitats creuades en el
propi alumnat, que tot l’alumnat practiqui tots els papers de l’auca, els permetrà d’una banda
escollir en un futur allò que encaixa més amb la seva personalitat i les seves habilitats, i de
l’altra conèixer i valorar la dificultat de les altres tasques.
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9.3.2. Proporcionar referents femenins

Les editorials tenen un gran responsabilitat en corregir el biaix de gènere dels seus llibres de text,
que actualment tenen dos grans absències, la manca de referents femenins i de conceptes de
tecnologia relacionades amb el rol tradicional femení. En el mateix sentit, els recursos
audiovisuals educatius tant de tecnologia com d’altres especialitats que es troben a la xarxa
segueixen transmetent estereotips de gènere.

El professorat no sempre pot escollir el llibre de text que utilitza o trobar recursos audiovisuals
sense estereotips, però pot ser proactiu analitzant els recursos, dissenyant activitats que
compensin les seves mancances, i compartint les mancances observades amb el seu alumnat
per a desenvolupar el seu sentit crític, tant necessari per a que la nostra societat avanci.

Pel que fa als referents femenins, malgrat la bona voluntat del professorat en trobar-ne, tant la
seva invisibilització en els llibres sobre història de la tecnologia i llibres de text com les
desigualtats que hi ha hagut al llarg de la història (accés a la universitat i a les patents industrials)
fan que difícilment puguem mostrar el mateix percentatge d’homes i dones referents en
tecnologia. Però, sent conscients que la societat, fora de l’escola, encara ofereix menys referents
femenins, és importantíssim donar-ne a les classes de secundària i també fer conèixer les
desigualtats històriques que ho han condicionat i així trencar els estereotips de gènere que
l’alumnat pugui tenir en aquest sentit.

Les persones ens sentim identificades amb aquelles persones amb les compartim aspectes socials
i culturals, com gènere, classe social, ètnia, origen. Les persones que menys representades estan
en els estudis EA a Catalunya són les dones de famílies tradicionals, de classe baixa-mitja
baixa, amb germans de gènere diferent i racialitzades, ja que pels estereotips que
interseccionen en elles consideren que la ciència i la tecnologia no és cosa d’elles. Aquestes noies
són les que menys referents tenen de totes i per tant necessiten els seus referents propis
(d’origen humil i racialitzades). Cada vegada el percentatge de noies amb aquestes característiques
és major a les aules de secundària, però està costant que arribin a estudis superiors, i més encara a
estudis EA. Així doncs, tenir en compte la interseccionalitat del nostre alumnat particular a
l’hora d’escollir els referents que mostrem a classe és clau per trencar amb els estereotips que els
condiciona el futur.

Pel que fa a l’absència de conceptes de tecnologia relacionades amb el rol tradicional
femení com podrien ser les qüestions domèstiques (neteja, costura, processat d’aliments, les
cures, la medicina natural) o tot allò relacionat directament amb el fet de ser dona i el rol social
atorgat (la menstruació, el fet de parir, la bellesa, la mediació, l’educació, l’educació sentimental)
és fonamental que les editorials, i en últim cas el professorat comenci a incloure material didàctic
en aquest sentit. Donar la mateixa importància a invents com el rentavaixelles o la fregona,
objectes que es relacionen amb el rol tradicional femení, però que han facilitat la vida de la
majoria de la població, que a altres tipus d’invents que es relacionen més amb el rol masculí.
Introduir de manera transversal les habilitats relacionades amb el rol tradicional femení (cures,
comunicació) també és una bona manera de trencar amb els estereotips de gènere.

A més, transmetre els factors socials, polítics i econòmics que han condicionat l’accés de la
dona a la universitat i a les patents industrials al llarg del temps és fonamental per a que l’alumnat

La vocació tecnològica de les dones: mites i realitat. Estratègies per millorar-la des de l’assignatura de tecnologia a l’ESO 47



entengui la falta de referents de dones de la tecnologia que té la societat, i així desmentir el
pensament generalitzat que és una qüestió de capacitat diferenciada per gèneres, o falta d'interès,
sinó que les dones han hagut de superar una sèrie d'obstacles que als homes no els ha
calgut, canviant així la seva mirada i, per tant, iniciant un canvi en els estereotips que tinguin.

Per tot això, a l'Annex d'aquest treball, s'ofereix un llistat de dones referents emmarcades dins
del currículum de cada curs d'ESO, segons el marc normatiu del Decret 187/2015 de 25 d'agost
d'ordenació dels ensenyaments de l'Educació Secundària Obligatòria. Aquest llistat facilita al
professorat que ho consulti un conjunt de noms, tan difícils de trobar en els llibres d'història de la
tecnologia, de les dones referents del món de la tecnologia i dels seus principals invents
(Taules A4, A5, A6 i A7). S'ha procurat que incloguin (1) referents de diferents aspectes que es
treballen a l'assignatura de tecnologia i als diferents cursos, (2) referents internacionals i nacionals,
(3) referents de diferents èpoques i edats (4) referents racialitzades i (5) referents que hagin
treballat en temes relacionats amb el rol tradicional femení i amb el masculí, per abastar així el
màxim de noies a les quals aquestes dones puguin servir de referents (Taules A4, A5, A6 i A7).

A més d’oferir referents, promoure que el propi alumnat, tant noies com nois, busqui referents
femenins i en faci algun treball ampliarà la mirada del conjunt de l’alumnat en aquest tipus de
referents. Per canviar els estereotips de gènere de la tecnologia és tan important que les noies
coneguin referents de gènere femení com que ho facin els nois.

9.3.3. Empoderar les alumnes

El professorat té a les seves mans oferir al seu alumnat una altra mirada cap a la tecnologia tant
amb el que explica (traient estereotips de la tecnologia) com amb el seu llenguatge i actitud envers
els seus alumnes.

El professorat, amb la seva actitud a classe i amb el seu tracte amb l’alumnat, pot influir en la
reducció de l’ansietat, descrita en aquest context com la por a interactuar amb una disciplina en
concret, conduint a un deteriorament de les tasques i el seu acompliment. El professorat hauria
de procurar minimitzar que, pels estereotips de gènere, aquesta por augmenti en les noies i
disminueixi en els nois. La manera de fer-ho seria amb reforços positius cap a les noies, fent que
totes s’hagin d’afrontar les diferents activitats, evitant que els nois que pretenguin fer de salvadors.
Això no només serà positiu en tot allò que tingui relació amb els estereotips de gènere, sinó que
també ho serà per l’aprenentatge en general. És evident també, que la reducció de l’ansietat
ajudarà a millorar el gaudi, o interès en usar una disciplina concreta també fora de les aules. Això
es podria potenciar relacionant allò que fem a les aules amb les activitats que l’alumnat fa
habitualment fora de l’aula, especialment aquelles de les noies. Així mateix, vinculant les
activitats a classe amb temàtiques que puguin interessar més a les noies i donar-los
reforços positius faria augmentar la seva autoconfiança, o percepció personal de controlar
una disciplina.

Com és ben conegut per la teoria de la profecia d’autocompliment i hem vist abans, les baixes
expectatives del professorat cap al seu alumnat en una matèria concreta els genera un baix nivell
d’autoconfiança. Canviar les inèrcies habituals en què el professorat té baixes expectatives
cap a les noies en l’àmbit de les matemàtiques, les ciències i la tecnologia (Eccles et al., 2000) és un
factor importantíssim per reduir aquest biaix de gènere.
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Tenint en compte que l’autoeficàcia, convicció de l’habilitat d’un mateix de reeixir en la resolució
d’una tasca donada, té una correlació directa amb la tria de futur de l’alumnat (Busch, 1995; Downes i
Looker, 2011), el professorat ha de procurar augmentar el sentiment d’autoeficàcia del seu
alumnat amb el seu tracte cap a ells (encoratjant-los) i amb la programació adequada
d’activitats. La percepció d’autoeficàcia té a veure amb (1) l’experiència prèvia de ser capaç de
resoldre tasques, (2) l’observació de l’èxit o fracàs d’altres davant la resolució de tasques, (3) la
persuació verbal que rebem durant el procés i (4) el nostre estat emocional en aquest moment
(Bandura, 1978). Així doncs, el professorat podria intervenir principalment en els punts 2 i 3, i
procurar tenir en compte l’estat emocional de l’alumne durant un procés d’aprenentatge
concret per tal de minimitzar l’efecte negatiu que pogués tenir i plantejar activitats apropiades pel
nivell dels estudiants, i promovent que un cop resoltes, vagin més endavant construint
coneixement sobre el coneixement previ.

També té molta influència en l’autoeficàcia la freqüència amb què alumnes desenvolupen tasques
relacionades amb la matèria, seria per tant important procurar augmentar la freqüència amb
què fan tasques relacionades amb la tecnologia, distribuint de manera més pautada les
tasques a realitzar, tenir-ho en compte en la programació, i tenir en compte aquelles parts del
currículum que es poden treballar de manera transversal en altres matèries per així
augmentar la seva freqüència i ajudant a millorar la seva autoeficàcia.

9.3.3. Divulgació i orientació

Els valors d’una societat condiciona tots els que hi viuen, independentment que algú formi part
de la porció poderosa o fràgil d’una societat concreta. Així doncs, en una societat masclista com
la nostra, tant els homes (subjecte privilegiat) com les dones (subjecte oprimit) hem rebut una
educació masclista que ens ha conduït a establir un conjunt d’estereotips de gènere que
condiciona tant a les dones com als homes.

Per intentar trencar amb aquestes inèrcies, des dels centres i les tutories, caldria informar
l’alumnat de secundària sobre l’existència del sexisme acadèmic fet que ajudaria a neutralitzar
les actituds sexistes que poden experimentar en primera persona (Leaper i Brown, 2014) i
conscienciar-los sobre la pèrdua de potencial del global de la societat per la falta de la presència
de les dones en certs sectors com són la tecnologia o la manca d’homes en sectors com les
Ciències de la Salut. També se’ls hauria d’informar de com de condicionats estan tant les noies
com els nois, per famílies, companys, professorat i societat en general a l’hora d’escollir la seva
professió, independentment de les seves habilitats i mancances.

En el mateix sentit, analitzar conjuntament amb l’alumnat què implica que hi hagi o que no hi
hagi varietat quant a gènere, classe social, ètnia, discapacitats, entre els especialistes en tecnologia
o la resta d’àrees educatives, i com això influencia l’avenç i els resultats de cadascuna de les
especialitats. En el cas de les noies i la tecnologia, que l’alumnat rebés informació sobre els
diferents tipus de feina relacionats amb la tecnologia i pogués escoltar dones referents actuals de
carn i ossos seria una altra manera de trencar amb els seus estereotips envers la tecnologia.
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10. Epíleg
Les dones tenen interès i habilitat en tecnologia. La seva vocació, però, està fortament
condicionada i invisibilitzada pels estereotips de gènere que afecten el conjunt de la societat,
molts dels quals s’expliquen amb les dificultats que han hagut de superar les dones al llarg del
temps per accedir a estudis universitaris i patents. El professorat té a les seves mans la possibilitat
de contrarestar amb la seva actuació a les aules aquesta inèrcia, revisant els estereotips de gènere
propis i procurant no transmetre’ls, coneixent les característiques familiars del seu alumnat,
parant atenció al seu tracte amb l’alumnat, promovent l'orientació i la divulgació i proporcionant
referents femenins en tecnologia.

Els homes també estan condicionats pels estereotips de gènere en la seva tria de futur, fer-los-en
partícips pot permetre que tots avancem més ràpidament cap a una societat més igualitària.

Aquest estudi ha estat una primera aproximació a aquesta temàtica, però hi ha aspectes en ell que
es podrien desenvolupar amb més detall de cara al futur. D’una banda, una mostra més àmplia
d’enquestats permetria acotar millor els resultats i fer correlacions que no s’han pogut dur a
terme, ja que algun dels col·lectius hi està poc representat. També caldria incloure una enquesta a
l’alumnat perquè justament el perfil amb menys representació en els estudis d’Enginyeria i
Arquitectura, noies racialitzades de famílies amb capacitat econòmica baixa i tradicionals també
estan infrarepresentades en el col·lectiu de professorat de secundària.

Considero que aquest estudi i els seus resultats m’ajudaran, com a futura professora, a guiar els
meus estudiants en la seva tria de futur minimitzant els estereotips de gènere que els condicionen.
Així mateix, espero poder fer aflorar aquelles vocacions tecnològiques de les noies que a causa
dels condicionants socials i familiars hagin quedat amagades.
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12. Annex
Taula A.1: Enquesta realitzada en el marc d’aquest estudi a professorat de secundària i estudiants de màster de professorat
tant de Tecnologia com d’altres especialitats.

Preguntes del Qüestionari Tipus de resposta o possibles respostes en
respostes tancades

1. Ets professor/a en actiu?
Si

No
Estic cursant el Màster de Professorat

2. Quin any vas néixer? Resposta oberta
3. A quina població imparteixes classe o fas les

pràctiques? Resposta oberta

4. El centre on imparteixes classe o fas les pràctiques
és:

Públic
Concertat

Privat
Altres:

5. Amb quin gènere t’identifiques?

Dona
Home

No Binari
Gènere Fluid

Altres:

6. La capacitat econòmica de la família on et vas criar
era:

Baixa
Mitja-Baixa

Mitja
Mitja-Alta

Alta

7. En qüestions d'igualtat, consideres que la família on
et vas criar seguia un model:

Tradicional
Més igualitzari que altres del teu entorn

Totalment igualitari
Altres:

8. Quins són els estudis del teu progenitor 1:

sense estudis
estudis bàsics

estudis secundaris
estudis professionalitzadors

estudis universitaris
no he tingut progenitor 1

9. En quina branca situaries els estudis del teu
progenitor 1, o en el seu defecte la professió ?

Enginyeria i Arquitectura (o professions relacionades
amb mecànica, fusteria, construcció)

Ciències (o professions com agricultura, ramaderia,
tècnic de laboratori químic)

Ciències de la Salut (o professions com auxiliar
d'infermeria, geriatria, tècnic de laboratori farmacèutic)
Ciències Socials i Jurídiques (o professions relacionades

amb l'educació, mediació, administració)
Art i Humanitats (o professions relacionades amb la

música, interpretació, escriptura)
Sector serveis (hosteleria, restauració, turisme, comerç)

Tasques de la llar
Altres

10. Quin és el seu gènere (progenitor 1)?

Dona
Home

No Binari
Gènere Fluid

Altres:

11. Quins són els estudis del teu progenitor 2:
sense estudis
estudis bàsics

estudis secundaris
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estudis professionalitzadors
estudis universitaris

No he tingut progenitor 2

12. En quina branca situaries els estudis del teu
progenitor 2, o en el seu defecte la professió ?

Enginyeria i Arquitectura (o professions relacionades
amb mecànica, fusteria, construcció)

Ciències (o professions com agricultura, ramaderia,
tècnic de laboratori químic)

Ciències de la Salut (o professions com auxiliar
d'infermeria, geriatria, tècnic de laboratori farmacèutic)
Ciències Socials i Jurídiques (o professions relacionades

amb l'educació, mediació, administració)
Art i Humanitats (o professions relacionades amb la

música, interpretació, escriptura)
Sector serveis (hosteleria, restauració, turisme, comerç)

Tasques de la llar
Altres:

13. Quin és el seu gènere (progenitor 2)?

Dona
Home

No Binari
Gènere Fluid

Altres:
14. Tens germans? Si

No
15.  Tens germans del teu mateix gènere? Si

No

16. Quins estudis tenen els germans del teu mateix
gènere?

sense estudis
estudis bàsics

estudis secundaris
estudis professionalitzadors

estudis universitaris

17. En quina branca situaries els estudis dels teus
germans del teu mateix gènere, o en el seu defecte la

seva professió?

(Multiresposta per cada germà del mateix gènere)

Enginyeria i Arquitectura (o professions relacionades
amb mecànica, fusteria, construcció)

Ciències (o professions com agricultura, ramaderia,
tècnic de laboratori químic)

Ciències de la Salut (o professions com auxiliar
d'infermeria, geriatria, tècnic de laboratori farmacèutic)
Ciències Socials i Jurídiques (o professions relacionades

amb l'educació, mediació, administració)
Art i Humanitats (o professions relacionades amb la

música, interpretació, escriptura)
Sector serveis (hosteleria, restauració, turisme, comerç)

Tasques de la llar
Altres

18.  Tens germans de gènere diferent al teu? Si
No

19. Quins estudis tenen els germans d'un gènere
diferent al teu?

sense estudis
estudis bàsics

estudis secundaris
estudis professionalitzadors

estudis universitaris

20. En quina branca situaries els estudis dels teus
germans de gènere diferent del teu, o en el seu defecte

la seva professió?

(Multiresposta per cada germà de gènere diferent)

Enginyeria i Arquitectura (o professions relacionades
amb mecànica, fusteria, construcció)

Ciències (o professions com agricultura, ramaderia,
tècnic de laboratori químic)

Ciències de la Salut (o professions com auxiliar
d'infermeria, geriatria, tècnic de laboratori farmacèutic)
Ciències Socials i Jurídiques (o professions relacionades

amb l'educació, mediació, administració)
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Art i Humanitats (o professions relacionades amb la
música, interpretació, escriptura)

Sector serveis (hosteleria, restauració, turisme, comerç)
Tasques de la llar

Altres

21. Qui creus que condiciona més l’alumnat a l’hora de
triar estudis de futur? (Accepta més d'una resposta)

Ningú
La família
La societat

Els companys
El professorat

Altres:

22. Quan estudiaves secundària vas tenir referents del
teu gènere abans d’escollir els teus estudis?

No
molt pocs

alguns
força
molts

23. Consideres que haver tingut més referents del teu
gènere hauria estat positiu a l’hora de fer la teva tria de

futur?

Si

No

24. Consideres que haver tingut més referents del teu
gènere hauria pogut fer que escollissis uns altres

estudis?

Si

No

25. En quina branca situaries els teus estudis
universitaris? (sense tenir en compte el màster de

professorat)

(Multiresposta per 1a carrera, Màster o Dea, Doctorat, 2a carrera)

Enginyeria i Arquitectura (o professions relacionades
amb mecànica, fusteria, construcció)

Ciències (o professions com agricultura, ramaderia,
tècnic de laboratori químic)

Ciències de la Salut (o professions com auxiliar
d'infermeria, geriatria, tècnic de laboratori farmacèutic)
Ciències Socials i Jurídiques (o professions relacionades

amb l'educació, mediació, administració)
Art i Humanitats (o professions relacionades amb la

música, interpretació, escriptura)
26. Ets professor de tecnologia o estudiant el master de

tecnologia?
Si

No
27. De quina especialitat ets? Resposta oberta

28.  D’entre el teu alumnat a qui consideres que se’ls
dona millor la tecnologia:

als nois
a les noies

a tots per igual
Altres:

29. Dins de la matèria de tecnologia, quins diries que
són el temes que més motiven a les noies en el seu

conjunt?
Resposta oberta

30. Dins de la matèria de tecnologia, quins diries que
són el temes que més motiven als nois en el seu

conjunt?
Resposta oberta

31. Anomena de memòria homes referents del món de
la tecnologia (si no en recordes no passa res, però no

en busquis siusplau)
Resposta oberta

32. Anomena de memòria dones referents del món de
la tecnologia (si no en recordes no passa res, però no

en busquis siusplau)
Resposta oberta

33. En les teves classes o pràctiques has explicat
personatges del món de la tecnologia?

Si
No

34. D'entre els personatges del món de la tecnologia
que has explicat, quin ha estat el percentatge

aproximat de dones?

<10%
entre 10% i 30%
entre 30% i 50%

> 50%
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35. T'ha costat trobar informació sobre referents
femenins en la tecnologia?

si, m’ha costat més que trobar referents masculins
m’ha costat tant com trobar referents masculins

no, m’ha costat menys que trobar referents masculins

36. D'entre els referents femenins que expliques, quin
percentatge són dones racialitzades?

0%
<10%

entre 10% i 30%
entre 30% i 50%

> 50%
37. El percentatge de noies que actualment escull

estudis relacionats amb la Tecnologia és molt menor al
percentatge de nois. Què consideres que podries fer

com a professor o futur professor de Tecnologia per a
que la vocació tecnològica de les alumnes millorés?

Resposta oberta

38. Alguna de les preguntes no t'ha permès respondre
la teva situació concreta. Comenta aquí el número de la

pregunta, el perquè, i dona'm la resposta que hi
hauries posat.  També pots aprofitar aquest espai per

fer-me qualsevol suggeriment. Ajuda'm a millorar!

Resposta oberta
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Taula A2: Llistat dels homes referents del món de la tecnologia citats pels enquestats de memòria i nombre de vegades que
han estat citats pels enquestats segons gènere i especialitat docent d’aquests (tecnologia o altres especialitats).

Especialitat Tecnologia (ET) Altres Especialitats (AE) Tots

Homes Referents de
Tecnologia

mateix gènere
(homes)

gènere diferent
(dones i no binaris)

Total
ET

mateix gènere
(homes)

gènere diferent
(dones i no binaris)

Total
AE

Nº
total

Nikola Tesla 12 12 24 5 4 9 33
Thomas Alva Edison 4 11 15 3 4 7 22
Bill Gates 6 3 9 4 5 9 18
Steve Jobs 4 3 7 1 7 8 15
Leonardo Da Vinci 4 8 12 1 1 2 14
Elon Musk 4 1 5 4 3 7 12
Albert Einstein 2 6 8 1 1 1 9
Alan Turing 3 2 5 1 1 2 7
Henry Ford 4 0 4 1 1 2 6
Georg Simon Ohm 4 2 6 0 0 0 6
James Watt 2 1 3 2 1 3 6
Arquímedes de
Siracussa 2 0 2 3 0 3 5

Isaac Newton 2 3 5 0 0 0 5
Graham Bell 2 2 4 1 0 1 5
Guglielmo Marconi 1 1 2 1 2 3 5
Blaise Pascal 2 1 3 0 0 0 3
Zuckerberg 0 0 0 1 2 3 3
Heinrich Rudolf  Hertz 1 1 2 0 1 1 3
Alessandro Volta 2 1 3 0 0 0 3
Alexander Fleming 1 1 2 0 0 0 2
Nicolau Copernic 1 1 2 0 0 0 2
Karl Sagan 1 1 2 0 0 0 2
Els germans Wright 0 1 1 0 1 1 2
Mies Van der Rohe 0 1 1 1 0 1 2
Michael Faraday 2 0 2 0 0 0 2
Nikolaus August Otto 1 1 2 0 0 0 2
Gustave Eiffel 0 0 0 1 1 0 2
John Dalton 1 0 1 0 0 0 1
Charles Darwin 0 1 1 0 0 0 1
Joseph-Michel i
Jacques-Étienne
Montgolfier

0 1 1 0 0 0 1

Isaac Peral 0 1 1 0 0 0 1
Jeff  Bezos 1 0 1 0 0 0 1
Johan Slat 1 0 1 0 0 0 1
Johannes Gutenberg 0 1 1 0 0 0 1
Le Corbusier 1 0 1 0 0 0 1
Manuel Jalón 0 1 1 0 0 0 1
Narcís Monturiol 0 1 1 0 0 0 1
Norman Foster 0 1 1 0 0 0 1
Ramon i Cajal 1 0 1 0 0 0 1
Santiago Calatrava 0 1 1 0 0 0 1
Severo Ochoa 1 0 1 0 0 0 1
Norbert Wiener 0 0 0 1 0 0 1
John von Neumann 0 0 0 1 0 0 1
Stephen Hawking 0 1 1 0 0 0 1
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Oscar Niemeyer 0 1 1 0 0 0 1
Ricard Bofill 0 1 1 0 0 0 1
James Prescott Joule 0 0 0 1 0 1 1
Enzo Ferrari 1 0 0 0 0 0 1
Jack Kilby 1 0 1 0 0 0 1
Antoni Gaudi 0 0 0 1 0 0 1
Willis Haviland Carrier 0 1 1 0 0 0 1
Hans Christian Ørsted 1 0 1 0 0 0 1
André-Marie Ampère 1 0 1 0 0 0 1
Carl Wilhelm Siemens 1 0 1 0 0 0 1
Gustav Robert
Kirchhoff 1 0 1 0 0 0 1

Heinrich Friedrich
Emil Lenz 1 0 1 0 0 0 1

Steve Wozniak 1 0 1 0 0 0 1
Jaume Domingo 1 0 1 0 0 0 1
Heró d’Alexandria 1 0 1 0 0 0 1
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Taula A3: Llistat de les dones referents del món de la tecnologia citades pels enquestats de memòria i nombre de vegades que
han estat citades pels enquestats segons gènere i especialitat docent d’aquests (tecnologia o altres especialitats).

Especialitat Tecnologia (ET) Altres Especialitats (AE) Tots

Dones Referents de la
Tecnologia

mateix
gènere
(dones)

gènere diferent
(homes i no

binaris)

Total
ET

mateix
gènere
(dones)

gènere diferent
(homes i no

binaris)

Total
AE

Nº
total

Hedy Lamarr 14 8 22 0 1 1 23
Ada Lovelace 11 5 16 3 2 5 21
Marie Curie 6 6 12 3 0 3 15
Margaret Hamilton 4 2 6 0 0 0 6
Hipàtia d’Alexandria 1 2 3 0 0 0 3
Ángela Ruiz Robles 2 0 2 0 0 0 2
Zaha Hadid 2 0 2 0 0 0 2
Katherine Johnson 2 0 2 0 0 0 2
Elizabeth Holmes 1 0 1 1 0 1 2
Fermina Orduña 1 0 1 0 0 0 1
Silvana Flores 0 1 1 0 0 0 1
Margarita Salas 1 0 1 0 0 0 1
Rosalind Franklin 1 0 1 0 0 0 1
Benedetta Tagliabue 1 0 1 0 0 0 1
Gina Tost 1 0 1 0 0 0 1
Núria Salán 1 0 1 0 0 0 1
Amelia Earhart 0 1 1 0 0 0 1
Mary Shelley 0 0 0 0 1 1 1
Donna Haraway 0 0 0 0 1 1 1
Joan Clarke 0 1 1 0 0 0 1
Evelyn Berezin 0 1 1 0 0 0 1
Beulah Louise Henry 1 0 1 0 0 0 1
Stephanie Kwolek 1 0 1 0 0 0 1
Bertha Benz 1 0 1 0 0 0 1
Anna Navarro 0 0 0 1 0 0 1
Karina Gibert 0 1 0 0 0 0 1
Maria Theresa Short 0 1 0 0 0 0 1
Björk 0 1 0 0 0 0 1
Alex Hache 0 1 0 0 0 0 1
Blackhold 0 1 0 0 0 0 1
Plusea 0 1 0 0 0 0 1
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Taula A4: Referents femenins distribuïdes al currículum de tecnologia de 1r d’ESO segons els seu contingut curricular. Referents
provinents de Caballero-González (2013), Pérez (2014), Gutiérrez-Pereda (2017) i Claramunt-Vallespí (2019).

Contingut
Curricular 1r ESO Inventora Invents o observacions

El procés
tecnològic

Fermina Orduña Carruatge de venda de llet fresca de burra, vaca i cabra.
Primera dona a patentar un invent a Espanya

Julia Montousse i Julia
Rodriguez-Maribona Fregona i cubell escorredor

Letitia Geer Xeringa d’ús amb una sola mà

Amalie Auguste Melitta
Bentz Filtre del cafè

Desenvolupament
de projectes
tecnològics.

Mary Elizabeth Walton Sistemes per corregir la contaminació de les grans ciutats i el soroll
dels trens elevats

Anna Mani Instrumentació meteorològica, Establiment d’estacions de control
meteorològic a l’India, Ozosonda

Patricia Bath Laserphaco Prob (pel tractament de les cataractes)

Disseny i
construcció
d’objectes:

Mª Carmen Ortiz Arce
“sor Perboire” Regleta sor per escriptura en sistema Braille i Llorens

Beulah Louise Henry
110 invents relacionats amb la llar, les cures infantils, els negocis,

l’escriptura (màquines d’escriure, màquines de cosir, nines…) Se la
coneix com a lady edison per la quantitat d’invents que va crear

María Beasley Bot salvavides, escalfadors de peus, generador de vapor, dispositiu
anti-descarrilament de trens i una màquina per fer barrils de fusta

Mary Phelps Jacob Sostenidors

María Donovan
Bolquers d’un sol ús, contenidor-dispensador de substàncies

fluides, lliga ajustable, sistema de sobres postals, cremallera elàstica
per jerseis, penjadors per la roba, fil dental

Materials

Cristina Casadevall de la
Cámara

Ecocarcris (material ecològic fet de cloves de fruits secs i resines per
l’aplicació en la construcció de diversos objectes)

Stephanie Kwolek Kevlar® (fibra de polímer cinc vegades més fort que l’acer amb què
es fan les armilles antibales)

Patricia Billings Geobond®

M.ª Luisa Calvo Padilla Vidre d'emmagatzematge d’informació hologràfica

María Vallet Regí Materiales bioceràmics

Patsy Sherman Scotchgard TM (protector per teixits)

Sally Fox Fox Fibre (cotó de color)

Katharine Burr Blodgett Vidre no reflectant, millora del filament de tungstè en làmpades,
màscares antigas

Pilar Mateo Herrero Tecnologia de la microencapsulació polimèrica

Nance K. Dicciani Escàners ultrasònics, materials especials

Edith Flanigen Zeolite (per refinar el petroli)

Marie Curie Descobriments en el camp de la radioactivitat
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Taula A5: Referents femenins distribuïdes al currículum de tecnologia de 2n d’ESO segons els seu contingut curricular. Referents
provinents de Caballero-González (2013), Pérez (2014), Gutiérrez-Pereda (2017) i Claramunt-Vallespí (2019).

Contingut
Curricular 2n ESO Inventora Invents o observacions

El procés tecnològic

Bette Nesmitt Graham Líquid corrector Tipp-Ex

Nancy Johnson La primera geladora

Bertha Benz Pastilles de fre

Margaret A. Wilcox, Primer calefactor per cotxes

Florence Lawrence Intermitents dels automòbils i senyalització de frenada

Electricitat

Maria Telkes Pionera de las energías renovables. destiladors solars,
generadors termoelèctrics

Edith Clarke Calculadora gràfica per línies de transmissió d’energia elèctrica

Martha Jane Bergin Thomas 24 patents sobre innovació en tecnologia elèctrica i mètodes
de fabricació de tubs fluorescents i bombetes

Processos i
transformacions

tecnològiques de la
vida quotidiana

Sophia Woodhouse Welles Màquina de teixir barrets de palla

Sybilla Masters Màquina pel tractat i curat del blat de moro, procés de teixit
de viruta de palma per fer barrets

Celia Sánchez-Ramos Roda 15 famílies de patents relacionades amb la neuroprotecció
retiniana a través d’elements i dispositius òptics

Barbara Kerr i Sherry Cole Forn solar

Lillian Moller Gilbreth Cubell de les escombraries amb pedal i estands de la porta de
la nevera

Amanda T. Jones Sistemes d'envasat per la conservació d’aliments, mètode Jones

Deepika Kurup Sistema nou i econòmic per netejar aigua amb energia solar

Llenguatges de
programació

Grace Murray Hopper Llenguatges de programació

Augusta Ada Lovelace Primera programadora de la historia, desenvolupament del
llenguatge de màquina analítica, primer algoritme informàtic
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Taula A6: Referents femenins distribuïdes al currículum de tecnologia de 3r d’ESO segons els seu contingut curricular. Referents
provinents de Caballero-González (2013), Pérez (2014), Gutiérrez-Pereda (2017) i Claramunt-Vallespí (2019).

Contingut
Curricular 3er

ESO
Inventora Invents o observacions

El procés
tecnològic

Hertha Marks Ayrton Ventilador Ayrton, instrument per dividir una recta en parts iguals,
investigadora de l’arc elèctric, com crema el carbó en els reflectors

Margaret Ingels Màquina portàtil que determina la quantitat de pols carregat de
gèrmens a lloc públics, va perfeccionar el psicròmetre giratori

Marion Donovan Bolquers de plàstic i d’un sol ús

Marjan van Aubel Power plant (combina el cultiu i recolecta d’aliments i d’electricitat en
base a l’energia solar)

Bessie Blount Griffin Aparell d’autoalimentació per ajudar als veterans de guerra a menjar
autònomament

Estructures Anna Connelly Escales d’incendis

Màquines i
mecanismes

Ángela Ruiz Robles Enciclopèdia mecànica (precedent dels llibres electrònics)

Josephine Garis Cochrane Rentavaixelles

Tabitha Babbitt Serra circular

Mary Anderson Rentaparabrises

Elia Garci-Lara Catalá Rentador mecànic per roba

Ellen Eglui Rodets per escórrer la roba

Dennis Olive
Ventilador Dennis (precedent aire condicionat), pels trens seients

individuals reclinables, enfosquiment de llums de sostre i tapiceria
resistent

Florencia Parpart Refrigeradora eléctrica moderna

Clatonia Joaquin Dorticus Màquina i mètode fotogràfic per la impressió

Kate Gleason Màquina per produir engranatges bisellats de manera ràpida i barata

Margaret Knight Mecanisme d’autoparada de les màquines industrials, Màquina per fer
bosses de paper, motors d'automòbils i màquina per tallar sabates

Mary P. Carpenter Màquina de planxar i plisar, màquina de cosir amb braç automàtic i
màquina de pintar barrils

Verena Holmes Dispositius mèdics i de seguretat, millores en motors de combustió

Marjorie Stewart Joyner Màquina per fer la permanent

Les
comunicacions

Hipàtia d’Alexandria Planisferi, Astrolabi pla (millorant els precedents), Aeròmetre

Valerie Thomas Transmissor d’il·lusions (usat a la NASA, en cirurgia no invasiva),
Sistemes d’ordinadors pels centres de control d’operacions de satèl·lits

Regina Llopis Rivas Programa ÀGORA per controlar la xarxa elèctrica i que quan se’n va
la llum restaura el subministrament

June A. Carroll Línies blanques de la carretera

Sarah Mather Periscopi submarí

Hedy Lamarr Sistema de comunicació (precursora del wifi)

Martha Jane Hunt Coston Sistema de comunicació inalambric nocturn per bengales entre els
vaixells i/o la costa

Marie Van Brittan Brown Circuit tancat de televisió

Erna Schneider Hoover Primera central telefònica de commutació automàtica

Programació
d’aplicacions

Frances Elizabeth Allen Optimització de compiladors

Grace Murray Hopper Software per computadores

Evelyn Berezin Processadors de text, fundadora de Redactron
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Taula A7: Referents femenins distribuïdes al currículum de tecnologia de 4t d’ESO segons els seu contingut curricular. Referents
provinents de Caballero-González (2013), Pérez (2014), Gutiérrez-Pereda (2017) i Claramunt-Vallespí (2019).

Contingut
Curricular 4rt

ESO
Inventora Invents o observacions

L’habitatge

María De Telkes Primera casa amb calefacció solar

Candelaria Pérez Llit combinat amb moble tocador, lavabo, tauleta de nit, bidet, taula
per jugar als escacs o menjar i un faristol per llegir

Alice Parker Sistema de calefacción central i aigua calenta

Francis Gabe Primera casa auto-rentable

Anna Heringer METI Handmade School, construida amb bambú i altres materials locals
de Rudrapur, Bangladesh (arquitectura sostenible)

Comunicacions

Nuria Oliver Ramírez 30 patents en ordinadors, nanotecnologia i biotecnologia

Erna Schneider
Hoover Sistema automatitzat de commutació per telèfon

Shirley Jackson Tecnologia de les comunicacions

Virginia Strasizer Desenvolupament dels routers

Rachel Zimmerman Impressora Blissymbols (que ajuda a persona amb paràlisi cerebral a
comunicar-se)

Electrònica,
pneumàtica i

hidràulica

Andrea Goldsmith

Patents de comunicacions inalàmbriques, disseny de microxips,
autopistes intel·ligents amb cotxes sense conductor, telèfons mòbils

que transmeten automàticament l’historial mèdic d'un pacient

Harriet Williams
Russel Strong Sistema d’irrigació (presa i dipòsit)

Control i
automatització:

Celia Sánchez-Ramos: Sistema d’identificació a través del reconeixement per córnea
(seguretat biomèdica)

Lynn Conway Generalised dynamic instruction handling, d’importància per al paradigma
d’execució Out-of-order dels computadors

Jessie G. Cambra Primer sistema computeritzat de senyals de trànsit

Simone Giertz Robots per mecanitzar diverses tasques de la vida quotidiana
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