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Introducció

Les motivacions que donen lloc a aquest treball de 

recerca es basen a trobar les possibles causes de la 

marcada diferència en el percentatge de gènere en els 

estudiants de graus d’àmbit tecnològic, en els quals 

s’observa una minoria femenina que no es manifesta 

en altres àmbits d’estudi. La recerca és motivada per la 

meva experiència personal. En una classe de trenta-un 

alumnes, només cinc noies cursem el batxillerat tecno-

lògic, de les quals només jo estic segura que vull estu-

diar una enginyeria, i això m’omple de preguntes i cu-

riositat sobre per què n’hi ha tan poques. Es deu al fet 

que simplement no estem programades biològicament 

per a aquest tipus de feina? O és una qüestió de pres-

sió social o manca de referents? És possible que el 

mercat laboral en les enginyeries sigui pitjor per a les 

dones, i que per això no les consideren com a opció? 

Objectius

El meu objectiu principal és determinar les causes 

d’aquest biaix de gènere tan específic. Per fer-ho, m’he 

de plantejar que es pot tractar d’una qüestió biològica 

o social. Un cop entesa la necessitat de la igualtat de 

gènere, pretenc proposar diferents accions que es po-

drien realitzar, ja sigui en l’àmbit escolar, empresarial, 

municipal, nacional o individual, que promocionin 

que tant nens com nenes siguin capaços d’imaginar-se 

fent una feina que no s’haurien imaginat mai fer. La 

utopia seria ser capaç de fer una campanya que eli-

minés el pes del gènere en la nostra societat, però és 

un tema que tenim tan profundament arrelat que cap 

campanya no el pot eliminar de cop. Es tracta d’un 

procés social que fa segles que està en marxa i que 

avança a poc a poc. 

Metodologia

Primer he recollit les dades espanyoles sobre els gra-

duats en estudis de ciències, matemàtiques i tecnolo-

gies i he analitzant el percentatge de cada gènere des 

del 2013 fins al 2017. A continuació, he formulat hipò-

tesis sobre les possibles causes del biaix, tant basades 

en qüestions neurològiques com socials, i he consul-

tat diverses fonts (articles, conferències, vídeos, llibres 

i entrevistes a experts i a implicats). 

Finalment, m’he arriscat proposant tres accions 

que, basant-me en el que he après en el procés de re-

cerca, poden tenir una especial incidència i repercus-

sió positiva a llarg termini en l’afectació del gènere en 

la tria d’estudis. 

Resultats i propostes

Cal treballar per tenir propostes que es puguin dur a 

terme perquè sigui real l’empoderament de nois i 

noies des de joves, i per reduir el pes que té el gènere 

en la nostra societat. Això beneficia els dos gèneres, 

no és una proposta excloent. Les meves propostes són 

la iniciativa d’implementar quotes com una opció 

temporal, que permeti igualar biaixos importants fins 

que es redueixin de manera natural, i incrementar no-

ves celebracions o promoure’n algunes de ja existents, 

com el dia d’Ada Lovelace, la Setmana de la Ciència i 

el Dia Internacional de la Dona i la Ciència. També 

proposo fer més habitual l’ús d’eines d’anàlisi, com el 

principi de la barrufeta, el test de Finkbeiner o el test 

de Bechdel. Aquestes eines permeten que qualsevol 

persona que llegeix un llibre, un article o mira una pel-

lícula, sigui capaç de detectar quan la dona és invisibi-

litzada o quan hi ha un rerefons masclista en el contin-

gut de la informació multimèdia.

Conclusions

Les conclusions que he tret d’aquesta recerca és que 

la hipòtesi social és totalment certa; la manca de do-

nes en estudis tecnològics es deu al fet que, com a so-

cietat, seguim uns rols de gènere i uns estereotips que 

predeterminen què ens agrada, com som i a què ens 

volem dedicar. Ser conscients que la societat en què 

ens trobem no és imparcial és el primer pas per acon-

seguir que ho sigui.

Elna Prat
Escola Pia de Granollers
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Cal fer un esforç per revertir aquesta situació, perquè la 

diversitat és riquesa, i com més diversitat hi hagi en els 

equips que construeixen el futur, més divers serà aquest 

futur. És important que hi hagi diversitat en tots els àmbits 

d’estudi i professionals, per crear un intercanvi d’experièn-

cies i visions, i poder tenir objectius amb el màxim benefici 

per al màxim nombre d’usuaris del producte, idea o apor-

tació en general.

Aquest pensament s’ha d’aplicar sobretot en tecnolo-

gia per un fet molt simple: la tecnologia és el futur. Si la 

construcció del futur recau principalment en homes, el fu-

tur estarà construït principalment per homes. Com més 

dones hi hagi en els equips d’investigació, més es tindrà en 

compte la seva existència per al desenvolupament de nous 

invents, medicaments o qualsevol recerca. El mateix es pot 

dir per a persones de diferents edats, orígens, classes so-

cials, etc. Com més diversos siguin els equips que cons-

trueixen el futur, més diversitat acceptarà el futur.
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