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PRESENTACIÓ

Des de fa una dècada, a la Universitat d’Alacant les polítiques 
d’igualtat formen part de l’agenda universitària. Aquestes s’ins-
tal•len davant de l’evidència que malgrat que l’ingrés de les dones 
a les aules universitàries és cada vegada major, les acadèmiques 
no arriben a exercir llocs de direcció, alhora que la presència 
d’aquestes en les categories professionals més elevades de la 
carrera universitària és reduïda.

La situació descrita per a la Universitat d’Alacant no difereix de 
la identificada per al conjunt de centres d’investigació universita-
ris nacionals o estrangers, ni tampoc a la situació denunciada en 
un nombre important de contextos sociolaborals. Un d’aquests 
contextos és la transició de l’alumnat de batxiller i formació 
professional a la universitat. Més bé, de les transicions que pro-
tagonitzen les alumnes i els alumnes ja que, com denuncien els 
informes de l’OCDE sobre el panorama educatiu, a Espanya hi 
ha una bretxa de gènere desproporcionadament major en l’elec-
ció d’estudis universitaris. Aquest fet adquireix una rellevància 
més gran quan es lliga a les opcions futures d’ocupabilitat, atès 
que un nombre reduït de xiques trien cursar aquells estudis uni-
versitaris amb més impacte laboral. Mentre que les alumnes es 
concentren al voltant de les titulacions relacionades amb la salut 
i el benestar (el 72%), només un 12% selecciona estudis vinculats 
a les anomenades tecnologies de la informació i la comunicació.

Com a docents, siga quin siga l’espai educatiu en què exercim, 
ens trobem davant del repte de contribuir a la formació inte-
gral del nostre alumnat, desenvolupar les capacitats, els talents i 
el judici crític d’aquest i oferir-li arguments amb què afrontar 
els reptes de la vida quotidiana. La Guia per a l’orientació univer-
sitària inclusiva, feta per la Xarxa Docència, Universitat, Gènere 
i Igualtat de la Universitat d’Alacant, tracta d’una forma prope-
ra, gràfica i visual la importància de triar estudis universitaris 
sense biaixos de gènere, és a dir, qüestionant que els rols i les 
expectatives laborals que la societat projecta sobre les dones i 
els homes són una construcció social. La Guia tracta les qües-
tions clau que explicarien el biaix de gènere en l’elecció d’estudis: 
els estereotips de gènere, les expectatives familiars, l’absència 
de models de referència femenins i la nul•la utilitat social que les 
xiques perceben en les titulacions STEM (Ciències, Tecnologia, 
Enginyeria i Matemàtiques), són algunes de les qüestions que 
tracta. La societat no pot prescindir del talent de les nostres 
joves en els àmbits en els quals gairebé no tenen presència. 
Aconseguir majors cotes de progrés, benestar, equitat i igualtat 
passa per que siguem capaços de revertir aquesta tendència.

Manuel Palomar Sanz
Rector de la Universitat d’Alacant
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APARTATS

1. QUÈ. A MANERA DE PRESENTACIÓ

2. PER A QUÈ UNA GUIA PER A UNA ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA INCLUSIVA

3. PER QUÈ ES REPRODUEIXEN LES DESIGUALTATS EN L’ELECCIÓ D’ESTUDIS 
UNIVERSITARIS.

SOCIALITZACIÓ I ESTEREOTIPS DE GÈNERE.

FACTORS PSICOLÒGICS EN L’ELECCIÓ DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS

• EL PAPER DE LA INTEL•LIGÈNCIA EN L’ELECCIÓ VOCACIONAL

• L’AUTOEFICÀCIA PERCEBUDA EN LA PRESA DE DECISIONS 
VOCACIONALS. 

• ESTEREOTIPS DE GÈNERE I LA INFLUÈNCIA D’AQUESTS EN LES 
EXPECTATIVES.

4. COM ORIENTAR ACADÈMICAMENT I PROFESSIONAL DE FORMA INCLUSIVA:

1. SENSIBILITZAR DAVANT DE FENÒMENS DE DESIGUALTAT I 
DISCRIMINACIÓ I IMPLICAR EL NOSTRE ALUMNAT ACTIVAMENT EN 
LA RESOLUCIÓ D’AQUESTS.

2. REFLEXIONAR DAVANT DE L’ELECCIÓ D’ESTUDIS I PROFESSIONS 
SEGONS ROLS DE GÈNERE I IMPLICAR ACTIVAMENT EL NOSTRE 
ALUMNAT EN LA PRESA DE DECISIÓ DEL SEU FUTUR.

3. OFERIR INFORMACIÓ A L’ALUMNAT SOBRE QUÈ ÉS LA CIÈNCIA, 
COM ES FA I QUI LA FA.

4. PRESENTAR AL NOSTRE ALUMNAT MODELS DE REFERÈNCIA 
PROFESSIONALS I CIENTÍFICS DE DONES (EN ELS SECTORS 
MOLT MASCULINITZATS) I D’HOMES (EN ELS SECTORS MOLT 
FEMINITZATS).

5. COMPROVAR I COMPLEMENTAR ELS CONTINGUTS DEL CURRÍCULUM 
FORMAL O EXPLÍCIT DE L’AULA AMB ENFOCAMENT DE GÈNERE.

6. APODERAR LES ALUMNES PER A REVERTIR LES CREENCES DE 
BAIXA AUTOEFICIÈNCIA EN ESTUDIS TÈCNICS.   

7. COMPROVAR EL CURRÍCULUM OCULT QUE DESPLEGUEM A L’AULA, 
JA QUE SERVEIX DE MODEL DE REFERÈNCIA8. REVISAR EL 
NOSTRE LLENGUATGE: CAP A UN ÚS DEL LLENGUATGE INCLUSIU

9. PRESENTAR ELS ESTUDIS TÈCNICS I LES ENGINYERIES I 
VISIBILITZAR LA UTILITAT SOCIAL D’AQUESTS

10. POTENCIAR EL TALENT DEL NOSTRE ALUMNAT I DESPERTAR-LI 
L’INTERÈS PER LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA.
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RECURSOS

1. QUÈ. A MANERA DE PRESENTACIÓ

La Universitat d’Alacant (UA), a través dels seus plans d’igualtat, articula la política 
d’igualtat entre dones i homes i impulsa l’extensió d’una cultura de no discriminació 
per raó de gènere. En el II Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes (II PIUA) 
s’inclouen una sèrie d’accions dirigides a l’alumnat de secundària, orientades a combatre 
estereotips de gènere en l’elecció d’estudis universitaris i a acostar la promoció de la 
igualtat entre dones i homes. El Vicerectorat d’Estudiants està desenvolupant aquestes 
accions a través del programa Secundant la IgUAltat. 

 
Amb anterioritat, en el curs 2010-2011, el Vicerectorat d’Estudis, Qualitat i Formació, 
va incloure com una línia prioritària d’investigació en el Programa de Xarxes, la inclusió 
de la perspectiva de gènere en la docència universitària. En el marc d’aquest projecte 
es va crear la Xarxa Docència, Universitat, Gènere i Igualtat en la qual s’han tractat 
diversos aspectes vinculats amb la docència universitària amb perspectiva de gènere. 

En el curs 2014-2015 la Xarxa Docència, Universitat, Gènere i Igualtat va plantejar, 
a partir de l’experiència acumulada, el desenvolupament del disseny de la Guia per 
a una orientació universitària inclusiva. La proposta sorgeix del treball col•laboratiu 
dut a terme per docents de la UA adscrits a àrees tan diverses com: Informàtica, 
Psicologia, Dret, Sociologia, Economia, Treball Social, Criminologia, Filologia, Història i 
Arquitectura. En el nostre quefer diari apreciem que, malgrat els avanços innegables 
que en matèria d’igualtat entre dones i homes s’han produït les dues últimes dècades, 
continuen reproduint-se a les nostres aules estereotips de gènere que expliquen, per 

L’objectiu principal d’aquesta guia és compartir amb col•legues de centres no universitaris 
i, especialment, amb el professorat que hi ofereix orientació universitària, les reflexions 
que mouen gran part del treball i investigació que es desenvolupa en la mateixa Xarxa. 
Aquestes, en síntesi, giren entorn dels factors socials i educatius que generen desigualtat 
i que poden condicionar no només l’elecció d’estudis universitaris sinó, també, l’avanç 
cap a una societat més igualitària i justa on les generacions més joves participen en els 
diferents àmbits de la vida (laboral i familiar) de forma corresponsable. 
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4. Què penses de les qualitats, habilitats i destreses dels xics i 
les xiques?l
a. Són diferents, ens han ensenyat coses diferents i, per 
tant, algunes coses se’ns donen millor que d’altres encara 
que les unes i els altres podem aprendre de tot. 

b. Són diferents, els nostres gens i els nostres cervells són 
diferents. Pensem i actuem de manera diferent. 

c.Són iguals, les diferències estan en les persones. 
5. Saps quines opcions tens quan acabes els estudis que estàs 
fent? 
a. Només les més importants.
b. Sí, he rebut classes o he indagat pel meu compte. 
c.No, crec que és molt prompte per a pensar en això.

6. Eres de les persones que pensen que dones i homes tenen 
“igual treball i les mateixes responsabilitats a casa”? 
a. No, cal reconèixer que les nostres diferències ens fan 
capaces per a coses diferents. 

b. Sí, a més, és molt més enriquidor. 
c.Sí, encara que no és possible ja que la nostra educació 
ens ha fet diferents i no podem canviar. 

7. Et sembla que hi ha desigualtats entre dones i homes en el 
món laboral?  
a. No, qualsevol persona pot accedir a qualsevol lloc. Estem 
en un país lliure. 

b. Sí, encara que sembla que hi ha igualtat, en el fons es 
discrimina les dones pel que fa a l’accés, el salari, els llocs 
de responsabilitat, l’assetjament, etc. 

c.Sí, però només en alguns treballs i petites qüestions. 
8. .Qué signifiquen els termes professions masculinitzades i 
professions feminitzades? 
a. Les feminitzades són les que haurien de fer les dones i les 
masculinitzades, els homes. 

b. Les feminitzades són les que se’ls dóna millor a les dones i 
les masculinitzades, als homes. 

c.Les feminitzades són les que, en general, fan les dones 
i les masculinitzades, els homes. Encara que, en el fons, 
és només qüestió de gustos i capacitats ja que totes les 
persones poden aprendre qualsevol professió.

2. PER A QUÈ UNA GUIA PER A UNA ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA INCLUSIVA

Malgrat la clara distinció funcional que el sistema educatiu estableix entre els diferents 
cicles (primària, secundària, batxillerat, formació professional i universitat), hi ha molts 
punts de trobada que, no sempre, tenim presents. Sens dubte, alguns d’aquests espais 
compartits són: 

 
 l’interès per contribuir a la formació integral del nostre alumnat; 

 participar en el desenvolupament de les capacitats i els talents d’aquest; 

 desenvolupar-ne el judici crític; i

 oferir-li arguments amb els quals afrontar els reptes de la vida quotidiana. 

Però, fins a quin punt podem contribuir al desenvolupament personal integral sense 
considerar les diferències de gènere en la nostra feina docent i d’orientació? O, dit 
d’una altra manera, quines opcions té el nostre alumnat d’aconseguir una millor i major 
integració familiar, social i laboral sense que haja reflexionat sobre com participen les 
diferències de gènere en els seus reptes quotidians? 
  
 

PER A FER...

Qüestionari inclòs en la Guia “Professions sense gènere” 
(Ajuntament de Fuenlabrada) amb el qual es pretén ajudar 
l’alumnat a reflexionar sobre la importància que atorguen al 

fet de ser xica o xic en relació al futur professional

1. Et semblen adequats els termes enginyera, metgessa, pilota, 
cirurgiana o notària? 
a. Em semblen adequats. Si no utilitzem aquestes paraules no 
ens imaginaríem dones exercint aquestes professions. El 
que no té nom, no existeix. 

b. No em sonen bé, potser són correctes, però preferisc 
utilitzar el masculí. 

c. No, el masculí és el genèric. Crec que això del llenguatge 
sexista és una mica obsessiu.

2. Quin lloc ocupa en la teua vida el teu futur professional?
a. Un lloc prioritari, el més important (tot i que encara és 
prompte). Si no tens una ocupació no tens futur. 

b. Un lloc important, encara que en el fons pense que el més 
important és la família. 

c. Un dels primers llocs, és necessari per a subsistir. Encara 
que no a qualsevol preu, preferisc no tenir-ho tot en el 
treball i poder gaudir de la família, les amistats, els meus 
entreteniments, etc. 

3. Igual tens una idea aproximada del que t’agradaria ser en el 
futur, t’has plantejat si la teua idea seria la mateixa en cas 
que fores una persona d’un altre sexe?
a. Sí, seria el mateix
b. Sí que m’ho he plantejat. Seria diferent. No crec que siga 
molt adequat per a un altre sexe. 

c.No, mai ho he pensat. 

Si tenim en compte la formació i l’orientació 
que oferim al nostre alumnat, amb 
independència del cicle educatiu en què 
participem, com un procés continu de suport 
per al seu desenvolupament integral, hem de 
reflexionar sobre els aspectes que incideixen 
tant en l’elecció d’estudis com en la inserció 
laboral d’aquest. Quan ho fem, estarem 
desplegant estratègies d’orientació acadèmica 
i professional inclusives i amb perspectiva de 
gènere amb les quals, en definitiva, sumem no 
solament opcions en la vida del nostre alumnat 
i permetem que trien sense les restriccions 
que els estereotips de gènere ens imposen, 

sinó també aportem opcions de progrés a la 
societat en general. 
per a veure… “Per què la igualtat de gènere 
funciona”

https://vimeo.com/109147919

https://vimeo.com/109147919
https://vimeo.com/109147919
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3. PER QUÈ ES REPRODUEIXEN LES DESIGUALTATS EN L’ELECCIÓ D’ESTUDIS 
UNIVERSITARIS.

Per què el 83% de l’alumnat matriculat en estudis universitaris de la branca de Ciències 
de la Salut són xiques i en els estudis de la branca d’Arquitectura i Enginyeria la presència 
d’aquestes es redueix al 31%? La resposta a aquesta a pregunta no és senzilla ja que hi 
operen un conjunt de factors de tall psicològic, socioeconòmic, pedagògic, institucional 
i acadèmic que lluny de presentar-se aïlladament actuen de forma entrellaçada en el 
procés de socialització, és a dir, en el procés pel qual les persones aprenem a viure en 
societat, a acceptar-ne les normes i a guiar les nostres accions pròpies per a ajustar-
les a les expectatives dels altres. 
%

SOCIALITZACIÓ I ESTEREOTIPS DE GÈNERE

L’aprenentatge dels rols de gènere es produeix al llarg de la vida, té diferents agents 
(mares, pares, professorat, mitjans de comunicació) i es produeix en àmbits diversos:

No obstant això, l’aprenentatge de viure en 
societat difereix segons el sexe de la persona. 
La socialització de gènere se sustenta, 
bàsicament, en els estereotips de gènere, és 
a dir, en concepcions parcials, exagerades 
i normalment carregades de prejudicis, en 
concret, sobre les dones i els homes.

Per a veure … vídeo publicitari de la marca 
P&G Always#LikeAGirl corre com una 
nena, en el qual es pregunta que descriguen 
i exemplifiquen el que pensen que significa 
la frase córrer “com una nena” (falca que 
utilitzem sense pensar)

Família. En les primeres etapes de la vida la 
interiorització de les normes socials es fa 
bàsicament en l’entorn familiar. En aquest 
context i etapa del cicle vital, mares i pares 
poden contribuir a reproduir els estereotips 
de gènere.

per a veure … anunci de l’empresa Verizón 
“Inspired minds can change the world”, en què 
es mostra l’impacte en la presa de decisions 
de l’entorn familiar

Escola. Les institucions educatives i els agents 
socials implicats no solament transmeten 
un currículum oficial (l’explícit en les guies 
docents, plans d’estudis, unitats didàctiques) 
sinó que també transmeten un currículum 
ocult (l’implícit en la nostra interacció a 
l’aula, en els exemples i les pràctiques que 
acompanyen les exposicions teòriques, en 
el tipus de llenguatge que utilitzem …). En 
ocasions, el currículum ocult fa un paper 
important no solament en la reproducció 

dels estereotips de gènere, sinó també en la 
construcció de les diferències (per exemple, 
en l’orientació d’elecció d’estudis universitaris) i 
desigualtats entre dones i homes. 

sabies que … el currículum ocult són aquells 
aprenentatges que són incorporats per 
l’alumnat encara que aquests aspectes no 
figuren en el currículum oficial

National Science Foundation (EUA): el 66% de les xiquetes de 4t grau diuen que els agrada la ciència i 
les matemàtiques, però només el 18% de l’alumnat universitari d’enginyeria són dones

https://www.youtube.com/watch?v=pQishDaKLdM

https://www.youtube.com/watch?v=XP3cyRRAfX0

https://www.youtube.com/watch?v=pQishDaKLdM
https://www.youtube.com/watch?v=XP3cyRRAfX0
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FACTORS PSICOLÒGICS EN L’ELECCIÓ DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS

Entre els factors psicològics condicionants en les eleccions d’estudis universitaris es 
troben la percepció del nivell d’intel•ligència, els valors apresos, les expectatives i els 
estereotips, i l’autoeficàcia percebuda. Aquests apareixen, al seu torn, directament 
relacionats amb els estereotips que socialment s’han construït al voltant de les dones, 
els homes, la ciència i la tecnologia.

• El paper de la intel•ligència en l’elecció vocacional

L’èxit en l’activitat professional futura no depèn del nivell d’intel•ligència de la persona, raó 
per la qual l’elecció vocacional no ha d’estar influïda per la creença que determinades 
professions són fetes per persones més intel•ligents. 

• L’autoeficàcia percebuda en la presa de decisions vocacionals

L’autoeficàcia percebuda és la creença que té una persona sobre la seua capacitat 
o habilitat per a aconseguir nivells determinats de rendiment. És important fomentar 
la creença que la competència o l’habilitat és un aspecte canviant i controlable, que 
depèn fonamentalment de la motivació, l’experiència, l’esforç i la perseverança, i no és 
una qüestió de sexes.

• Estereotips de gènere i la influència que tenen en les expectatives

El nivell d’aspiracions professionals en homes i dones pot ser un dels determinants 
clau de la segregació en l’elecció d’estudis i els diferents llocs de treball. Les dones, 
generalment, presenten una baixa motivació d’èxit i expectatives negatives sobre la 
seua autoexecució en el futur. 
 
Les creences compartides socialment sobre homes i dones, els estereotips de gènere, 
que inclouen tant les característiques que els defineixen, –instrumentals per als primers i 
expressives per a elles–, com les característiques que es consideren més apropiades per 
a homes i dones, podrien ser un determinant cabdal d’aquest fenomen. Particularment 
en l’àmbit de l’educació superior les àrees científiques i les tecnològiques es presenten 
com a analítiques i lògiques, qualitats associades a l’estereotip masculí; mentre que la 
irracionalitat i el sentiment s’associarien a l’estereotip femení.

Quan la gent interactua amb algú sobre qui manté una expectativa en particular, 
sovint indueix aquesta persona a actuar d’una manera que confirme l’expectativa. En 
conseqüència, per a aconseguir la diversificació professional, cal invertir el procés i 
transmetre expectatives plurals i no constretes a aquestes creences estereotipades.

Entorn social. Juntament amb la família i 
l’escola, l’entorn social fa un paper decisiu en 
la reproducció d’estereotips. Els mitjans de 
comunicació (TV, premsa, internet), les xarxes 
socials i els anuncis publicitaris són només 
alguns dels canals que reforcen i mantenen els 
estereotips de gènere. 

per a veure … anunci “Princess Machine” de 
l’empresa de joguets Goldie Blox (EUA) que 
anima les xiquetes a estudiar enginyeria

No hi ha diferències en el factor 
d’intel•ligència entre homes i dones, sinó 
que tots dos tenen capacitats intel•lectuals 
semblants per a fer qualsevol professió amb 
èxit, i aquestes capacitats són susceptibles 
de convertir-se en habilitats mitjançant 
l’aprenentatge i la pràctica.

per a veure … El programa Redes “Inteligencia 
Humana” mostra les troballes científiques 
sobre intel•ligència i gènere

“No poden ser el que no poden veure” (Rachel Sklar)

Els estudis científics conclouen que NO hi ha 
diferències de gènere en el factor intel•ligència, 
a pesar que hi haja diferències en la distribució 

anatòmica dels seus components 

https://www.youtube.com/watch?v=IIGyVa5Xftw

https://www.youtube.com/watch?v=mOhcbKsataM

Les creences d’autoeficiència afecten la 
conducta de l’individu i és una característica 
molt decisiva en els processos de presa de 
decisió, per la qual cosa aconseguir altes, 
però raonables, expectatives i creences 
d’autoeficàcia, acompanyat de confiança i 
seguretat en un mateix, augmenta l’èxit.

per a veure … esforços intencionals per 
a liderar-se un mateix, poden impactar 
positivament sobre el sentiment d’acte 
eficàcia

La distribució de dones i homes a través 
de les disciplines acadèmiques sembla estar 
afectada per les percepcions de la brillantor 
intel•lectual. 

En un estudi recent publicat per la prestigiosa 
revista científica Science, Bian et al. han 
estudiat quan sorgeixen aquestes percepcions 
diferencials. 

https://www.youtube.com/watch?v=J2SqWbnqGz0

https://www.youtube.com/watch?v=IIGyVa5Xftw
https://www.youtube.com/watch?v=mOhcbKsataM
https://www.youtube.com/watch?v=J2SqWbnqGz0
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La investigació posa de manifest que els 
estereotips comuns associen l’habilitat 
intel•lectual d’alt nivell (brillantor, geni, etc.) amb 
els homes més que amb les dones. Aquests 
estereotips desencoratgen la recerca de les 
dones de moltes carreres prestigioses; és a dir, 
les dones estan infrarepresentades en camps 
els membres dels quals aprecien la brillantor 
(com la física i la filosofia). 

Específicament, les xiquetes de 6 anys d’edat 
tenen menys probabilitats que els xiquets 
d’aquesta mateixa edat de creure que els 
membres del seu gènere són “realment, 
realment intel•ligents”. També a l’edat de 6 anys, 
les xiquetes comencen a evitar les activitats 
que es diu que són per als xiquets, que són 
“realment, realment intel•ligents”. Aquestes 
troballes suggereixen que les nocions generades 
de brillantor s’adquireixen ben prompte i tenen 
un efecte immediat en els interessos dels 
xiquets.

4. COM ORIENTAR ACADÈMICA I PROFESSIONALMENT DE FORMA INCLUSIVA

Si l’elecció d’estudis reprodueix estereotips de gènere (les alumnes continuen triant 
estudis associats a les tasques de la cura i els alumnes, estudis de ciències o 
tecnològiques seguint la norma social d’atribució de rols segons sexe) la futura 
presència d’aquests en el mercat laboral reproduirà patrons de desigualtat entre 
les dones i els homes, atès que les professions de “dones” tenen unes taxes de 
desocupació més grans, salaris menors i menys prestigi social. 
Les estratègies que podem desplegar per a oferir una orientació de les seues 
carreres educatives i laborals i que tendeixen a promoure la igualtat entre dones 
i homes preveuen accions que cal desenvolupar tant en la nostra activitat a l’aula 
com en l’acció tutorial que explícitament es tracta en aquest sentit. 

A continuació, presentem algunes estratègies que l’experiència i la investigació han 
destacat.

1. SENSIBILITZAR DAVANT DE FENÒMENS DE DESIGUALTAT I DISCRIMINACIÓ 
I IMPLICAR EL NOSTRE ALUMNAT ACTIVAMENT EN LA RESOLUCIÓ 
D’AQUESTS

Els centres educatius són espais excepcionals on poder tractar qüestions lligades 
al dia a dia del nostre alumnat. En la quotidianitat del centre escolar es produeixen 
moltes situacions que propicien reflexionar sobre les desigualtats que pateixen 
les dones, les causes d’aquestes o les diferents realitats que davant d’un mateix 
context experimenten els homes i les dones. Parlar, reflexionar i fer-los partícips 
de les realitats dissemblants és un pas previ perquè tracten el procés de presa 
de decisions de la seua vida futura (laboral i personal) amb el major nombre de 
possibilitats i opcions. 

Preveure la perspectiva o l’enfocament de 
gènere en la labor d’orientació acadèmica i 
professional, que oferim al nostre alumnat, 
és l’estratègia formativa més indicada per a 
promoure la igualtat entre dones i homes en el 
mercat laboral. 
Per a veure … Qué es eso de ‘perspectiva de  
género

https://www.youtube.com/watch?v=NX-jdh-4vCE

https://www.youtube.com/watch?v=NX-jdh-4vCE
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En altres ocasions, es podrà recórrer a estratègies docents a l’aula per a propiciar i 
dirigir la reflexió i l’acte-aprenentatge al voltant de la desigualtat que persisteix entre 
dones i homes. Aquest va ser el propòsit que va motivar al Museu de la Universitat 
d’Alacant (MUA) a desenvolupar durant el curs 2014-15 la unitat didàctica “Retallant 
estereotips: siluetes per la igualtat i contra la violència de gènere” (disponible en la 
pàgina web).

2. REFLEXIONAR DAVANT L’ELECCIÓ D’ESTUDIS I PROFESSIONS SEGONS ELS 
ROLS DE GÈNERE I IMPLICAR ACTIVAMENT EL NOSTRE ALUMNAT EN LA 
PRESA DE DECISIÓ DEL SEU FUTUR

En un context educatiu favorable a la reflexió al voltant de les desigualtats que 
viuen les dones i la dissímil situació que actualment viuen dones i homes, resulta 
interessant desenvolupar estratègies perquè el nostre alumnat reflexione al voltant 
dels criteris i els valors que mouen la presa de decisions, en concret, en relació a 
les preferències formatives i laborals

Font: Ajuntament de Gijón, Regidoria d’Ocupació, Igualtat i Joventut

El Departament d’Educació del Museu del 
MUA, a l’ampara de la Convocatòria d’Arts 
Plàstiques mulier, mulieris, va dur a terme 
el taller didàctico mulier, mulieris, destinat 
a l’alumnat de secundària i batxillerat. El 
treball de taller es va plantejar com un joc 
de retallables, en el qual es demanava als 
participants que representaren la dona d’avui 
i el paper que té en la societat del segle XXI. 
Per a això, tenien la silueta d’una dona, a la 
qual havien de “vestir”, més conceptualment 
que física, utilitzant imatges de periòdics i 
revistes i dibuixant-hi amb llapis i retoladors de 
colors.

Amb aquesta unitat didàctica, que s’emmarca 
dins del programa, “Retallant estereotips. 
Siluetes per la igualtat i contra la violència 
de gènere” convidem a reflexionar sobre la 
situació de la dona en la societat actual, i 
utilitzem la creació artística com una eina per 
a avançar en la igualtat entre dones i homes, i 
en l’erradicació de la violència de gènere.

Davant dels excel•lents resultats, es va 
plantejar la possibilitat d’adaptar el taller a 
una unitat didàctica virtual, oberta tant als 
centres educatius com a la resta de persones 
interessades.

Una experiència interessant l’arreplega l’Instituto 
Mujeres Cooperación que inclou en la seua Guia 
sobre diversificació personal y profesional no 
sexista ¿Tú decides tu futuro?, el qüestionari 
“Midiéndote el pulso con la diversificación 
profesional”. 

Les vuit preguntes que inclou es dirigeixen 
a l’alumnat perquè reflexione sobre algunes 
qüestions lligades als estereotips de gènere 
i que determinen l’elecció d’estudis. La guia 
permet interpretar els resultats obtinguts 
(nombre de SI i nombre de NO) com si fóra un 
termòmetre.

Contesta SÍ quan estigues d’acord amb el 
que afirma la frase, i NO quan hi estigues en 
desacord:

• 7 SÍ o més: llig la guia amb atenció
• Menys de 7 SÍ: vas en el camí de decidir per 

tu mateix el teu futur, però llegeix la guia 
• Cap sí: tot i això, t’ajudarà llegir aquesta guia 

per a dissenyar millor el teu futur personal i 
laboral.

Font: Alicia Rius i Mónica Buckley (2006): ¿Tú decides tu futuro? Guía sobre 
diversificación personal y profesional no sexista.. Ajuntament d’Arganda del Rey 
(Instituto Mujeres Cooperación) (en línia).

http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/material/164_educar-para-la-igualdad-comic-pdf.pdf
http://www.mua.ua.es/pagina.php?opc=43&lang=1&id=48
http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Mat_173_decides_tufuturo.pdf
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3. OFERIR INFORMACIÓ A L’ALUMNAT SOBRE QUÈ ÉS LA CIÈNCIA, COM ES FA 
I QUI LA FA

La cultura científica es troba escassament arrelada a Espanya. Aquest fet, unit a 
l’evidència que en els llibres de textos la presència de les dones i el reconeixement 
de l’aportació d’aquestes a la ciència i al progrés social és reduït, genera que la 
construcció social i simbòlica que fem al voltant de la ciència i les professions lligades 
a aquesta s’associe, exclusivament, al sexe masculí. 

4. PRESENTAR AL NOSTRE ALUMNAT MODELS DE REFERÈNCIA 
PROFESSIONALS I CIENTÍFICS DE DONES (EN ELS SECTORS MOLT 
MASCULINITZATS) I D’HOMES (EN ELS SECTORS MOLT FEMINITZATS)

L’existència dels valors tradicionals de gènere en la nostra societat associats a 
determinades professions limita les oportunitats tant d’homes com de dones per 
a triar lliurement el futur professional. La diversificació professional s’aconseguirà 
des d’accions educatives basades en la transmissió de valors coeducatius fet que 
afavorirà, sense restriccions de gènere, l’elecció de la futura activitat professional.
Resulta d’interès, com a estratègia coeducativa lligada a l’orientació professional, 
presentar les eixides professionals i els mateixos estudis universitaris de forma 
asexuada, atractiva per als dos sexes i visibilitzar els dos sexes exercint professions 
en les quals tradicionalment són minoria.

Conscients de la necessitat de solucionar 
aquesta absència i de la importància que 
té tenir models de dones científiques per a 
revertir estereotips de gènere, el Programa 
L’Oréal Unesco-For Women in Science a 
Espanya juntament amb Wikimedia Espanya, 
i amb la col•laboració de la   Unidad Mujeres 

y Ciencia de la Secretaría de Estado de 
I+D+i, la Associació de Dones Investigadores 
i Tecnòlogues (AMIT), es van unir l’any 2015 
per a fer una Editatón per la visibilitat de les 
científiques en Wikipedia (jornada en la qual es 
creen i s’editen articles de Wikipedia i s’ajuda a 
visibilitzar-ne el contingut).

Actualment, tenim iniciatives molt creatives 
que en un aspecte lúdic presenten i visibilitzen 
dones científiques. 
“Dones en Ciència” és un joc de cartes 
que familiaritza jugadors i jugadores amb 
científiques excel•lents i, freqüentment, 
desconegudes. D’aquesta forma, el joc ofereix 
models que poden servir d’inspiració als xiquets 
i les xiquetes. Aquest projecte va poder crear-
se gràcies a una campanya de finançament 
col•lectiu (crowdfunding). El joc de cartes pot 
imprimir-se de forma gratuïta o adquirir en la 
página web de LuanaGames.com 

Amb aquest objectiu i amb el lema ¿Y tú 
todavía piensas que hay trabajos distintos 
para hombres y mujeres?”, La Casa de 
la Mujer de Zaragoza va publicar l’any 
2014 diversos anuncis en els mitjans de 
comunicació per a conscienciar la societat 
de quina és la realitat del treball masculí 
i femení invisibilitzada per la persistència 
d’estereotips de gènere que atribueixen 
socialment professions diferents a homes i 
dones d’acord amb el sexe.

Quina és la situació de les científiques 
espanyoles?  Ací les preguntes. Les respostes 
les tens en el vídeo.
• Quantes dones científiques espanyoles 

coneixes?
• Quin percentatge de premis científics crees 

que es concedeixen a dones?

• Dels 132 Premis Nobel de ciències que hi ha, 
quants creus que s’han concedit a dones?

• Quin percentatge de llocs acadèmics creus 
que estan ocupats per dones?

• Per què les científiques espanyoles no tenen 
prou visibilitat?

Les dones i les xiquetes troben barreres 
de molts tipus, de vegades molt subtils, que 
dificulten la presència d’aquestes en la ciència. 
Aquesta desigualtat és palesa en l’elecció dels 
estudis per part de les xiquetes i s’aguditza 
en avançar en les carreres científiques i 
tecnològiques. D’acord amb un estudi fet en 14 

països, la probabilitat que les estudiants acaben 
una llicenciatura, un màster o un doctorat en 
alguna matèria relacionada amb la ciència és 
del 18%, 8% i 2%, respectivament, mentre que 
la probabilitat per als estudiants masculins és 
del 37%, 18% i 6%. Amb l’objectiu d’aconseguir 
l’accés i la participació plena i equitativa en 
la ciència per a les dones i les xiquetes, la 
igualtat de gènere i l’apoderament de les dones 
i les xiquetes, el 15 de desembre del 2015 
l’Assemblea General de les Nacions Unides va 
proclamar l’11 de febrer de cada any com el 
Día Internacional de la Dona i la xiqueta en la 
Ciència..
A Espanya la campanya es va impulsar l’any 
2017 i la Universitat d’Alacant s’hi va sumar amb 
el lema “Ciència en Femení” 

https://www.youtube.com/watch?v=QN-kQCfW32I

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=e218c5aa16493210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=e218c5aa16493210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=e218c5aa16493210VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.youtube.com/watch?v=QN-kQCfW32I
https://www.youtube.com/watch?v=QN-kQCfW32I
http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/index.shtml
http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/index.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=QN-kQCfW32I
http://mujeresconciencia.com/2015/09/09/el-juego-de-cartas-mujeres-de-ciencia/
http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/index.shtml


TEMA 3  |  apunts per a la IguAltAt

Tema 3. Guia per a l’Orientació Universitària Inclusivaxarxa UNIVERSITAT, DOCÈNCIA, GÈNERE I IGUALTAT   |    Universitat d’Alacant —  2016 2322

5. COMPROVAR I COMPLEMENTAR ELS CONTINGUTS DEL CURRÍCULUM 
FORMAL O EXPLÍCIT DE L’AULA AMB ENFOCAMENT DE GÈNERE

Incorporar la perspectiva de gènere en els continguts d’una assignatura ofereix 
la possibilitat d’introduir les eines conceptuals perquè l’alumnat estudie i analitze 
críticament la parcel•la de la realitat que és objecte de presentació amb criteris 
d’interpretació sense biaixos de gènere. En aquest sentit, i sempre que la temàtica 
que és objecte de presentació ho aconselle, els continguts de l’assignatura haurien de 
preveure*: 

• La distinció entre el que és biològic, social i culturalment après (rols i 
estereotips de gènere).

• La identificació de les característiques que específicament defineixen les 
dones i els  homes.

• La visibilització de les relacions que dones i homes estableixen.
• La utilització el concepte de gènere com a categoria d’anàlisi per a 

la descripció i la interpretació de les relacions entre dones i homes 
considerant les construccions socials i culturals.

• La identificació de la distribució desigual de recursos que es produeix entre 
dones i homes.

• La diferenciació conceptual i operativa entre sexe (diferència biològica-
variable quantitativa) i gènere (diferències construïdes socialment-categoria 
d’anàlisi explicativa).

• La desigualtat i la discriminació històrica de les dones com a col•lectiu.
• La visibilització de l’aportació de les dones acadèmiques i científiques en 

l’assumpte d’interès.
• La visibilització de les desigualtats que descobreix les escletxes de gènere 

assumptes d’interès.

A l’aula, també haurem de tenir en consideració els recursos docents que utilitzem 
amb la finalitat de suprimir possibles biaixos de gènere que de forma inconscient 
introduïm. Pel que fa a això, recomanem*:

• Els exemples que introduïm en la pràctica docent han de mostrar les dones 
i els homes reals en un registre d’acord amb l’àmbit universitari, i amb 
presència equitativa pel que fa a espai i funcions representades.

• Valorar si el llenguatge és inclusiu.

Des de la Universitat d’Alacant el campus 
GIGABYTGIRL, promogut per l’Escola 
Politècnica, en el qual es proposa una sèrie 
d’activitats lúdiques amb les quals les joves 
estudiants de secundària i batxiller de la 
província d’Alacant descobriran que la 
informàtica, a més de ser un camp creatiu 
i divertit, pot resoldre molts problemes 
pràctics de la vida real i contribuir al fet 
que el món siga més segur, amable i saludable. 

Les activitats estan dirigides i tutelades per 
professorat, estudiants i dones professionals 
rellevants en el món de la informàtica que 
comparteixen amb les alumnes les seues 
trajectòries acadèmiques, professionals i 
personals com a docents, investigadores, 
emprenedores, executives, dissenyadores i 
desenvolupadores. 

Un estudi de la Universitat de València revela 
que tan sols el 7,5dels referents culturals i 
científics que apareixen en els llibres de text 
de l’ESO són dones. 

L’estudi analitza 115 llibres de 19 assignatures 
diferents de tota l’ESO des dels quals 
s’ha creat una base de dades amb 5.527 

persones de referència citades en els 
manuals. D’aquestes, només 690 són dones –un 
12,8%–. Però, si tenim en compte el nombre 
d’aparicions –per a aventurar la importància 
que tenen–, les referències a dones rellevants 
disminueixen fins a l’esmentat 7,5% del total.

En particular, la visibilització de l’aportació 
de les dones acadèmiques i científiques a les 
nostres aules és una estratègia excel•lent per a 
la ruptura d’estereotips de gènere en l’elecció 
de la carrera. La investigació suggereix que 
la falta de referents femenins explicaria, 
entre d’altres, la falta d’interès de les xiques 
pels estudis relacionats amb les ciències, les 
tecnologies, les enginyeries i les matemàtiques. 
Els últims anys, l’increment de les xiques en 
Enginyeria Química s’explica no perquè siga una 
carrera més senzilla dins de les enginyeries, 
sinó perquè tenen referents tan destacats 
com Maria Salomea Skłodowska-Curie.

Maria Salomea Skłodowska-Curie (1867-1934), 
primera persona a rebre dos premis Nobel en dos 
disciplines: Física i Química 
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• Valorar si l’exemple transmet una imatge estereotipada o sexista (que 
discrimine qualsevol dels dos sexes).

• Eludir biaixos de gènere, rols de gènere tradicionals o prejudicis de gènere en 
els exemples, exercicis i pràctiques propostes.

• Proposar exemples, exercicis i pràctiques que posen de manifest les 
desigualtats entre dones i homes.

• Reflectir en els exemples, els exercicis i les pràctiques estils de vida diversos.
• Representar en els exemples i els exercicis a homes i dones en rols i estils de 

vida diversos de forma positiva sense parodiar ni ridiculitzar.

6. APODERAR LES ALUMNES PER A REVERTIR LES CREENCES DE BAIXA 
AUTOEFICÀCIA EN ESTUDIS TÈCNICS. 

En aquest context, és necessari desenvolupar estratègies que permeten apoderar 
les dones amb la finalitat de deslligar la seua baixa autopercepció d’eficàcia amb 
la construcció social que persisteix al voltant de les carreres universitàries i les 
professions tècniques. 

sabies que …… … Anita Borg (1949-2003), 
científica informàtica nord-americana, després 
de doctorar-se, va passar quatre anys 
desenvolupant un sistema operatiu basat en 
Unix, que tolerava falles, primer per a Auragen 
Systems Corp. de Nova Jersey i després amb 
Nixdorf Computer a Alemanya.

L’any 1986 es va incorporar a Digital 
Equipment Corporation on va treballar durant 
12 anys, primer en el Laboratori d’Investigació 
Occidental i posteriorment en Digital Equipment, 
on va desenvolupar i va patentar un mètode 
per a generar rastres d’adreces completes 
per a l’anàlisi i el disseny de sistemes de 
memòria d’alta velocitat.

Va crear l’any 1994 la Celebració Grace Hopper 
de Dones en la Informàtica amb l’objectiu de 
donar suport a la incorporació de les dones 
a la tecnologia i el 1997 va fundar l’Institut 
de la Dona i la Tecnologia, institució que a la 
seua mort el 2003 va passar a anomenar-se 
Institut Anita Borg de la Dona i la Tecnología 
en memòria seua. Borg creia apassionadament 
a treballar per una major presència de les 
dones en la tecnologia. L’objectiu que tenia 

era aconseguir que l’any 2020 les dones 
foren el 50% de la professió informàtica. 
Es va esforçar perquè les dones estigueren 
representades en igualtat pel que fa als homes 
en tots els camps tècnics i a tots els nivells 
i tingueren presència en aquells espais on la 
tecnologia causara impacte, perquè pogueren 
beneficiar-se’n.

L’any 1987, va fundar Systers Borg, la primera 
xarxa de correu electrònic per a les dones 
en la tecnologia. Durant la seua assistència al 
Simposi sobre Principis de Sistemes Operatius 
(SOSP) li va cridar l’atenció la poca quantitat 
de dones que hi havia en la conferència. Ella 
i altres sis o set assistents van comentar 
en el bany la falta de dones en informàtica. 
Una dotzena de les dones participants en la 
conferència van decidir esmorzar juntes... en la 
conversa va sorgir la idea de crear Systers. 

L’objectiu de Systers era proporcionar un espai 

privat perquè els membres d’aquesta pogueren 
cercar informació i compartir coneixements 
basats en les experiències en comú. La 
incorporació a Systers es limitava a les dones 
amb formació molt tècnica i les converses 
eren estrictament sobre qüestions tècniques. 
Borg va supervisar Systers fins a l’any 2000. 

En Systers només es tractaven temes no 
tècnics quan estaven relacionats amb alguns 
dels seus membres. L’any 1992, quan l’empresa 
Mattel Inc. va començar a vendre una nina 
Barbie  que deia “la classe de matemàtiques 

és difícil”, les protestes que es van iniciar amb 
Systers van tenir un paper fonamental per a 
aconseguir que Mattel eliminara aquesta frase 
del microxip de Barbie. Google va establir 
el 2004 l’Anita Borg Memorial Scholarship 
Google, una de les beques de major quantia 
per a dones apassionades per les ciències 
de la computació Anita Borg. [(2016, 18 de 
setembre). Wikipedia, L’enciclopèdia lliure. 
Data de consulta: 17:43, març 14, 2017 des de 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anita_
Borg&oldid=93729190]. 

El grup d’Anàlisi Sociològica i Cultural dels 
Processos Escolars i Educatius (ASOCED), 
de la Universitat d’Oviedo, ha desenvolupat 
el projecte Influencia de la autoeficacia en 
el rendimiento académico y en la elección 
de estudios científicos en Secundaria y 
Universidad, finançat pel Ministeri d’Economia i 
Competitivitat. Hi ha enquestat més de 5.000 
estudiants asturians i ha testat, a més, les 
opinions de mares/pares i docents.

Les primeres conclusions que transmet l’estudi 
revelen que les creences d’autoeficàcia 
semblen condicionar en bona mesura la decisió 
de les xiques a l’hora de no escollir una carrera 

purament tècnica. Carmen Rodríguez, una 
de les investigadores, explica que les xiques 
pensen que no seran capaces de rendir bé en 
aquestes matèries, encara que els resultats 
d’anàlisis de les dades de la PAU confirmen 
que xics i xiques tenen un rendiment semblant 
en aquest camp. Aquest sentiment de sentir-
se menys competents en aquestes àrees 
influeix en l’interès que les alumnes mostren 
per aquestes titulacions i, per tant, també en 
la seua elecció. És més, la menor creença 
d’autoeficàcia la segueixen tenint les xiques que 
cursen estudis universitaris d’enginyeria si les 
comparem amb els seus companys homes.

Foto: IGNITE-Women Fueling Science & Technology

Becas Google Anita Borg para alumnas de ingeniería informática

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Celebración_Grace_Hopper_de_Mujeres_en_la_Informática&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Celebración_Grace_Hopper_de_Mujeres_en_la_Informática&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Anita_Borg_de_la_Mujer_y_la_Tecnolog%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mattel
https://es.wikipedia.org/wiki/Barbie
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anita_Borg&oldid=93729190
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anita_Borg&oldid=93729190
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7. COMPROVAR EL CURRÍCULUM OCULT QUE DESPLEGUEM A L’AULA, JA QUE 
SERVEIX DE MODEL DE REFERÈNCIA

Apple (1986 [1979]) va plantejar la dualitat en el currículum per a desenvolupar la 
idea que les institucions educatives distribueixen paral•lelament tant els coneixements 
específics (de l’assignatura, matèria i titulació) com els valors ideològics hegemònics de 
la societat. En conseqüència, també els entorns universitaris generen i reprodueixen els 
estereotips, prejudicis i rols de gènere, a través del procés d’ensenyament-aprenentatge. 

En aquest context, la interacció que es produeix a l’aula, ja siga entre docents-
discents o estudiants-estudiants, és un espai privilegiat a través del qual es canalitza 
el currículum ocult. És més, la investigació ha posat en relleu que la interacció a l’aula 
també es regeix pels estereotips de gènere.

Bengoechea (2003b: 11-12; 2006: 82) assenyala diferents estratègies que tendeixen 
a aconseguir espais inclusius i de comunicació i interacció –d’aprenentatge- per a 
l’alumnat. Entre aquests destaquem*:

• Ensenyar els alumnes a:
- No autoafirmar-se constantment.
- Escoltar amb empatia.
- Considerar les aportacions alienes.
- Fer preguntes perquè progresse la conversa, no per a lluir-se individualment.
- Acostar-se al professorat de forma individual.
- Desvetlar els sentiments propis.
- Participar en temes “femenins” i conèixer “l’altra” cultura.
- Respectar la cultura verbal femenina en els seus termes propis.

• Ensenyar les alumnes a:
- Desenvolupar-se verbalment en públic, però amb el seu estil propi.
- Debatre, sense que les opinions alienes afecten de forma individual.
- Criticar i ser criticades. 

8. REVISAR EL NOSTRE LLENGUATGE: CAP UN ÚS DEL LLENGUATGE INCLUSIU

La UNESCO (1999: 2), assenyala que “els 
prejudicis sexistes que el llenguatge transmet 
sobre les dones són reflex del paper social 
atribuït a aquestes durant generacions”. 
L’informe indica que, malgrat els avanços 
que les dones han protagonitzat en tots 
els ordres de la vida, els missatges que es 
transmeten a través del llenguatge reforcen 
el seu rol tradicional i domèstic.
El llenguatge reprodueix i construeix la 
realitat. Tot es reprodueix i transmet, de 
vegades de forma inconscient, amb el 
llenguatge tant en la nostra interacció com 
en la nostra comunicació oral i escrita. 
En aquest sentit, les recomanacions que 
s’aporten per a la comunicació escrita i 
visual (a les nostres aules i espais docents) 
preveuen un enfocament de gènere que 
gira al voltant del desenvolupament de les 
anomenades estratègies comunicatives 
inclusives

Font: UNESCO (1999): Recomanacions per a un 
ús no sexista del llenguatge. UNESCO, Servei de 
Llengües i Documents

La comunicació es produeix en diferents contextos. Actualment, la comunicació a 
través de la missatgeria instantània es troba molt estesa, especialment entre les 
generacions anomenades “nadives tecnològiques”. Aquestes, no han deixat passar 
l’oportunitat d’adequar-se a les noves demandes socials.

9. PRESENTAR ELS ESTUDIS TÈCNICS I LES ENGINYERIES, VISIBILITZAR LA 
UTILITAT SOCIAL QUE TENEN I ADEQUAR LA IMATGE QUE PROJECTEN 
PERQUÈ LES XIQUES SENTEN QUE “HI ENCAIXEN”

Lina Nilsson, directora d’Innovació en el Centre Blum per a Economies en Desenvolupament 
de la Universitat de Califòrnia (Berkeley), va declarar en The New York Times que, si 
els treballs als quals habilita l’estudi de qualsevol enginyeria es presentaren visibilitzant-ne 
la utilitat, les dones es matricularien més. 

Whatsapp amplia el catàleg d’emojis o 
emoticones per a promoure la igualtat de 

gènere

L’any 2016 la pàgina especialitzada Android 
Police es feia ressò que Whatsapp, l’aplicació 
de missatgeria instantània amb més de 
1.200 milions de persones usuàries a tot el 
món, a més d’incorporar diferents races, 
ampliava el catàleg d’emojis o emoticones i 
incorporava nous dissenys que promulguen la 
igualtat de gènere en diferents àmbits com 
el professional. Així, serà possible trobar 
per primera vegada un xic ballant –per a 
acompanyar la popular ballarina del vestit roig– i 
dones policia, metgessa, científica bombera, 
detectiva, astronauta, soldadora, grangera i 
lampista.

Els ‘emojis’, que en l’aplicació són en la majoria 
protagonitzats per personatges masculins i 
tendeixen a estigmatitzar les labors de cada 
gènere, van ser presentats amb la meta 
d’aconseguir destacar la diversitat professional 
del sexe femení i apoderar les joves, després 
que s’identificara que les dones menors de 30 
anys són les qui més en fan ús.Font. El periódico, 7 de febrer de 2017

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf
https://www.nytimes.com/2015/04/27/opinion/how-to-attract-female-engineers.html?_r=1
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El Grup de Processament del Llenguatge i Sistemes de Informació (GPLSI) de la 
Universitat d’Alacant centra la seua recerca en les Tecnologies del Llenguatge Humà i 
mineria de textos, i desenvolupa diferents tècniques per a la conversió de la informació 
documental en coneixement. Els últims anys el grup ha participat en diferents 
projectes en què s’han tractat la inclusió social a través de l’ús de la tecnologia per a 
simplificar, enriquir i fer automàticament els textos més accessibles a les persones 
amb trastorns de l’espectre autista o persones amb problemes d’audició, o per a 
desenvolupar mecanismes que permeten la detecció i l’alerta primerenca de problemes 
com el suïcidi, la depressió i el bullying a través de les xarxes socials.¿Por qué hay tan 
poca presencia de mujeres estudiando ciencias de la computación? La profesora de 
la Universidad de Washington, Sapna Chryan, junto a otros colegas, vienen abordando 
científicamente esta cuestión. 

Lina Nilson ha posat en marxa un doctorat en 
Enginyeria per al Desenvolupament en el qual 
se cerquen solucions assequibles per a obtenir 
aigua potable, es dissenyen equips de diagnòstic 
per a malalties tropicals o es dissenya la 
forma d’instal•lar tallers en regions pobres. 
D’aquesta forma, ha aconseguit tenir un 50% 
d’alumnes dones. La seua tesi és que les dones 
sí que se senten atretes per aquells projectes 
d’enginyeria que persegueixen el bé social.

Font: Lina Nilsson, The New York Times, 27 d’abril del 2015

Nuria Oliver (Alacant, 1970) és enginyera en 
telecomunicacions, doctora pel Media Lab de 
l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT). 
És directora d’Investigació en Ciències de 
Dades en Vodafone i Chief Data Scientist 
en DataPop Alliance. És una de les dones 
investigadores en informàtica més citades 

a Espanya i el seu treball es relaciona 
amb el “big data”: “L’existència de dades 
de comportament humà a gran escala 
ens permet, per primera vegada des que 
existim com a espècie, modelar i mesurar 
migracions, quantificar l’impacte de desastres 
naturals i ajudar en la presa de decisions a 
governs i institucions rellevants, anticipar 
la progressió de pandèmies o determinar 
automàticament el desenvolupament 
socioeconòmic d’una regió. Després de 
dotze anys en als EUA, va deixar Microsoft 
l’any 2008 per a unir-se a Telefònica I+D 
a Barcelona com a directora científica en 
Multimèdia, i és la primera i única directora 
científica dona contractada per Telefònica 
I+D en aquest moment. Per a l’enginyera, el 
big data més que una oportunitat de negoci 
és una oportunitat de millorar el món.

En aquesta línia treballa Google qui desenvolupa el 
seu programa “Made With Code” amb l’objectiu 
de motivar les xiquetes a accedir a estudis 
vinculats amb l’Enginyeria Informàtica que 
són els que congreguen el menor nombre de 
matrícula de dones. En aquest cas, l’aposta és 
presentar els estudis d’informàtica trencant 
els estereotips associats a aquests estudis. La 
iniciativa es va presentar a Nova York i va tenir 
la presència de Chelsea Clinton i Mindy Kaling: 
“fer el món més bell, més usable, més segur, 
més amable, més saludable i més divertit”.

Una de les conclusions a les quals han arribat 
és que els estereotips associats als qui estudien 
ciències de la computació com a persones 
nerds (amb dificultats per a relacionar-se 
socialment, experts en informàtica i en ciències 
exactes i que fan activitats de poc esforç 
físic com jocs de rol, escacs, …), geek (amb 
interessos, treballs i aficions de caràcter 
tecnològic i que solen mantenir codis de 
comunicació tancats generalment tendents a 
l’afició per la programació, la ciència ficció, 
les xarxes d’informació i els videojocs) o friki 
(amb comportament, aficions i vestuari inusuals) 
fa que les xiques senten que no “pertanyen a 
l’ambient” [ambient belongings], que no encaixen 
en l’entorn. És a dir, que al voltant de l’àmbit de 
la computació preval la cultura “brogrammer” 
(joc de paraules en anglès que uneix brother 
-germà- amb grammer, l’última part de la 
paraula programmer -programador) associada 
a la dominació masculina, poc acollidora i fins i 
tot agressiva amb que es percep l’àmbit de la 
computació. L’equip d’investigació suggereix que 
en lloc de tractar de canviar les dones perquè 
superen aquests estereotips, s’imposa un canvi 

d’imatge en les ciències de la computació perquè 
més dones senten que hi pertanyen, hi encaixen, 
en aquest entorn.

El canvi cultural és possible. El Departament 
d’Informàtica de la Universitat de Washington 
treballa, l’última dècada, per a crear una 
cultura més inclusiva per a les dones: va afegir 
cartells d’art i naturalesa en tot l’edifici perquè 
fóra un entorn més atractiu; les dones van ser 
nomenades com ajudants d’ensenyament en 
molts cursos; el professorat enviava correus 
electrònics personalitzats que reconeixien 
les dones que rebien notes altes en cursos 
introductoris. Els esforços n’han donat els 
fruits i l’any passat, la proporció de llicenciades 
en Ciències de la Computació va ser del 32%, 
més gran que qualsevol altra universitat dels 
EUA. L’escletxa de gènere va començar a 
tancar-se una vegada que les dones podien 
aprendre informàtica en una cultura que 
assenyalava que pertanyien.

Foto: Nuria Oliver, My cellphone, my partner. TEDxBarcelona

https://gplsi.dlsi.ua.es/gplsi13/es/node/262
https://www.nytimes.com/2015/04/27/opinion/how-to-attract-female-engineers.html?_r=1
file:https://www.nytimes.com/2015/04/27/opinion/how-to-attract-female-engineers.html%3F_r%3D1
https://www.nytimes.com/2015/04/27/opinion/how-to-attract-female-engineers.html?_r=1
https://www.madewithcode.com
https://www.youtube.com/watch?v=kk-eJoK4fug
https://www.madewithcode.com
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10. POTENCIAR EL TALENT DEL NOSTRE ALUMNAT I DESPERTAR-LI L’INTERÈS 
PER LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA 

RECURSOS

• DONES AMB CIÈNCIA

http://mujeresconciencia.com/2015/09/09/el-juego-de-cartas-mujeres-de-ciencia/

• DONES A CIÈNCIA CERTA

 

 https://web.ua.es/va/unidad-igualdad/secundando-la-igualdad/dones-a-ciencia-certa/
introduccio.html

El projecte “Dones a ciència certa” engloba una col•lecció de recursos audiovisuals i 
didàctics i també una selecció de pàgines web on es mostra l’aportació de dones que 
desenvolupen la carrera professional a partir de la formació d’aquestes en estudis 
vinculats amb l’àrea de ciències (Biologia, Medi Ambient, Química, Matemàtiques, ….). Són 
recursos que el professorat de secundària podrà portar a les aules. 

A més d’aquests recursos que els centres de secundària poden utilitzar a les aules, la 
Universitat d’Alacant ofereix la possibilitat que docents i investigadores de la Facultat de 
Ciències (on es cursen els graus de Biologia, Ciències del Mar, Geologia, Matemàtiques, 
Química i Òptica i Optometria) facen una xarrada informativa. La sol•licitud s’ha de 
dirigir a la Unitat d’Igualtat de la Universitat d’Alacant responsable de coordinar aquest 
programa.

GUIES

• García Mª Guadalupe I Sánchez, Irene (2007): Rompiendo esquemas. Programa de 
orientación académica y profesional. Instituto Asturià de la Dona.

• Rius, Alicia y Buckley, Mónica (2006): ¿Tú decides tu futuro? Guía sobre diversificación 
personal y profesional no sexista. Ajuntament d’Arganda del Rey Concejalía de 
Desarrollo Económico y Empleo Desarrollo Industrial, Formación y Empleo.

• Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat. Coeducación: 
dos sexos en un solo mundo. Módulo 6: Proyectos de vida (en línea)

* Tomado de Rodríguez i Garrigós (coords.), GUIA DE RECOMANACIONS PER A LA 
INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA: 
CLAUS CONCEPTUALS I TEÒRIQUES (I) (disponible en la col•lecció Apunts per a la 
Igualtat de la Universitat d’Alacant).

L’orientació d’estudis professionals sense 
marques de gènere ha de potenciar el talent, 
les preferències, la vocació… de les xiques 
i els xics i no els rols i les expectatives que 
socialment se’ls assigna en funció del sexe. 

Destaquem en aquest últim apartat l’estratègia 
de la Comissió Europea. L’organisme té la 
pàgina web “La ciència és cosa de xiques”. 

S’hi inclouen: el qüestionari “Descobreix la 
investigadora que hi ha en tu. El teu treball de 
somni, a sol tres clics”, l’apartat “Per què la 
ciència t’encantarà” i presenta les sis raons per 
les quals la ciència necessita el talent de les 
dones.

http://mujeresconciencia.com/2015/09/09/el-juego-de-cartas-mujeres-de-ciencia/
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/Rompiendo_Esquemas1.pdf
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/Rompiendo_Esquemas1.pdf
http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Mat_173_decides_tufuturo.pdf
http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Mat_173_decides_tufuturo.pdf
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/112/cd/m6/index.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/112/cd/m6/index.html
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