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La manca de preuniversitaris i 
sobretot preuniversitàries que 

s’orienten cap als estudis 
tècnics i d’enginyeria és una 

tendència persistent que  
comporta un important dèficit 

de professionals d’un sector 
considerat emergent. 

 

  

Considerants previs 

 

 
 

 Revisades 114 publicacions posteriorment seleccionades pels criteris de 
rellevància acadèmica i proximitat o grau de vinculació amb el segment 
preuniversitari.  
 Disciplines revisades: Psicologia, sociologia, politicologia, enginyeria i 
pedagogia. La informació seleccionada prové de fonts institucionals, 
acadèmiques i professionals.  
 Idiomes: Anglès, francès, castellà, català i italià 
 Revisió d’experiències de tercers: 24 seleccionades 
 Cinc entrevistes a experts/es. 
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Considerants previs per a l’elaboració del marc teòric i conceptual (I) 

1- Cal diferenciar entre models explicatius i accions de foment dels estudis 
tècnics. 

2- Les actuacions de foment han de ser constants i adreçades a diferents edats. 

3- És necessari simultaniejar les actuacions amb la decisió de nois i noies. 

4- Cal prioritzar les actuacions d’abast general sobre les de caràcter individual. 

5- Les actuacions han de ser aplicables en processos d’orientació de nois i noies. 

6- L’eix de treball de les actuacions s’ha de centrar en el procés cognitiu de nois 
i noies. 

7- Les actuacions s’han d’activar en els períodes acadèmics més receptius de 
nois i noies. Cal garantir una comunicació efectiva i de retorn amb els nois i 
noies. 
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Considerants previs per a l’elaboració del marc teòric i conceptual (II) 

8- L’eficàcia de les actuacions dependrà de l’acceptació dels actors responsables  
(pares, mares i mestres fonamentalment) del procés educatiu de nois i noies. 

9- Les actuacions han de reforçar vocacions favorables. Si hi ha predisposició cal 
mantenir-la i tractar d’augmentar-la. 

10- Les actuacions han d’endegar vocacionalment  a nois i noies sense vocació 
definida. 

11- Si hi ha oposició cal detectar-ne l’origen i corregir-la. 

12- Les actuacions no han de pertorbar els  estudis i han de garantir que ningú 
resta al marge del món tècnic.  
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Tal i com es desprèn de la revisió bibliogràfica només es 
consideraran variables i conceptes psicosocials i socioculturals. 

  

Es descarten els determinismes d’aptitud biològica per causa 
de sexe (tal i com es demostra a la revisió bibliogràfica).  
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CONCEPTE 1 - ACTOR-ROL 

Multicategòric: 8 categories 

CONCEPTE 2- CONTINGUTS 

Inclòs transport de continguts 

Variables dependents:  

Agents descarriladors 

CONCEPTE 3 – RELACIONS 

Variables dependents: 

Oportunitats 

CONCEPTE 4 – VOCACIONS 

Variables dependents: 

Síndromes d’inadaptacions 
i insatisfaccions 

DETALL DEL CONCEPTE 1 
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CONCEPTE 1 –ACTOR-ROL 

El concepte Actor, no es tracta només de 
manera identificativa (QUI), sinó com 
Actor-Rol (QUI FA QUE): Concepte de doble 
magnitud. 

C1.1- PREUNIVERSITARIS/ÀRIES - ROL 
DECISOR. (*) 
NOIES 12 a 16 | NOIS 12 a 16 
NOIES 16-17 a 18 | NOIS 16-17 a 18              

C1.2- MESTRES - ROL INFLUENCIADOR 
ÀMBIT TECNOLÒGIC I CIENTÍFIC  | ÀMBIT 
GENERAL | ORIENTADORS  

C1.3- ENTORN RELACIONAL - ROL 
ENDEGADOR 
UNITAT FAMILIAR | PSEUDOFAMILIAR (AMICS) 

C1.4- CENTRES PREPARADORS - ROL 
ORGANITZADOR 
CENTRES ESO| ESO BATXILLERAT | BATXILLERAT 

C1.5- CENTRES RECEPTORS - ROL 
AVALUADOR 
UNIVERSITAT| FP SUPERIOR 

C1.6- ADMINISTRACIÓ PÚBLICA- ROL 
FACILITADOR 
COMPETÈNCIES DIRECTES| INDIRECTES 

C1.7- SECTOR ECONÒMIC- ROL 
UTILITZADOR  
EMPRESES SECTOR | PROFESSIONALS| 
AGENTS ECONÒMICS I SOCIALS 

C1.8- MITJANS DE COMUNICACIÓ - 
POSSIBLE ROL ESTIMULADOR 

(*) Segmentació edat psicologia evolutiva - Model  d’Eli Ginzberg 
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En el disseny d’actuacions s’hauran d’utilitzar continguts per a  
superar els obstacles i barreres (agents descarriladors)  

associats a cadascun dels actors –rols amb l’objecte de fomentar vocacions 

 
 
 
 
 
 
 

BARRERES 
 I  

OBSTACLES  
A SUPERAR 

(I) 
 
 
 
 
 

Aïllament cognitiu del/de la preuniversitari/ària. 
L’opció d’estudis tècnics ha d’estar en el coneixement de nois i noies en el 
mateix moment que altres opcions i competir o concórrer amb la resta 
en igualtat de condicions. 

Desmotivació del/de la preuniversitari/ària. Expectatives favorables 

Obstacles relacionats amb la gestió del talent per part dels i de les 
mestres. 

Obstacles relacionats amb l’endegament  i influència de l’entorn 
familiar. Incentivar el talent i gestionar la predisposició i vocació. 
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BARRERES 
 I  

OBSTACLES  
A SUPERAR 

(II) 
 
 
 
 
 
 

Obstacles relacionats amb el desplegament de mitjans del centre 
preparador. Temps i espai per a la gestió de talent i vocació. 

Obstacles relacionats amb la gestió de places i requisits del centre 
receptor. 

Obstacles relacionats amb la gestió d’ajuts i impuls d’actuacions des de 
l’AP. 

Obstacles relacionats amb el retorn de la inversió de l’esforç de 
l’estudiant . 

Obstacles relacionats amb la manca d’estímuls mediàtics. 
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Disseny d’actuacions sobre relacions (evitar pèrdua d’oportunitats) entre els actors  
 
 Són actuacions per a resoldre els aïllaments (incomunicació), les descoordinacions  
i les oposicions. Per tant, la forma executiva del patró relacional ha de preveure 3 
possibilitats: a) Aïllament  b) Descoordinació  c) Oposició i contradicció  
 
 Les actuacions sobre continguts no tindrien efecte sense una xarxa de relacions. 

 
Encara que el nombre d’actors considerats són 8, els patrons relacionals no es 
necessiten per a una interactuació dels actors, sinó per a organitzar els transport  
dels continguts. Així, cal  jerarquitzar-los en funció de l’origen de la informació que 
configuren els esmentats continguts, i assegurar que directa o indirectament 
arribaran a les persones preuniversitàries. 
 
No obstant, el patró de relació convé que admeti ser bidireccional per tal d’evitar 
possibles aturades. 
 

Els patrons relacionals organitzen transport de continguts 
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Sector econòmic MMCC 
 

Administració 
 

El sector econòmic ha d’aportar informació suficient i fidedigna (no alterada) 
perquè l’Administració pugui intervenir en les corrents d’opinió que arriben 
(generalment via mitjans de comunicació) a tenir un efecte dissuasori o 
desmotivador en les famílies o nois/noies a l’hora de dirigir-se cap el món tècnic. 
Des d’aquí, l’Administració ha de poder aportar informació que ajudi a 
normalitzar la informació que es trasllada des dels mitjans de comunicació.  

Centres receptors (universitats) 
 

Administració 
 Les universitats estan en condicions d’avaluar i informar de les capacitats 

necessàries i problemes que podrien evitar abandonaments. Si aquesta 
informació falta, es podria estar conduint a les persones al fracàs o allunyar-les 
d’aconseguir la seva fita. 
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Administració 

 
Centres preparadors i receptors  

L’Administració ha de traslladar informació suficient als Centres per tal de què 
aquests puguin elaborar o executar si més no, la càrrega de continguts 
informatius. 

Centres preparadors (Escoles –Instituts) Nois i noies 

Els Centres han de facilitar a les persones preuniversitàries la càrrega de 
continguts d’informació de manera directa o per mitjà de tercers. 
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Mestres 

 Els Centres han de facilitar als i a les mestres informació suficient per tal de què 
aquests i aquestes  puguin elaborar o executar si més no, la càrrega de continguts 
pre-decisoris en relació amb el talent disponible. 

 
Entorn familiar  

 El Centre ha de traslladar informació suficient a la unitat familiar per tal de què 
les famílies puguin endegar (donar un bon camí a seguir) als fills i filles en funció 
del seu talent i amb una visió clara d’un futur en el món tècnic.  

Els i les mestres han de facilitar a les persones preuniversitàries informació 
suficient  per tal de què aquestes puguin treballar la càrrega de continguts 
d’implicació en relació amb el talent i grau de predisposició. 

Centres preparadors (Escoles –Instituts) 

Centres preparadors (Escoles –Instituts) 

Mestres o equivalents (en acció de tutoria) 

 
Nois i noies 
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CAMÍ DESITJABLE 

Incertesa o posició negativa + informació transmesa = camí 
desitjable 

DECISIÓ POSITIVA 
Camí desitjable + resolució d’obstacles = decisió positiva 
 

ACCIÓ AUTÒNOMA 
Decisió positiva + assumpció compromís = acció real 
autònoma 
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PRINCIPALS ELEMENTS PER AL DISSENY D’ACTUACIONS 

Primer 
element 

• COMUNICACIÓ DEL SECTOR ECONÒMIC (TAMBÉ UNIVERSITATS I 
EDUCACIÓ) A L’ADMINISTRACIÓ 

• Imatge fidedigna del camí professional en l’àmbit tècnic i de 
l’enginyeria 

 

Segon 
element 

 

• CONTINGUTS INFORMATIUS - Per a crear el CAMÍ DESITJABLE 

• Per a mestres, famílies, nois i noies: donar a conèixer entorn, 
expectatives reals i oportunitats del món tècnic. 

Tercer 
element 

• CONTINGUTS PRE-DECISORIS-  Per a crear la DECISIÓ POSITIVA 

• Informació orientativa transmesa per mestres a nois i noies de 
manera més personalitzada: manteniment de la motivació. 

Quart 
element 

• CONTINGUTS D’IMPLICACIÓ - Per a crear la ACCIÓ AUTÒNOMA 

• Informació recolzament transmesa per mestres a nois i noies de 
manera personalitzada: suport a autonomia i capacitat de 
planificació. 
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TAULA RESUM DELS ELEMENTS PER AL DISSENY D’ACTUACIONS (I)  

ELEMENTS PEL DISSENY 
D’ACTUACIONS  

ACTORS DE DESTÍ DE LES ACTUACIONS 

CENTRES  
PREPARADORS 

ESTUDIANTS MESTRES  FAMÍLIES 

COMUNICACIÓ  
SECTOR ECONÒMIC – MMCC- AP 

COMUNICACIÓ  
UNIVERSITATS – AP 

COMUNICACIÓ  
AP (COMISSIONAT –DEP. EDUCACIÓ) 
- CENTRES PREPARADORS (CENTRES) 

X 
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TAULA RESUM DELS ELEMENTS PER AL DISSENY D’ACTUACIONS (II)  

ELEMENTS PEL DISSENY D’ACTUACIONS  ACTORS DE DESTÍ DE LES ACTUACIONS 

CENTRES  
PREPARADORS 

ESTUDIANTS MESTRES  FAMÍLIES 

CONTINGUTS INFORMATIUS (exposició d’una realitat) 
COMUNICACIÓ CENTRES – ALUMNES | COMUNICACIÓ CENTRES – MESTRES  

COMUNICACIÓ CENTRES – FAMÍLIES 

Universitats i Escoles tècniques (Entorn de vida al 
campus i acadèmica) 

X X 

Tècnica i negoci (Visualització de futur - projecció 
de l’evolució del sector econòmic i la seva 
dependència de la tecnologia) 

X  
Grup ≥ 16 anys 

X X 

Tècnica i oci ( Rol de la tècnica/enginyeria  en el 
seus consums propis – significativitat del 
contingut) 

X 

Economia i tecnologia (Viabilitat de l’esforç) X X 

Societat i tecnologia (Visualització del 
desenvolupament i qualitat de vida)  

X X 

Societat tecnològica (Entorn professional clau) X X 

Temes tècnics i funcionals (Utilitat) X X 

FITA: CAMÍ DESITJABLE 
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ELEMENTS PEL DISSENY D’ACTUACIONS  ACTORS DE DESTÍ DE LES ACTUACIONS 

CENTRES  
PREPARADORS 

ESTUDIANTS MESTRES  FAMÍLIES 

CONTINGUTS  PRE-DECISORIS ( cap a l’elecció d’una opció)  
COMUNICACIÓ MESTRES – ALUMNES 

Perfils  de les persones tècniques 
(aproximació al lloc de treball) 

X 

Orientació i vocació (autonomia, 
competència) 

X 

Guies  pel desenvolupament ( ideals i 
motivacions) 

X 

Pensament creatiu  (aprenentatge –
imaginació) 

X 

FITA: DECISIÓ POSITIVA 

TAULA RESUM DELS ELEMENTS PER AL DISSENY D’ACTUACIONS (III)  
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ELEMENTS PEL DISSENY D’ACTUACIONS  ACTORS DE DESTÍ DE LES ACTUACIONS 

CENTRES  
PREPARADORS 

ESTUDIANTS MESTRES  FAMÍLIES 

CONTINGUTS D’IMPLICACIÓ | COMUNICACIÓ MESTRES – ALUMNES 

Planificació de la carrera (presa de decisions 
anticipada) 

X 

Lideratge personal (Ajuda a prendre la iniciativa i 
sostenir-la – estils d’afrontament) 

X 

Recolzament supervisat (suport per a evitar 
frustració o abandonaments – tutorial) 

X 

Gestió de limitadors (superació) X 

Equips de treball (Assumpció de rol actiu – 
maduració) 

X 

FITA: ACCIÓ AUTÒNOMA 

TRANSMISSIÓ DE CONTINGUTS 

Escenaris /temps de transmissió | Vehicles de 
transmissió | 
Lideratge organitzatiu 

X 

TAULA RESUM DELS ELEMENTS PER AL DISSENY D’ACTUACIONS (IV)  
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INTEGRACIÓ DEL MARC TEÒRIC I CONCEPTUAL 

 
 

La integració es fa viable amb la classificació del contingut temàtic del què es disposi 
en la categoria que li correspon: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la taula-resum abans presentada, es pot observar que s’ha indicat amb una “X” 
l’actor a qui hauria d’anar dirigida l’actuació.  
 
La única precaució és que es tracti de material o acció que no contingui aspectes 
excessivament subjectius, i si els ha de tenir, han de ser degudament tractats. 

INFORMATIU PRE-DECISORIS D’IMPLICACIÓ 
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COHERÈNCIA DEL MARC TEÒRIC I CONCEPTUAL 

Procés de coherència del marc teòric per al disseny d’actuacions referenciat en les etapes 
de Nolan: (Les etapes de l’adaptació al món de les TIC estudiades, teoritzades i demostrades per R. Nolan són: Etapa 

 d’inici, Etapa de contagi, Etapa de control, Etapa d’integració, Etapa d’administració de dades i Etapa de 
 maduresa) 

   

  ETAPA DESPREOCUPACIÓ Sense consciència clara 
  ETAPA ENTUSIASME  Idea o expectativa irreal 
  ETAPA DESENGANY  Consciència de les dificultats 
  ............................  Punt de consciència 
  ETAPA APRENENTATGE Readaptació exigent 
  ETAPA RESPONSABILITAT Control i credibilitat 
  ETAPA MADURESA  Aprofitament real de l’oportunitat
   ............................   Punt d’equilibri 
Elaboració pròpia 

 
 
 
 
 
 
 

 
Marc teòric incorpora: actors influenciadors, preveient els obstacles, presentant 

fórmules per a superar-los i ajustant el potencial a la voluntat de nois i noies 
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RECERCA DOCUMENTAL BIBLIOGRÀFICA I CONSULTES A EXPERTS I EXPERTES 

Codis  de font  Tipus de font: Classificació de fonts documentals per tipus d’àrea de contingut 

(5 apartats)  

F01 

Materials, models, referents explicatius i estudis empírics des del camp de la 

psicologia, la psicologia social i la sociologia, dirigits a identificar i investigar les 

causes de la baixa representació de les dones en l’àmbit dels estudis tècnics i de 

l’enginyeria i en general, la progressiva davallada de joves preuniversitaris que 

opten per aquest tipus d’estudis. 

F02 
Materials sobre l’orientació i el desenvolupament vocacional. 

F03 
Materials sobre la coeducació i els estudis tècnics i científics. 

F04 
Estudis i anàlisis sociològics sobre valors de la joventut. 

F05 
Materials i estudis de valoració del món tècnic i de l’enginyeria. 

La informació seleccionada no ha estat restringida per raons temporals o 
geogràfiques. La informació bibliogràfica i documental seleccionada ha estat 
classificada per àrea de contingut. 
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RECERCA DOCUMENTAL BIBLIOGRÀFICA I CONSULTES A EXPERTS I EXPERTES 

Entrevistes:  Han estat consultades 5 persones expertes:  
 
Sra. Trinitat Milán, Cap del Servei d’Innovació i Recerca Educativa del  
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  
 
Sra. Margarita Artal, pedagoga experta en polítiques d’igualtat i socia-directora 
d’ARTAU Associats consultoria en polítiques d’igualtat. També fou Directora del 
Programa Dona UPC que es va dur a terme fins l’any 2004. 
 
Sra. Núria Cañellas, Cap de l’Àrea de Planificació i Seguiment del Pla d’Actuació del 
Govern de l’Institut Català de les Dones.  
 
Senyors Joan Busquets i Jordi Regalés, responsables d’AULATEC-CESIRE Centre 
Específic de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa, organisme depenent del 
Servei d’Innovació i Recerca Educativa del  Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. 
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ANÀLISIS DAFO - EXPERIÈNCIES DE TERCERS 

DEBILITATS FORTALESES 

- S’ha pogut constatar que les iniciatives depenen de la 

sensibilització, predisposició i resposta de tercers (alumnat, 

professorat, famílies, centres docents...) la qual cosa els suposa en 

molts casos sobreesforços que s’allunyen del seus objectius 

principals.  

- La majoria d’iniciatives i experiències evidencien la necessitat 

d’ampliar el seu abast d’actuació per a guanyar eficàcia en un 

procés de canvi de  tendència social que incrementi el nombre de 

nois i noies que opten per estudis tècnics. 

- Hi ha carències importants en la participació activa i la implicació 

en aquestes iniciatives per part d’altres sectors com ara el sector 

empresarial. 

- Diversos i diverses professionals que coneixen a fons i de primera 

mà el fenomen, i que porten a terme aquestes iniciatives, podrien 

observar una manca de suport i recolzament a la seva tasca i baixa 

consciència social de la importància de les seves accions. 

  

- Les iniciatives són promogudes per professionals coneixedors i 

coneixedores del tema en profunditat. 

- S’observa l’existència d’una voluntat generalitzada, fins i tot a 

escala internacional, de fomentar els estudis tècnics i l’enginyeria. 

- La perspectiva de gènere ocupa un lloc predominant en la majoria 

d’iniciatives que s’han portat o es porten a terme. 

- Les iniciatives consolidades ofereixen una experiència fonamental 

en el tipus d’actuacions que s’han de portar a terme o ofereixen 

informació i models clau per a l’impuls d’accions futures. 

AMENACES OPORTUNITATS 

- En determinats casos, no s’han pogut establir garanties de 

continuïtat suficients d’una inversió molt considerable en temps, 

recursos i esforç humà, posant en perill la sostenibilitat de les fites 

aconseguides (perill de no permanència). 

- Existeix perill d’aïllament de diverses iniciatives que es porten a 

terme la qual cosa pot comportar una pèrdua d’esforços i de 

treballs de gran validesa i dificultar-ne la seva consolidació. 

- La manca generalitzada de força de difusió i l’espiral de silenci en la 

que romanen moltes d’aquestes iniciatives, dificulten o posen 

obstacles a la creació de la consciència social necessària i a la seva 

rendibilitat social. 

- Assegurant la coordinació i connectivitat d’aquestes iniciatives, es 

poden aprofitar sinèrgies ja creades i evitar esforços sobre 

qüestions ja treballades. 

- La necessitat d’implicació de diversos actors,  obre oportunitats de 

cooperació per a fer sostenibles les iniciatives que estan en marxa i 

per a garantir la sostenibilitat d’accions futures. 

- La posada en marxa d’un programa com ENGINYCAT, ofereix 

oportunitats de canalització d’iniciatives existents i d’impuls de 

noves actuacions que es podran plantejar considerant aquestes 

experiències i focalitzant els obstacles que  cal superar d’una 

manera més efectiva. 
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