
 
 

PRESENTACIÓ 

 

El 1836, una talentosa noia de 20 anys va remetre una col·lecció dels seus poemes a un notori poeta anglès, 

que va contestar-li amb una lacònica nota on només deia: «La literatura no és assumpte de dones». 

Afortunadament, la noia no en va fer gaire cas. Es deia Charlotte Brontë i anys més tard va publicar Jane 

Eyre, una de les obres culminants de la novel·la romàntica victoriana. Però Jane Eyre es va publicar sota un 

pseudònim masculí ―Currer Bell― per esquivar els prejudicis de l’època contra les dones. No va ser un cas 

únic. Moltes escriptores del segle XIX es van camuflar sota pseudònims d’home. Encara als inicis del segle 

XX, Caterina Albert signava sota el pseudònim Víctor Català per esquivar el mateix tipus de prejudici. 

Afortunadament, els temps han canviat. Avui, l’autora de la celebrada tetralogia que s’inicia amb L’amiga 

genial (2011) s’oculta sota el pseudònim d’Elena Ferrante, que ja no pretén ocultar per la seva condició 

femenina, sinó per preservar la seva privacitat. 

Aquestes anècdotes il·lustren sobre un dels majors canvis que ens ha deixat la darrera centúria: els 

progressos en la igualtat de drets i d’oportunitats per a les dones. L’accés de les dones al món universitari, 

la consecució del sufragi femení, la penetració de la dona en tots els àmbits professionals, fins i tot en les 

activitats tradicionalment reservades als homes, el qüestionament de la superioritat masculina i dels 

estereotips de gènere, són alguns dels exemples destacats d’aquest llegat. A Occident, la progressiva 

emancipació de la dona ha estat un dels vectors principals del canvi social del darrer segle, que està 

modificant el rol dels gèneres a la família, l’escola, el treball, les institucions i l’espai públic. 

Podem, doncs, estar-ne ja prou satisfets? L’Índex d’igualtat de gènere, publicat el 2014 per l’European 

Institute for Gender Equality, ens dona la resposta quan resumeix la situació actual d’Europa amb aquesta 

expressió: «A mig camí cap a la igualtat». 

Un informe de l’OCDE, publicat el 2015 amb dades extretes dels resultats de les proves PISA, alerta que 

som lluny de la paritat de gènere en l’educació: «En l'educació, molts països han aconseguit tancar la bretxa 

de gènere en els resultats d'aprenentatge. Tot i això, fins i tot quan els nois i les noies són igualment destres 

en matemàtiques i en ciències, les seves actituds cap a l’aprenentatge i les seves aspiracions de futur són 

significativament diferents, i això té un impacte rellevant en les seves decisions de continuació d’estudis i 

en la tria de carrera.» (The ABC of Gender Equality in Education, pàg. 3). La retracció de les noies davant 

dels estudis de l’àmbit STEM (ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) en són una prova eloqüent. 

El gènere influeix poderosament en la trajectòria educativa. Estadísticament, els nois estan més exposats 

al fracàs escolar i a l’abandonament escolar prematur. En canvi, les noies, tot i que van per davant en la 

prossecució d’estudis després de l’educació obligatòria, estan molt menys representades en els estudis 

superiors de l’ambit científic i tecnològic. En determinats sectors socials, les famílies aposten més per la 

formació dels nois (ja que creuen que hauran de ser els principals provisors de recursos de la futura família) 

que de les noies (per a les quals creuen reservat un paper merament domèstic o, si més no, secundari).  
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Els estereotips de gènere són ben vius i els damnificats no són exclusivament les dones. Ambdós gèneres 

pateixen distorsions en l’elecció vocacional produïdes per prejudicis heretats de la societat patriarcal. A 

Catalunya, es manifesten vistosament, per exemple, en la formació professional: les noies representen el 

90% de l’alumnat del cicle superior d’Educació Infantil, el 88% del d’Higiene Bucodental o el 74% del 

d’Assistència a la Direcció (abans Secretariat). En canvi, només sumen el 2% del de Mecatrònica, el 4% del 

d’Automatització i Robòtica Industrial o el 5% del d’Energies Renovables. No és només una qüestió de la 

formació professional. En els estudis de règim especial de Dansa, el 81% de l’alumnat són dones, mentre 

que en els estudis de règim especial d’Esports els homes sumen un 76%. Als estudis universitaris trobem 

proporcions ben semblants.  

Tanmateix, ni les aptituds ni les competències tenen gènere. En paraules de l’esmentat informe de l’OCDE: 

«Quan tenen accés a les mateixes oportunitats, els nens i les nenes, i els homes i les dones, tenen les 

mateixes possibilitats d’assolir el trionf al màxim nivell.»  

Per què subsisteixen, doncs, les diferències? Quina part del problema rau en l’escola? Quina part rau en la 

societat? Poden les escoles fer les coses de forma diferent per contribuir a eradicar els factors de segregació 

vocacional? Convé contestar aquestes preguntes perquè la persistència de la bretxa de gènere en l’elecció 

d’estudis postobligatoris ocasiona perjudicis reals a les persones que, per la pressió invisible dels prejudicis, 

acaben desestimant opcions professionals per a les quals estan més ben dotats. I perjudica també al conjunt 

de la societat, que es veu privada d’un talent que acaba desviant-se del millor objectiu per la persistència 

d’estereotips irracionals i obsolets, però vigents. 

La persistència de la bretxa de gènere en l’educació ens interpel·la vivament encara. No podrem sentir-nos 

prou satisfets de l’orientació vocacional que es presta a les escoles cristianes de Catalunya mentre les 

eleccions vocacionals continuïn interferides per clixés que perpetuen la desigualtat ancestral.  

La Jornada d’Orientació que cada any promou la FECC destinarà aquest any un dels seus itineraris a 

diagnosticar des d’una perspectiva de gènere l’estat de la qüestió en educació i orientació vocacional i 

s’interrogarà sobre el rol de les escoles en la promoció de l’efectiva igualtat d’oportunitats. L’altre itinerari 

es destinarà, com sempre, a actualitzar el coneixement dels estudis postobligatoris. 

 

 

A QUI S’ADREÇA 

La 4a Jornada d’Orientació acadèmica i professional s’adreça principalment als orientadors escolars i als 

tutors dels darrers cursos de l’ESO que han d’acompanyar els alumnes en l’elecció d’estudis postobligatoris. 

També pot ser d’interès per als tutors de batxillerat i de cicles formatius, que han de fer una funció anàloga 

en l’elecció d’estudis superiors. També serà de molta utilitat per a qualsevol educador que vulgui conèixer 

millor l’arquitectura del sistema educatiu i les qüestions clau de l’orientació vocacional.  

La jornada té dos itineraris diferenciats. En inscriure-s’hi, cal escollir una activitat per a cada franja horària. 

Cada activitat començarà i acabarà puntualment per permetre que els assistents puguin alternar entre els 

dos itineraris. Els dos itineraris són:  

A. Itinerari per a tutors nous, en què es treballa el procés d’orientació bàsic i es descriuen i valoren les 

distintes opcions : el batxillerat, les PAU, els cicles de formació professional, els ensenyaments de règim 

especial i els Programes de Formació i Inserció (PFI).  

B. Itinerari per als tutors amb experiència en l’orientació que vulguin aprofundir en el diagnòstic sobre la 

bretxa de gènere en l’educació i la persistència dels estereotips de gènere en l’elecció d’estudis.  

 

 



 

PROGRAMA 

 

09:00 Arribada, acollida i lliurament del material  

09:15 Benvinguda i presentació de la Jornada  
Enric Puig,  

Secretari general de la FECC  

09:30 a 

10:15 

Ponència marc: La bretxa de gènere en 

l’educació: definició, dimensions, 

repercussions i solucions.  

Anna Berga, Secretària general de la URL. 

 Professora a la facultat d’Eduació Social i 

Treball Social Pere Tarrés-URL i Presidenta 

de la Comissió Dones i Ciència del CIC. 

10:15 a 

10:45 
Pausa cafè 

10:45 a 

11:30 

Ponència A1: nous tutors.  

El procés d’orientació i els ensenyaments 

de règim especial, a càrrec de Julio Andreu, 

cap de l’Àrea Educativa de la FECC 

Ponència B1: altres tutors. 

La dimensió de gènere i els factors influents 

en l’elecció d’estudis.  

Àlex Fabra, soci de la Unitat de Servei de 

Sector Públic d’Everis  

11:30 a 

12:15 

Ponència A2: nous tutors. 

Els Programes de Formació i Inserció (PFI). 

Sònia Villaescusa, Servei de Programes de 
Qualificació i Iniciació Professional, 
Departament d’Educació 

Ponència B2: altres tutors.  

Dona i tecnologia. 

Núria Castell i Ariño, UPC, professora titular i 
exdegana de la FIB. Directora del cicle “Dona 
i Tecnologia” promogut per l’Obra Social la 
Caixa 

12:15 a 

13.00 

Ponència A3: nous tutors.  

Els cicles de formació professional: accés, 
estructura, diversitat i efectes, a càrrec de 
Melcior Arcarons, consultor de la FECC, 
Director Àrea Empresa a Jesuïtes Educació. 

Ponència B3: altres tutors.  

El programa STEM4teachers, un recurs per 
als centres docents. 

Carles Martín, president de l’associació 
Educativa Itscool 

Pauline Damman, Solutions Consultant 
Marketing and Sales Cloud a Oracle. Tècnica 
del programa STEM4teachers 

13:00 a 

13:45 

Ponència A4: nous tutors.  

El batxillerat i l’accés a la universitat, a 
càrrec de Xavier Gestí, cap d’Estudis 
d’Escolàpies de Llúria 

Ponència B4: altres tutors.  

La responsabilitat dels centres: Què fem 
prou bé? Què podríem fer millor? Què urgeix 
millorar?  

Diverses persones amb responsabilitats 
acadèmiques i d’orientació educativa. 

13:45 a 

14:15 

Ponència final: Conclusions de la Jornada. 

Educant per a la igualtat en la diferència. 

Montserrat Oliveras, sòcia fundadora de 

DEP Institut i d’Educaweb 

14:15 Tancament de la jornada 

 

  



 

 
LLOC DE REALITZACIÓ 

  
 A la seu de la  Fundació escola cristiana de Catalunya, carrer dels àngels, 18, 4t pis. 08001  BCN 

 
• TREN 

o Renfe - Parada Plaça Catalunya o Passeig de Gràcia 
 

• METRO 
o Parada Catalunya (sortida Rambla) (Línia 3) 
o Parada Universitat (Línia 1 i 2) 

 

INSCRIPCIÓ  
- Per sol·licitar-la podeu clicar al següent enllaç:  

- Inscripció:  http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=292 
 

- Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció. 

- Aportació per a despeses per participant: 

Participants d’entitats adherides a la FECC: 45 €   Altres: 68€  

ATENCIÓ! EL PAGAMENT D’AQUESTA SESSIÓ REQUEREIX TARGETA BANCÀRIA 

El pagament cal fer-lo mitjançant una targeta bancària. Són admeses totes, tant les de crèdit con les de 
dèbit, i la inscripció no es considera vàlida fins que no s’ha fet el pagament. El titular de la targeta no té per 
què coincidir amb la persona que s’hi inscriu, ni amb la persona –física o jurídica- a nom de la qual cal fer 
el rebut (en la inscripció es demana específicament a nom de quina persona o entitat cal fer el rebut). 

És un sistema totalment segur, sense que l’Escola Cristiana es quedi cap registre de dades de les targetes. 

- Devolucions en cas de baixa 

En cas de comunicar baixa 24 hores abans de l’inici de la Jornada, es procedirà a la devolució de l’import 
pagat (l’entitat bancària farà el retorn al compte de la mateixa targeta des d’on s’ha fet el pagament.) 

- Data límit d’inscripció: fins el 24 de febrer (o fins a que s’esgotin les places, que són limitades i 
s’ocuparan per ordre d’inscripció) 

• Després d’aquesta data, només s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles.  

• En els casos de no assistència sense avís el dia anterior, no es retornarà l’import. 

ORGANITZA 

   

COL·LABORA 

 

 

escolacristiana.org 
Carrer dels Àngels 18, 6è 08001 BCN | fecc@escolacristiana.org |  93 302 70 13 | CESEC: 93 445 20 20 
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 Descripció de les ponències:  

Ponència  
inicial 

La bretxa de gènere en l’educació: definició, dimensions, repercussions i solucions, a càrrec 
d’Anna Berga, Secretària general de la Universitat Ramon Llull (URL). Anna Berga és llicenciada 
en Ciències Polítiques i Sociologia i doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). És professora associada de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere 
Tarrés de la URL. Ha estat professora adjunta al Departament de Sociologia de la UAB (2009-
2010). Els seus camps de coneixement són l’adolescència i la joventut, el risc social, les 
desigualtats i els estudis de gènere; ha participat en diversos projectes de recerca i ha publicat 
nombrosos treballs científics. Ha format part de diversos consells, entre els quals recentment 
el Grup d’Expertes del Pla Estratègic de Polítiques d’Igualtat de Gènere 2019-2022 (Generalitat 
de Catalunya). 

Des del 2010 és membre de l’equip rectoral de la Universitat Ramon Llull. Va ser vicerectora de 
Relacions Internacionals i Estudiants del 2010 al 2012, i actualment és la secretària general. Des 
de 2013 és també, la presidenta de la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de 
Catalunya (CIC).  

En la seva ponència definirà el concepte de gènere i diagnosticarà la situació de l’educació en 
relació a la bretxa de gènere. Com influeixen els estereotips de gènere en l’educació? Quines 
són les causes i les conseqüències? Quin ha de ser el rol dels centres educatius per assolir la 
igualtat d’oportunitats? Per què és important incorporar la perspectiva de gènere a l’educació? 

Ponència 
A1:  

El procés d’orientació i els ensenyaments de règim especial, a càrrec de Julio Andreu, Cap de 
l’àrea educativa de la FECC  

En aquest Ponència s’aborda el procés d’orientació que les escoles programen per treballar-ho 
amb els seus alumnes, així com altres aspectes com, per exemple, els itineraris formatius, 
aspectes legals o la normativa d’admissió.  

Entre les alternatives de formació postobligatòria menys conegudes estan els estudis de règim 
especial. Es tracta d’una opció minoritària però força interessant ja que degut a la seva 
especificitat pot ser una alternativa molt vàlida per alguns alumnes. Aquesta formació 
requereix certes aptituds prèvies que poden ser de tipus esportiu, artístic, musical, etc.; per 
aquest motiu hi ha una prova prèvia d’admissió. D’altra banda, les possibilitats d’inserció 
laboral són molt diverses. Per tant, cal conèixer quina és l’oferta i les característiques de 
cadascuna d’elles.  

Ponència 
A2:  

Els Programes de Formació i Inserció (PFI), a càrrec de Sònia Villaescusa, tècnica docent del 
Servei de Programes de Qualificació i Iniciació Professional, Departament d’Educació 

Els PFI s’ofereixen als alumnes que no superen l’ESO. Són una acció de formació professional, 
que inclou mòduls de la Formació Professional Bàsica. Com els antics PQPI, duren un sol curs i 
cada programa està associat a un perfil professional, amb el nivell d’auxiliar en una 
determinada professió, per exemple: Auxiliar d’activitats d’oficina i en serveis administratius 
generals.  

Per poder orientar els alumnes, cal que els tutors d’ESO coneguin les característiques d’aquests 
programes, els perfils d’alumnes a què van adreçats i els efectes professionals i acadèmics que 
produeixen.  

Ponència 
A3: 

Els cicles de formació professional: accés, estructura, diversitat i efectes, a càrrec de Melcior 
Arcarons, consultor formació professional a la FECC i Director Àrea Empresa a Jesuïtes 
Educació. Entre 2011 i 2017 ha estat Director general de formació professional, a la Generalitat 
de Catalunya. 

Els estudis de formació professional de grau mitjà són diversos, complexos i, sovint, poc 
coneguts, tant pels docents com pels alumnes. Tanmateix, a Catalunya, cada any més de 30.000 
alumnes comencen un cicle formatiu de grau mitjà, procedents del 4t d’ESO (amb el graduat 
en ESO), o bé procedents de la prova d’accés o altres programes formatius. L’elecció d’un cicle 
formatiu ha de tenir en compte la diversitat de titulacions (més de 50 títols de grau mitjà), els 
seus continguts específics, les pràctiques en empresa, així com les posteriors opcions d’inserció 
al món laboral i els itineraris de promoció cap a estudis superiors, de formació professional o 
universitaris.  



 

Ponència 
A4: 

El batxillerat i l’accés a la universitat, a càrrec de Xavier Gestí, Cap d’Estudis a Escolàpies de 
Llúria.  Són molts els centres adherits a la FECC que imparteixen l’ESO però no el batxillerat. Els 
tutors d’aquests centres, per a orientar els alumnes, han de coneixer com és el batxillerat i com 
es regula l’accés a la universitat. Aquesta ponència exposa les característiques del batxillerat, 
l’estructura curricular, les modalitats i itineraris, l’avaluació, etc. També descriu com funciona 
l’accés als estudis universitaris i de formació professional de grau superior, ja que això 
condiciona sovint l’elecció de matèries que es fa en el primer curs de batxillerat.  

Ponència 
B1: 

La dimensió de gènere i els factors influents en l’elecció d’estudis, a càrrec d’Alex Fabra, 
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona, soci de la 
Unitat de Servei de Sector Públic de l’empresa everis. Alex Fabra va participar en la realització 
de l’estudi sobre els Factors influents en l’elecció d’estudis l’estudi sobre Factors influents en 
l’elecció dels estudis científics, tecnològics i matemàtics per part dels estudiants d’ESO i 
batxillerat d’acord amb la percepció dels propis alumnes. Les conclusions són de gran interès 
per respondre preguntes com: Quan es decanten les preferències de l’alumnat sobre els 
estudis postobligatoris? Quins són els factors que més condicionen l’elecció dels estudis 
postobligatoris? No és possible fer un plantejament sistemàtic de l’orientació vocacional 
sense tenir resposta fonamentada a aquestes preguntes. 

Ponència 
B2: 

Dona i tecnologia, a càrrec de Núria Castell, professora titular i ex-degana de la Facultat 
d’Informàtia de Barcelona (UPC). Directora del cicle Dona i Tecnologia, un tàndem de futur 
promogut per l’Obra Social La Caixa. Centrarà la seva ponència en la relació entre el gènere i 
els estudis i professions de l’àmbit STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques): 

1- Importància de les dones en àmbits STEM. 
2- Quan comença la bretxa de gènere? 
3- Actuacions des del centres docents:  
3.1. Influència de la família i l’entorn.  
3.2. Percepció de les pròpies habilitats.  
4. Algunes iniciatives rellevants. 

Ponència 

B3: 

El programa STEM4teachers, un recurs per als centres docents, a càrrec de Pauline 
Damman, membre de l’Associació Educativa Itscool, consultora de solucions de 
màrqueting i venda online a Oracle. Ha estat cofundadora del programa Oracle4girls 
(2017) i del programa Oracle4teachers (2018,) iniciatives patrocinades per Oracle per 
motivar les noies a estudiar les carreres de l’àmbit STEM i equilibrar la representació 
femenina en l’entorn tecnològic futur. El programa STEM4teachers ha reemplaçat els 
anteriors i s’ha incorporat a l’Associació Educativa Itscool (www.itscool.cat) per tal d’obrir 
el projecte a més escoles i obtenir la col·laboració de més empreses. STEM4teachers 
permet als centres docents adoptar un mètode per promoure els estudis STEM també 
entre les noies. El programa promouen la formació dels docents perquè introdueixin amb 
èxit la tecnologia dins l’horari escolar a partir d’activitats divertides capaces de generar 
afecte per la tecnologia i les matemàtiques. Per exemple, desenvolupen tallers lúdics de 
robòtica, programació, impressió 3D.  

Ponència 

B4: 

La responsabilitat dels centres: En aquest espai diverses persones amb responsabilitats 
acadèmiques i d’orientació educativa en centres adherits a la FECC protagonitzaran un 
col·loqui per reflexionar sobre quin ha de ser el rol dels centres docents en la consecució 
de la paritat de gènere. No es tracta tant d’identificar les raons dels estereotips, sinó 
d’albirar quina aportació poden fer les escoles per superar els clixés i els prejudicis que 
condicionen les eleccions vocacionals.  

• Quan ha de començar l’orientació vocacional?  

• Hi ha prou amb fer orientació a 3r i 4t d’ESO 

• Cal orientar també les famílies? Hi han de participar les empreses?  
• Què fem prou bé? Què podríem fer millor?  

Ponència 
final: 

Educant per la igualtat en la diferència, a càrrec de mOntserrat Oliveras, sòcia fundadora 
de DEP Institut i Educaweb. Formularà les conclusions de la Jornada, prenent com a 
objectiu la implementació d’una orientació acadèmica i professional sistemàticament 
enfocada a promoure la paritat d’oportunitats, en els respecte per les diferències. 

 


