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Què considerem STEM en aquest estudi? 

 

 L’àmbit STEM agrupa un conjunt d’estudis molt gran amb diverses 

problemàtiques. 

 Per un costat podem distingir els estudis d’enginyeria i arquitectura, que 

podem dividir en: 

– Agricultura: Àmbit agroalimentari. 

– TIC: Informàtica, telecomunicacions, sistemes audiovisuals... 

– Construcció: Arquitectura, enginyeria civil... 

– Industrials: Enginyeria industrial, mecànica, robòtica... 

– Transport: Enginyeria aeronàutica, enginyeria naval.. 

 

 Per l’altre costat trobem els estudis de ciències que es poden dividir en: 

– Ciències Naturals: Biologia, ambientals, geologia... 

– Ciències físiques o pures: Física, matemàtiques, química... 

 

 

 En el nostre estudi exclourem els estudis d’Arquitectura i de 

Ciències naturals perquè tenen unes característiques 

diferents de la resta d’estudis STEM 



Flux en els estudis STEM 

Estudiants 

que 

comencen 1r 

ESO (68.900) 
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Estudiants 

que 

finalitzen 4t 

ESO (63.400) 

Estudiants que 

comencen 1r 

Batxillerat CT 

(18.500) 

Estudiants que 

finalitzen 

Batxillerat CT 

(15.000) 

Estudiants que 

accedeixen a 1r 

curs STEM a la 

universitat 

(6.300) 

Titulats STEM 

en 4 cursos 

(1.350) 

Estudiants que 

continuen a 

STEM a la 

universitat 4 

cursos més tard 

(2.900) 

Estudiants que 

continuen a 

STEM a la 

universitat 6 

cursos més tard 

(1.000) 

Titulats STEM 

en 6 cursos 

(3.100) 

Dels estudiants que 

acaben ESO un 29% 

iniciarà un batxillerat CT 

Un 80% superarà el batxillerat 

CT i d’aquests un 64% accedirà 

a un estudi univ. STEM (cal 

considerar que el Batx CT també 

dona pas als estudis de salut) 

Un 50% supera en T+2 un 

estudi STEM 

1.000 estudiants més tard i 

altres 1.500 es graduaran 

provinent d'altres vies 

(CFGS, Majors 25...) 



Perfils dels centres que aporten més alumnes a les 

carreres científiques i tècniques (STEM) 

Qüestions que intentem respondre: 

 

1. Existeixen diferències “estadístiques estructurals” que puguem 

observar entre els estudiants que opten o no per STEM?  

Aquestes diferències “són personals”?  “són de centre”? 

 

A mig termini: 

 

2. Fins a quin punt incideixen les diferents actuacions d’informació i 

orientació que es despleguen als centres docents? 

 

3. Quins és l’impacte que tenen les actuacions docents del professorat de 

l’àmbit STEM sobre les decisions dels seus estudiants? 

 



Metodologia 

Anàlisi dels estudiants que han finalitzat el batxillerat en els darrers 3 

cursos segons la sol·licitud d’estudis universitaris que han realitzat al juny. 

Dels quals coneixem: 

 

 Característiques acadèmiques de l’estudiant (notes PAU, batxillerat...)   

 

 Característiques sòcio-econòmiques del estudiant (estudis dels pares, 

població de l’alumne...) 

 

 Característiques del centre de secundaria (públic/privat, tipus de municipi 

del centre...) 

 

En aquest estudi es descarten altres vies (CFGM, instituts de fora de 

Catalunya,...) 



Resultats globals 



Resultats globals 

En mitjana el 22% dels 

estudiants de batxillerat de 

centres de Catalunya que han 

fet les PAU al juny opten per 

uns estudis STEM... Amb una 

elevada dispersió 



Cal no oblidar que el Batxillerat CT ofereix altres sortides que els estudis STEM (Medicina, 

Farmàcia, Biologia, Arquitectura,...) 

Resultats globals 

En mitjana el 41% dels 

estudiants de batxillerat CT 

opten per uns estudis STEM... 

Amb una certa dispersió 



Resultats relacionats amb les característiques 

socioeconòmiques dels centres de secundaria 



TIPUS DE CENTRE DE BATXILLERAT 

Centres públics 21% 

Centres privats/concertats 23% 

Global 22% 

Resultats a nivell de centre 

% DE PARES AMB ESTUDIS SUPERIORS 

% Baixa 18% 

% Mitja-baixa 21% 

% Mitja-alta 23% 

% Alta 26% 

Global 22% 



PROVÍNCIA DEL CENTRE DE BATXILLERAT 

Barcelona 21,9% 

Girona 19,1% 

Lleida 20,9% 

Tarragona 22,7% 

Global 21,7% 

Resultats a nivell de centre 

NIVELL DE RENDA DEL MUNICIPI ON ES 

TROBA EL CENTRE DE BATXILLERAT 

Baixa  20,7% 

Mitja-baixa 20,8% 

Mitja-alta 22,4% 

Alta 21,9% 

Global 21,7% 

No s’observen 

diferències importants 

a nivell de centre 

atenent a 

característiques com el 

nivell d’estudis dels 

pares, si el centre és 

públic o privat, la 

província o el nivell de 

renda del municipi. 



Resultats relacionats amb les característiques 

dels estudiants 



NIVELL D’ESTUDIS DELS PARES 

Estudis primaris 18% 

EGB o FP 1r grau 18% 

Batxillerat o FP 2n grau 22% 

Diplomatura, Enginyeria Tècnica, Arquitectura Tècnica 27% 

Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura o doctorat 25% 

Global 22% 

Resultats a nivell d’estudiant de batxillerat 



OCUPACIÓ DELS PARES 

Forces armades 18% 

Treballadors no qualificats 24% 

Treballadors qualificats sector agrícola 21% 

Treballadors qualificats sector construcció 22% 

Treballadors qualificats sector serveis 20% 

Treballadors qualificats sector industrial 24% 

Tècnics amb titulació 25% 

Directors/es o gerents 21% 

Global 22% 

Resultats a nivell d’estudiant de batxillerat 



GÈNERE DELS ESTUDIANTS 

% de homes de batxillerat que opten per estudis STEM  39% 

% de dones de batxillerat que opten per estudis STEM 9% 

Global 22% 

Resultats a nivell d’estudiant de batxillerat 

El gènere és la variable principal: Les noies opten menys per STEM 

GÈNERE DELS ESTUDIANTS 

% de homes del batxillerat CT que opten per estudis STEM  61% 

% de dones de batxillerat CT que opten per estudis STEM 21% 

Global 41% 

Actualment (2017/18) el 38,6% de les dones de batxillerat opten pel CT 

mentre que ho fan el 55,2% dels homes  







Principals conclusions preliminars 

 Les característiques observables dels centres i el seu entorn (centre 

públic/privat, territori, nivell de renda, estudis dels pares, ...) tenen poca 

influència. 

 

 Dels factors analitzats, el principal factor explicatiu d’accés a l’STEM 

són característiques de l’estudiant: 

 Gènere 

 I en menor mesura entorn familiar (estudis i ocupació dels pares) 

 

 Les possibilitats de triar un estudi STEM incrementen amb la nota, però 

les diferències de gènere són preocupants. 

 La principal qüestió a resoldre és perquè poques dones estant ben 

capacitades per afrontar un estudi STEM no els demanen. 



Indicacions per a l’autodiagnosi  

1. Es proposa fer un senzill exercici a nivell del seu centre de batxillerat: 

calcular la proporció de nois i noies de tot el batxillerat que han optat 

pel batxillerat CT 

 

2. Valorar d’acord a aquests barems quina és la situació del centre 

respecte l’atractiu de l’opció CT en el seu centre de batxillerat: 

 

 

 

 

 

3. Valorar els resultats obtinguts, explorar les possibles causes i assajar 

actuacions de millora 

 

4. Us animem a comunicar-nos les vostres conclusions, hipòtesis i 

propostes: gabinet.tecnic.sur@gencat.cat  

  Homes Dones En conjunt 

Baix Menys del 54% Menys del 36% Menys del 44% 

Mitjà Entre 54% i 60% Entre 36% i 41% Entre 44% i 52% 

Alt Més del 60% Més del 41% Més del 52% 

mailto:gabinet.tecnic.sur@gencat.cat

