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PRESENTACIÓ
Què és la perspectiva de gènere i quina rellevància té en la docència dels pro-
grames de grau i de postgrau? Aplicada a l’àmbit universitari, la perspectiva de 
gènere o gender mainstreaming és una política integral per promoure la igualtat 
de gènere i la diversitat en la recerca, la docència i la gestió de les universitats, 
tots ells àmbits afectats per diferents biaixos de gènere. Com a estratègia trans-
versal, implica que totes les polítiques tinguin en compte les característiques, ne-
cessitats i interessos tant de les dones com dels homes, tot distingint els aspectes 
biològics (sexe) de les representacions socials (normes, rols, estereotips) que es 
construeixen culturalment i històricament de la feminitat i la masculinitat (gène-
re) a partir de la diferència sexual.

La Xarxa Vives d’Universitats (XVU) promou la cohesió de la comunitat università-
ria i reforça la projecció i l’impacte de la universitat en la societat impulsant la de-
finició d’estratègies comunes, especialment en l’àmbit d’acció de la perspectiva 
de gènere. És oportú recordar que les polítiques que no tenen en compte aquests 
rols diferents i necessitats diverses i, per tant, són cegues al gènere, no ajuden a 
transformar l’estructura desigual de les relacions de gènere. Això també és apli-
cable a la docència universitària, a través de la qual oferim a l’alumnat una sèrie 
de coneixements per entendre el món i intervenir-hi en el futur des de l’exercici 
professional, proporcionem fonts de referència i autoritat acadèmica i busquem 
fomentar l’esperit crític.

Una transferència de coneixement a les aules sensible al sexe i al gènere com-
porta diferents beneficis, tant per al professorat com per a l’alumnat. D’una 
banda, en aprofundir en la comprensió de les necessitats i comportaments del 
conjunt de la població s’eviten les interpretacions parcials o esbiaixades, tant 
a nivell teòric com empíric, que es produeixen quan es parteix de l’home com 
a referent universal o no es té en compte la diversitat del subjecte dones i del 
subjecte homes.

D’aquesta manera, incorporar la perspectiva de gènere millora la qualitat docent 
i la rellevància social dels coneixements, les tecnologies i les innovacions (re)
produïdes. D’altra banda, proporcionar a l’alumnat noves eines per a identificar 
els estereotips, normes i rols socials de gènere contribueix a desenvolupar el seu 
esperit crític i a adquirir competències que li permeten evitar la ceguesa al gène-
re en la seua pràctica professional futura. Així mateix, la perspectiva de gènere 
permet al professorat prestar atenció a les dinàmiques de gènere que tenen lloc 
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en l’entorn d’aprenentatge i adoptar mesures que asseguren que s’atén a la diver-
sitat d’estudiants.

El document que teniu a les mans és fruit del pla de treball del Grup de Treball en 
Igualtat de Gènere de la XVU, centrat en la perspectiva de gènere en la docència i 
la recerca universitàries. L’informe La perspectiva de gènere en docència i recerca 
a les universitats de la Xarxa Vives: Situació actual i reptes de futur (2017), coordi-
nat per Tània Verge Mestre (Universitat Pompeu Fabra) i Teresa Cabruja Ubach 
(Universitat de Girona), va constatar que la incorporació efectiva de la perspectiva 
de gènere en la docència universitària seguia sent un repte pendent, malgrat el 
marc normatiu vigent a nivell europeu, estatal i dels territoris de la XVU.

Un dels principals reptes identificats en aquell informe per superar la manca de 
sensibilitat al gènere dels currículums dels programes de grau i de postgrau era 
la necessitat de formar al professorat en aquesta competència. En aquesta línia, 
s’apuntava la necessitat de comptar amb recursos docents que ajuden el profes-
sorat a fer una docència sensible al gènere.

Per aquest motiu el GT Igualtat de Gènere de la XVU va acordar desenvolupar 
la col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere, 
sota la coordinació en una primera fase de Teresa Cabruja Ubach (Universitat de 
Girona), M. José Rodríguez Jaume (Universitat d’Alacant) i Tània Verge Mestre 
(Universitat Pompeu Fabra), i en una segona i tercera fase de M. José Rodríguez 
Jaume (Universitat d’Alacant) i Maria Olivella Quintana (Universitat Oberta de 
Catalunya). 

En conjunt s’han elaborat fins al moment 22 guies, onze en la primera fase , sis en 
la segona i cinc en la tercera, que s’han encarregat a professorat expert en l’apli-
cació de la perspectiva de gènere a la seua disciplina de diferents universitats:

ARTS I HUMANITATS:

Antropologia: Jordi Roca Girona (Universitat Rovira i Virgili)
Filologia i Lingüística: Montserrat Ribas Bisbal (Universitat Pompeu Fabra)
Filosofia: Sonia Reverter-Bañón (Universitat Jaume I)
Història: Mónica Moreno Seco (Universitat d’Alacant)
Història de l’Art: M. Lluïsa Faxedas Brujats (Universitat de Girona)
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CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES:

Comunicació: Maria Forga Martel (Universitat de Vic – Universitat Central de 
Catalunya)
Dret i Criminologia: M. Concepción Torres Díaz (Universitat d’Alacant)
Sociologia, Economia i Ciència Política: Rosa M. Ortiz Monera i Anna M. Morero 
Beltrán (Universitat de Barcelona)
Educació i Pedagogia: Montserrat Rifà Valls (Universitat Autònoma de Barcelona)

CIÈNCIES:

Física: Encina Calvo Iglesias (Universidade de Santiago de Compostela)
Matemàtiques: Irene Epifanio López (Universitat Jaume I)

CIÈNCIES DE LA VIDA:

Biologia: Sandra Saura Mas (Universitat Autònoma de Barcelona)
Infermeria: M. Assumpta Rigol Cuadra i Dolors Rodríguez Martín (Universitat de 
Barcelona)
Medicina: M. Teresa Ruiz Cantero (Universitat d’Alacant)
Nutrició i Dietètica: Purificación García Segovia (Universitat Politècnica de 
València)
Psicologia: Esperanza Bosch Fiol i Salud Mantero Heredia (Universitat de les Illes 
Balears)

ENGINYERIES I ARQUITECTURA:

Arquitectura: María-Elia Gutiérrez-Mozo, Ana Gilsanz-Díaz, Carlos Barberá-Pas-
tor i José Parra-Martínez (Universitat d’Alacant)
Ciències de la Computació: Paloma Moreda Pozo (Universitat d’Alacant)
Enginyeria Industrial: Elisabet Mas de les Valls Ortiz i Marta Peña Carrera (Uni-
versitat Politècnica de Catalunya)
Enginyeria Multimèdia: Susanna Tesconi (Universitat Oberta de Catalunya)
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació: Sònia Estradé Albiol (Universitat 
de Barcelona)
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A més, en resposta als canvis en la docència que les universitats han hagut 
d’adoptar derivats de la pandèmia per COVID-19 durant el curs 2019-2020, s’ha 
sumat també a la col·lecció una guia metodològica sobre docència en línia amb 
perspectiva de gènere. 

METODOLOGIA:

Docència en línia amb perspectiva de gènere: Míriam Arenas Conejo i Iolanda 
Garcia González (Universitat Oberta de Catalunya).

Aprendre a incorporar la perspectiva de gènere en les assignatures impartides no 
implica res més que una reflexió sobre els diferents elements que configuren el 
procés d’ensenyament-aprenentatge, tot partint del sexe i del gènere com a va-
riables analítiques clau. Per poder revisar les vostres assignatures des d’aquesta 
perspectiva, a les Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gè-
nere trobareu recomanacions i indicacions que cobreixen tots aquests elements: 
objectius, resultats d’aprenentatge, continguts, exemples i llenguatge utilitzats, 
fonts seleccionades, mètodes docents i d’avaluació i gestió de l’entorn d’aprenen-
tatge. Al cap i a la fi, incorporar el principi d’igualtat de gènere no és només una 
qüestió de justícia social sinó de qualitat de la docència.

M. José Rodríguez Jaume i Maria Olivella Quintana, coordinadores
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01. INTRODUCCIÓ 
L’enginyeria electrònica és una disciplina en el centre de la revolució tecnològica 
i digital que té un impacte cabdal en la actual societat de la informació. La impor-
tància de la disciplina no només es demostra pel seu paper clau en la creació de 
circuits i dispositius electrònics, sinó que també pel fet que és la titulació amb 
una més alta taxa d’ocupabilitat a l’Estat espanyol (un 97,5% l’any 2020). Sònia 
Estradé, autora de la guia, n’és professora a la Universitat de Barcelona (UB) des 
de 2019 i compta amb una llarga trajectòria en la incorporació de la perspectiva 
de gènere a la seva docència i divulgació. Aquest fet li va permetre rebre l’any 
2020 la Menció M. Encarna Sanahuja Yll a l’excel·lència en la pràctica docent.

Com la majoria de guies de disciplines de la família de les enginyeries de la matei-
xa col·lecció, el capítol 2 comença exposant la forta masculinització dels estudis 
STEM, un fenomen que afecta també a l’enginyeria electrònica, tot i que des de 
2018 s’ha observat un augment de noies estudiants. Tot i que s’apunta a possibles 
solucions, Estradé avisa que cap d’aquestes iniciatives funcionarà si no s’acompa-
nya d’una reflexió profunda sobre el paper de la tecnologia en la societat actual.  
I especialment del paper de la tecnologia en les relacions de gènere.

En el capítol 3, l’autora ens presenta una estratègia d’inclusió de la perspectiva de 
gènere a la docència a partir de 4 grans objectius: 1) Aconseguir que més dones 
accedeixin als estudis d’enginyeria electrònica; 2) Retenir aquestes estudiants als 
estudis d’enginyeria electrònica; 3) No transmetre un model heteropatriarcal de 
la professió i 4) Mostrar que la tecnologia no és neutra i, idealment, ensenyar a 
desenvolupar tecnologia amb perspectiva de gènere.

En el capítol 4 Estradé, partint dels objectius anteriors, ens presenta diverses pro-
postes d’incorporació de la perspectiva de gènere a la docència d’aquesta disci-
plina. En primer lloc descriu el Pla Pilot que s’està duent a terme a la UB al grau 
d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació. En segon lloc enumera recursos ge-
nerals d’abast universitari de la UB que també poden ser cursats pels estudiants 
d’aquesta disciplina. En tercer lloc, ens presenta l’experiència de la Universitat de 
València de creació d’una assignatura transversal de primer curs per les titulaci-
ons d’enginyeria. Finalment, descriu el projecte d’Aprenentatge Servei Compartir 
Idees de la UB, del qual participen les seves estudiants.

En el capítol 5 es detallen altres recursos docents que podrien ser utilitzats a l’au-
la pel professorat d’enginyeria electrònica, com ara les iniciatives de Wikidones 
al voltant de Viquipèdia, o les activitats «Ella hauria d’haver guanyat el Nobel», 
«Llegim la premsa» i «Privilege walk».
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Finalment, el capítol 6 detalla com incorporar la perspectiva de gènere a la 
recerca tot centrant-se en els TFG. La proposta d’Estradé és que en cada TFG 
l’estudiant ha de poder avaluar l’impacte de les diferències de gènere sobre el 
disseny, l’accés, l’ús i els efectes de la tecnologia electrònica que s’està desen-
volupant. 
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02. LA CEGUESA AL GÈNERE I LES SEVES IMPLICACIONS 
L’enginyeria electrònica és la disciplina que s’ocupa específicament de l’aplicació 
dels components elèctrics actius no lineals (com ara dispositius semiconductors, 
especialment transistors i díodes) per a la implementació de circuits electrònics, 
dispositius, etc., amb aplicacions en telecomunicacions, electrònica de control, 
instrumentació, enginyeria informàtica, i electrònica de consum; per tant, està en 
el centre de la revolució tecnològica que ens ha dut a la societat de la informació. 
I aquest camp tan rellevant només compta amb un 13% de dones en els estudis 
universitaris en el conjunt de l’estat espanyol. 

L’escassa presència de les dones en els estudis d’enginyeria electrònica posa de 
relleu la importància d’analitzar els estereotips de gènere presents a la societat 
que incentiven i mantenen aquesta diferència de vocacions, i de ponderar els 
avantatges que tindria revertir la situació. En aquest sentit, és important tam-
bé recollir les aportacions dels feminismes al debat sobre la bretxa de gènere en 
tecnologia. 

2.1 Rols de gènere, estereotips i vocacions
Segons Bonder (2002), «El gènere fa referència a diversos rols i relacions socials, 
característiques de personalitat, actituds, comportaments, valors, poder i dinà-
miques d’influència, que la societat atribueix de manera diferent a cadascun dels 
sexes. El gènere és una construcció social relacional.» En el món que ens envolta, 
en termes generals, a les noies se les orienta més cap a la cura i cap a la realització 
personal a través de les relacions amb els altres, i als nois cap a les demostracions 
de valentia, la competitivitat, i els èxits individuals. Alguns estudis indiquen que 
cap als 6-7 anys els nens i nenes ja han interioritzat les normes i els estereotips de 
gènere (Rippon, 2019) i, en aquest sentit, les nenes de 7 anys ja creuen que estan 
menys dotades intel·lectualment, encara que el seu rendiment no sigui pitjor que 
el dels nois (Bian, 2017). 

La recerca de Sáinz et al. (2017), feta a l’estat espanyol, mostra com la immen-
sa majoria de l’estudiantat de secundària veu carreres com l’enginyeria i la física 
més associades a trets masculins (persones de caràcter fort, insensibles o agres-
sives), mentre que la medicina s’associa amb trets més femenins (persones obe-
dients, afectuoses o comprensives).

Una altra creença molt prevalent, segons la mateixa recerca, molt possiblement 
reforçada per la ficció audiovisual, és que aquestes persones són «frikis» i pos-
seeixen poques habilitats socials, però en canvi, són molt intel·ligents. Aquest 
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perfil no s’alinea amb els rols de gènere tradicionalment assignats a les dones, 
ja que s’espera d’elles que els agradi (i que siguin competents en) la interacció 
social.

Les dades del Sistema Integrat d’Informació Universitària (SIIU, 2019) mostren 
que hi ha un alt percentatge de dones en medicina (68,61%), farmàcia (70,17%) i 
biologia (63,24%), però no en física (28%), informàtica (15%), o enginyeria elec-
trònica (13%). A més, en el conjunt del sistema universitari català, el percentatge 
de dones en aquestes disciplines, enlloc de millorar va declinant des del màxim 
històric de principis de la dècada dels 2000, pic que sembla correspondre a un 
efecte espuri, ja que a l’Espanya precrisi el percentatge d’homes universitaris va 
decaure a totes les carreres, probablement per les demandes del mercat laboral. 
Així, ens trobem que, a mida que ens endinsem en una societat cada cop més di-
gital, són justament els camps d’estudi més relacionats amb l’era del silici els que 
estan i s’encaminen a estar més masculinitzats.

2.2 Tancar la bretxa de gènere en tecnologia electrònica
Segons diversos estudis (Ruiz-Jiménez 2016, EIGE 2017, Nielssen 2018), tancar la 
bretxa de gènere en les professions STEM tindria uns importants efectes positius 
sobre l’economia europea; en particular, contribuiria a un augment del PIB per 
càpita de la UE d’un 2,2% a un 3,0% el 2050. En termes monetaris, tancar la bretxa 
STEM comportaria una millora del PIB entre 610 i 820 milions d’euros el 2050. 

A més, s’espera un augment de l’ordre del 10% en les feines en el sector tecno-
lògic, que són feines prestigioses i ben remunerades, fins i tot en temps de crisi 
(EIGE, 2018). En particular, segons l’Enquesta d’inserció laboral de titulats univer-
sitaris de l’INE publicada al novembre del 2020 (INE, 2020) en base als 201.138 
graduats del curs 2013-2014, que el 2019 es van incorporar al mercat laboral, la 
titulació amb més taxa de ocupació és l’enginyeria electrònica, amb un 97,5% 
d’ocupació i una taxa d’atur del 0,9%, seguida de desenvolupament de progra-
mari i d’aplicacions i enginyeria multimèdia (97,4% i atur del 2,6%) i enginyeria en 
telecomunicacions (97,1% i atur de l’1,6%). En aquest sentit, doncs, és important 
integrar les dones en l’electrònica i en les professions tecnològiques relacionades 
amb l’enginyeria electrònica, aconseguint que més dones es matriculin als estudis 
d’aquesta disciplina, i que aquelles que s’hi matriculin puguin superar-los amb 
èxit i incorporar-se al mercat laboral i/o a l’acadèmia en posicions de lideratge. 

Per aconseguir-ho, cal reconèixer la desigualtat d’accés a l’educació i l’ocupació 
tecnològiques, i analitzar la distribució per sexes dels estudis i ocupacions i les 
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barreres d’accés de les dones a les institucions i carreres tècniques. És a dir, la 
socialització i l’educació estereotipada que reben les nenes i les joves, a través de 
l’educació formal, l’entorn social, els mitjans i la família, que fan que no s’identi-
fiquin amb l’àmbit de la tecnologia (Sáinz, 2017).

En els darrers anys s’han proposat diverses iniciatives encaminades a visualitzar 
les contribucions de les dones al desenvolupament tecnològic, per tal de dotar 
les joves de referents, i a celebrar i a intentar fer atractives per a les dones les pro-
fessions STEM (a vegades amb campanyes desafortunades que lligaven les STEM 
amb els estereotips de gènere més portats a l’extrem). Les limitacions d’aquesta 
aproximació no es poden ignorar. Demanar a les dones que s’integrin en un en-
torn tan masculinitzat, no només pel que fa al percentatge de dones, sinó també 
pel que fa a les seves pràctiques i sistemes de recompensa, explícits i implícits, 
les carrega amb una important responsabilitat personal, i fa que l’enginyera que 
resulta que és dona s’enfronti amb una contradicció a priori, un problema crític 
d’identitat, entre la inautenticitat i la subversió. Per contra, si s’integra massa bé 
en la professió, no hi podrà ser un agent de canvi (Keller, 1985). 

Els programes de mentoria en particular, fins i tot si poden contribuir a impul-
sar la carrera de les persones tutelades individualment, si no estan acompanyats 
d’eines pedagògiques suficients, poden al mateix temps reforçar els discursos 
masculins que posicionen a les dones com a deficients en relació amb la norma 
masculina invisible que està implícita dins del context contemporani de pràcti-
ques de treball (Dashper, 2018).

Hi ha un cert consens en que cal posar en marxa polítiques d’igualtat, però abor-
dar la desigualtat de gènere en contextos professionals i acadèmics ha estat objec-
te de moltes controvèrsies en els darrers temps. Sembla funcionar com una situa-
ció de «sí, però». Si bé els discursos institucionals posen de manifest la necessitat 
d’una perspectiva de gènere en les seves pràctiques, és difícil portar-la més enllà 
de vaguetats ben intencionades, o d’un rentat d’imatge discursiu el 8 de març o 
l’11 de febrer. El que s’oposa generalment a transformar les idees generals d’igual-
tat en polítiques reals és entendre la meritocràcia com a neutra; és a dir, que no es 
tenen en compte les pràctiques informals que ajuden els homes en la seva carrera 
professional i que, per contra, es tenen en compte les polítiques formals establer-
tes per ajudar les dones a superar aquests desavantatges, cosa que significa que 
el que es fa obertament per animar a les dones a avançar professionalment es veu 
com a injust (tant per part dels homes com de les dones), perquè simplement no 
es veu el que es fa per ajudar els homes (Van den Brink, 2014).
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2.3 Gènere i tecnologia
És innegable el paper preponderant de la tecnologia en les nostres vides i en 
l’organització social del món que ens envolta. I és innegable que hi ha poques 
dones en les professions tecnològiques, tal i com demostren les dades (SIIU, 
2019). 

En les darreres dècades del segle XX, algunes anàlisis consideraven la tecnologia 
com a inherentment patriarcal, orientada a la guerra, el lucre, el control sexual 
i reproductiu i la contaminació, i per tant antagònica a les dones, naturalment 
cuidadores, pacifistes i representants de la natura (Corea 1985, Wolf 1988). En 
paral·lel, d’altres veus advertien que, per a les dones, desertar de participar en 
el desenvolupament de la tecnologia per considerar-la patriarcal només fa que 
generar eines contràries als seus interessos i deixar-les fora de la realpolitik de la 
cultura moderna (Keller, 1985). Altres corrents, més minoritaris, apuntaven que, 
si les diferències biològiques són l’arrel de l’opressió de l’home sobre la dona, és 
a través de les tecnologies que es poden sobrepassar els condicionants biològics, 
fins al punt que la distinció sexual ja no importi a nivell cultural i el mateix gènere 
pugui ser transcendit (Firestone 1970, Haraway 1991). 

Una visió més contemporània seria la del tecnofeminisme (Wajcman 2010), que 
entén la tecnologia alhora com a causa i conseqüència de les relacions de gène-
re. En el desenvolupament de tecnologies concretes, en cadascuna de les seves 
fases, els elements tècnics i de gènere que les conformen s’anirien constituint 
mútuament. Per exemple, si dissenyem un sistema domòtic pensant que les do-
nes faran els treballs de cura a casa, estem afavorint amb aquesta tecnologia que 
efectivament siguin les dones qui segueixin fent els treballs de cura a casa, cosa 
que influirà en el disseny del següent sistema domòtic, etc. Això posaria de relleu 
l’impacte que la poca presència de dones en la professió, en ella mateixa, té sobre 
el disseny de tecnologies, i les conseqüències de formar enginyers i enginyeres 
sense incloure la perspectiva de gènere en els seus estudis. 
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03. PROPOSTES GENERALS PER A INCORPORAR  
LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA DOCÈNCIA
Com a propostes generals per a incorporar la perspectiva de gènere en la docèn-
cia de l’enginyeria electrònica, entenem que hi ha quatre objectius en els quals 
hem d’incidir:

3.1 Aconseguir que més dones accedeixin als estudis d’engi-
nyeria electrònica
La transferència de coneixement forma part de les tasques del professorat uni-
versitari. En aquest sentit, és habitual que es participi en activitats de divulgació. 
Com es duguin a terme aquestes activitats, dirigides a l’estudiantat de primària, 
secundària, o a un públic adult, portarà incorporat un missatge implícit de gè-
nere. És a dir, si anem a fer un xerrada a un institut per parlar d’aplicacions de 
l’enginyeria electrònica, és important que els exemples que posem no correspon-
guin a interessos típicament masculinitzats, o que, pel fet de saber que tenim 
més estudiants nois a la carrera, assumim que seran els nois els que estaran més 
interessats en el que expliquem. L’ús del llenguatge inclusiu també envia un mis-
satge a l’audiència, que possiblement no s’ho esperi en una xerrada centrada en 
un tema tecnològic. 

És important oferir cursos al professorat universitari sobre com fer divulgació 
amb perspectiva de gènere, i, especialment, oferir-ne al personal investigador 
en formació, com a part del seu aprenentatge, i també perquè aquest sol ser un 
col·lectiu especialment entusiasta a l’hora de dur a terme activitats divulgatives.

S’espera també que si s’aconsegueix, efectivament, introduir la perspectiva de 
gènere en els estudis d’enginyeria electrònica de telecomunicació, aquest canvi 
acabarà reflectint-se a mitjà termini en un augment de les dones matriculades en 
el grau.

3.2 Retenir les noies als estudis d’enginyeria electrònica de te-
lecomunicació
Les noies i els nois que arriben als estudis d’enginyeria electrònica de teleco-
municació ens arriben a les aules amb una motxilla d’estereotips de gènere 
(Donoso-Vázquez, 2018), entre elles unes creences estereotipades sobre el ma-
jor rendiment potencial dels homes en matèries lligades a les tecnologies i les 
matemàtiques. Les noies es convencen a elles mateixes que les seves notes són 
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pitjors que les dels seus companys, fins i tot malgrat tenir millors notes que ells; 
per contra, els nois exageren i fins i tot «fanfarronegen» sobre el seu relatiu èxit 
perquè el procés mateix de socialització ha reforçat aquesta actitud. En una car-
rera on l’exigència no és menor, i on suspendre alguna assignatura no és un fet 
excepcional, aquests estereotips de gènere poden contribuir a fer-los pensar que 
la carrera no és per a elles, i a fomentar-ne l’abandonament.

D’altra banda, i de manera molt rellevant, si aquestes dones estan immerses en 
uns estudis d’una disciplina concebuda i desenvolupada des d’una subjectivitat 
patriarcal, si esperem que les dones s’adaptin i s’integrin en pràctiques que no les 
beneficien, i que les posicionen sempre en papers subalterns, o incomplets, les es-
tem expulsant de facto. Introduir la perspectiva de gènere ha de voler dir «fer can-
vis en els processos d’ensenyament-aprenentatge, en els continguts conceptuals 
sobre les relacions de gènere, en coneixements no sotmesos a la distorsió sexista, 
en metodologies didàctiques no esbiaixades pel gènere, en la identificació d’ele-
ments culturals que tendeixen a la dominació, en estratègies didàctiques per al 
canvi i en la deconstrucció d’identitats travessades pel gènere» (Donoso-Vázquez, 
2018). 

3.3 No transmetre un model heteropatriarcal de la professió
Seguint Donoso-Vázquez (2018), l’adquisició de l’exercici professional per part de 
l’alumnat passa per explicar la història de la disciplina; aquesta història incorpora 
les relacions de cada professional amb altres agents, aquells als quals al·ludeix la 
professió o queden inclosos en el seu àmbit.

L’estudiantat, doncs, ha de conèixer les accions professionals i actituds travessa-
des pel gènere que s’estableixen en la professió. També han de conèixer el desen-
volupament d’un àmbit professional en termes de relacions de gènere: quines 
són les jerarquies professionals generitzades, elements d’ocupació-remuneració, 
equilibri vida laboral personal-familiar, etc.

Cal saber com són les relacions travessades pel gènere entre professionals de 
l’enginyeria, quina indumentària, quin llenguatge, quina actitud respecte l’èti-
ca del treball s’esperen d’una persona professional de l’enginyeria electrònica, 
i en quin sentit pot entrar en contradicció amb els mandats de gènere que actu-
en sobre les dones. Per exemple, si d’un enginyer o enginyera s’espera que sigui 
friki, competitiu i poc emocional, i d’una dona s’espera el contrari, com es resolen 
aquestes dissonàncies. 
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3.4 Mostrar que la tecnologia no és neutra i, idealment, ense-
nyar a desenvolupar tecnologia amb perspectiva de gènere
És molt important que l’alumnat tingui clar que el paper de l’enginyeria no es 
limita a donar solucions tècniques, sinó que les desenvolupa per cobrir unes ne-
cessitats socials des d’una idea del què és i de com és la societat que té aques-
tes necessitats, i que les solucions que es donin (cada solució ve amb els seus 
problemes) exerciran una influència material i simbòlica, al seu torn, sobre la 
societat. 

Si no fem un esforç per introduir la perspectiva de gènere en l’educació università-
ria donem per bona i reforcem la motxilla d’estereotips de gènere amb la què ens 
arriben els i les estudiants (Donoso-Vázquez, 2018). De la mateixa manera, si no 
introduïm la perspectiva de gènere en la tecnologia que estem dissenyant, donem 
per bona i reforcem la motxilla d’estereotips de gènere de la tecnologia electròni-
ca que està al nostre abast, i que valida i amplifica la de la pròpia societat. 
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04. PROPOSTES PER A INTRODUIR LA PERSPECTIVA  
DE GÈNERE EN LA DOCÈNCIA EN ENGINYERIA ELEC-
TRÒNICA 
En aquest capítol agrupem diverses propostes per introduir la perspectiva de 
gènere en la docència universitària en enginyeria electrònica. En primer lloc, es 
presenten les que s’inclouen en el Pla Pilot que s’està duent a terme a la UB al 
grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació. En segon lloc, es presenten di-
versos recursos d’abast universitari també posant el focus en la UB. Finalment es 
presenta la idea d’una assignatura transversal, comuna a diversos ensenyaments 
afins, valorant iniciatives de retorn a la societat i proposant alguns indicadors per 
valorar-ne l’impacte. 

4.1 Pla Pilot de la UB: La perspectiva de gènere en les assig-
natures del grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Quan parlem de bones pràctiques entenem que cal començar per evitar una dis-
crepància entre el que diem que s’ha de fer i el que fem. Res pitjor que programar 
una xerrada generalista a mig curs que lamenti el baix nombre d’enginyeres en la 
professió, quan les assignatures d’aquell curs segueixen totes un model andro-
cèntric. Un altre fet habitual és que, malgrat que les dones estan infrarepresen-
tades en la professió, en l’acadèmia i en la indústria, és molt freqüent en molts 
entorns veure que ningú creu dur a terme pràctiques discriminatòries, ni creu que 
ningú del seu voltant ho faci. És a dir, la discriminació existeix, però no té agent 
visible (Dashper, 2018). 

A la Universitat de Barcelona, des del 2018 s’està construint un pla pilot per tal 
d’introduir la perspectiva de gènere en l’ensenyament de l’Enginyeria Electrònica 
de Telecomunicació, un pla pilot que ha comptat amb el finançament d’una ajuda 
del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, executat al 2019, i on conflueixen 
els esforços de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Física, dels caps d’estudis 
successius de l’ensenyament, del Departament d’Enginyeria Electrònica i Biomè-
dica de la UB, i del grup d’innovació docent en Electrònica e-LINDO, amb el su-
port i l’assessorament del Grup de Recerca GREDI-Dona, també de la UB.

El grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació de la UB és una anomalia 
en el sistema universitari català, ja que ha augmentat significativament el per-
centatge de dones estudiants en els darrers anys (del 18% del 2018 al 21% del 
2020), mentre que la nota de tall també ha anat augmentant. Malgrat que els 
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percentatges de dones són baixos encara, i que no es pot descartar un efecte de 
transvasament d’estudiantat que hauria triat el grau de Física en primera opció 
(on el percentatge de dones és lleugerament més alt, i amb una demanda que 
supera de molt les places ofertades), una aposta decidida per la introducció de la 
perspectiva de gènere en la docència sembla donar bons resultats.

Malgrat que la perspectiva de gènere pot estar present en totes les assignatures 
independentment del contingut, si la metodologia conté aquesta perspectiva, el 
pla pilot de la UB identifica assignatures específiques en què es pot incidir espe-
cialment en el contingut. Se centra en 3 assignatures obligatòries: Fonaments de 
Laboratori, de 2n semestre, Economia i Empresa, de 3r semestre, i Projectes, 
de 7è semestre (marcades en negreta a la taula I). El desplegament del pla estava 
previst per a avançar amb la cohort que va iniciar els seus estudis al curs 2018-
2019, però s’ha vist interromput per l’adaptació a la situació creada per la COVID 
a la primavera del 2020. 

Les assignatures del grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació a la Uni-
versitat de Barcelona on es preveu introduir la perspectiva de gènere, a l’espera 
de poder oferir Gènere, Ciència i Tecnologia a primer semestre, són les que que-
den recollides en negreta en la taula següent:

GRAU D’EET

Curs Semestre Assignatura Optatives:

1r 
curs

1r 
semestre

• Fonaments d’ones, fluids i 
termodinàmica (6)

• Àlgebra lineal i geometria (6)
• Càlcul d’una variable (6)
• Informàtica (6)
• Disseny digital bàsic (6)

• Mecatrònica i robòtica (3)
• Disseny analògic  

integrat (6) 
• Automàtica i control de 

sistemes (3)
• Domòtica (3)
• Instrumentació  

biomèdica (3)
• Processat digital  

de senyal (6)
• Sistemes de suport per a les 

TIC (3)
• Teoria de la informació 

clàssica i quàntica (3)
• Processat d’imatge i visió 

artificial (3)
• Micro i Nanotecnologia (6)
• Energia (6)
• Biofísica (6)
• Física de materials (6)
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GRAU D’EET

Curs Semestre Assignatura Optatives:

1r 
curs

2n 
semestre

• Fonaments 
d’electromagnetisme i òptica (6)

• Càlcul de diverses variables (6)
• Fonaments de laboratori (6)
• Equacions diferencials i càlcul 

vectorial (6)
• Components i circuits  

electrònics (6)

2n 
curs

3r 
semestre

• Sistemes digitals i estructura de 
processadors (6)

• Anàlisi de circuits  
electrònics (6)

• Eines matemàtiques per a 
l’enginyeria (6)

• Física quàntica (6)
• Economia i empresa (6)

4t 
semestre

• Eines de disseny (6)
• Electrònica física (6)
• Processat del senyal i de la 

informació (9)
• Electromagnetisme (9)

3r 
curs

5è 
semestre

• Instrumentació electrònica (6)
• Disseny microelectrònic (6)
• Sistemes basats en 

processadors (6)
• Fonaments de comunicacions 

(6)
• Electrònica d’alta freqüència (6)

6è 
semestre

• Disseny i síntesi de sistemes 
digitals (6)

• Microcontroladors i sistemes 
empotrats (6)

• Electrònica de potència i control 
(6)

• Dispositius optoelectrònics (6)
• Laboratori de sistemes 

electrònics 1 (6)
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GRAU D’EET

Curs Semestre Assignatura Optatives:

4t 
curs

7è 
semestre

• Projectes (6)
• Xarxes de comunicacions (6)
• Laboratori de sistemes 

electrònics 2 (6)
• Sistemes de comunicacions (6)
• Optatives (6)

8è 
semestre

• Optatives (18)
• Treball fi de grau (12)

Taula I: assignatures del grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació  
de la Universitat de Barcelona (en negreta aquelles on es preveu incorporar  

la perspectiva de gènere).

En primer lloc, a Fonaments de laboratori, s’inclou un seminari sobre la situació 
de les dones en l’enginyeria electrònica de telecomunicacions, i sobre l’impacte 
de gènere dels avenços en el camp de l’electrònica i les telecomunicacions. 

A Economia i empresa, s’explica la legislació laboral en matèria d’igualtat entre 
dones i homes i incloent-hi 2 seminaris, un sobre què és l’economia feminista, 
i com afecten les innovacions tecnològiques a l’economia, amb perspectiva de 
gènere; i un sobre dones i emprenedoria de base tecnològica.

Finalment, a l’assignatura de projectes, s’explica com introduir la perspectiva de 
gènere a l’hora de dissenyar dispositius electrònics i/o de telecomunicacions. 
Això es farà tenint en compte quin ús dels temps i dels espais fan els homes i les 
dones (els homes tendeixen a tenir més temps lliure), quines preferències tenen 
(per exemple, les dones tenen més preocupacions mediambientals, i fan més ús 
del transport públic), quines tasques estereotipades se’ls assignen (a les dones 
els treballs de cura, als homes tasques que condueixin a èxits individuals), si es 
reforcen aquests estereotips, si la tecnologia té en compte només un usuari ge-
nèric que resulta ser un home per les seves característiques, etc. És important 
incloure com a activitat avaluable un projecte tecnològic dissenyat amb perspec-
tiva de gènere. Aquells que siguin més interessants passaran formar part de la 
borsa de TFGs de l’ensenyament. 

D’altra banda, és molt important formar el professorat, a través de cursos i jorna-
des, perquè tingui eines per fer les classes amb perspectiva de gènere, fins i tot si 
el contingut és molt tècnic, i aquesta perspectiva de gènere no apareix explícita-
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ment en el contingut. És important també que alguns d’aquests cursos estiguin 
enfocats al professorat novell. En el context del pla pilot es va poder dur a terme 
el primer d’aquests cursos al desembre del 2019, el següent està previst per al 
maig del 2021, tots dos cursos coorganitzats amb l’ICE-IDP de la UB. Les eines que 
es donen al professorat s’organitzen en 11 eixos:

1) Relatives a la comunicació: fer servir un llenguatge inclusiu envia un mis-
satge, fer bromes sexistes o homòfobes envia un altre missatge. 

2) Cas que es faci referència a figures destacades de la ciència o de la tècnica, 
mirar que el gènere de les persones a què es faci referència estigui equili-
brat.

3) Mantenir un ambient de màxima aspiració intel·lectual però no d’arrogàn-
cia personal. L’elitisme innecessari fa que tant les dones com les persones 
que provenen d’entorns socials menys afavorits sentin que aquell no és el 
seu lloc.

4) No posar exemples molt generitzats, o que reforcin els estereotips de gè-
nere. És a dir, que els exemples no corresponguin a interessos típicament 
masculins (perquè, altre cop estaríem enviant el missatge que les dones no 
pertanyen a l’aula o a l’ensenyament) i, alhora, que no es pressuposi que 
les dones tindran interessos estereotipats.

5) Gestió de l’aula: cal saber que els nois estan socialitzats per a ocupar més 
còmodament l’espai públic, i per tant a classe parlaran més vegades, du-
rant més temps i respondran abans. Cal que el professorat faci un esforç 
actiu perquè les noies puguin participar i preguntar amb el seu temps i el 
seu espai a classe.

6) Gestió del laboratori: és freqüent que si hi ha un muntatge experimental a 
fer servir entre dues persones, on una toca directament la instrumentació 
i l’altra pren les mesures, en grups mixtes siguin els nois els qui acaben 
manipulant directament la instrumentació. Pel que dèiem d’espai públic, 
els nois tendiran a preguntar més vegades i més estona. En aquest sentit, 
cal gestionar el laboratori per evitar que les dinàmiques generitzades s’im-
posin. 

7) Gestió dels temps. Pel que fa al temps, a vegades es programen més tas-
ques en èpoques de vacances escolars, per exemple per Nadal o Setmana 
Santa. Cal tenir en compte que les noies i les persones que provenen d’en-
torns socials menys afavorits probablement hauran de dedicar més temps 
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en aquestes èpoques d’aturada a treballs de cura en la família o a feines 
remunerades. És important no assumir que l’alumnat fa les vacances de 
manera uniforme. 

8) Treballs en grup: les dinàmiques generitzades en els treballs en grups mix-
tes fan que moltes vegades les noies acabin fent de «secretàries» del grup, 
realitzant les tasques més repetitives, de cura del grup (posant pau en 
conflictes, etc.) o, senzillament, havent de ser més ordenades i responsa-
bles perquè tothom assumeix que ho seran. Aquí la intervenció directa del 
professorat és més difícil, però explicitar que no s’han de donar aquestes 
dinàmiques quan es programa un treball en grup ajuda. 

9) Cal explicitar els recursos en igualtat de gènere de la universitat en les tu-
tories de 1r curs, i en la informació que el o la cap d’estudis proporcioni a 
l’estudiantat de nou ingrés. 

10) Atenció als propis biaixos respecte dels estereotips nerd: que un noi tingui 
molta ploma o que una noia sigui molt normativa no ens han de fer pensar 
que seran menys competents. 

11) Atenció als propis biaixos a l’hora de corregir. Corregir en cec tant com sigui 
possible (sense veure el nom de la persona de qui estem corregint l’exa-
men o el treball). 

4.2 Introduir la perspectiva de gènere aprofitant recursos 
d’abast universitari
En paral·lel al pla pilot per introduir la perspectiva de gènere en l’ensenyament 
d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, i seguint el que es deia en el punt 
número 9 de les eines per al professorat, és important que l’alumnat tingui la in-
formació necessària per accedir als recursos generals de la universitat en matèria 
de perspectiva de gènere.

A primer ordre, això vol dir que tinguin coneixement del pla d’igualtat i del pro-
tocol d’actuació en cas d’assetjament o discriminació de la universitat, i de la co-
missió d’igualtat del centre, a través del o la cap d’estudis i de les tutories.

Més enllà d’aquestes orientacions generals, també és important que tinguin co-
neixement dels cursos que ofereixen les universitats a tot l’estudiantat, indepen-
dentment dels seus estudis, en matèria de gènere. En el cas de la UB, per exem-
ple, des de 2014 s’ofereix el curs «Cuida’t, cuida», gratuït i amb un crèdit ECTS. La 
finalitat del curs és dotar l’alumnat de la UB d’eines perquè qüestioni un model 
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relacional fonamentat i construït sobre relacions jeràrquiques i desiguals que 
sovint acaben esdevenint abusives, i obrir espais de reflexió que ens permetin 
caminar cap a relacions més sanes i igualitàries.

4.3. Assignatura transversal
D’altra banda, és molt interessant la possibilitat d’oferir una assignatura comu-
na a diversos ensenyaments afins i que pugui dotar l’alumnat de coneixements 
sobre el sistema sexe/gènere, específicament en relació amb aquests ensenya-
ments.

En aquest sentit, la Universitat de València ofereix a primer curs de les titulacions 
d’enginyeria una assignatura anomenada Relacions de Gènere, Ciència, Tecnolo-
gia i Societat, que aporta una visió general de l’enginyeria a cada especialitat i les 
seves implicacions en el desenvolupament de les societats, amb especial èmfasi 
en els compromisos mediambientals i la igualtat entre homes i dones. 

Seguint l’exemple de la Universitat de València, i com a part del III Pla d’igualtat, 
a la Universitat de Barcelona s’està dissenyant actualment una assignatura co-
muna amb l’objectiu d’unir esforços entre les diverses titulacions d’enginyeries i 
ciències experimentals, anomenada Gènere, Ciència i Tecnologia. 

El temari de l’assignatura inclou:

• Conceptualitzacions del sistema sexe/gènere.

• Construcció de coneixement, epistemologia clàssica, crítiques a l’episte-
mologia clàssica i epistemologia feminista.

• Tecnologia i societat.

• Perspectiva de gènere en la producció de tecnologia.

• Ciència i tecnologia: números a les professions, biaixos de gènere, inter-
seccionalitats i algunes eines.

• Referents en ciències i en enginyeries. Reflexions sobre les genealogies de 
les professions. 

4.4 Retorn a la societat: Aprenentatge Servei
L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’apre-
nentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat, en el qual els i 
les participants es formen alhora que treballen sobre necessitats reals de l’entorn 
amb l’objectiu de millorar-lo. 
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La Universitat de Barcelona té en marxa el projecte d’Aprenentatge Servei Com-
partir Idees, en el qual l’estudiantat universitari explica a alumnes de secundà-
ria de manera dinàmica i atractiva aprenentatges que fan a la facultat. D’aquesta 
manera aprenen significativament mentre fan un servei útil a la seva comunitat, 
copsant les preocupacions dels i de les joves, els problemes dels barris, les rea-
litats que viuen les persones i contribuint a millorar el coneixement de la nostra 
societat.

Aprofitant aquest marc, dones estudiants del grau expliquen conceptes interes-
sants de l’enginyeria electrònica de telecomunicació a estudiants (nois i noies) de 
secundària, normalitzant per a ells i elles la presència de dones a l’enginyeria, i 
donant un referent proper (també generacionalment) i accessible a les noies, que 
les pugui ajudar a veure l’enginyeria electrònica de telecomunicació com a una 
possibilitat per a elles. 

4.5 Indicadors
Per tal de mesurar del conjunt de propostes que s’enumeren en aquest capítol, és 
important dotar-se d’indicadors objectius, per tal de saber com anar adaptant-les 
i millorant-les al llarg del temps. 

Eina Indicador

Cursos per a la formació 
del professorat

• Percentatge de professorat que ha fet com a mínim 
un curs del total de professorat de l’ensenyament.*

• Enquestes al professorat, referents a satisfacció i 
adquisició de coneixements.*

• Enquestes a l’alumnat sobre diversos aspectes 
referents a la perspectiva de gènere a les classes: 
contingut, llenguatge, referències.*

Accés a recursos de la 
Universitat

• Enquestes a l’alumnat sobre els seus coneixements 
relatius a pla d’igualtat, protocol, comissió 
d’igualtat del centre.*

• Nombre d’inscripcions d’estudiants d’EET als cursos 
generalistes sobre gènere oferts per la Universitat.*

Assignatura de Gènere, 
Ciència i Tecnologia

• Enquestes a l’alumnat referents a satisfacció i 
adquisició de coneixements.*

• Anàlisi dels resultats de l’avaluació.*
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Eina Indicador

Assignatures de 
Fonaments de 
Laboratori, Economia 
i Empresa, i Projectes

• Enquestes a l’alumnat referents a satisfacció i 
adquisició de coneixements.*

• Anàlisi de les propostes de projectes.*
• Anàlisi dels resultats de l’avaluació.*

Aprenentatge Servei 

• Enquestes a l’alumnat universitari referents a 
satisfacció.*

• Enquestes a l’alumnat preuniversitari referents a 
satisfacció i adquisició de coneixements.*

• Estimació de l’impacte a través del número 
d’estudiants a EET i percentatge de dones, 
provinents dels centres de secundària participants.

Impacte

• Evolució en el temps de ràtios entre homes i dones 
de l’estudiantat que accedeix al grau.

• Evolució en el temps de ràtios entre homes i dones 
de l’estudiantat que supera el grau.

• Evolució en el temps de ràtios entre homes i dones 
en el professorat del grau. 

(*)Les dades s’obtindran desagregades per gènere. 

05. RECURSOS DOCENTS ESPECÍFICS PER A LA  
INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
A continuació detallem alguns recursos docents existents que es poden fer servir 
com a tallers, seminaris o activitats amb l’alumnat universitari:

5.1 Viquipèdia 
Seguint la iniciativa de Wikidones (https://www.wikidones.labonne.org/), una 
activitat que es pot programar a classe és crear entrades de la Viquipèdia que 
corresponguin a dones tecnòlogues destacades que encara no hi siguin presents. 
Aquesta activitat té l’avantatge evident de millorar la presència de les dones tec-
nòlogues a la Viquipèdia, però també és interessant perquè permet dotar de refe-
rents dones als i les estudiants, i, segons indica la recerca de De Wolfe (2016), en 
particular, apoderar les estudiants a través d’aquests referents. 

https://www.wikidones.labonne.org/
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5.2 «Ella hauria d’haver guanyat el Nobel»
En els darrers anys ha hagut molts premis Nobel, tant de física com de quími-
ca, que estan molt estretament relacionats amb l’electrònica i l’optoelectrònica, 
però quants d’ells han sigut per a dones?

En aquesta activitat, es divideix l’estudiantat en grups petits, i es presenta una 
llista de dones tecnòlogues que han fet aportacions importants a la recerca en 
electrònica i optoelectrònica. Cada grup tria una investigadora, i en busca infor-
mació per internet, per tal classificar-la en un de 4 grups: ha guanyat el Nobel, 
hauria hagut de guanyar el Nobel, encara pot guanyar el Nobel, o no em sembla 
tan interessant el que fa com per guanyar el Nobel. Després cada grup presenta al 
conjunt de la classe les aportacions de la investigadora que ha triat, i argumenta 
per què l’ha classificada en una o una altra categoria.

D’aquesta manera es reflexiona sobre l’escassetat de dones que opten al premi 
Nobel, i l’estudiantat es familiaritza amb dones referents del seu camp que proba-
blement no coneixia anteriorment. Aquesta idea està basada en una activitat de 
la Facultat de Física de la Universitat d’Uppsala (Erlemann 2019).

5.3 «Llegim la premsa»
Els mitjans de comunicació tenen una responsabilitat i un paper molt importants 
a l’hora de generar i mantenir els estereotips de com són i haurien de ser les do-
nes que duen a terme els avenços tecnològics, tant pel que fa als atributs que 
suposadament han de tenir les persones que triomfen al món de la tecnologia, 
com pel que fa a les inclinacions suposadament naturals d’homes i dones a l’hora 
de triar el seu camí professional.

En la premsa, és difícil trobar exemples de dones destacades en l’àmbit tecnolò-
gic, i quan apareixen dones se sol emfatitzar el seu caràcter excepcional. La perio-
dista Christie Aschwanden va crear el test de Finkbeiner per analitzar la manera 
en què la premsa retrata les dones científiques; en aquesta activitat podem adap-
tar-lo per analitzar com apareixen en la premsa les dones tecnòlogues.

L’activitat (adaptada de Scheich 2018 i d’Erlemann 2019) consisteix a dividir la 
classe en grups de 4-5 estudiants, i demanar que trobin un article a la premsa 
sobre una dona que destaqui en l’àmbit tecnològic. És interessant discutir, abans 
d’aprofundir més en l’anàlisi, com de difícil ha sigut trobar un article amb aques-
tes característiques. 
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Per passar el test de Finkbeiner, l’article no ha de mencionar, sobre la protago-
nista:

• Que és una dona

• La professió del seu marit

• Com s’ocupa dels seus fills

• Com de bé tracta els seus subordinats

• Com la va horroritzar la competitivitat del seu camp

• Com és un model per a altres dones

• Que és «la primera dona que… »

S’entén que tots aquests llocs comuns naturalitzen, d’una banda, els rols de gè-
nere estereotipats, i de l’altra, l’escassetat de dones en el camp.

La idea és que cada grup presenti l’article que ha trobat, la seua anàlisi en base 
al test de Finkbeiner, i les conclusions que en treu. Després es fa una discussió 
general a classe sobre la utilitat de l’eina, i sobre com fer una lectura crítica de les 
representacions culturals de les dones tecnòlogues. 

5.4 «Privilege walk»
El «Privilege walk», o passeig del privilegi, és una activitat basada en la idea de 
Peggy McIntosh (1990), que té l’objectiu de donar a conèixer als estudiants com 
funcionen els privilegis, i la seva importància per a la vida quotidiana dels indi-
vidus.

El que se sol fer és disposar els i les participants en una línia horitzontal en un 
espai suficientment ampli, i fer-los una sèrie de preguntes sobre la seva vida. 
Segons siguin les respostes a aquestes preguntes, aniran fent passos endavant 
o endarrere, de manera que s’aniran separant segons hagin sigut els seus pri-
vilegis.

En aquest cas, la idea és distribuir entre l’estudiantat biografies inventades d’en-
ginyeres i enginyers electrònics de telecomunicació d’una empresa emergent fic-
tícia, de diferents gèneres, races, extraccions socials, orientacions sexuals, etc. 
Tot i que es pot considerar de fer un privilege walk on els i les participants res-
ponguin amb les seves pròpies experiències, en un context educatiu es recomana 
fer-los fer l’exercici amb les biografies inventades, d’una banda per protegir la 
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intimitat de l’estudiantat, i de l’altra per assegurar una diversitat que potser no 
està present a l’aula. 

Les preguntes (adaptades d’Andersson 2014 i Erlemann 2019) serien les següents:

• Mai no t’has sentit dir que l’enginyeria no era per a tu. 

• Poques vegades et preocupes per la continuïtat de la teva feina.

• Els retrats i les imatges que veus a l’empresa representen principalment 
persones que se t’assemblen. 

• Pots viatjar a l’estranger fàcilment sense que t’hagin d’avisar amb temps.

• Mai has sentit cap broma que t’ofengués a l’empresa.

• Mai has sentit por a l’empresa, al parc tecnològic on està ubicada o tornant 
a casa teva si t’has quedat treballant fins tard. 

• Sents que els teus companys et respecten.

• Mai no t’han dit que no sembles dedicar-te a l’enginyeria

• Mai no t’ha preocupat la possibilitat de patir assetjament sexual. 

Després de realitzar el passeig, és interessant comentar a classe com s’ha sen-
tit cadascú amb el seu personatge, i quines conclusions treuen de l’experiment. 
Aquesta activitat té com a objectiu ajudar l’estudiantat a prendre consciència 
sobre els possibles factors que poden animar o descoratjar a l’hora d’elegir una 
carrera professional i a veure com les categories de gènere, raça, classe, orienta-
ció sexual i altres poden tenir efectes que dificulten la consecució dels objectiu 
laborals, o que, al contrari, ajuden a aconseguir-los.
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06. ENSENYAR A FER RECERCA SENSIBLE AL GÈNERE
És en el context dels TFGs i de les estades de recerca de l’estudiantat de grau 
als departaments, quan es té un primer contacte amb la recerca en tecnologia 
electrònica. S’ensenya a fer recerca fent recerca, encara que sigui sota supervisió 
i, de vegades, resolent només un aspecte tècnic d’un projecte més gran. Per tant, 
no es pot menysprear l’impacte de la tecnologia que es desenvolupa o s’ajuda 
a desenvolupar a través dels TFGs de l’estudiantat. Per tant, és important posar a 
disposició de l’estudiantat temes de TFG que corresponguin a projectes pensats 
amb perspectiva de gènere, i que puguin tenir un impacte positiu per combatre 
les discriminacions per raó de sexe, gènere i/o orientació sexual. En aquest sentit, 
per a cada projecte, de manera transversal, s’ha de poder avaluar l’impacte de les 
diferències de gènere sobre el disseny, l’accés, l’ús i els efectes de la tecnologia 
electrònica que s’està desenvolupant. Entrem en el detall de cadascun d’aquests 
punts:

6.1 Disseny
• Com és l’equip que dissenya la tecnologia? És un equip divers? A un equip 

molt homogeni (tot homes, blancs, heterosexuals i cis, per exemple), se li 
poden passar per alt realitats o necessitats de les persones usuàries po-
tencials.

• Es pot fer una reflexió crítica sobre els altres punts (diferències de gènere 
en l’accés, l’ús, i els efectes de la tecnologia) en el moment de dissenyar 
la tecnologia que es vulgui desenvolupar? Algunes o totes les persones 
de l’equip poden fer aquesta feina? Hi pot haver un debat i una posada 
en comú d’aquestes reflexions abans de començar a resoldre els aspectes 
tècnics?

6.2 Accés
• Cal avaluar si les dones i els homes tindran un accés diferent a aquesta 

tecnologia, sigui per raons purament físiques (s’ha pensat el producte per 
a un usuari suposadament neutre que resulta tenir les característiques 
d’alçada, pes, força, etc. d’un home sa de 30 anys?), ja sigui per altres raons 
com, per exemple, de distribució dels treballs de cura i usos dels temps 
(els homes disposen de més temps lliure), d’accés i ús de l’espai públic, 
d’accés a recursos materials (els homes tenen sous més alts), o d’hàbits 
de consum. 
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6.3 Ús
• Fins i tot tenint-hi accés, utilitzaran les dones i els homes de manera di-

ferent aquesta tecnologia? Aquest ús diferent, tendirà a aprofundir en els 
estereotips de gènere o en els usos del temps diferents de homes i dones? 
Fins i tot tenint-hi accés, és possible que les dones no en facin ús, o en facin 
un ús molt menor perquè el producte final apel·la a interessos estereotipa-
dament masculins?

6.4 Efectes
• Cal contemplar quins efectes diferencials per sexe pot tenir la tecnologia 

electrònica que s’està desenvolupant en la salut física i en l’ergonomia en 
el treball i en el lleure de les persones que l’estiguin utilitzant.

• Cal contemplar també si amb la tecnologia electrònica que s’està desenvo-
lupant s’estan reforçant estereotips de gènere pel que fa a les ocupacions 
professionals de les persones usuàries, als interessos relatius a les activi-
tats de lleure, i en la segregació per gènere dels treballs de reproducció (la 
cura de les persones, la seva higiene, la dels espais que habiten, la compra 
i elaboració d’aliments, i en general tot el treball que està enfocat al man-
teniment de la vida).

En el cas dels TFGs és important insistir en l’ús d’un llenguatge no sexista al text 
del treball, així com mantenir-se alerta davant d’altres pràctiques d’escriptura 
fortament generitzades, com per exemple si hi ha 2 codirectors del TFG, que l’es-
tudiantat en els agraïments es refereixi al codirector home com a Dr + cognom, i a 
la directora pel nom de pila.

Finalment, per tal de donar referents i posar en valor la recerca en enginyeria 
electrònica amb perspectiva de gènere, una idea interessant és dotar-se d’un 
premi per al millor TFG amb perspectiva de gènere del camp. En el cas de la UB, 
aquest premi no està dirigit al grau d’enginyeria electrònica de telecomunicació, 
sinó que és comú a tots els graus, però amb un accèssit específic per al millor 
treball en ciències experimentals o enginyeria.
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Guías para una  
docencia universitaria  
con perspectiva de género

L’escassa presència de les dones en els estudis 
d’enginyeria electrònica posa de relleu la 
importància d’analitzar els estereotips de gènere 
presents a la societat que incentiven i mantenen 
aquesta diferència de vocacions, i de ponderar els 
avantatges que tindria revertir la situació.

La Guia per a una docència universitària amb 
perspectiva de gènere d’Enginyeria Electrònica de 
Telecomunicació ofereix propostes, exemples de 
bones pràctiques, recursos docents i eines de 
consulta per incorporar la perspectiva de gènere 
en una disciplina que té un impacte cabdal en la 
actual societat de la informació.

Consulta les guies d’altres 
disciplines a vives.org
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