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Un estudi pioner de l’Obra Social ”la Caixa”, la FECYT i everis demostra  
l’impacte de les accions de divulgació cientificotecnològica 

 

Les accions de divulgació augmenten gairebé en el 

6 % el nombre de joves interessats a estudiar ciència 

o tecnologia 

 
• Lluís Noguera, director de CosmoCaixa; Rosa Capeans, de la FECYT, i Sergio 

Marco i Roger Borràs, d’everis, han presentat aquest matí a CosmoCaixa un 

estudi pioner sobre l’avaluació de l’impacte de les accions de divulgació en 

termes de promoció de vocacions cientificotecnològiques, realitzat per 

l’Obra Social ”la Caixa”, la FECYT i everis, amb l’assessorament d’experts en 

educació i estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la 

Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat de Barcelona (UB).  

 

• L’estudi s’ha desenvolupat en dos cursos escolars, durant els quals més de 

2.500 estudiants d’ESO han participat en activitats promogudes per la FECYT 

i CosmoCaixa. 

 

• Després de les activitats de divulgació, el nombre d’alumnes interessats a fer 

estudis de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtica (STEM) (+12,8 %) 

augmenta sobretot entre els estudiants amb menys rendiment acadèmic. 

 

• Les accions de divulgació influeixen més entre els alumnes de menys nivell 

socioeconòmic, de manera que contribueixen a reduir la bretxa social actual. 

 

• La idea «Els meus pares o els meus professors no em veuen capaç» és un 

fre en la tria d’estudis STEM. 

 



  

 

 

• Millorar l’autoeficàcia dels alumnes, aconseguir un interès més gran per 

aquestes matèries i ajudar que els estudiants vegin les professions STEM 

com a opcions de futur satisfactòries són factors clau en la tria. 
 

 

Barcelona, 4 de febrer de 2015. Lluís Noguera, director de CosmoCaixa; Rosa 

Capeans, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), i Sergio 

Marco i Roger Borràs, d’everis, han presentat aquest matí a CosmoCaixa un estudi 

pioner sobre l’avaluació de l’impacte de les accions de divulgació en termes de promoció 

de vocacions cientificotecnològiques realitzat per l’Obra Social ”la Caixa”, la FECYT i 

everis. D’aquest estudi es desprèn que les accions de divulgació cientificotecnològiques 

augmenten l’interès per estudiar ciència o tecnologia en més del 5,6 %.  

L’informe desenvolupa un sistema d’equacions i enquestes que permet avaluar l’impacte 

que les activitats de divulgació tenen en el foment de les vocacions STEM amb l’objectiu 

de millorar-ne l’eficàcia. Analitza també en profunditat els factors d’influència en la tria 

vocacional dels alumnes d’ESO amb relació a les matèries i professions relacionades amb 

la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i la matemàtica (STEM, per la sigla en anglès de 

Science, Technology, Engineering and Mathematics).  

Aquesta investigació neix de la preocupació de la FECYT, l’Obra Social ”la Caixa” i everis 

pel foment de les vocacions en l’àmbit científic, tècnic i matemàtic. I és que el nombre 

d’alumnes que opten per aquests itineraris formatius disminueix any rere any, cosa que 

afecta la competitivitat i el creixement de la indústria i l’economia, i dificulta el 

desenvolupament de programes d’investigació i innovació responsable. Aquesta situació 

es dóna de manera generalitzada als països més desenvolupats d’Europa i als Estats 

Units. 

 

2.500 estudiants d’ESO de 42 centres educatius han participat en l’estudi 

A més dels 2.500 estudiants d’ESO participants d’instituts de Madrid i Barcelona, segons 

una mostra que reflecteix la realitat socioeconòmica dels alumnes d’aquestes ciutats, el 

projecte ha pogut disposar de l’assessorament d’un panel d’experts que han validat 

l’estudi: Albert Satorra, doctor en estadística per la Universitat de Barcelona i professor 

titular del Departament d’Economia i Empresa de la UPF; Roser Pintó, doctora en física 

per la UAB i directora del Centre d’Investigació per a l’Educació Científica i Matemàtica 

(CRECIM); Digna Couso, doctora en didàctica de les ciències experimentals de la UAB, i 

Cristina Simarro, investigadora del CRECIM. 



  

 

 

L’estudi ha exposat 2.500 alumnes d’ESO, just abans de prendre la decisió de seguir uns 

estudis formatius STEM o no STEM, a dues activitats de divulgació organitzades per 

CosmoCaixa i la FECYT a Barcelona i Madrid: un taller d’experiments i una conferència 

diàleg amb un científic. En aquests 2.500 alumnes s’ha avaluat, quantitativament per mitjà 

d’una enquesta, l’impacte en l’interès per estudiar STEM que van tenir les activitats en els 

alumnes que les van dur a terme, comparativament amb els que no hi van participar. 

 

 

Les conclusions de l’estudi són les següents: 

• Després de participar en aquestes activitats de divulgació, el 5,63 % més 

d’estudiants mostren interès per estudiar STEM. 

• Les activitats tenen més impacte entre els estudiants procedents d’entorns més 

desafavorits, de manera que es redueix la bretxa social existent entre nivells 

socioeconòmics. Entre aquest segment, l’interès per estudiar STEM augmenta en 

el 9,5 %.  

• Les accions dutes a terme no aconsegueixen causar el mateix impacte en les 

noies que en els nois, per la qual cosa constitueixen un element clar de millora. 

• Les activitats esmentades influeixen més en els estudiants amb pitjor rendiment 

acadèmic, i com a resultat el 12,8 % més d’aquests alumnes optarien per estudis 

STEM.  

• Les accions tenen un impacte també destacat en els alumnes més indecisos pel 

que fa als seus estudis futurs i amb una predisposició moderada a l’esforç. 

• Les activitats de divulgació científica tenen menys impacte i actuen com a reforç 

entre els estudiants que es consideren capaços de tenir èxit en estudis STEM, als 

quals els agraden aquestes assignatures i que es veuen exercint una professió 

relacionada amb aquest àmbit. 

• La idea «Els meus pares o els meus professors no em veuen capaç» és un fre en 

la tria d’estudis STEM, i les accions de divulgació analitzades aborden sense èxit 

aquest factor d’influència. 

• Les activitats tenen un impacte més important entre els alumnes que manifesten 

que no han rebut orientació vocacional. En aquest col·lectiu s’observa un 

increment superior al 8 % en el nombre de joves que es decantaria per fer estudis 

STEM. 

• Disposar de referents professionals en l’àmbit STEM i percebre la utilitat social de 

la ciència tenen un impacte positiu i ajuden a crear vocacions. 

 
 



  

 

 

La bretxa socioeconòmica i de gènere 

Entre els alumnes d’entorns socioeconòmics més desafavorits, les activitats divulgatives 

aconsegueixen un increment de l’interès per estudiar STEM del 9,51 %, de manera que es 

redueix la bretxa educativa entre nivells socioeconòmics.  

 

 

El grup de control és la mostra estudiada sobre la qual no s’han dut a terme les activitats de divulgació STEM. 

El grup de tractament és la part de la mostra sobre la qual sí que s’ha impactat amb activitats de divulgació STEM. 

 

En canvi, les accions de divulgació dutes a terme no sembla que incideixin 

significativament en el grup de les noies i, de fet, l’impacte és important únicament en el 

col·lectiu de nois (+7,05 %). 

Entre els nois, els més influïts són els que inicialment es mostraven menys segurs en la 

tria, amb menys interès per STEM i, en general, amb menys convicció de les seves 

capacitats per estudiar en aquest àmbit (+7,05 %), al contrari del que passa en el cas de 

les noies. Tot i que hi ha menys noies que inicialment volen estudiar STEM, les que ja se 

sentien atretes per aquests estudis, que tenen seguretat en la seva decisió i una alta 

autoeficàcia, reforcen la seva elecció. 

 



  

 

 

Però són els alumnes amb menor rendiment acadèmic els que més incrementen la seva 

propensió cap als estudis STEM després de les activitats (+12,8 %), tot i que són els que 

inicialment no pensaven escollir-los. 

 

 

 

Els actors influents i el seu impacte en els alumnes 

Pares i professors són elements clau com a actors influents en la tria dels alumnes. Els 

que pensen que els seus pares o professors no els veuen capaços d’estudiar STEM (tot i 

que això no sigui necessàriament cert) tenen menys interès per cursar aquests estudis. I 

quan es dóna la situació inversa, gairebé la totalitat dels alumnes hi estan interessats 

(>93 %). 

L’efecte contrari l’aconsegueixen els amics, augmentant l’impacte en l’interès per estudiar 

STEM en el 8,7 % dels alumnes que reconeixen la influència dels seus companys. 

Com a punts clau per aconseguir un impacte positiu en l’interès per cursar estudis, 

l’anàlisi apunta a millorar l’autosuficiència (si l’alumne se sent capaç de seguir estudiant 

STEM en el futur) en relació amb les matèries STEM, aconseguir més gust i interès per 

aquestes matèries, i que els alumnes vegin les professions STEM com una opció de futur 

satisfactòria per a ells. 

 

 



  

 

 

 

Una altra de les garanties és oferir-los més informació i orientació respecte d’aquests 

estudis, ja que només els que declaraven que havien rebut una bona orientació en aquest 

àmbit opten per itineraris STEM. Cal fer notar que per a pràcticament la meitat dels 

alumnes participants (44 %) l’orientació rebuda als centres escolars era ben poca o nul·la 

de cara a decidir el seu itinerari futur. Alhora s’ha demostrat que transmetre la utilitat 

social de la ciència i mostrar models de referència quant a les sortides professionals 

impacta positivament en l’interès per estudiar STEM (+10 %). 

 

 

Les conclusions de l’estudi s’aplicaran per millorar les activitats de divulgació de la FECYT 

i l’Obra Social ”la Caixa” amb la finalitat d’incrementar les vocacions científiques al nostre 

país i l’interès dels estudiants per la ciència. Així mateix, els resultats i el mètode 

d’avaluació fruit de l’estudi es posaran a disposició d’altres entitats que tinguin també com 

a objectiu l’increment de les vocacions científiques. 

 

Més informació:  

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


