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El benestar de la societat moderna depèn, en gran mesura, 
de l’avenç continu dels coneixements científics i de les seves 
aplicacions. Els canvis tecnològics i científics de les darreres 
dècades han estat extraordinaris i fruit del treball de molts 
professionals. La força de treball de la nostra societat necessi-
ta una alta qualificació professional, i els científics i tecnòlegs, 
en les diverses disciplines, seran clau per al desenvolupament 
i el motor de molts canvis de futur que afectaran la nostra 
vida diàriament. Per tant, i tal com indiquen els estudis de la 
Comissió Europea, necessitem més professionals de la ciència 
i la tecnologia.

Observem, no obstant això, que el nombre d’alumnes que 
opten per aquests itineraris formatius ha anat disminuint any 
rere any, cosa que afecta la competitivitat i el creixement  
de la indústria i l’economia, i dificulta el desenvolupament de 
programes de recerca i d’innovació responsable competitius 
a nivell mundial.

Els museus, centres i espais de ciència cada vegada tenen un 
paper més actiu en la mediació i constitueixen un punt de 
trobada entre els científics i els ciutadans. Són agents actius 
en aquesta  confluència necessària per compartir preguntes, 
reptes i respostes, i són part activa a l’hora d’estimular els 
joves estudiants perquè acceptin l’aventura, el repte d’arribar 
a ser professionals de la ciència i la tecnologia.

La Fundació Bancària ”la Caixa”, la Fundació Espanyola per a 
la Ciència i la Tecnologia i everis hem promogut una avaluació 
per identificar l’impacte que tenen les nostres activitats de 
divulgació científica en l’estímul de les vocacions científiques. 
Anar a CosmoCaixa, a un museu de ciència, ajuda els joves 
a optar per la ciència? Les activitats de divulgació científica, 
són un element més en la cadena d’influències per als joves 
a l’hora de decidir ser uns professionals de la ciència i la tec-
nologia? Hem de millorar el disseny de les activitats perquè 
tinguin més influència en la presa de decisions?

El projecte s’ha desenvolupat durant dos cursos escolars, els 
de 2012/2013 i 2013/2014, i hi han participat més de 2.500 
estudiants d’ESO. Per dotar el projecte de més fortalesa cien-
tífica, hem disposat de l’assessorament d’un panel d’experts 
que han validat l’estudi i a qui agraïm la col·laboració, com 
també als alumnes, professors i escoles participants.

Ens complau presentar el resultat d’aquest treball. Ens com-
plau presentar un treball que pretén ser útil al conjunt de 
museus i de centres de ciència, com també a totes les enti-
tats i tots els professionals compromesos amb la divulgació 
científica encaminada a despertar l’interès per la ciència i la 
tecnologia en els joves.
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El fomEnt dE l’intErèS pEr  
l’EduCACió CiEntífiCA EntrE ElS  
jovES: pEr un futur millor pEr  
AlS CiutAdAnS dE dEmà 

Cristina Simarro
CRECIM de la Universitat Autònoma de Barcelona

Desenvolupar les competències STEM1 entre els futurs ciuta-
dans és crucial per al creixement de la nostra societat. No tan 
sols perquè la demanda de mà d’obra qualificada en els sec-
tors de la tecnologia i la recerca és, i continuarà sent-ho, ele-
vada (European Commission, 2012c), sinó també perquè els 
ciutadans només es podran enfrontar als desafiaments d’avui 
i de demà si tenen aquesta mena de competències (European 
Commission, 2012b).

Les demandes del món actual, cada vegada més divers i in-
terconnectat, han comportat la necessitat de definir per part 
d’organismes com l’OCDE (Rychen & Salganik, 2003) quines 
són les habilitats i els coneixements necessaris perquè la ciu-
tadania pugui participar activament i amb èxit en el funciona-
ment de la societat. Dins d’aquestes competències es definei-
xen la competència científica i la matemàtica, importants no 
tan sols per a les persones que volen arribar a ser professio-
nals STEM, sinó també per a tots els ciutadans. No hi ha cap 
dubte que tothom necessita una base sòlida en coneixements 
relacionats amb les disciplines STEM: per poder donar res-
posta als problemes de la societat contemporània (Osborne 
& Dillon, 2008) i per poder participar en el progrés d’Europa, 
mitjançant la intervenció activa en matèria de recerca i inno-
vació (en línia amb el marc RRI), prenent decisions de manera 
informada (European Commission, 2013). 

Tenint en compte aquetes consideracions i recollint la recapi-
tulació feta per Sjøberg (Sjøberg, 1997), podríem resumir els 
arguments per promoure l’alfabetització STEM en:

•	 L’argument	pràctic:	 la	gent	necessita	tenir	una	formació	
científica i tecnològica perquè en molts moments de la 
vida diària cal disposar d’aquesta formació per prendre 
decisions. Els éssers humans fem servir els resultats i ens 
en beneficiem.       

•	 L’argument	democràtic	i	cívic:	moltes	discussions	en	la	vida	
del ciutadà sorgeixen dels diferents aspectes i efectes de 
la ciència i la tecnologia, i per poder participar d’aquests 
processos democràtics no tan sols cal estar-ne informats, 
sinó també entendre allò que es critica o es defensa.                

•	 L’argument	 cultural:	 la	 ciència	 forma	part	de	 la	 cultura,	
del patrimoni cultural que influencia la nostra visió de la 
realitat. Conèixer els objectes i els fenòmens que envolten 
el nostre món enriqueix l’entorn personal.

•	 L’argument	econòmic:	la	força	de	treball	que	comprèn	la	
ciència i la tecnologia serà molt més productiva i, per tant, 
decisiva, en el desenvolupament econòmic dels països. 

Pel que fa a quest últim punt, alguns estudis recents preve-
uen que l’oferta de competències STEM serà insuficient, tant 
en quantitat (l’oferta de professionals de STEM no podrà sa-
tisfer la demanda prevista) com en qualitat (la qualitat dels 
graduats en STEM no sempre compleix les necessitats del 
mercat laboral) (European Commission, 2013). No obstant 
això, la demanda recurrent de més professionals de STEM 
pot tenir molts matisos. D’una banda, hi ha veus crítiques 
que qüestionen el fet que a Europa el gruix de l’ocupació en 
el futur es concentri en ocupacions del sector STEM (Wilson 
& Zukersteinova, 2011). En general, les lleis de l’oferta i la 
demanda indiquen que actualment no hi ha escassetat de 

treballadors STEM respecte de la demanda –excepte per a uns 
quants sectors que necessiten un nombre abundant de pro-
fessionals STEM, com el sector informàtic, certes enginyeries 
i altres perfils específics en funció dels països– (Brodie Brazell, 
2013; European Commission, 2012a). Però el futur podria 
ser diferent: mentre que les dades actuals no indiquen cap 
aclaparadora demanda de treballadors STEM –excepte per als 
sectors esmentats–, moltes previsions d’ocupació vaticinen 
un augment de la demanda de treballadors STEM durant la 
pròxima dècada. 

És cada vegada més evident que els mercats laborals i les ha-
bilitats que la gent necessita estan evolucionant d’una ma-
nera molt ràpida, i és probable que en les feines del futur es 
requereixin nivells més alts i una combinació diferent d’habi-
litats, competències i qualificacions (European Commission, 
2009). Precisament, en el moment que estem vivint, en què 
les estratègies per fer que la nostra economia sigui competi-
tiva esdevenen urgents, molts estudis posen de manifest que 
són precisament les professions STEM les ocupacions amb 
més previsió de creixement. Davant del 3% de creixement 
estimat per a totes les ocupacions el 2020 a Europa, el creixe-
ment previst per als professionals STEM és d’un 14% –i d’un 
7% per als professionals d’àmbits relacionats amb les STEM– 
(taula 1) (European Commission, 2012a).

 1. STEM per les sigles en anglès de ciència (Science), tecnologia (Technology), enginyeria (Engineering) i matemàtiques (Mathematics)
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2010 2020
Canvi 

2010-2020

Demanda 
creixement 

2020

Demanda 
substitució 

2020

Demanda 
total 
2020

Professionals 
de ciències 
físiques, 
matemàtiques i 
enginyeries 

8.290 9.470 14% 1.183 2.364 3.546

Professionals 
associats 
a ciències 
físiques, 
matemàtiques i 
enginyeries

8.333 8.877 7% 543 2.253 2.797

Totes les 
professions 

223.219 230.219 3% 7.627 4.617 12.244

Taula 1. Demanda d’ocupació actual i anticipada en ocupacions clau relacionades amb STEM, EU-27, 2010-2020, (000s). Font: Cedefop (2012)

Aquest augment només serà possible si es fan realitat 
programes reeixits d’innovació i progrés cientificotecnològic, 
cosa que indubtablement està íntimament lligada a 
l’existència d’un fort quadre de personal STEM d’alta qualitat 
(Cedefop, 2012; European Commission, 2011a; Wilson & 
Zukersteinova, 2011). Per tant, si es vol arribar als futurs 
escenaris desitjats, caldrà equipar ara els futurs ciutadans 
amb les habilitats necessàries per a les noves professions 
(Vassiliou, 2012) i atraure els estudiants amb més talent 
als àmbits STEM (European Commission, 2014; Wilson & 
Zukersteinova, 2011). I encara n’hi ha més. El món laboral 
dels nostres dies requereix competències cientificotècniques 
en molts llocs de treball tradicionalment no considerats STEM. 
El món del lleure, la música, els mitjans de comunicació i els 
productes i serveis culturals, que representen una part molt 
important de la producció nacional actualment, depenen 
sovint d’una base sòlida de competències STEM.

Desafortunadament, la realitat és que segons els últims 
resultats de l’informe PISA, el 24% dels alumnes de 
15 anys estan en els nivells més baixos de rendiment en 
matemàtiques, mentre que per a ciències el percentatge 
és del 16% (MECD, 2013). Aquests percentatges i la 
lentitud de la millora al llarg dels últims anys qüestionen 
la consecució de l’índex de referència 2020 de menys del 
15% dels alumnes de baix rendiment en matemàtiques i 
ciències (European Commission, 2011b). En contraposició, 
la proporció de l’alumnat que està en els nivells més alts 
de rendiment és només d’un 8% en matemàtiques i un 
5% en ciències. Resultats molt similars semblen donar-se 
a primària, segons l’última Avaluació general de diagnòstic 
2009. Educació Primària. Quart curs (2010). 
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d’estudiants en aquests nivells (*ISCED 5-6: diplomatures, llicenciatures i doctorats). Font: Eurostat (2013a) (codi on-line: educ_itertp; TP02_1)

Més enllà del preocupant nivell en competències STEM del jo-
vent de casa nostra, i pel que fa al que s’ha comentat sobre 
els futurs professionals STEM del país, les dades estadístiques 
disponibles evidencien que, els últims anys, el pes relatiu dels 
estudiants que opten per seguir una carrera STEM ha disminuït 
(gràfic 1). Mentre que la tendència per al global de l’Europa 
dels 27 sembla assenyalar una petita millora, el 2012 el percen-
tatge d’estudiants en carreres STEM al país havia baixat gairebé 
5 punts des del 2003. Malgrat que està en la mitjana europea, 
aquest percentatge és lluny del d’altres països com Alemanya 
(32,9%).

Davant d’aquest panorama, no és estrany que tots els agents 
implicats en l’educació i divulgació científiques mostrin preocu-
pació i facin el possible per revertir la situació. Els objectius són 
clars: ajudar els més joves a assolir els nivells esperats de com-
petències STEM i d’encoratjar-los perquè continuïn els estudis 
en els àmbits cientificotècnics i tinguin en compte les carreres 
científiques com un possible futur professional. 

Donar resposta als dos problemes és un procés complex. Per 
això, i malgrat que –com veurem més endavant– totes dues 
problemàtiques poden estar íntimament lligades, ens centra-
rem en la segona: com es poden promocionar les vocacions 
científiques i tècniques entre el jovent. 

Promoció de vocacions científiques i tècniques:  
quins aspectes cal tenir en compte?    

Augmentar el nombre de joves que decideixen orientar la car-
rera professional cap a la ciència i la tecnologia, passa per te-
nir present quines motivacions i circumstàncies poden fer que 
sigui així. Sens dubte, garantir que els més joves s’interessin 
per l’educació cientificotècnica i per la ciència i la tecnologia 

en general és important per a aquesta tasca. No obstant això, 
els resultats de recerca en psicologia, sociologia i didàctica de 
les ciències i la tecnologia confirmen que el procés de tria d’un 
possible futur acadèmic relacionat amb STEM està molt influ-
enciat per altres factors com la percepció d’un mateix i el seu 
entorn familiar, educatiu i social.

Interès per l’educació cientificotecnològica   

Una condició necessària, però no suficient (L. Archer, 2013; 
Dewitt et al. 2013; The Royal Society, 2004), perquè una per-
sona opti per una carrera STEM és que se senti atreta per les 
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disciplines escolars relacionades (com les ciències, les matemà-
tiques i la tecnologia). Aquest factor està, sens dubte, estre-
tament relacionat amb la competència en STEM: un profund 
coneixement de temes específics STEM és essencial perquè els 
joves gaudeixin amb l’estudi d’aquestes disciplines. De fet, ex-
periències negatives a l’escola en disciplines cientificotècniques 
semblen dissuadir els estudiants d’optar per continuar amb es-
tudis STEM, i actuen com una barrera per a les seves aspiracions 
professionals en aquests àmbits. Aschbacher, Li i Roth (2010) 
van trobar a través d’entrevistes i enquestes longitudinals que 
els estudiants sovint perceben la ciència a l’escola com a dura 
i desencoratjadora, mentre que Cleaves (2005) va confirmar 
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estudis previs que relacionaven actituds negatives cap a la ci-
ència dels estudiants de secundària amb un desencant amb 
el currículum de ciències de l’escola. Per tant, un currículum 
o una forma d’ensenyar poc atractives poden fer disminuir 
l’interès dels joves per les assignatures STEM, de la mateixa 
manera que els mètodes d’ensenyament que presenten com 
a particularment difícils les disciplines STEM poden frustrar els 
estudiants en la voluntat de reeixir a classe i allunyar-los de les 
carreres de STEM (Becker, 2010).

No obstant això, la realitat a casa nostra és que un 41,9% de la 
població percep la seva educació científica com a baixa o molt 
baixa (FECYT, 2013). Estudis com el projecte ROSE (Sjøberg 
& Schreiner, 2010), que avalua les visions i actituds cap a la 
ciència a l’escola, la comunitat científica i les expectatives de 
futur dels estudiants de 15 anys, confirmen que l’educació en 
ciències a l’escola encara ha de millorar molt si es vol canviar 
aquesta percepció. Els resultats d’aquest projecte a l’Estat es-
panyol2 indiquen que menys d’un 50% dels joves enquestats 
afirma sentir-se més atret per les assignatures de ciències que 
per la resta d’assignatures o reclama disposar de més hores de 
classe de ciències. En la mateixa línia, menys d’un 40% pensa 
que les ciències de l’escola els hagin obert els ulls per a noves 
i excitants feines.                 

Aquesta situació, tot i que comuna a tot el sistema educatiu, 
és més problemàtica, si és possible, en les etapes primerenques 
de l’escolarització, atès que les actituds cap a la ciència escolar 
dels joves es desenvolupen abans dels 14 anys. Segons Murphy 
(2005), gran part del professorat coincideix a afirmar que a 
l’alumnat de primària li agrada aprendre ciències. No obstant 
això, molts estudis han mostrat que cap als 10 anys l’interès per 
la ciència comença a decaure, i es fa molt més evident quan 
l’alumnat passa a secundària. No obstant això, els resultats 

d’alguns estudis recents semblen indicar que aquest descens 
es podria evitar (Dewitt et al., 2013). Cap als 14 anys, l’actitud 
de l’alumnat per l’estudi d’assignatures STEM, sigui positiva o 
negativa, ja està formada (Archer et al., 2010).

Diversos autors de l’àmbit de la didàctica, conscients dels 
problemes associats a un ensenyament tradicional de les 
ciències i la seva influència en la disminució de l’interès i la 
qualitat de l’aprenentatge, han defensat certes idees per 
trencar aquesta situació. Sabem que l’interès dels estudiants 
per l’educació científica està clarament relacionat amb el 
contingut del currículum i, en especial, amb la manera en 
què s’ensenya a l’escola. Sabem que si els estudiants no 
tenen l’oportunitat d’anar al fons d’un tema o més de STEM, 
si no s’enfronten als desafiaments intel·lectuals, assolibles 
i gratificants, és improbable que mostrin cap interès per 
la ciència (COSCE, 2011). Hi ha consens entre les veus 
expertes sobre el fet que l’ensenyament de les ciències ha 
de ser més autèntic respecte de la pràctica científica a l’aula, 
incloent-hi recerques guiades i obertes, però sense oblidar 
la importància de l’aprenentatge conceptual per apropiar-
se de les explicacions centrals de la ciència, a partir de 
l’ús del llenguatge i l’argumentació científica (Osborne & 
Dillon, 2008). No es tracta d’abandonar un ensenyament 
essencialment factual i reproductiu per un altre de merament 
manipulador, sinó de conjuntar l’exploració dels fenòmens i la 
indagació amb la conceptualització de les grans idees (no els 
detalls o el vocabulari) de la ciència.            

Amb tot, i malgrat la rellevància que l’interès per l’educació 
cientificotècnica pot tenir en la tria futura dels estudiants 
(tant en els estudis com en la professió) les últimes recerques 
en l’àmbit confirmen que no és l’únic factor que cal tenir en 
compte (Dewitt et al., 2013). Com veurem a continuació, els 

factors que poden incidir en les aspiracions professionals dels 
més joves són molts i molt diversos.           

Interès per la ciència i la tecnologia

La decisió d’optar per una carrera STEM es veu afectada sens 
dubte per la percepció social sobre la ciència i la tecnologia. 
En aquest sentit, l’última Enquesta de percepció social de la 
ciència de la FECYT (FECYT, 2013) mostra que la major part 
de ciutadans espanyols associen ciència i tecnologia amb una 
millora de la qualitat de vida (88%) i amb el desenvolupa-
ment econòmic (87%). La mateixa enquesta mostra que l’in-
terès per la ciència i la tecnologia ha crescut un 19% des del 
2010 i en el cas dels joves d’entre 15 i 24 anys, un 40%. Mal-
grat que podríem considerar que aquests resultats són posi-
tius, trobem certes recerques que ens alerten de dos aspectes 
que cal tenir en compte a l’hora de parlar de la relació entre 
l’interès per la ciència i la tecnologia i el foment de les voca-
cions STEM. D’una banda, i segons alguns autors, als països 
occidentals no hi ha consciència general de la rellevància de 
les empreses relacionades amb els àmbits cientificotècnics ni 
tampoc de la seva responsabilitat social, ni una bona imatge 
de l’impacte ambiental de les indústries (Becker, 2010). Si bé 
fins ara ens hem referit a l’interès per les disciplines científi-
ques al llarg de l’ensenyament, aquest interès no té per què 
coincidir, i de fet no sempre coincideix, amb l’interès per la 
ciència i per la tecnologia. Algunes recerques indiquen que 
només hi ha una correlació moderada entre les actituds cap a 
la ciència i els assoliment acadèmics dels estudiants (Osborne 
et al., 2003). 

En la mateixa línia, molts estudis destaquen una divergència 
entre l’interès per la ciència i les visions positives cap als pro-
fessionals dels àmbits cientificotècnics, i l’interès per voler ser 

2. L’anàlisi del qual es va fer només per a les Illes Balears (Alonso & Mas, 2009)
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científic (Aschbacher et al., 2010; Bennett & Hogarth, 2009; 
Dewitt et al., 2013). Per tant, trobem que, una vegada més, 
no n’hi ha prou amb fomentar l’interès per la ciència i la tec-
nologia, incloent-hi la ciència i la tecnologia escolars, per esti-
mular els joves a continuar la carrera acadèmica i professional 
en l’àmbit STEM.

Claus per fomentar les  
vocacions cientificotècniques       

Com hem vist, el procés de tria d’un possible futur acadèmic 
i professional relacionat amb STEM és molt més complex del 
que podria semblar. Resultats de recerca en psicologia, so-
ciologia i didàctica de les ciències i la tecnologia confirmen 
que aquest procés està molt influït per altres factors com 
la percepció d’un mateix i el seu entorn familiar, educatiu 
i social. Sens dubte, que els joves optin o no per un futur 
professional en l’àmbit STEM tindrà molt a veure amb la 
seva capacitat per imaginar el seu futur professional en un 
context cientificotecnològic i amb el desajustament que hi 
pugui haver entre la imatge que tenen dels professionals 
STEM i la seva pròpia identitat (Dewitt et al., 2013).

Segons Holland (1985), els individus opten per una carrera 
professional que consideren que encaixa amb la seva per-
sonalitat. Per tant, i seguint aquesta teoria, la satisfacció 
amb el lloc de treball triat depèn de com els interessos, les 
habilitats, les competències i els valors de l’individu encai-
xin amb les activitats, les tasques i les responsabilitats que 
s’han de desenvolupar en el lloc de treball. Per tant, a l’ho-
ra d’abordar el foment de les vocacions cientificotècniques 
caldrà acompanyar els joves en l’autoconeixement, i també 
facilitar-los la informació necessària sobre les possibles pro-
fessions STEM.

Pel que fa a aquestes consideracions, la feina de Donald 
Super (1910-1924) ens dóna idea de fins a quin punt 
es pot incidir en aquests aspectes. Segons Super, la tria 
d’una carrera professional és un procés dinàmic, que es 
desenvolupa al llarg de la infància. Des del naixement fins 
als 14 anys, aproximadament, es va formant l’autocon-
cepte dels individus (què es pensa d’un mateix) i es de-
senvolupen les capacitats, les actituds, els interessos i les 
necessitats alhora que es va formant una percepció ge-
neral del món del treball. En aquest sentit, Zunker (1994) 
apunta que aquest procés es pot enriquir mitjançant l’ob-
servació dels professionals mentre desenvolupen la seva 
feina, permetent que s’hi identifiquin. Més recentment, 
Savickas (2009) va revisar aquestes teories, i va defensar 
que l’important és centrar-se en allò que l’individu pot 
arribar a fer quan duu a terme tasques concretes, i no el 
que l’individu és abans de poder enfrontar-se a aquestes 
tasques. És a dir, segons aquest autor, l’autoconcepte es 
desenvolupa com a combinació de les aptituds pròpies, 
l’oportunitat d’observar professionals fent unes tasques 
concretes i la capacitat d’autoavaluar-se mentre es duen 
a terme aquestes tasques.   

Desafortunadament, els joves tenen una visió molt limitada 
de les professions cientificotècniques i de les tasques que hi 
desenvolupen els professionals, cosa que limita l’oportunitat 
d’imaginar-se a si mateixos com a professionals en el futur 
(Dewitt et al., 2013). Malgrat que molts estudis, com els 
que ha dut a terme l’OCDE (2002), afirmen que els joves es 
beneficien de rebre assessorament i orientació d’alta qua-
litat, apropiats per construir les seves aspiracions, algunes 
recerques evidencien que l’orientació professional es fa en 
molt poca mesura i massa tard (Archer, 2013). 

Por tant, cal promocionar una imatge més àmplia de la 
ciència, i reflectir la multiplicitat de vies que es poden obrir a 
partir de l’estudi de les disciplines STEM (Dewitt et al., 2013; 
Osborne & Dillon, 2008). L’augment de la consciència de 
l’àmplia varietat de carreres de, i des de, la ciència pot facilitar 
a més persones, de molts entorns diferents, trobar el seu lloc 
veient les professions STEM com alguna cosa que sí que és 
per a elles.

Estretament lligat a això, cal destacar l’aportació de Bandura 
(2001) respecte del concepte d’autoeficàcia. Per a l’autor, 
és més probable que es produeixi aprenentatge en observar 
algú dur a terme una activitat si hi ha una identificació estreta 
entre l’observador i el “model”, i si l’observador té, a més, un 
alt nivell d’autoeficàcia. L’autoeficàcia percebuda s’entén com 
les creences de les persones sobre les seves pròpies capacitats 
per produir nivells esperats de rendiment. Aquestes creences 
determinen com les persones se senten, pensen, es motiven i 
es comporten, per la qual cosa exerceixen una gran influència 
sobre els esdeveniments que afecten les seves vides. En aquest 
sentit, com més alt sigui el nivell d’autoeficàcia percebuda 
per part dels més joves, més àmplia serà la gamma d’opcions 
de futur professional que consideraran seriosament, més 
gran serà el seu interès en aquestes opcions i millor la seva 
preparació formativa per a les activitats ocupacionals que 
triïn. Per això, la recerca sobre l’autoeficàcia suggereix que els 
docents han de prestar tanta atenció a l’autoeficàcia dels seus 
estudiants com ho fan a la seva capacitat real (Beier, 2008).

Més enllà dels factors intrínsecs de cada individu, els resul-
tats de diverses recerques indiquen altres factors amb una 
alta influència en les actituds dels més joves cap als estudis i 
les professions cientificotècniques. D’una banda, cal conside-
rar el fet que les aspiracions professionals dels nens i nenes 
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semblen estar formades per les percepcions que tenen els pa-
res del potencial dels fills i per la valoració del professorat del 
seu alumnat (Bandura et al. 2001). Molts estudis confirmen 
que el suport que perceben els joves per part dels pares està 
estretament vinculat amb les aspiracions cap a carreres cien-
tificotècniques (Dewitt et al., 2013). D’altra banda, també la 
influència dels iguals i de les amistats és un factor significant 
a l’hora d’explicar l’opció dels joves de seguir estudis cien-
tificotècnics (Osborne et al., 2003). En unes edats en què, 
com hem dit abans, s’està construint l’autoconcepte d’una 
persona, les expectatives dels iguals tenen un paper molt 
important.

Finalment, hi ha factors “estructurals” que també poden in-
cidir en les aspiracions de l’alumnat. No tant perquè influeixin 
directament en els seus interessos, sinó perquè poden ser clau 
per aconseguir aquestes aspiracions, i estan associats amb fac-
tors com ara la privació dels recursos o la dificultat d’accedir-hi 
(Dewitt et al., 2013). Les expectatives associades a gènere, 
classe social i ètnia (i l’efecte de discriminacions com el sexis-
me, l’homofòbia, el classisme, el racisme i la discriminació raci-
al) tenen un efecte llarg i penetrant sobre les oportunitats dels 
individus, i influeixen en les seves històries de carrera i decisió 
(Fouad, 2007). A dia d’avui encara no es tenen gaires dades al 
respecte, per la qual cosa es requereix un estudi més profund 
dels efectes d’aquests factors en les opcions professionals dels 
joves.                

Conclusions i implicacions  

A casa nostra són moltes les iniciatives proposades des de 
diverses entitats i organitzacions (centres de recerca, empre-
ses privades, fundacions privades, etc.) dirigides a fomentar 
les vocacions cientificotècniques. En aquest sentit, estudis re-
cents confirmen que el fet de participar en activitats extracur-
riculars relacionades amb la ciència i la tecnologia pot tenir 
un impacte positiu en els assoliments i la confiança dels més 
joves en les disciplines cientificotècniques. No obstant això, 
moltes de les propostes que es duen a terme actualment es-
tan basades en la idea d’oferir una educació cientificotècnica 
més entretinguda. Hem vist que aquest factor no és l’únic 
factor rellevant que cal tenir en compte, per la qual cosa plan-
tejar activitats d’aquesta mena pot ser que no es tradueixi en 
un augment substancia del nombre d’estudiants atrets per les 
professions cientificotècniques (Dewitt et al., 2013). 

Tenir en compte altres factors com el grau d’informació sobre 
les professions STEM aportada per les activitats, el tracte que 
es dóna a temes que poden tenir influència en la percepció 
social de la ciència i la tecnologia o l’oportunitat que es dóna 
als estudiants per superar reptes i millorar, així, la percepció 
que tenen de la seva autoeficàcia, és un requisit indispensa-
ble per enriquir les iniciatives en curs actualment. No obstant 
això, i com queda reflectit en la literatura especialitzada, no 
és una empresa fàcil i continua sent un àmbit sota estudi. Es 
requereix un esforç continu i d’informació suficient per poder 
prendre les decisions oportunes. 

Com a complement als molts estudis teòrics orientats a ex-
plorar el foment de les vocacions cientificotècniques dels més 
joves –i comentats en aquest informe– la Fundació Bancària 
”la Caixa”, FECYT i everis, en col·laboració amb la Universi-
tat Pompeu Fabra i el CRECIM3 de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, es van proposar oferir una eina que permetés 
als responsables d’aquesta mena d’activitats conèixer millor el 
seu públic objectiu i valorar de manera més precisa els objec-
tius concrets que les seves iniciatives haurien d’assolir. Sense 
pretendre ser una “fórmula màgica”, aquesta eina permet 
explorar de manera orientada quins dels factors íntimament 
lligats a les aspiracions cientificotècniques dels més joves 
s’han de potenciar en les activitats si es pretén incidir signifi-
cativament en aquestes aspiracions. 

Barcelona, desembre de 2014

3. Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica 
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Avaluació de l’impacte de les accions de divulgació en 
termes de promoció de vocacions cientificotècniques
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rESum EXECutiu   

Un dels objectius que es persegueixen en els projectes de 
divulgació científica per a joves, i en particular de l’activitat 
que duen a terme la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECYT), l’Obra Social ”la Caixa” i everis en 
el marc de la seva RSC, és fomentar vocacions en l’àmbit 
científic, tecnològic i matemàtic (STEM per les sigles en 
anglès: Science, Technology, Engineering and Mathema-
tics). El nombre d’alumnes que opten per aquests itine-
raris 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 de recerca i 
innovació responsable.

Amb l’objectiu de millorar l’èxit de les accions de divulga-
ció científica que s’han dut a terme i millorar-ne l’impac-
te, la FECYT, l’Obra Social ”la Caixa” i everis han liderat 
un projecte per definir i implementar un sistema d’ava-
luació d’impacte que ha permès objectivar el grau en 
què s’aconsegueix incrementar l’interès per estudiar 
STEM dels alumnes participants en aquestes activitats i 
identificar els factors clau d’influència en la decisió 
vocacional dels joves.    

El projecte s’ha desenvolupat durant dos cursos escolars, 
hi han participat més de 2.500 estudiants d’ESO i ha tingut 
l’assessorament d’un panel d’experts que han validat l’es-
tudi, format per Albert Satorra, doctor en estadística per 
la UB, Roser Pintó, doctora en física per la UAB i directora 
del CRECIM, i Digna Couso, doctora en didàctica de les 
ciències experimentals de la UAB.

L’anàlisi de resultats sobre els alumnes participants en el 
programa d’activitats divulgatives aplicat en el projecte ha 
permès obtenir les conclusions següents:

•	 S’ha	avaluat	quantitativament	l’impacte	que	té	la	realitza-
ció de només dues activitats de divulgació, un taller d’ex-
perimentació i una conferència-diàleg amb un científic, 
sobre alumnes d’ESO, just abans que prenguin la decisió 
de seguir un futur formatiu STEM o no STEM.

 
•	 Hi ha un increment de l’interès per estudiar STEM 

dels alumnes participants, que se situen en un 
5,63%. Considerant els alumnes participants en les ac-
cions de la FECYT a Madrid y de CosmoCaixa Barcelona 
durant el curs 2013-14, això podria suposar un increment 
de 4.834 alumnes en itineraris STEM en termes absoluts. 
Com a context, cal indicar que el nombre d’alumnes en 
batxillerats STEM de Madrid i Catalunya se situa al vol-
tant dels 85.041, de manera que els alumnes impactats 
en un any per les activitats de la FECYT i de CosmoCaixa 
equivalen al 5,7% dels alumnes de batxillerat STEM en 
aquest àmbit territorial, havent fet només 2 activitats de 
divulgació.                  

•	 S’observa una reducció de la bretxa educativa entre 
nivells socioeconòmics: s’incrementa l’interès per estu-
diar STEM en els alumnes procedents d’entorns socioeco-
nòmics més desafavorits en un 9,51%, acostant-se a la 
propensió mitjana en els alumnes d’entorns socioeconò-
mics de nivell alt, que inicialment partien d’una posició de 
més inclinació cap a aquests estudis.           

•	 Hi ha un impacte més gran en nois que no pas en 
noies, malgrat que elles representen un grup amb menys 

propensió inicial a estudiar STEM. S’observa que la influ-
ència en els nois es concentra en el grup d’alumnes amb 
menys seguretat en la tria, menys interès per STEM i, en 
general, menys convicció de les seves capacitats per estu-
diar en aquest àmbit.

No obstant això, l’impacte en les noies s’observa principal-
ment en el cas oposat: són noies amb interès per estudiar 
STEM, seguretat en la decisió i amb alta autoeficàcia. S’acon-
segueix, per tant, reforçar la decisió de les noies que ja tenien 
intenció d’estudiar STEM.

•	 S’aprecia un impacte molt positiu en els alumnes 
amb menys rendiment acadèmic, menys inclinats a 
triar itineraris STEM, incrementant la propensió cap a 
aquests estudis en un 12,78%, i també en els alumnes 
indecisos i amb una predisposició moderada a l’esforç.          

•	 Influència clau de la imatge assignada per pares i 
professors als alumnes en relació amb la capacitat que 
tenen per estudiar STEM. En els alumnes que pensen 
que els seus pares o professors no els veuen capacitats 
per estudiar STEM (tot i que això no necessàriament si-
gui cert), l’impacte és menor que ens alumnes als quals 
els pares o els professors aconsegueixen transmetre’ls 
que sí que creuen en la seva capacitat i potencial per 
estudiar aquestes matèries. 

•	 Factors clau d’impacte identificats: per aconseguir 
un impacte positiu en l’interès per estudiar STEM dels 
joves, cal millorar l’autoeficàcia dels mateixos alumnes 
pel que fa a les matèries STEM (si es veuen capaços o 
no de cursar aquests estudis), i també d’aconseguir més 
gust i interès per aquestes matèries. També resulta 



índex principalinici

Com podem estimular una ment científica?

14

un factor d’alt impacte aconseguir que visualitzin les 
professions STEM com una opció de futur satisfac-
tòria per a ells.   

•	 La influència dels amics facilita l’impacte de les ac-
cions divulgatives i s’incrementa fins en un 8,68% l’in-
terès per estudiar STEM en els alumnes que admeten el 
pes que tenen els amics en la tria vocacional.                

•	 La millora en l’orientació vocacional facilita l’inte-
rès per estudiar STEM. Si els alumnes no se senten ben 
informats i orientats respecte dels estudis i les professi-
ons STEM, resulta molt difícil aconseguir que s’hi inte-
ressin. Només els alumnes que consideren que han rebut 
una bona orientació en aquest àmbit opten per itineraris 
STEM. Per aquest motiu, s’ha observat un increment del 
8,33% en l’interès dels alumnes que declaraven estar 
més mal informats, després de participar en les activitats 
de divulgació del programa (que incloïa elements d’ori-
entació professional).     

•	 Transmetre	 adequadament	 els models de forma de 
vida STEM als joves, i aconseguir que vegin la utilitat 
social de la ciència són factors que impacten positiva-
ment en l’interès per estudiar STEM. En el cas del pro-
grama d’activitats aplicat en l’estudi, l’increment de la 
propensió a estudiar STEM ha estat d’un 7,56% en els 
alumnes amb una percepció inicial de la forma de vida 
STEM i un 10,07% en els alumnes que partien amb una 
percepció d’utilitat social de la ciència moderada.  

Les conclusions de l’estudi s’aplicaran per millorar les activi-
tats de divulgació de la FECYT i l’Obra Social ”la Caixa” a 
fi d’incrementar les vocacions científiques a casa nostra 

i l’interès per la ciència dels estudiants. Així mateix, els 
resultats i el mètode d’avaluació fruit de l’estudi es posaran 
a disposició d’altres entitats que també tenen com a objectiu 
incrementar vocacions científiques. 

motivACió dE l’EStudi d’impACtE

Actualment hi ha una tendència creixent en el desinterès dels 
joves pels estudis de ciència, tecnologia i matemàtiques (STEM 
per les sigles en anglès: Science, Technology, Engineering and 
Mathematics), situació que es dóna de manera generalitzada 
en els països més desenvolupats d’Europa i als EUA.

Aquesta situació resulta preocupant per a la societat en con-
junt, des de l’Administració pública, que ha incorporat el 
tema com a prioritat en l’agenda política, fins a la indústria, 
que estima que la falta de professionals en l’àmbit científic i 
tecnològic deixarà vacants més d’un milió de llocs de treball a 
Europa el 2015, cosa que afectarà directament la competitivi-
tat, el creixement i el desenvolupament de sectors emergents 
de futur. En l’entorn de la recerca, la innovació i la divulga-
ció científica i tecnològica, aquesta preocupació va més enllà, 
atès que en una societat cada vegada més tecnificada, on els 
avenços científics se succeeixen a un ritme cada vegada més 
gran i plantegen reptes socials de gran envergadura, la parti-
cipació i la implicació dels ciutadans és clau, i cal avançar cap 
al concepte de recerca i innovació responsable. No serà 
possible sense una adequada educació científica i tecnològica 
dels ciutadans.

Fruit d’una voluntat compartida per millorar aquesta situa-
ció, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, 
l’Obra Social ”la Caixa” i everis, en el marc de la seva RSC, 
han impulsat un projecte amb l’objectiu de dur a terme una 

anàlisi en profunditat dels factors d’influència en la tria voca-
cional dels alumnes d’ESO pel que fa a les matèries i profes-
sions STEM i, en particular, per desenvolupar un sistema que 
permeti avaluar l’impacte que les accions i les iniciatives de 
divulgació tenen a l’hora de fomentar les vocacions STEM i 
millorar-ne l’eficàcia.          
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oBjECtiuS

De manera general, es pretén entendre el procés de deci-
sió dels estudiants de secundària respecte dels estudis 
i les professions futures, en funció del conjunt de fac-
tors influents (socials, acadèmics, familiars, etc.) als quals se 
sotmeten, a fi d’ajudar a focalitzar les accions encaminades 
a fomentar vocacions cientificotecnològiques i poder avaluar 
l’impacte d’aquesta decisió.

L’estudi pretén específicament:     

•	 Identificar els diversos factors d’influència que inci-
deixen en un estudiant al llarg del procés de construcció 
de la vocació/tria futura, tenint en compte les relacions 
que hi ha entre ells. 

•	 Prestar especial atenció a les accions de divulgació 
cientificotecnològiques, com a factor influent, per mi-
rar d’avaluar si han tingut algun impacte en l’interès 
dels alumnes per estudiar les disciplines STEM.

•	 Definir un model que permeti mesurar la propensió 
a estudiar STEM dels joves i avaluar l’impacte que so-
bre aquesta propensió té una determinada acció o inicia-
tiva de divulgació cientificotecnològica. 

Els resultats que el projecte en la seva globalitat ha permès 
obtenir són: 

•	 Obtenció	d’un	model predictiu sobre l’interès per es-
tudiar STEM dels joves, que ens permet obtenir la pro-
pensió a estudiar STEM de cada estudiant i saber quins 
factors tenen més influència en la construcció d’aques-
ta propensió (i per tant saber on hem de focalitzar les 
nostres accions).  

•	 Implementació	del	model	predictiu	en	un	kit d’avalua-
ció d’impacte que permeti mesurar i millorar la conse-
cució dels objectius d’una iniciativa/activitat encaminada 
a fomentar vocacions STEM i que ofereixi recomanacions 
pràctiques per incrementar l’eficàcia.  

•	 Aplicació del model sobre una mostra àmplia i repre-
sentativa d’alumnes i anàlisi dels resultats, obtenint un 
estudi detallat de l’impacte en l’interès per estudiar 
STEM dels alumnes participants en les accions divulga-
tives aplicades en el projecte.
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mEtodologiA

El projecte s’ha desenvolupat en dues fases, amb un enfocament d’aproximació iterativa a la solució. En la primera fase, es 
va treballar amb una mostra de 450 alumnes de 6 centres educatius, definint un primer model d’avaluació d’impacte. A la 
segona fase de l’estudi, s’ha perfeccionat la metodologia d’avaluació desenvolupada en la fase anterior, aplicant-hi les mesu-
res següents:                  

La mostra d’alumnes en la segona fase del projecte ha estat de 1.565 en total, seleccionats de manera completament aleatò-
ria, respectant dos criteris de representativitat: el nivell socioeconòmic i la titularitat del centre.   

Procés iteratiu. S’han llançat un 
total de 3 QÜESTIONARIS on-
line als alumnes de 3r i 4t d’ESO 
amb la finalitat d’ajustar la 
formulació de les preguntes i 
mesurar les variables. 

S’ha ajustat un model predictiu a través 
d’una regressió logística per a 
cada una de les variables dependents 
disponibles. El model discrimina les 
variables que prediuen millor la variació 
de la variable dependent. 

A fi de mesurar l’impacte de les accions de 
divulgació incloses en aquest projecte, s’ha 
fet un estudi de la propensió dels alumnes a 
triar uns estudis STEM. Per fer-ho, s’aprofitarà 
la informació obtinguda a través de les 
enquestes per comparar la propensió entre 
diversos grups d’estudiants. 

Per a la construcció de variables 
ha calgut recodificar variables, 
definir índexs i sintetitzar-ne algunes 
a partir de diverses mostres de 
dades. 

La mostra d’alumnes ha estat de 1.565 
estudiants pertanyents a 36 centres 
escolars, que han completat els tres 
qüestionaris, i la selecció dels quals ha estat 
aleatòria, tot i que s’ha assegurat disposar 
d’una mostra representativa. Els estudiants 
s’han dividit en dos grups: participants en 
accions de divulgació i control. 

Selecció de 
mostra

Definició de 
variables

Recollida de 
dades mitjançant 

qüestionari

Construcció 
de variables

Ajustament 
del model 
predictiu

Mesurament 
de l’impacte

METODOLOGIA 
D’AVALUACIÓ

Per determinar les variables amb 
potencial d’impacte en el procés de 
decisió dels alumnes s’han consultat 
més de 70 fonts bibliogràfiques 
de recerca en pedagogia, psicologia i 
sociologia.



índex principalinici

Com podem estimular una ment científica?

17

Per validar correctament el model i poder obtenir conclusions 
vàlides sobre l’impacte de les accions de divulgació aplicades 
en el projecte, es van establir dos grups entre el total 
d’alumnes de la mostra. 

D’una banda, un grup d’alumnes va participar en diverses 
activitats divulgatives (grup experimental o grup 
participant), mentre que la resta d’alumnes no va participar 
en cap d’aquestes accions (grup de control).

Addicionalment, per no influir de cap manera en la percepció 
dels alumnes dels dos grups, es va aplicar la tècnica d’estudi 
cec, de manera que cap dels alumnes de la mostra coneixia 
l’experiment ni la relació entre les activitats i els qüestionaris 
que van respondre durant el projecte.                    

1.565 estudiants

36 centres educatius de 
Barcelona i Madrid

de...
Seleccionats 

aleatòriament 
respectant dos 

criteris:

Nivell 
socioeconòmic

Titularitat del 
centre

La mostra final es distribueix de la manera següent, segons els criteris de segmentació principals:

Grup Nre. d’alumnes

Tractament 849

Control 716

Grup Nre. d’alumnes

Madrid 764

Barcelona 801

Nivell socioeconòmic Nre. d’alumnes

Alt 195

Mitjà 939

Baix 431

Titularitat Nre. d’alumnes

Públic 536

Concertat 955

Privat 74

Aplicació del primer 
qüestionari d’avaluació, 

previ a les activitats

Aplicació del segon 
qüestionari d’avaluació

Aplicació del tercer qüestionari 
d’avaluació, un cop finalitzades 

les activitats

+ 700 
estudiants

Taller a
CosmoCaixa

Xerrada amb 
un científic

Q3Q2Q3

Q3 Q2 Q3
Interès per 

estudiar 
STEMPer al grup de control es fan 

exactament els mateixos 
qüestionaris en el mateix 

moment

+ 700 
estudiants
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rESultAtS

Model predictiu 

Un dels objectius del projecte perseguia definir un model 
predictiu de la propensió a estudiar STEM dels alumnes 
de secundària, a partir del mesurament de l’impacte que 
té en aquesta propensió cada una de les variables o factors 
influents en el procés de decisió d’itinerari formatiu i profes-
sional dels estudiants.              

El model predictiu s’ha ajustat a partir de la tècnica de re-
gressió logística binària, considerant que hi ha una va-
riable dependent (Y) definida en dues categories [0-1] i n 
variables independents (X) que poden ser dicotòmiques o 
contínues.

Considerem com a variable dependent (Y), per ser mesurada 
amb el model, l’interès per estudiar un itinerari STEM, 
entès com la predisposició a estudiar una opció STEM tot i 
que no necessàriament hagi d’ésser aquesta la tria.       

Triem aquesta variable perquè es vincula més directament 
amb l’objectiu de les accions divulgatives: incrementar 
les vocacions STEM. Tot i que això podria convidar a 
pensar en una variable més relacionada directament amb 
la tria vocacional (triaràs STEM quan t’hagis de decidir?), 
cal considerar que aconseguir canviar la tria amb una ac-
ció puntual o una sèrie d’accions en un període de temps 
acotat resulta un objectiu molt ambiciós, per la qual cosa 
cal disposar d’un mesurament més precís que ens pugui 
indicar si hem avançat en la consecució d’aquest objectiu, 
encara que no hàgim assolit el llindar de canvi de tria: l’in-
terès per estudiar STEM.

Aquesta variable permet determinar si hi ha hagut alguna 
mena d’impacte (positiu o negatiu) per part de l’acció divul-
gativa en el procés de tria vocacional.

Per determinar les variables independents, s’ha treballat sobre un 
conjunt de més de 30 factors d’influència potencial en la tria voca-
cional, definits a partir de la revisió de més de 70 fonts de recerca 
en els àmbits de la psicologia, la sociologia i la pedagogia, com 
també del coneixement del comitè assessor del projecte.           

Les variables previstes finalment s’han agrupat en 4 àmbits 
amb finalitats únicament descriptives, però convé especificar 
que en cap cas no es preveuen aquestes agrupacions ni en el 
model predictiu ni a efectes estadístics.                             

Els àmbits conceptuals definits són: alumne, entorn educa-
tiu, entorn proper i entorn social.

Tria 
vocacional

Factor 
impacte

Factor 
impacte

Factor 
impacte

Factor 
impacte

Factor 
impacte

Pr
op

en
sió

 a
 e

st
ud

ia
r S

TE
M

STEM

NO STEM



índex principalinici

Com podem estimular una ment científica?

19

Àmbit conceptual – Alumne
Autoeficàcia STEM

Característiques intrínseques de 
l’alumne
Expectatives d’eficàcia personal de l’alumne 
en assignatures STEM

Convicció vocacional
Grau de certesa que té l’alumne sobre els 
seus gustos i preferències vocacionals                

Expectatives d’assoliment STEM

Preferència utòpica de l’alumne sobre el 
que voldria i li agradaria ser en el futur (no 
implica necessàriament que l’individu actuï 
en conseqüència per aconseguir-ho)             

Interès en assignatures STEM
Grau d’interès general que expressa 
l’alumne per les assignatures STEM

Percepció satisfacció professional assolible 

Consideració de l’alumne sobre si 
les professions de l’àmbit STEM són 
interessants i/o estimulants per al seu futur 
professional 

Prioritat pel benestar immediat
Preferència de l’alumne per uns estudis curts 
i/o poc exigents    

Prioritats socials  

Preferència de l’alumne per valors 
d’autorealització i participació  
(postmaterialisme) respecte dels valors 
tradicionals d’ampliació de la seguretat 
econòmica i ciutadana (materialisme)

Preferències / interessos vocacionals o 
revelats 

Expressa el grau d’interès general que tenen 
els alumnes per les ciències, la tecnologia i 
les matemàtiques 

Àmbit conceptual – entorn educatiu  
Variables relatives a l’entorn educatiu 
de l’alumne (escola, professors, 
orientació)

Ajuda a casa 
Percepció que l’alumne té sobre si rep ajuda 
a casa amb les tasques escolars                   

Influència admesa (professors)  
Influència admesa per l’alumne en la tria 
vocacional per part del professorat         

Informació / coneixement de carreres 
Percepció de l’alumne sobre el grau de 
coneixement pel que fa als requisits d’accés 
a estudis superiors i sortides professionals          

Percepció classes STEM
Actitud percebuda per l’alumne per part 
dels professors STEM cap a la docència 
d’aquestes assignatures 

Percepció de la imatge assignada pel 
professorat   

Percepció de l’alumne sobre la imatge 
que el professorat té sobre les seves 
competències i capacitats en l’àmbit STEM 

Recomanació / orientació percebuda 
Percepció de l’alumne d’haver rebut 
recomanació o orientació per part del cos 
docent i serveis d’orientació del centre 

Referent centre 
Percepció de l’alumne sobre les activitats, 
sortides o esdeveniments fets pel centre 
respecte dels àmbits STEM

Referent professorat 
Quins docents han estat un referent 
per a l’alumne i si s’associen amb la tria 
vocacional   

Rendiment acadèmic STEM
Nota mitjana de l’alumne en assignatures de 
l’àmbit STEM
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Àmbit conceptual – 
Entorn proper 

Variables relatives a l’entorn familiar 
i cercle proper de l’alumne (familiars, 
amics)

Estatus econòmic, social i cultural familiar
Índex de l’estatus econòmic, social i cultural 
familiar de l’alumne 

Influència admesa (amics / iguals)
Influència admesa per l’alumne en la tria 
vocacional per part dels amics / iguals              

Influència admesa (pares)
Influència admesa per l’alumne en la tria 
vocacional per part dels pares 

Percepció imatge assignada pares
Percepció de l’alumne sobre la imatge que 
els pares tenen sobre les competències i 
capacitats en l’àmbit STEM 

Persona propera treballa / estudia STEM
Percepció de l’alumne de tenir algun familiar 
proper (pares, germans/es) treballant o 
estudiant en un àmbit STEM     

Àmbit conceptual – 
Entorn social

Percepcions i estereotips socials de 
l’alumne sobre la ciència     

Percepció de la utilitat social de les 
professions STEM 

Valoració de l’alumne sobre la utilitat que 
tenen per a la societat els professionals 
STEM en termes comparatius amb la resta 
de professionals   

Percepció esforç carrera STEM

Percepció de l’alumne sobre l’esforç que 
associa amb desenvolupar una carrera STEM 
en termes comparatius amb la resta de 
carreres    

Percepció forma de vida STEM

Percepció de l’alumne sobre la forma de 
vida d’un professional STEM en termes 
d’estabilitat/comoditat laboral i de 
residència en termes comparatius amb la 
resta de professions   

Percepció nivell socioeconòmic assolible  

Percepció de l’alumne sobre el nivell 
socioeconòmic que es pot assolir a través 
de carreres/professions STEM, en termes 
comparatius amb la resta de carreres/
professions           

Percepció prestigi professions STEM

Percepció de l’alumne sobre el prestigi 
que suposa desenvolupar una carrera/
ocupació vinculada amb les STEM en termes 
comparatius amb la resta de professions   

Percepció social de la ciència

Percepció de l’alumne sobre el món científic 
i tecnològic com a mitjà per millorar o 
empitjorar les condicions socials i ambientals 
(des d’un punt de vista general)
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En l’estudi s’ha considerat addicionalment una última varia-
ble, en la qual es té en consideració si els alumnes partici-
pen o no en accions de divulgació STEM. Aquesta variable 
s’ha determinat a partir de la participació o no dels alumnes 
en un programa de divulgació STEM definit específicament 
per al projecte, i que va conformar grups participants i de 
control de l’estudi.     

A partir del treball fet sobre aquest conjunt de variables mit-
jançant qüestionaris aplicats sobre el conjunt d’estudiants de 
la mostra (participants i control) i l’aplicació de models de 
regressió logística, s’ha determinat la composició del model 
predictiu de propensió a estudiar STEM, que inclou les varia-
bles següents:                   

Cal destacar que la participació en les accions de divul-
gació ha entrat en la selecció de variables del model per la 
seva capacitat predictiva de la propensió a estudiar STEM, la 
qual cosa és indicativa de la capacitat d’impacte que té en la 
variable dependent. 

La capacitat predictiva del model, d’acord amb el test de 
bondat de taules de classificació, s’ha situat en el 85,7%.

Kit d’avaluació d’impacte   

El projecte tenia per objecte ajudat a donar resposta a al-
gunes de les qüestions més importants que es plantegen en 
planificar, dissenyar i executar activitats de divulgació STEM: 
Està funcionant adequadament la meva activitat? Com és el 
grup de participants? Quins interessos té? Com els podem 
motivar? Quin impacte generem en els participants? En defi-
nitiva: com podem millorar? 

El model predictiu definit ens permet:    

1.  Conèixer els elements clau que determinen la tria d’es-
tudis STEM, per incloure’ls en el disseny de les activitats.

2.  Mesurar la propensió a estudiar STEM dels joves i ca-
racteritzar-los, de manera que puguem saber quin perfil 
tenen els nostres participants i poder adequar l’activitat a 
la seva mida.  

3.  Conèixer l’impacte que les nostres activitats de divul-
gació tenen, de manera que puguem establir mecanismes 
de millora.

El kit està format per un qüestionari les respostes del qual 
s’incorporen al motor estadístic de regressió logística, imple-
mentat sobre una solució ofimàtica de fulls de càlcul, i pro-
porciona la propensió a estudiar STEM d’un individu o 
grup d’individus, a més de la seva caracterització segons 
les variables d’impacte (tenen més o menys interès per es-
tudiar STEM, tenen més o menys autoeficàcia, hi ha més o 

menys noies interessades en STEM, senten que els pares i/o 
professors els veuen capaços d’estudiar STEM o no, etc.).

D’aquesta manera, la planificació i fins i tot el disseny 
d’activitats es pot fer de manera molt més personalitzada 
per al grup de participants, i així aconseguir incrementar 
l’eficàcia. 

Mitjançant el mesurament de la propensió a estudiar STEM 
ex-ante, i la comparativa amb el mesurament ex-post, s’acon-
segueix obtenir la variació entre les propensions a estudiar 
STEM abans i després de l’activitat divulgativa, i per tant una 
orientació de la mesura de l’impacte generat, si bé per a la 
generalització de resultats cal disposar d’una mostra de parti-
cipants suficient, representativa i amb control.

El kit incorpora també una guia de recomanacions per dis-
senyar i executar accions divulgatives i programes educatius 
pel que fa a les vocacions STEM desenvolupada a partir dels 
resultats obtinguts en el projecte.              

Anàlisi d’impactes de les accions divulgatives del 
programa

A partir de les dades recopilades en els tres qüestionaris 
dels 1.565 alumnes, ens hem plantejat analitzar l’im-
pacte que les accions divulgatives del programa ela-
borat per al projecte han tingut en l’interès per estudiar 
STEM dels alumnes, i en particular les diferències entre 
diversos col·lectius en funció de diverses variables de seg-
mentació, com ara el nivell socioeconòmic familiar o el 
gènere.  

      

Interès per estudiar STEM

Percepció 
satisfacció 

professional 
assolible

Expectatives 
d’assoliment 

STEM

Autoeficàcia 
STEM

Preferències/
interessos 
revelats

Percepció 
imatge 

assignada 
pares

Rendiment 
acadèmic 

STEM

Percepció 
imatge 
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professorat

Recomanació/
orientació 
rebuda

Participació 
en accions 

de divulgació 
STEM

Percepció 
forma de 

vida STEM

Alumne Entorn proper

Entorn educatiu Entorn social



índex principalinici

Com podem estimular una ment científica?

22

És important remarcar que l’avaluació d’impacte feta se 
circumscriu a les accions de divulgació específiques del 
programa aplicat, i no permet generalitzar per a una altra 
mena d’accions similars. 

Per fer-ho, aplicarem el model predictiu que hem defi-
nit, que ens donarà la propensió a estudiar STEM dels 
alumnes de cada col·lectiu analitzat.              

Una vegada disposem de la propensió a estudiar STEM en 
el moment de finalitzar el programa d’activitats divulgati-
ves per a tots els alumnes, compararem els resultats en-
tre els alumnes del grup de participants i els alumnes 
del grup de control. Considerant el període de temps en 
el qual s’han desenvolupat, la diferencia principal entre els 
gos grups dins de les variables d’impacte definides en el 
model predictiu està determinada per la participació o no 
en el programa divulgatiu i, per tant, la variació en l’impac-
te rebut per cada grup.

Aquest enfocament metodològic ens permetrà, addicional-
ment, conèixer l’impacte que han tingut individualment 
algunes de les variables independents del model, la qual 
cosa no és possible a partir del model predictiu, a través de la 
comparativa entre participants i el control de grups segmen-
tats per la variable que es vol analitzar.  

Els resultats principals obtinguts es mostren a continuació.    

Les accions de divulgació tenen impacte en les  
vocacions stEM

La primera conclusió, i la més important, que obtenim dels 
resultats de l’anàlisi que s’ha fet és que les accions de di-
vulgació STEM poden tenir un impacte positiu i signi-
ficatiu en l’interès per estudiar STEM dels joves que hi 
participen.                      

En el cas concret de les accions de divulgació definides en el 
programa aplicat en el projecte, l’impacte s’ha materialitzat 
en un increment del 5,63% en la propensió a estudiar 
STEM dels alumnes participants.

Metodologia d’anàlisi d’impacte

Apliquem el model 
predictiu per obtenir la 

propensió a estudiar STEM 
dels alumnes

Comparem els resultats segmentant la mostra entre  
grup participant i grup de control

Obtenim l’impacte per la diferència  
en la propensió a estudiar STEM entre 

grups i validem que sigui  
estadísticament significativa

El grau 
d’interès per 
estudiar STEM 
se situa en el 
56,68%

La propensió 
mitjana per 
al grup de 
tractament 
arriba al 
58,92%

La propensió 
mitjana per al grup 
de tractament 
se situa en el 
53,28%

1 2 3

100% 100% 100%

0%0%0%

56,68% 58,92%
53,28%

5,63%

Grup de tractament Grup de control 

La probabilitat que els 
alumnes del grup de 
tractament considerin triar 
un itinerari STEM és un 
5,63% superior que la dels 
alumnes de control

Interès per estudiar STEM
58,92%

+/- 1,25%53,28%
+/- 1,44%

Control Tractament

5,63%

Impacte significatiu: la diferència entre mitjanes sí que supera l’error acumulat

Impacte no significatiu: la diferència entre mitjanes no supera l’error acumulat
5,63%

5,63%
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Es redueix la bretxa educativa entre nivells 
socioeconòmics

En relació amb la falta de vocacions STEM, hi ha una im-
portant bretxa social, ja que tant per nivell socioeconòmic 
familiar dels alumnes com per gènere s’observen diferències 
rellevants. En aquest sentit, la situació de partida de la mos-
tra d’estudiants de l’estudi indica que tant les noies com els 
alumnes procedents d’entorns socioeconòmics desafavorits 
tenen menys interès pels estudis STEM que els nois i els alum-
nes de nivell socioeconòmic alt, respectivament.                                        

Les accions de divulgació que es duen a terme no semblen in-
cidir significativament en el grup de les noies, i de fet l’impac-
te és important només en el col·lectiu de nois (+7,05%).

No obstant això, la incidència per nivell socioeconòmic 
és molt positiva, i s’aconsegueix incrementar l’interès 
per estudiar STEM en els alumnes procedents d’entorns 
socioeconòmics més desafavorits en un 9,51%, davant 
d’un impacte no significatiu en els alumnes d’entorns socio-
econòmics de nivell alt, de manera que s’aconsegueix reduir 
la bretxa social existent amb una clara aportació en favor 
de l’equitat educativa.

Es redueix el gap entre els nois; es reforcen  
les noies stEM

Aprofundint en les diferències de gènere, s’observa que la 
influència en els nois es concentra en el grup d’alum-
nes amb menys seguretat en la tria, menys interès per 
les matèries STEM i, en general, menys convicció de les 
seves capacitats per estudiar en aquest àmbit. A més, 
l’impacte en aquest col·lectiu aconsegueix valors importants 
(>7,5% en tots els casos). En les noies d’aquests mateixos 
col·lectius l’impacte és molt baix o no és significatiu.

No obstant això, l’impacte en les noies s’observa principalment 
en el cas oposat al dels nois: són noies amb interès per estudi-
ar STEM, seguretat en la seva decisió i amb alta autoeficàcia. 
S’aconsegueix, per tant, reforçar la decisió de les noies que 
molt probablement ja tenien intenció d’estudiar STEM.

Impacte molt positiu en els alumnes amb menys  
rendiment acadèmic

El rendiment acadèmic va estretament lligat a l’interès per 
estudiar STEM i, en particular, als resultats en les matèries 
d’aquest àmbit. Tot i això, i malgrat que aquesta realitat no 
canvia, les accions de divulgació aplicades han aconse-
guit impactar molt positivament en el grup d’alumnes 
amb una mitjana de suspens en assignatures STEM 
(+12,78%), a diferència de la resta d’alumnes.

Impacte en els alumnes indecisos i amb una  
predisposició moderada a l’esforç

La percepció que tenen els alumnes de manera majori-
tària dels estudis STEM és de molta dificultat i esforç. És 
per això que cal que els alumnes estiguin disposats a 
assumir aquest esforç en els itineraris a curt/mitjà 
termini, i no prioritzin optar per uns estudis que creguin 
de menys dificultat i durada perquè mostrin interès per 
l’àmbit STEM.        

La capacitat d’impactar en els alumnes poc o gens disposats 
a esforçar-se sembla molt limitada, però en els que estan TractamentControl

Variacions en l’interès per estudiar STEM segons 
el gènere:

Variacions en l’interès per estudiar STEM segons el nivell 
socioeconòmic familiar:

Propensió Propensió

64,46%
57,42%

+7,05%

Nois 

53,52%49,78%

+3,73%

Noies 

63,21%60,18%

+3,03%

Alt

60,73%55,40%

+5,34%

Mitjà

53,72%
44,21%

+9,51%

Baix

Propensió

Variacions en l’interès per estudiar STEM segons  
la convicció vocacional (el grau de seguretat de la tria vocacional) i el gènere:

67,48%
61,75%

+5,73%

Convicció vocacional 
mitjana / alta

57,59%
49,72%

7,87%

Convicció vocacional 
baixa

TractamentControl

No
is

54,92%
49,45%

+5,48%

Convicció vocacional 
mitjana / alta

50,53%50,38%

0,15%

Convicció vocacional  
baixa

TractamentControl

No
ie

s
Propensió

Variacions en l’interès per estudiar STEM segons  
l’autoeficàcia STEM (si l’alumne se sent capaç de continuar estudiant STEM en el futur) i el gènere:

88,58%87,60%

0,98%

Autoeficàcia alta

58,89%60,84%

-1,95%

Autoeficàcia 
mitjana 

25,75%
16,54%

9,21%

Autoeficàcia
 baixa

TractamentControl

N
oi

s

90,89%85,30%

5,59%

Autoeficàcia alta

59,18%61,01%

-1,84%

Autoeficàcia 
mitjana 

22,70%20,28

2,42%

Autoeficàcia 
baixa

TractamentControl

N
oi

es

Variacions en l’interès per estudiar STEM segons el 
rendiment acadèmic STEM (la nota mitjana en STEM declarada):

Control
Tractament

Propensió

41,83%

29,04%

+12,78%

Suspens

59,42%
55,07%

+4,35%

Aprovat

76,79%79,90%

-3,11%

Notes altes
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disposats a fer un pas més les accions de divulgació del pro-
grama aplicat han tingut un efecte important (+8,79%).

Amb independència del grau de convicció que tinguin en la 
decisió, el programa de divulgació ha aconseguit impactar 
positivament en els alumnes a priori no decidits a cur-
sar estudis STEM, tot i que l’impacte és molt més gran en 
els que mostren menys seguretat en la decisió (+11,17%).

Me’n sento capaç, m’hi veig i m’agrada: les claus dels 
alumnes amb vocació stEM

Per als alumnes que creuen que són capaços de tenir èxit 
en estudis STEM (autoeficàcia), als quals els agraden aques-
tes assignatures (interessos revelats) i es veuen exercint una 
professió STEM de manera satisfactòria (expectatives d’as-
soliment i satisfacció professional assolible), l’interès per 

estudiar STEM és lògicament molt elevat. Per incrementar 
les vocacions en aquest àmbit aquests elements són ele-
ments clau sobre els quals cal incidir, i els resultats indiquen 
que les accions divulgatives aplicades hi exerceixen una in-
fluència moderada. Només s’observa un impacte per sobre 
de la mitjana sobre les expectatives de l’assoliment, proba-
blement aconseguit a través de les xerrades amb professio-
nals en exercici.                            

Variacions en l’interès per estudiar STEM segons prioritat pel “benestar” immediat (predisposició a l’esforç de 
l’alumne/preferència per uns estudis fàcils i curts):

Control
Tractament

Propensió

51,90%
46,34%

+5,56%

No em vull 
esforçar

58,58%

49,79%

8,79%

Tinc en compte 
l’esforç i/o el 

temps

+4,79%

76,79%
67,38%

Esforç i temps no 
són determinants

Variacions en l’interès per estudiar STEM segons la convicció vocacional (grau de seguretat en la tria) i tria 
d’estudis (STEM vs. no STEM)

Control
Tractament

Propensió

42,91%

31,74%

+11,17%

Tinc dubtes, però 
crec que no triaré 

STEM

81,27%81,96%

-1,69%

Tinc dubtes, però 
crec que triaré 

STEM

-0.97%

88,48%89,46%

Tinc clar que triaré 
STEM

+6,36%

34,17%
27,81%

Tinc clar que no 
triaré STEM

Segmentació per autoeficàcia STEM

Propensió

Control
Tractament

23,84%
18,88%

+4,96%

Autoeficàcia
baixa

50,04%
60,93%

-1,89%

Autoeficàcia 
mitjana 

+2,88%

89,45%
86,57%

Autoeficàcia
alta

Segmentació per interessos revelats

Propensió

Control
Tractament

27,57%
22,65%

+4,92%

Interès baix

57,01%58,70%

-1,69%

Interès mitjà

+2,29%

86,74%84,45%

Interès alt

Segmentació per satisfacció professional assolible

Propensió

Control
Tractament

33,22%29,48%

+3,74%

Satisfacció  
baixa

66,80%64,13%

+2,67%

Satisfacció
mitjana

+5,70%

92,38%86,68%

Satisfacció
alta

Segmentació per expectatives d’assoliment

Propensió

Control
Tractament

33,22%
29,48%

+3,74%

Expectatives 
baixes

74,67%
68,45%

+6,22%

Expectatives 
mitjanes

+0,96

88,69%87,72%

Expectatives
altes
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La imatge assignada per professors i pares 
resulta clau en les vocacions stEM

Es determinen dues variables molt similars amb un alt impacte 
en la propensió a estudiar STEM: la imatge assignada pels 
professors i la imatge assignada pels pares. En els alumnes 
que pensen que els pares o els professors no els veuen capaços 
d’estudiar STEM (tot i que això no sigui necessàriament cert), 
l’interès per estudiar STEM és menor que en els alumnes sobre 
els quals els pares o els professors aconsegueixen transmetre’ls 
que sí que creuen en la seva capacitat i potencial per estudiar 
aquestes matèries. D’aquesta manera, gairebé tots els alumnes 
que creuen que els professors i/o els pares pensen que tenen 
capacitat per cursar STEM estan interessats en aquests estudis 
(>93%). En el costat oposat, un percentatge molt baix dels 
alumnes que creuen que els professors i/o pares no els veuen 
capaços de cursar STEM s’interessen per itineraris STEM.

La capacitat d’incidir d’alguna manera en aquests col·lectius 
està molt limitada. No obstant això, per al grup d’alumnes que 
no visualitzen una posició clara per part dels professors i/o els 
pares, les accions de divulgació aplicades aconsegueixen tenir 
un alt impacte per impulsar la vocació STEM (>10%).

La influència dels amics facilita l’impacte de les accions 
divulgatives

L’impacte de les accions de divulgació del programa ha estat 
molt més gran en els alumnes que admeten la influència dels 
amics (+8,68%). Sense arribar a tenir el mateix grau d’influ-
ència que professors i pares, els amics poden fer un paper 
important per a la propensió a estudiar STEM i, per tant, en el 
disseny d’activitats de divulgació.      

La millora en l’orientació vocacional facilita l’interès 
per estudiar stEM

L’orientació vocacional que els alumnes reben en els centres 
escolars és insuficient en vista dels resultats obtinguts en l’es-
tudi, on el 44% dels alumnes declaren haver rebut poca o 
nul·la orientació i recomanacions per prendre la decisió d’un 
itinerari futur. Les accions de divulgació aplicades s’han mos-
trat efectives en aquest aspecte, i s’ha aconseguit reduir de 

Segmentació per imatge assignada professors

Propensió

Control
Tractament

28,72%
23,55%

+4,72%

Els meus 
professors creuen 
que no serveixo 

per a STEM

72,99%

62,79%

+10,20%

Els meus 
professors creuen 
que podria servir 

per a STEM

+1,87%

96,10%94,14%

Els meus 
professors creuen 
que serveixo per 

a STEM

Segmentació per imatge assignada pares

Propensió

Control
Tractament

24,67%
18,23%

+6,44%

No serveixo 
per a STEM

70,55%

58,89%

+11,65%

Podria servir per 
a STEM

+1,52%

94,97%
93,45%

Serveixo per a 
STEM

Segmentació per influència admesa amics

Propensió

Control
Tractament

28,72%
23,55%

+3,54%

Influència
baixa

58,96%
54,55%

+4,39%

Influència
mitjana

+8,68%

60,74%

52,06%

Influència
alta
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manera important el gap en l’interès per estudiar STEM dels 
alumnes menys informats i assessorats respecte dels que sí 
que es consideren ben orientats.  

Els models de forma de vida stEM i la visualització de 
la utilitat social de la ciència impacten positivament

Els alumnes interessats a estudiar STEM consideren atracti-
va la forma de vida del professional STEM, per la qual cosa 
mostrar models de referència als joves pot tenir una incidèn-
cia important sobre la tria vocacional. En les accions divul-
gatives dutes a terme, entre les quals s’incloïen xerrades de 
professionals STEM al voltant de la seva experiència vital en 
el seu camp professional, l’impacte aconseguit sobre el grup 

d’alumnes que a priori no consideraven les professions STEM 
atractives ha estat elevat (+7,56%).

La percepció de la utilitat social de la ciència va alineada amb 
l’interès per estudiar STEM, de manera que les accions de 
divulgació encaminades a mostrar l’aportació que la ciència i 
la tecnologia aconsegueixen impactar en l’interès per estudiar 
STEM dels alumnes (+10,07% en el col·lectiu amb una idea 
prèvia que la ciència impacta moderadament en la societat).    

Segmentació per recomanació/orientació

Propensió

Control
Tractament

57,90%

49,65%

+8,33%

Cap/poca 
orientació

+3,44%

59,64%
56,20%

Força/molta 
orientació

Segmentació per percepció forma de vida STEM

Propensió

Control
Tractament

+3,76%

26,57%
19,11%

+7,56

Atractiu 
baix/mitjà

59,71%55,95%

Atractiu
alt

+1,88%

88,66%86,78%

Atractiu
molt alt

Segmentació per percepció social de la ciència

Propensió

Control
Tractament

+10,07%

41,62%

34,69%

+6,94

Aportació 
moderada

60,56%

50,49%

Aportació 
significativa

-0,86%

74,25%75,10%

Aportació 
determinant
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Recomanacions per millorar l’impacte de les accions de divulgació 
en la promoció de vocacions cientificotecnològiques
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introduCCió

Un dels objectius que es persegueixen en els projectes de 
divulgació científica per a joves és fomentar vocacions en 
l’àmbit científic, tecnològic i matemàtic (STEM per les sigles 
en anglès: Science, Technology, Engineering and Mathe-
matics). El nombre d’alumnes que opten per aquests itine-
raris 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 de recerca i 
innovació responsable.

Amb l’objectiu de millorar l’èxit de les accions de divulgació 
científica en la consecució d’aquest objectiu, la FECYT, l’Obra 
Social ”la Caixa” i everis han liderat un projecte per iden-
tificar i analitzar els factors que influeixen en la tria d’estu-
dis STEM i com poden impactar certes accions de divulgació 
en els joves en relació amb aquests factors. El projecte s’ha 
desenvolupat durant dos cursos escolars, i hi han participat 
més de 2.500 estudiantes d’ESO, distribuïts en grups partici-
pants i de control, i segmentats representativament per nivell 
socioeconòmic. 

fACtorS d’influènCiA En lA triA 
voCACionAl StEm

Per determinar els factors d’influència, s’ha treballat sobre 
un conjunt de més de 30 variables d’influència potencial en 
la tria vocacional, definits a partir de la revisió de més de 70 
fonts de recerca en els àmbits de la psicologia, la sociologia 
i la pedagogia, i també del coneixement del comitè científic 
del projecte, format per membres de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.

Les variables finalment incorporades a l’estudi s’han agrupat en 4 àmbits conceptuals a tall descriptiu: alumnat, entorn 
educatiu, entorn proper i entorn social.
Àmbit conceptual - Alumne Característiques intrínseques de l’alumne

Autoeficàcia STEM Expectativa de l’alumnat sobre les seves possibilitats d’èxit en assignatures STEM

Convicció vocacional Grau de certesa que té l’alumne sobre els seus gustos i preferències vocacionals 

Expectatives d’assoliment STEM
Preferència utòpica de l’alumne sobre el que volia i li agradaria ser en el futur (no 
implica necessàriament que l’individu actuï en conseqüència per aconseguir-ho)    

Interès en assignatures STEM Grau d’interès general que expressa l’alumne per les assignatures  STEM

Percepció satisfacció professional 
assolible 

Consideració de l’alumne sobre si les professions de l’àmbit STEM són interessants 
i/o estimulants per al seu futur professional 

Prioritat pel benestar immediat Preferència de l’alumne per uns estudis curts i/o poc exigents      

Prioritats socials  
Preferència de l’alumne per valors d’autorealització i participació  (postmaterialisme) 
respecte dels valors tradicionals d’ampliació de la seguretat econòmica i ciutadana 
(materialisme)

Preferències / interessos 
vocacionals o revelats 

Expressió de l’alumnat sobre el seu interès per la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i 
les matemàtiques   

Àmbit conceptual – 
Entorn educatiu  

Variables relatives a l’entorn educatiu de l’alumne  
(escola, professors, orientació)           

Ajuda a casa Percepció que l’alumne té sobre si rep ajuda a casa amb les tasques escolars  
Influència admesa (professors)  Influència admesa per l’alumne en la tria vocacional per part del professorat 
Informació / coneixement de 
carreres 

Percepció de l’alumne sobre el seu grau de coneixement pel que fa als requisits 
d’accés a estudis superiors i sortides professionals 

Percepció classes STEM
Actitud del professorat STEM cap a la docència d’aquestes assignatures percebuda per 
l’alumne 

Percepció de la imatge assignada 
pel professorat   

Percepció de l’alumne sobre la imatge que el professorat té pel que fa a les seves 
competències i capacitats en l’àmbit STEM 

Recomanació / orientació 
percebuda

Percepció de l’alumne d’haver rebut recomanació o orientació per part del cos 
docent i serveis d’orientació del centre 

Referent centre
Percepció de l’alumne sobre les activitats, sortides o esdeveniments fets pel centre 
pel que fa als àmbits STEM

Referent professorat Consciència de l’alumne sobre els docents que han estat un referent per a la tria vocacional
Rendiment acadèmic STEM Nota mitjana de l’alumne en assignatures de l’àmbit STEM
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Àmbit conceptual – 
Entorn proper 

Variables relatives a l’entorn familiar i al cercle proper de l’alumne  
(familiars, amics) 

Estatus econòmic, social i cultural 
familiar

Índex de l’estatus econòmic, social i cultural familiar de l’alumne 

Influencia admesa (amics / iguals) Influència (admesa) que han tingut els amics/iguals en la tria vocacional

Influència admesa (pares) Influència admesa per l’alumne en la tria vocacional per part dels pares 

Percepció imatge assignada pares 
Percepció de l’alumne sobre la imatge que els pares tenen pel que fa a les 
competències i les capacitats en l’àmbit STEM

Persona propera treballa / estudia 
STEM

Percepció de l’alumne de tenir algun familiar proper (pares, germans/es) treballant o 
estudiant en un àmbit STEM

Àmbit conceptual – 
Entorn social

Percepcions i estereotips socials de l’alumne sobre la ciència      

Percepció de la utilitat social de 
les professions STEM

Valoració de l’alumne sobre la utilitat que tenen per a la societat els professionals 
STEM en termes comparatius amb la resta de professions 

Percepció esforç carrera STEM
Percepció de l’alumne sobre l’esforç que associa amb desenvolupar una carrera 
STEM en termes comparatius amb la resta de carreres   

Percepció forma de vida STEM
Percepció de l’alumne sobre la forma de vida d’un professional STEM en termes 
d’estabilitat/comoditat laboral i de residència en termes comparatius amb la resta de 
professions   

Percepció nivell socioeconòmic 
assolible 

Percepció de l’alumne sobre el nivell socioeconòmic que es pot assolir a través 
de carreres/professions STEM, en termes comparatius amb la resta de carreres/
professions 

Percepció prestigi professions 
STEM

Percepció de l’alumne sobre el prestigi que suposa desenvolupar una carrera/
ocupació vinculada amb les STEM en termes comparatius amb la resta de 
professions   

Percepció social de la ciència
Percepció de l’alumne sobre el món científic i tecnològic com a mitjà per a la millora 
o l’empitjorament de les condicions socials i ambientals (des d’un punt de vista 
general)

En l’estudi s’ha considerat addicionalment una última varia-
ble, en la qual es té en consideració si els alumnes partici-
pen o no en l’acció o accions de divulgació STEM objec-
te d’estudi. Aquesta variable s’ha determinat a partir de la 
participació o no dels alumnes en un programa de divulgació 
STEM definit ad hoc per al projecte i que va configurar els 
grups participants i de control de l’estudi.

A partir del treball fet sobre aquest conjunt de variables mit-
jançant qüestionaris aplicats sobre el conjunt d’estudiants de 
la mostra (participants i control) i l’aplicació de models de 
regressió logística, s’ha determinat la composició del model 
predictiu de propensió a estudiar STEM, que defineix les 
variables amb més incidència en l’interès per estudiar STEM 
dels joves:    

La consideració d’elements que afectin aquestes variables en 
el disseny i l’execució d’accions de divulgació científica per-
metrà millorar-ne l’impacte en l’objectiu de promoure voca-
cions STEM.

Interès per estudiar STEM

Percepció 
satisfacció 

professional 
assolible

Expectatives 
d’assoliment 

STEM

Autoeficàcia
STEM

Preferències/
interessos 
revelats

Percepció 
imatge 

assignada 
pares

Rendiment 
acadèmic 

STEM

Percepció 
imatge 

assignada 
professorat

Recomanació/
orientació 

rebuda

Participació 
en accions 

de divulgació 
STEM

Percepció 
forma de 

vida STEM

Alumne Entorn proper

Entorn educatiu Entorn social
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rEComAnACionS 

A partir de l’estudi fet, s’ha elaborat un conjunt de recomana-
cions per dissenyar i executar accions divulgatives i programes 
educatius en relació amb les vocacions STEM.

Les mesures que es recomana aplicar de manera generalit-
zada, tenint en compte els resultats obtinguts en l’estudi, es 
categoritzen en 5 àmbits:            

•	 Autoeficàcia
•	 Informació	
•	 Percepció	social
•	 Sentiment	de	grup			
•	 Interès

Focus en noies i nivells socioeconòmics  
familiars baixos 

En relació amb la falta de vocacions STEM, hi ha una impor-
tant bretxa social, ja que tant per nivell socioeconòmic fa-
miliar dels alumnes com per gènere s’observen diferències 
rellevants.          

En aquest sentit, la situació de partida que ens podem trobar 
habitualment indica que tant les noies com els alumnes pro-
cedents d’estrats socials amb un nivell socioeconòmic baix 
semblen tenir menys interès pels estudis STEM que els nois 
i els alumnes d’un nivell socioeconòmic alt, respectivament.    

Aplicació en activitats de divulgació: la capacitat d’inci-
dència de les accions de divulgació en els col·lectius de joves 
procedents d’entorns socioeconòmics menys afavorits és alta, 

per la qual cosa la recomanació principal en aquest cas seria 
incrementar el nombre d’activitats enfocades a aquest grup. 

Aplicació en activitats de divulgació: la capacitat d’inci-
dència en les noies es mostra menor, i resulta més complicat 
incidir en la seva tria vocacional. Els aspectes que semblen 
incidir-hi més són:   

•	 Autoeficàcia:  el percentatge de noies amb baixa capaci-
tat autopercebuda que opten per itineraris STEM és molt 
baix. Cal que les associacions de divulgació incideixin en 
aquest aspecte per aconseguir impactar significativament 
en aquest grup; d’altra manera, només s’aconsegueix re-
forçar la vocació de les noies que ja tenen clar de triar una 
opció STEM.

•	 Interès per les assignatures STEM: igual com passa 
amb l’autoeficàcia, és important dissenyar accions que 
permetin millorar la percepció que tenen sobre les matè-
ries STEM les noies a priori menys interessades. Per exem-
ple, dissenyant activitats que promoguin la participació 
activa de l’alumnat, plantejant-los reptes per resoldre que 
es puguin assolir i que satisfacin les seves inquietuds intel-
lectuals. 

Impacte en els alumnes indecisos i amb una 
predisposició moderada a l’esforç

La percepció que de manera majoritària tenen els alumnes 
dels estudis STEM és de molta dificultat i esforç. És per això 
que cal que els alumnes estiguin disposats a assumir 
aquest esforç en els itineraris a curt/mitjà termini, i no 
prioritzin optar per uns estudis que creguin més fàcils i més 
curts perquè mostrin interès per l’àmbit STEM.

Aplicació en activitats de divulgació: la capacitat d’impac-
tar en els alumnes poc o gens disposats a esforçar-se sembla 
molt limitada, però en els que estan disposats a fer un pas més 
les accions de divulgació tenen un alt potencial d’impacte. 

•		Informació i autoeficàcia: és recomanable identificar els alum-
nes indecisos i donar informació sobre els beneficis dels itineraris 
STEM malgrat que es pot suposar, en alguns casos, un major 
nivell de dedicació i esforç, com també reforçar la percepció de 
capacitat d’aquests alumnes en relació amb els estudis.  

Me’n sento capaç, m’hi veig i m’agrada: les claus dels 
alumnes amb vocació stEM

Per als alumnes que creuen que són capaços de tenir èxit en 
estudis STEM (autoeficàcia), als quals els agraden aquestes as-
signatures (interès) i es veuen exercint una professió STEM de 
manera satisfactòria (autoeficàcia i informació), l’interès per 
estudiar STEM és lògicament molt elevat, ja que són factors 
que es revelen com a diferencials en la tria d’estudis STEM.

Aplicació en activitats de divulgació: per incrementar les 
vocacions en aquest àmbit, aquests són elements clau sobre 
els quals cal incidir, i s’han d’incorporar en el disseny d’ac-
cions divulgatives per incrementar l’impacte en vocacions. 
Exemples d’això en trobem a:

•	 Autoeficàcia i informació:  activitats de role model o de 
disseny i construcció d’elements tecnològics o tallers cien-
tífics que suposin resoldre/superar un repte o un proble-
ma. Les activitats de role playing en les quals els alumnes 
fan el paper de científic, enginyer o tècnic acostumen a 
donar bons resultats
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La imatge assignada per professors i pares  
és clau en les vocacions stEM

La construcció de l’autopercepció de capacitat per cursar 
estudis STEM (autoeficàcia) prové de diverses fonts, però 
n’hi ha dues que són fonamentals: la imatge assigna-
da per professors i la imatge assignada pels pares. 
La influència de la percepció que els alumnes tenen so-
bre el que pensen els professors i els pares respecte de 
la seva capacitat per estudiar STEM és capital per deter-
minar la tria vocacional. D’aquesta manera, gairebé tots 
els alumnes que veuen que els professors i/o pares pensen 
que tenen capacitat per cursar STEM estan interessats en 
aquests estudis (>93% segons el nostre estudi). Al costat 
oposat, un percentatge molt baix dels alumnes que creuen 
que els professors i/o pares no els veuen capaços de cursar 
STEM s’interessen per aquesta mena d’estudis. La capaci-
tat d’incidir d’alguna manera en aquests col·lectius està 
molt limitada.             

Aplicació en activitats de divulgació:     

•	 Informació i percepció social: sensibilitzar docents, 
pares i mares sobre aquesta situació, reforçada negati-
vament moltes vegades de manera inconscient, a tra-
vés de comentaris aparentment innocus (“és que no té 
facilitat per a les mates”, “és que això és només per a 
alumnes d’excel·lent”, etc.). Posar de relleu les habili-
tats necessàries en un professional STEM (capacitat de 
treball en equip, organització i metodologia, capacitat 
analítica, comunicativa, iniciativa, etc.) i relacionar-ho 
amb les que mostra l’alumne. 

•	 Informació i autoeficàcia: fomentar que docents, pa-
res i mares puguin veure el resultat de la participació 

dels alumnes (en forma d’experiments científics fets, 
disseny i construcció d’aparells tecnològics, motivació 
mostrada en l’activitat, etc.).

•	 Autoeficàcia: incorporar en el disseny de les accions 
divulgatives la participació i col·laboració dels pares 
amb els fills, i també els docents. Evitar la possibilitat 
que tinguin una actitud passiva.                  

La influència dels amics facilita l’impacte de les  
accions divulgatives     

Per a una part dels joves, els amics poden jugar un paper 
important en la tria dels estudis i, en particular, en la pro-
pensió a estudiar STEM, tot i que no arriba a tenir el mateix 
grau d’influència que els professors i els pares. No obstant 
això, l’impacte de les accions de divulgació pot ser més 
gran si s’activa aquesta relació de grup.  

Aplicació en activitats de divulgació:     

•	 Sentiment de grup: promoure el reforç de la resta de 
factors influents en la tria vocacional STEM per part del 
grup (els amics) i no tan sols de l’individu (fer-ho veure 
a cada alumne de forma individual), de manera que es 
pugui materialitzar en actituds d’imitació de comporta-
ments, pertinença al grup, recomanació positiva entre 
iguals, etc.

La millora en l’orientació vocacional  
facilita l’interès per estudiar stEM

L’orientació vocacional que els alumnes reben en els centres 
escolars és insuficient en vista dels resultats obtinguts en 
l’estudi, on un elevat percentatge d’alumnes declara haver 

rebut poca o nul·la orientació i recomanacions per prendre 
la decisió d’itinerari futur. Les accions de divulgació poden 
tenir un alt impacte en els alumnes menys informats i asses-
sorats, cobrint parcialment o totalment aquest buit.

Aplicació en activitats de divulgació:    

•	 Informació: incorporar elements d’orientació profes-
sional i informació sobre estudis futurs en les accions 
de divulgació, ja sigui com a part de l’activitat, a través 
del testimoni de professionals (xerrades, vídeos, etc.) o 
qualsevol altre element. No obstant això, és important 
dissenyar adequadament aquestes activitats perquè 
tinguin un impacte positiu, la qual cosa, en general, 
s’aconsegueix promovent i facilitant una participació 
superior i més activa dels alumnes, i focalitzar-la en les 
seves motivacions. La xerrada d’un professional, per 
exemple, es pot complementar amb una activitat prèvia 
d’indagació sobre la professió o el sector, i l’elaboració 
de qüestions perquè les resolgui aquest professional 
durant la xerrada, i també un fòrum posterior on es 
puguin resoldre els dubtes dels alumnes.               

Els models de forma de vida stEM i la visualit-
zació de la utilitat social de la ciència impacten 
positivament 

Els alumnes interessats a estudiar STEM consideren atrac-
tiva la forma de vida del professional STEM, per la qual 
cosa mostrar models de referència als joves pot tenir una 
incidència important sobre la tria vocacional.                   

De la mateixa manera, la percepció de la utilitat social de 
la ciència va alineada amb l’interès per estudiar STEM, de 
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manera que les accions de divulgació encaminades a mos-
trar l’aportació que la ciència i la tecnologia fan a la socie-
tat aconsegueixen impactar en l’interès per estudiar STEM 
dels alumnes.    

Aplicació en activitats de divulgació:   

•	 Percepció social i interès: els models de referència STEM 
es mostren com una via d’alt impacte a través de diversos 
factors d’influència en l’interès per estudiar STEM, tot i 
que és molt important fer una tria correcta. Mostrar per-
sones “brillants” o que tenen un nivell de vida molt elevat 
pot portar l’alumnat a creure que està fora del seu abast. 
Alguns estudis mostren que com més “perfectes” són 
més llunyans resulten.  

També pot tenir un impacte positiu la contextualització de la 
ciència i la tecnologia en àmbits reals i quotidians, fent palesa 
la utilitat social. Incorporar aquesta visió a les accions divulga-
tives i no tan sols l’explicació del fenomen natural (per exem-
ple), pot ajudar significativament a incrementar l’impacte en 
l’interès per estudiar STEM dels alumnes participants.
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