Rols de gènere en l’elecció d’estudis
A la nostra societat hi ha estereotips i creences errònies que tendeixen a considerar les dones
més capaces en matèries associades a les llengües i els homes en els àmbits científics i tecnològics. Aquests estereotips de gènere influeixen en les motivacions acadèmiques de nois i noies i
expliquen la segregació vocacional que s'observa en l'elecció d'estudis i carreres professionals.

Bretxa de gènere en l’autopercepció de competències
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L’alumnat que no es consideri a si mateix
suficientment competent en una matèria tendirà
a no optar per aquestes disciplines, independentment
de les seves notes reals.
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Les joves es consideren menys competents que els
seus companys en assignatures tradicionalment vinculades als àmbits científics i tecnològics, tot i tenir
notes comparables i fins i tot superiors als nois.

Propostes d’intervenció educativa
Evitar que les i els estudiants tinguin una
percepció negativa irreal sobre les seves
pròpies habilitats en diferents matèries.
En concret, és important contrarestar la
tendència de les joves a infravalorar les
seves competències en matemàtiques.

Potenciar el treball de l'alumnat de
primària i de secundària en grups
mixtos de nois i noies i destacar el
valor de la diversitat per sobre dels
clixés sexistes.

Divulgar informació àmplia sobre les
diverses aplicacions socials de les tecnologies i les ciències exactes, igual que de
les ciències socials, les arts i humanitats
i les ciències de la vida, més enllà de la
imatge estereotipada d'aquestes
professions.

Millorar l’assessorament i l’orientació
acadèmica i professional des d’una
perspectiva de gènere, per evitar els
biaixos sexistes en la presa de decisions i
promoure recursos d’empoderament de
noies i nois en disciplines contràries als
rols tradicionals de gènere.

Dissenyar intervencions en educació
secundària (etapa en què tenen lloc
importants canvis i processos d’influència social) per abordar el valor
que estudiants, famílies i professorat
donen a les diferents disciplines en
relació als rols de gènere.

Treballar el sexisme i les idees estereotipades de les professions en edats més
primerenques implicant infants, professorat i famílies, per evitar que els estereotips siguin tan influents en la motivació de nois i noies per matèries tradicionalment associades a homes i a dones.
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