
  



  



  

Fem història ...Fem història ...

Dona i Universitat: 100 anys

Aquest any 2010 es commemora el centenari de 
l'aprovació de la Reial Ordre que permetia a les 
dones accedir a la universitat pública a Espanya.

Al 1910, l'educació era un dret masculí, en concret,
el 71% de dones eren analfabetes. De fet amb 
anterioritat a aquesta data tan sols 36 dones havien 
aconseguit una llicenciatura,amb una autorització 
especial del consell de ministres i assistint a classe 
amb un acompanyant.

El curs 1919-20 només hi ha 429 (2%) dones a la 
universitat i pràcticament totes es trobaven a  la 
carrera de Filosofia i Lletres.

Fins a 1929 no es llicencia a Espanya la primera 
enginyera industrial, 15 anys més tard que la primera 
Llicenciada en Ciències  i cal esperar a 1931, perquè 
tres dones ingressina l'Escola d'Arquitectura, acabant 
el 1936, els seus estudis la primera arquitecta.

Als Estats Units es va obrir la 
primera oficina de patents al 
1790 i les dones no podien 
registrar els seus invents sense 
incloure com a autors principals 
a esposos, pares o germans

1914: Primera Llicenciada en Ciències: Maria Sordo Xipell.
1929: Primera Llicenciada en Enginyeria Industrial: Pilar Careaga Basabe
1936: Primera Llicenciada en Arquitectura: Matilde Ucelay Maórtua

Els canvis havien de començar per la independència econòmica, que només es podria aconseguir mitjançant l'accés de 
les dones a l'àmbit laboral. Les dones passaven de ser dependents econòmicament a poder disposar de independència 
econòmica. Evidentment, les coses no van ser tan senzilles, les dones van començar a treballar en activitats que només 
significaven una certa professionalització de les tasques que secularment realitzaven: cuinar, cuidar, cosir, ensenyar, curar 
(infermera), netejar, ajudar a un home (infermeres i secretàries), en definitiva, les dones van sortir de casa per fer el que ja 
feien. No obstant, es van donar certes circunstàncies que van afavorir aquesta inserció laboral:

La II Guerra Mundial (1939-1945), va obligar a que les dones sortissin de casa a treballar mentre els homes estaven 
en els fronts de batalla, després moltes van romandre actives per la falta de mà d'obra masculina (es calcula que la guerra 
va deixar entre 40 i 50 milions de morts, la gran majoria homes).

El procés de secularització de la vida,  comporta una disminució de la pressió que sobre les dones exercien els
models religiosos més rancis. Sobretot amb l'extensió de la píndola anticonceptiva, amb la conseqüent minva de
la natalitat.

La generalització de l'accés de les dones a l'educació, l'empenta de forces democràtiques,  les organitzacions de 
dones, la legislació, que es feia cada cop més igualitària i cada vegada afectava més matèries: civil, electoral, laboral, 
etc. 

.

El primer premi Nobel que va rebre 
una dona va ser el 1901, Marie Curie.
Aquesta extraordinària i reconeguda
física es va convertir el 1911 en la 
primera persona de la història en obtenir 
un segon premi Nobel, aquesta vegada 
en Química. No obstant això, entre 1901 
i 2009, només 16 dels 471 premis Nobel 
de Ciències són dones (el 3,3%)



  

Dades aDades a
Espanya ...Espanya ...

Durant el curs 2008/2009 a Espanya  es van matricular 1.391.253 alumnes  en estudis universitaris de grau i de 
primer i segon cicle. D'aquest total d'alumnes 759.952 eren dones,  el que va representar el 54,6% del total. Del 
1.391.253 alumnes, 336.088 van fer-ho en estudis d'enginyeria i arquitectura. Paradoxalment, en aquests àmbits el 
percentage de dones va baixar fins al 37,09%.

Durant l'any 2009, un total de 189.899 alumnes  van finalitzar els seus estudis universitaris. D'ells, 115.446 eren 
dones el que va suposar el 60,8% del total. Cal destacar que el 53,4% dels alumnes que van acabar els estudis ho va 
fer amb 24 anys o menys (en el cas de les dones aquest percentatge va ser del 59,4%).

En el curs 2008/2009   la matriculació en tercer cicle, va ser de 67.000 alumnes. El 51,5% d'aquests alumnes eren 
dones. Pel que fa als estudis de doctorat, durant el curs 2008/2009 es van aprovar un total de 7.915 tesis doctorals, 
el 48,8% de les tesis van ser aprovades per dones. Pel que fa als programes Oficials de Postgrau (màsters) es van 
matricular 51.441 alumnes. L'any 2009 van finalitzar aquests programes 18.068 alumnes, dels quals el 56,2% eren 
dones.

Per últim el nombre de professors d'universitat va ascendir a 120.447 en el curs 2008/09. El 37,6% del professorat 
universitari eren dones.



  

Dades alsDades als
Països Països 
Catalans ...Catalans ...

La Xarxa Vives és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions 
universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i Sardenya. Actualment, la 
Xarxa està formada per 21 universitats que juntes representen un col·lectiu superior a les 440.000 persones, de les 
quals uns 400.000 són estudiantat, uns 30.000 són professorat, i uns 10.000 són personal d'administració i serveis

la presència de dones a les 21 universitats que conformen la Xarxa Vives ha augmentat els darrers anys, tant en 
l’alumnat com en el personal docent i investigador.El 55,8% dels alumnes de les universitats que pertanyen a la 
Xarxa Vives són dones, al voltant de cinc punts percentuals per sobre de les dades corresponents al curs 2004-2005. 
No obstant cal destacar el fet  que a les escoles politècniques, on es cursen estudis d'enginyeria i carreres tècniques 
el percentatge de dones que s'hi matricula no s'arriba al 35% (UPC el 30,9%).

Les dones ...

Representaran el 75 % dels futurs metges, el 78% dels futurs farmacèutics i el 74% dels 
futurs odontòlegs.
Seran el 60% dels futurs advocats i el 52% dels que administraran i dirigiran les nostres 
empreses.
Seran més del 90 % dels mestres –excepte en l’especialitat d’Educació Física– i més del
67 % dels filòlegs, el 77% dels arqueòlegs i el 73% dels antropòlegs. 
Arribaran a biòlegs (68,62 %), bioquímics (66,67 %) i geòlegs (50 %).

 ... i enginyers ...

Malauradament hi ha menys predisposició a accedir a carreres purament tècniques. 
Depenent de l'enginyeria (Electrònica, Mecànica, Informàtica, ...) les enginyeres 
assoleixen entre el  10% i el 25% del percentatge d'alumnat.
En arquitectura el percentatge augmenta fins al 30-35%.

Sabies que ...

Només hi ha 5 rectores davant els 16 rectors del 
total de les 21 universitats de la Xarxa Vives, el 
que representa el 24%.

A Espanya el percentatge és inferior; Tan sols hi 
ha 10 rectores del total de les 77 universitats de 
l'Estat Espanyol, el que suposaun pobre 12%

... però ...... però ...

Per què noPer què no
pots fer-ho?pots fer-ho?



  

Dades a la Dades a la 
Universitat de Universitat de 
Lleida ...Lleida ...

El curs 2009 /2010 van matricular-se a la Universitat de Lleida un total de 9.504 alumnes, dels que 5.082 eren
dones, el que suposa un percentatge del 53,47%.

Aquest percentatge baixa de forma alarmant si analitzen els alumnes matriculats a l'Escola Politècnica Superior, 
centre docent encarregat d'impartir els estudis d'enginyeria industrial (Mecanica i Electrònica i Automatització),
enginyeria informàtica i enginyeria de l'edificació, a la Universitat de Lleida.
A l'EPS es van matricular 964 alumnes  dels que, tan sols 171 van ser dones, el que suposa un percentatge del 
17,73%.

Fes-ho!Fes-ho!    Estudia enginyeria a l' EPS!Estudia enginyeria a l' EPS!
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