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introducció

7

D’acord amb la definició que arreplega la Llei orgànica 3/2007 —«els plans
d’igualtat de les empreses són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després
de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per
raó de sexe»— entenem que un pla d’Igualtat, per a ser efectiu, ha de basar-se en
el coneixement de la situació de partida.
Amb aquest objectiu se sol·licita a la Unitat Tècnica de Qualitat l’elaboració d’un
diagnòstic preliminar sobre la situació d’homes i dones. L’«Informe diagnòstic
de la situació d’homes i dones a la Universitat d’Alacant» que es presenta és una
primera anàlisi descriptiva a partir de les dades secundàries relatives a Alumnat,
Personal Docent i Investigador i Personal d’Administració i Serveis, que podrà
ser ampliada en el futur si es considera necessari. Les dades que s’han utilitzat
per als tres col·lectius procedeixen del SIUA i corresponen a desembre de 2016,
últimes dades disponibles en el moment d’iniciar l’informe.
Les dades i els indicadors corresponents als tres col·lectius s’han complementat
amb les dades disponibles del personal que presta els seus serveis a la UA a través
de contractes (dades proporcionades per l’Oficina Tècnica), amb les dades relatives a conciliació (dades proporcionades pel Servei de Gestió de Personal) i amb
les dades facilitades per la Unitat d’Igualtat en relació als procediments oberts en
aplicació del protocol de prevenció i actuació davant de situacions d’assetjament
sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament per orientació sexual. Per a
l’anàlisi d’alguns dels aspectes abordats es presenten sèries històriques.
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Quadre 1. Dades i fonts consultades per a l’elaboració del III Informe diagnòstic de la situació de dones i homes
a la Universitat d’Alacant. 2017

Tipo de dato

Fuente

Fecha

Alumnado

Base de datos de Alumnado de la UA Evolución con datos a fecha
(SIUA)
de 31 de diciembre de cada
año (Último dato 31-12-2016)
PAS
Base de datos de Personal de la UA Evolución con datos a fecha
(SIUA)
de 31 de diciembre de cada
año (Último dato 31-12-2016)
PDI
Base de datos de Personal de la UA Evolución con datos a fecha
(SIUA)
de 31 de diciembre de cada
año (Último dato 31-12-2016)
Ó r g a n o s Elaboración propia a través de la infor- Datos a 31 de diciembre de
generales
mación institucional y de la web de la 2016
UA
Conciliación

Actuaciones protocolo de acoso
sexual y acoso
por razón de
sexo
Servicios externos

Elaboración propia a partir de los datos Datos relativos a (1) inicio del
proporcionados por el Servicio de Ges- permiso en 2012 y finalización
tión de Personal
en 2013 y a (2) inicio en 2016 y
vigente en 2017
Elaboración propia a partir de los datos Datos relativos a los casos
proporcionados por la Unidad de Igual- puestos en conocimiento
dad
desde septiembre de 2015 (el
protocolo se aprobó en julio)
hasta 31 de diciembre de 2017
Elaboración propia a partir de los datos Datos a 31 de diciembre de
proporcionados por la Oficina Técnica 2016
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El III Informe diagnòstic de la situació de les dones i els homes a la Universitat
d’Alacant que es presenta s’ha estructurat en vuit apartats:
• En el primer s’analitzen les dades relatives a Alumnat: la composició i l’evolució en els Estudis de Grau i Doctorat, alguns indicadors de rendiment i
l’equilibri en les branques d’ensenyament en funció del sexe.
• El segon apartat está dedicat al Personal Docent i Investigador: la composició i l’evolució, l’especialització per branques de coneixement, la distribució
i l’equilibri en les categories laborals. S’hi incorpora un subapartat en el qual
s’exposa la bretxa salarial del PDI en el complement autonòmic. Aquestes
dades han sigut extretes de l’informe realitzat per CCOO.
• Les dades relatives al Personal d’Administració i Serveis s’analitzen en el
tercer apartat. S’hi presenten les dades sobre la composició, l’evolució i les
característiques sociolaborals, atenent al règim jurídic, al grup de titulació al
qual pertanyen i als llocs de treball desenvolupats.
• El quart apartat es dedica a la distribució per sexe de les persones adscrites
als diferents òrgans de govern de la UA.
• El cinquè apartat tracta de les actuacions davant de situacions d’assetjament
sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament per orientació sexual.
• El sisè apartat aborda els indicadors disponibles sobre conciliació. Aquest
apartat, respecte als informes diagnòstics precedents, és nou.
• El setè, es dedica a exposar la distribució per sexe del personal de les empreses externes que ofereixen serveis a la UA.
• L’últim apartat, el vuitè, ofereix un diagnòstic específic per sexe dels estudis
lligats a ciències de la computació que ofereix la UA. L’anàlisi que se’n desprèn ha permès articular en el III PIUA mesures específiques per al foment
de la matrícula d’alumnes en les denominades titulacions STEM.
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Estudiants
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En el període analitzat (2008-2016) s’ha mantingut la tendència a la feminització de l’alumnat universitari que, en general, s’estava produint a la universitat
espanyola en les últimes dècades. En el curs 2015-20161 (última dada publicada
pel Ministeri d’Educació), la proporció de dones matriculades en estudis de grau
és del 54,9 %, percentatge que supera en quasi deu punts el dels homes. Sense
canvis respecte del curs 2011-2012.

1. ALUMNAT MATRICULAT EN ESTUDIS DE GRAU. TITULACIONS OFICIALS
A la Universitat d’Alacant, el nombre d’alumnes matriculats en els ensenyaments
oficials de grau (incloent-hi les antigues titulacions) el 2016-2017 arriba a 21.889.
Les dones representen el 60 % del total, de manera que, tal com succeeix en
pràcticament totes les universitats espanyoles, les alumnes hi són majoria.
Gràfic 1.1. Alumnat matriculat en estudis oficials de grau curs 2016-2017 (%)

Taula 1. Alumnat matriculat en estudis de grau en el curs 2016-17 per sexe (absoluts)
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1.1. EVOLUCIÓ
La presència de dones els últims anys ha continuat la mateixa tendència que en anys
anteriors. És a dir, s’ha incrementat la proporció de l’alumnat femení al llarg d’aquests
anys. L’últim curs 2016-2017 és el període amb més presència de dones matriculades
en estudis oficials de grau (60 %) dels últims set anys.
Gràfic 2. Evolució de l’alumnat matriculat en estudis oficials de grau (%)

Taula 2. Evolució alumnat 1r i 2n cicle en titulacions oficials (absoluts)

En el curs 2015-2016, per cada alumne matriculat hi havia 1,5 dones. Aquesta
relació, com es pot veure en el gràfic, s’ha mantingut els últims set anys i ha experimentat un increment respecte del curs 2015.
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Gràfic 3. Evolució de la sex ratio (D/H) de l’alumnat matriculat
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1.2. ALUMNAT PER BRANCA D’ENSENYAMENT
A banda de la tendència a la feminització, un altre tret comú a l’alumnat de les
universitats públiques espanyoles que comparteix la Universitat d’Alacant és la
distribució desigual d’homes i dones en les diferents branques d’ensenyament,
que manté la tendència experimentada en cursos anteriors.
A la Universitat d’Alacant continua havent-hi poc més del 75 % de l’alumnat
de grau matriculat en titulacions de dues branques d’ensenyament: la branca de
ciències socials i jurídiques i la d’enginyeria i arquitectura. La concentració de
l’alumnat en les titulacions d’aquestes branques d’ensenyament és també comuna al conjunt d’universitats espanyoles: segons les dades del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, en el curs 2015‑16, un 46,1 % dels estudiants estaven
matriculats en la branca de ciències socials i jurídiques i un 19,2 % en enginyeria
i arquitectura”1.
Si prenem com a referència les branques d’ensenyament en què s’han matriculat
preferentment les dones i les comparem amb les preferències dels homes, apareixen diferències significatives que continuen la tendència que s’experimentava

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (2016). Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Curso
2015-2016. Madrid: Secretaria General Tècnica. Subdirecció General de Documentació i Publicacions, pàg. 10.
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-cifras.
html [consulta 1 març 2017]
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al llarg del període analitzat. Les dades reflectides en el gràfic i en la taula següent
ens permeten parlar de moment d’una segregació horitzontal segons el sexe,
que es manifesta fonamentalment en l’escassa proporció de dones que opten
per l’elecció de titulacions de la branca d’enginyeria i arquitectura (8 %) i que
es redueix significativament respecte del curs 2012-2013, en què representaven
l’11,3 %, i la major concentració en aquest curs en la branca de ciències socials i
jurídiques, en la qual està matriculat el 64,4 % de l’alumnat femení.
Gràfic 4. Distribució d’estudiants matriculats en estudis oficials de grau per branca d’ensenyament (%). Curs
2016-2017

Taula 3. Dones i homes matriculats per branques d’ensenyament (absoluts). 2016

DONA
HOME

ARTS I
HUMANITATS

CIÈNCIES

1.616
733

860
701
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CIÈNCIES
CIÈNCIES DE LA SALUT SOCIALS I
JURÍDIQUES
1.151
8.441
325
4.600

1.3. EQUILIBRI EN LES BRANQUES D’ENSENYAMENT
El biaix de gènere en l’elecció de la titulació i el major pes de dones matriculades
continua explicant les importants diferències en la composició interna de les
diferents branques d’ensenyament.
Com veiem en la taula següent, les dones són majoria en totes les branques
d’ensenyament, llevat de la branca d’enginyeria i arquitectura. Aquesta és una
constant al llarg de tot el període i la tendència s’incrementa des del 2010.
Taula 4. Evolució alumnat de grau per branca d’ensenyament (valors absoluts)

Per a l’anàlisi de la composició de les branques d’ensenyament en funció del sexe
es parteix de la consideració que un col·lectiu estava feminitzat quan la presència
de dones superava el 70 %, i estava masculinitzat quan la presència d’homes supera aquest percentatge. D’altra banda, considerarem que un col·lectiu és paritari
o té una composició equilibrada «quan la presència de cadascun dels sexes no és
superior al 60 % ni inferior a 40 %».1

1. LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Disposició addicio-

nal primera. Presència o composició equilibrada. A l’efecte d’aquesta Llei, s’entendrà per composició equilibrada
la presència de dones i homes de manera que, en el conjunt al qual es referisca, les persones de cada sexe no superen
el seixanta per cent ni siguen menys del quaranta per cent.
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▪

L’alumnat de ciències de la salut, encara que continua format majoritàriament per dones (78 % el curs 2015-2016), els últims anys ha experimentat
un increment en la representació femenina. És a dir, al llarg del període s’han
produït alguns canvis en la composició, des del 2014 ha canviat la tendència
anterior de descens femení, i s’hi ha tornat a experimentar un increment en
la presència de dones. Es tracta d’una branca clarament feminitzada.
Gràfic 5. Alumnat matriculat en ciències de la salut (%)

▪

La situació oposada la trobem en la branca d’enginyeria i arquitectura,en
la qual els homes representen el 2016 una clara majoria, 69,2 %. Igual que
passa en el conjunt d’universitats espanyoles, la branca d’Enginyeria i Arquitectura està masculinitzada. Malgrat això, els canvis que s’han produït en la
seua composició en aquests anys han afavorit la presència femenina, que ha
continuat augmentant entre el 2010 i 2016 en una mica més d’un punt percentuals (del 9,5 % el 2010 al 30,8 % el 2016).
Gràfic 6. Alumnat matriculat en enginyeria i arquitectura (%)
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▪

En les tres branques de coneixement restants, ciències socials i jurídiques, art i humanitats i ciències, la presència de dones és majoritària,
però sense arribar als nivells de la branca sanitària.

En les dues primeres, com veiem en els gràfics, la presència femenina se
situa per damunt del 64 %, mentre que en el cas de ciències, les dones representen un 55,1 %. I, a més, els canvis que s’han produït en la composició
en aquests anys han resultat favorables a les dones.
Gràfic 7. Alumnat matriculat en ciències socials i jurídiques (%)

Gràfic 8. Alumnat matriculat en art i humanitats (%)

Gràfic 9. Alumnat matriculat en ciències (%)
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Finalment, cal remarcar que, a diferència del que passa en el conjunt de l’alumnat, en el qual, encara que les dones són majoria, la composició està equilibrada,
aquest equilibri o paritat no es dóna en cap de les branques d’ensenyament considerades independentment. Aquesta distribució desequilibrada es pot observar
en l’evolució que presenta la taula següent amb la sex ratio (D/H) per branca de
coneixement.
Gràfic 10. Evolució de la sex ratio (D/H) per branca

Després de la revisió de les dades referides a la composició de l’alumnat
matriculat en les diferents branques de coneixement, podem concloure que
encara –fins i tot visualitzant-se alguns canvis– els estereotips de gènere queden reflectits en l’elecció dels estudis. Així, i malgrat la feminització dels ensenyaments universitaris:
• Hi ha una segregació horitzontal en totes les branques de coneixement. En
les enginyeries i arquitectura són els homes els que estan sobrerepresentats,
mentre que en la resta de branques de coneixement, llevat de ciències, on hi
ha equilibri, la sobrerepresentació és femenina.
• La branca de ciències de la salut engloba estudis que en termes de composició representen una estructura feminitzada. La tendència observada el curs
2010‑2011, amb un increment de la presència d’homes, ha donat pas a un
ingrés major de dones en el curs 2015‑2016, amb un increment de 2 punts
percentuals entre 2010 i 2016.
• La branca d’enginyeria i arquitectura continua estant masculinitzada. Igual
que ha succeït en la branca de ciències de la salut, també s’hi ha produït un
increment de la matrícula femenina, encara que amb un impacte menor, xifrat en 1,3 %.
19

• En les branques de ciències socials i jurídiques i art i humanitats, encara
que les dones són majoria, no arriben al llindar del 70 % que defineix un
col·lectiu com a feminitzat. Volem destacar, però, que en el cas d’art i
humanitats només les separen del llindar 0,2 punts percentuals, raó per la
qual podríem considerar que sí que està feminitzada.
• Es pot afirmar que, sobre la base de les dades, s’ha anat incrementant la
presència de dones en totes les branques al llarg del període analitzat. És
destacable el cas de ciències, en què l’increment de 2010 a 2016 ha sigut
de 5,2 punts percentuals. Ha passat de 49,9 % a 55,1 %.
2 INDICADORS ACADÈMICS
2.1. NOTA MITJANA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
La nota mitjana d’accés a la universitat en el curs 2016-2017 de les dones va ser
menor que la dels homes i, segons observem en la taula, la diferència s’ha anat
incrementant els últims cursos a favor d’ells. En el curs 2012-2013 s’enceta un
canvi en la tendència anterior en la qual la nota mitjana d’accés de les dones era
més elevada que la dels homes.
Gràfic 11. Nota mitjana d’accés. Curs 2016-2017

Taula 5. Evolució de la nota mitjana d’accés. 2010-2016
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2.2. NOTA MITJANA EN LES TITULACIONS DE GRAU
En referència a les notes mitjanes per titulacions, en el curs 2011-12 no hi ha diferències significatives entre les obtingudes pels homes i per les dones, com veiem en la
taula següent en la qual es reflecteix la nota mitjana per titulació i sexe.
Taula 6. Nota mitjana per titulacions. Evolució Cursos 2013-2014 a 2015-2016
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2.3. TAXES DE RENDIMENT ACADÈMIC
En la nota mitjana d’accés a la universitat s’han incrementat les diferències al
llarg del període analitzat, en canvi, no hi ha diferències significatives en la nota
obtinguda en la titulació. A l’hora d’analitzar les taxes de rendiment acadèmic per
a les titulacions de grau, els resultats es distancien a favor de les dones.
Gràfic 12. Taxes de rendiment acadèmic (%). Curs 2015-2016

En les taxes de rendiment acadèmic segons els criteris de l’AVAP,1 continua la
tendència que s’observava en els períodes anteriors tal com mostra la taula següent. Respecte del curs 2015-2016:
▪ Els homes presenten una major taxa d’abandó del títol, taxa que expressa el
grau de no-continuïtat en un programa formatiu.
▪ Mentre que les dones presenten majors taxes de rendiment, d’eficiència i de
graduació.
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Taula 7. Evolució de les taxes de rendiment acadèmic (%)

1. La Universitat d’Alacant, per a coincidir amb la denominació de l’AVAP, ha canviat el nom de taxa d’eficàcia per taxa de rendiment (ISV1), però la forma del càlcul de l’indicador és igual en els tres organismes
2. ISV2. La taxa d’abandó del títol no es pot calcular fins que passen dos anys des que finalitza la durada
teòrica de la titulació.
3. ISV3. En la taxa d’eficiència de graduats i graduades es pren solament com a referència els i les qui s’han graduat
4. ISV4. La taxa de graduació es calcula sobre l’alumnat que va començar en un curs i es va graduar un any
després com a màxim de la durada teòrica
Sin dato: No es pot calcular perquè no ha passat el temps suficient per a calcular aquest indicador

2.4. PREMIS EXTRAORDINARIS PER ESTUDIS CURSATS: GRAU,
MÀSTER I DOCTORAT
Els premis extraordinaris d’estudis de grau, màster i doctorat mostren en el període 2013-2015 una tendència en valors absoluts ascendent per a les dones i
fluctuant per als homes, especialment en el cas de grau i màster.
Taula 8. Evolució de premis extraordinaris d’estudis de grau, màster i doctorat (absoluts)
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Gràfic 13. Evolució de premis extraordinaris d’estudis de grau (%)

Gràfic 14. Evolució sex ratio (D/H) premis extraordinaris
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2.5. ALUMNAT AMB TITULACIONS DE GRAU
En el conjunt, el nombre de dones que finalitza els estudis de grau és superior al
dels homes. Es manté la tendència que s’estava produint en els últims anys d’una
major proporció de dones en el conjunt de l’alumnat titulat. Les dones representaven el 65,9 % el 2013 i el 62,1 % en 2015-20161.
Gràfic 15. Alumnat titulat en titulacions de grau (%)

2.5.1. Alumnat titulat per cicle
Taula 9. Evolució de l’alumnat titulat en titulacions oficials de grau (absoluts)

Al llarg del període analitzat, la tendència seguida pel nombre d’alumnat titulat
de grau s’ha incrementat significativament. En tots els cursos, el percentatge de
dones que es titulen és més alt que el d’homes.
Tal com succeïa en els períodes anteriors, el fet que més dones que homes finalitzen els seus estudis universitaris es pot explicar, d’una banda, per la major
representació

1. En el moment de realització de l’informe, el curs 2016-2017 no ha finalitzat i, per aquest motiu, la sèrie no
inclou aquest curs acadèmic..
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entre l’alumnat matriculat, però, també, per les majors taxes de rendiment acadèmic
i les menors taxes d’abandó a les quals ens hem referit anteriorment.
Si prenem com a referència els quatre últims cursos per als quals hi ha alumnat titulat
i els comparem amb el matriculat en aquests anys, la proporció de dones matriculades en estudis oficials de grau era del 57,9 % el 2013 i del 60 % el 2016, mentre que la
proporció de titulades és del 65,9 % el 2013 i del 62,1 % el 2015 (última dada disponible). Com es mostra en el següent gràfic, mentre que entre l’alumnat matriculat la sex
ratio es movia entre l’1,23 i l’1,50 el 2016, entre l’alumnat titulat els valors fluctuen, es
mouen entre l’1,93 de 2013 i l’1,64 de 2015.
Gràfic 16. Evolució sex ratio (D/H) d’alumnat matriculat i titulat
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2.5.2. Alumnat amb titulacions de grau per branca d’ensenyament
Igual que passava en el cas de l’elecció de la titulació, hi ha un biaix de gènere a
l’hora de titular-se i el major pes de dones matriculades explica les importants
diferències en la composició interna de les diferents branques d’ensenyament i
de la seua posterior graduació.
Gràfic 17. Distribució d’alumnat titulat per branca (%). Curso 2015-2016

Com veiem en la següent taula, les dones són majoria en totes les branques d’ensenyament a excepció de la branca d’enginyeria i arquitectura. Aquesta és una
constant al llarg de tot el període i continua la tendència iniciada fa anys.
Taula 10. Alumnat titulat per branca de titulació (valors absoluts)
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▪

L’alumnat de ciències de la salut està compost majoritàriament per dones, situació que es reflecteix en el major percentatge de dones titulades. Encara que
al llarg del període s’hi han produït alguns canvis que han afavorit una presència
més elevada d’homes, es tracta d’una branca clarament feminitzada.
Gràfic 18. Evolució alumnat titulat en ciències de la salut (%)

▪

La situació oposada la trobem en la branca d’enginyeria i arquitectura, en
la qual el 2011 els homes representen una clara majoria també a l’hora de
titular-se.
Gràfic 19. Evolució alumnat titulat en enginyeria i arquitectura (%).
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En les tres branques de coneixement restants, ciències socials i jurídiques, art
i humanitats i ciències, la presència de dones és majoritària, però sense arribar
als nivells de la branca sanitària. En totes, com veiem en els gràfics, la presència
femenina se situa per damunt del 60 %, especialment en el cas de la branca d’art
i humanitats, en la qual el percentatge de titulades des del 2008 està per sobre
del 70 %.
Gràfic 20. Evolució alumnat titulat en ciències socials i jurídiques (%)

Gràfic 21. Evolució alumnat titulat en art i humanitats (%)
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Gràfic 22. Evolució alumnat titulat en ciències (%)

Finalment convé assenyalar que, a diferència del que passa en el conjunt de
l’alumnat, en el qual, encara que les dones són majoria, la composició està equilibrada per sexe, si considerem les branques d’ensenyament de manera independent, només s’observa aquest equilibri o paritat en la branca de ciències.
Aquesta distribució desequilibrada es pot observar en l’evolució que presenta la
taula següent amb la sex ratio (D/H) per branca de coneixement.
Gràfic 23. Evolució sex ratio (D/H) d’alumnat titulat per branca de coneixement
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Després de la revisió de les dades referides a la composició de l’alumnat titulat en les
diferents branques de coneixement, podem concloure que prossegueix la tendència
presentada en la matriculació:
• Hi ha una segregació horitzontal en totes les branques de coneixement. En les
enginyeries i arquitectura són els homes els que estan sobrerepresentats. En les
tres branques restants la sobrerepresentació és femenina
• La branca de ciències de la salut continua estant feminitzada.
• La branca d’enginyeria i arquitectura continua estant masculinitzada.
• En la branca de ciències socials i jurídiques, i especialment la d’arts i humanitats,
pràcticament s’arriba al llindar del 70 % que defineix un col·lectiu com a feminitzat.
• En la branca de ciències la situació és gairebé d’equilibri entre homes i dones.
3. ALUMNAT AMB TITULACIONS DE POSTGRAU
3.1. MÀSTERS OFICIALS
Com en el cas dels estudis de grau, el nombre de dones que acaba els estudis
de postgrau (màsters oficials) és superior al dels homes, si bé les dades indiquen
que hi ha fluctuacions i s’experimenta un descens en la proporció de dones que
es titulen en màsters oficials, amb un canvi en la tendència anterior. Les dones
representaven el 63,3 % el 2008 i el 57,6 % el 2015.
Gràfic 24. Alumnat titulat en màsters oficials (%)
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Taula 11. Alumnat titulat en estudis de màster (absoluts)
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3.2. MATRÍCULA EN ESTUDIS DE DOCTORAT
La situació que acabem de descriure caracteritzada per la major representació
de les dones entre l’alumnat matriculat i titulat en els estudis de grau i màsters
oficials es modifica en els estudis de tercer cicle, en què s’equilibra al 50 % tant
la presència de dones en la matrícula com en la defensa de tesis.
De l’alumnat matriculat en els estudis de tercer cicle el 2015, les dones representen el 50 %, i un 47,8 % obté el títol de doctor o doctora després de la lectura
de la tesi doctoral en l’últim any per al qual hi ha dada disponible (2015-2016).
Gràfic 25. Evolució d’alumnat matriculat en programes de doctorat (%)
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2015-2016
D
H
659
485

3.3. TESIS DOCTORALS DEFENSADES
El percentatge de tesis doctorals defensades per dones ha anat fluctuant al llarg
del període analitzat. Durant l’últim curs acadèmic per al qual hi ha dades disponibles (2015‑16), el percentatge de tesis defensades per dones ha disminuït respecte del curs anterior (2014), ja que passa a representar un 47,8 %. Tal com es
pot veure en el gràfic, els cursos en què el percentatge de dones que va defensar
la seua tesi doctoral són menors són 2009-10, 2012-13 i 2013-14.
Gràfic 26. Tesis doctorals defensades (%)

Taula 12. Evolució del nombre de tesis doctorals defensades (absoluts)

Així, la sex ratio per al període 2010-2016 té un saldo negatiu el 2012 i 2013, per
davall d’1, i equilibrat el 2010, 2014 i 2015 entre l’alumnat que ha defensat tesis doctorals. Aquestes dades contrasten amb els valors relatius a alumnat matriculat i titulat
en grau i el matriculat en tercer cicle (doctorat), com podem observar en el gràfic.
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Gràfic 27. Evolució sex ratio (D/H)

4. TRAJECTÒRIES FORMATIVES
En la figura següent podem observar, a tall de resum, la presència d’homes i
dones en els diferents nivells acadèmics: des del començament de la formació
universitària —els estudis de grau—, fins al màxim nivell acadèmic, l’obtenció
del grau de doctor.
Gràfic 28. Presència de dones i homes en diferents nivells acadèmics (%)
Curs 2015-2016
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•

Podem observar, a partir de les dades del curs 2015-2016, que dones i homes
segueixen diferents trajectòries en el seu període formatiu a la universitat. A
tall de conclusió es pot destacar el següent:

•

Entre l’alumnat matriculat d’estudis de grau, les dones són majoria (59,1 %).

•

La sobrerepresentació femenina s’incrementa entre l’alumnat titulat (62,1 %).

•

En els estudis de postgrau —màsters oficials—, la tendència es manté pel
que fa a la representació femenina (54,6 %).

•

En tercer cicle, la presència de dones es manté, encara que amb menys diferències en homes i dones que en cicles anteriors: representen el 50 % de l’alumnat
matriculat, mentre que les tesis doctorals defensades per dones són el 47,8 %.
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Personal docent i investigador
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1. DISTRIBUCIÓ DE DONES I HOMES EN EL PDI
A la Universitat d’Alacant, els homes continuen tenint una major presencia que
les dones entre el personal docent i investigador. En termes absoluts, segons les
estadístiques a 31 de desembre de 2016, el nombre de PDI ascendeix a 2.467,
dels quals 1.493 són homes i 974 dones, la qual cosa significa que, actualment,
el 39,5 % del PDI són dones. Aquest percentatge és similar al del conjunt d’universitats públiques espanyoles, en les quals les dones constitueixen el 39,9 %1, la
qual cosa representa un increment respecte a anys anteriors.
Gràfic 29. Distribució del PDI (%). 2016

1.1. EVOLUCIÓ EN LA COMPOSICIÓ DEL PDI
El nombre del PDI havia augmentat en els últims anys, incloent-hi el nombre de
dones que eren les que havien experimentat el major creixement, especialment
fins al 2011. No obstant això, a partir del 2012 es comença a produir un retrocés
en el conjunt del PDI.
Taula 13. Evolució de la composició del PDI (absoluts)
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Gràfic 30. Evolució PDI (%)

Si el 2008, a la Universitat d’Alacant, encara no s’havia aconseguit una estructura
equilibrada per sexe entre el PDI, en 2016, aquesta tendència ha canviat de tal
manera que la presència de les dones PDI quasi arriba al 40 %, valor al voltant
del qual es defineix aquesta condició.7 Des del 2013 s’observa una tendència a
l’alça en la presència de dones i un equilibri en la composició del PDI, la qual
cosa fa disminuir la situació de partida desigual.

2. PDI PER BRANQUES DE CONEIXEMENT
Les branques de coneixement amb un nombre de PDI més alt són les de ciències
socials i jurídiques i enginyeria i tecnologia. Entre les dues integren a més de la
meitat del professorat. Són les branques amb major nombre de titulacions en
conjunt i d’alumnat. Cal recordar que, com vèiem en l’apartat anterior, quasi el
75 % de l’alumnat està matriculat en titulacions que pertanyen a les branques de
ciències socials i jurídiques i enginyeria i tecnologia.
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Taula 14. PDI per branca segons criteri CRUE (absoluts)

Es manté el biaix de gènere en la distribució del PDI per branques de coneixement. Igual que succeïa en anys anteriors, les pautes són similars a les que assenyalàvem en referir-nos a l’alumnat, encara que podem afirmar que la distribució està més equilibrada en el PDI. Les dades per a 2016 ens mostren que les
acadèmiques tenen més presència en la branca de ciències socials i jurídiques
(42,4 %), en la qual superen la mitjana del col·lectiu PDI (37,5 %). Les dones
també presenten valors superiors a la mitjana en humanitats i en ciències de la
salut, branques a les quals estan adscrites el 20,8 % i el 8,1 % de les dones PDI
respectivament.
Entre els homes, la distribució entre branques de coneixement està una mica
més equilibrada. Encara que s’orienten més a la branca de ciències socials i jurídiques, el pes que aquesta té en el col·lectiu masculí (34,3 %) és molt més
moderat que entre les dones. Les branques de coneixement en les quals s’adscriu
una proporció d’homes superior a la mitjana del col·lectiu PDI són enginyeria i
arquitectura —que entre els homes representa el 24,7 %, enfront de l’11,4 % en
el cas de les dones— i ciències (17,2%). No obstant això, s’observa un increment
de dones PDI en la branca d’enginyeria respecte al 2008.
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Gràfic 31. PDI per branca de coneixement (%). 2016

2.1. L’EQUILIBRI EN LES BRANQUES DE CONEIXEMENT
S’ha incrementat el pes de les dones en totes les branques de coneixement en els
últims anys, encara que encara el major pes dels homes en el PDI explica que,
amb excepció de les ciències de la salut, les dones siguen minoria en totes les
branques de coneixement. No obstant això, encara podem observar diferències
per gènere entre les diferents branques, com mostra el següent gràfic:
Gràfic 32. Composició de PDI per branca de coneixement (%) 2016
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▪

En els últims anys s’han produït canvis en la composició d’algunes branques
de coneixement que han anat modificant la situació inicial, tot i això, tan sols
dues branques de coneixement presenten una composició paritària en l’actualitat: arts i humanitats i ciències socials i jurídiques.

▪

En ciències (antiga branca de ciències experimentals) s’ha incrementat la
presència de dones des del 2008 per damunt del 30 %, fins a superar el 37 %
els anys 2014 i 2015. El 2016 s’ha situat en un 35 %.
Gràfic 33. PDI Ciències (%)

▪

En humanitats el percentatge de dones PDI en 2016 és del 44,8 %. L’evolució mostra un increment en el percentatge de dones PDI en aquesta branca
des de 2008.
Gràfic 34. PDI Art i humanitats (%)
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▪

En el camp de les enginyeries i tecnologia la presència de dones ha continuat la seua tendència a l’alça iniciada en 1999. De 2008 al 2016 s’ha produït
un increment de 6 punts percentuals. Malgrat aquest increment, continuen
representant només l’11,4 % del PDI d’aquesta àrea de coneixement. Igual
que en el període anterior, podem confirmar que les dones s’estan incorporant però, tal com succeeix amb l’alumnat, a un ritme massa lent per a
preveure que es puga aconseguir una composició equilibrada a curt termini,
atesa la situació de partida.
Gràfic 35. PDI Enginyeria i arquitectura (%)

▪

També en el cas de ciències socials i jurídiques el percentatge de dones ha
anat en augment. És la branca en la qual la presència femenina ha superat els
40 punts percentuals. En 2008 les dones representaven el 39 % i segons les
últimes dades representen el 44,6 %. Es pot confirmar, per tant, la paritat en
aquesta branca de coneixement.
Gràfic 36. PDI Ciències socials i jurídiques (%)
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▪

Igual que en el període anterior, ciències de la salut és l’única branca en la
qual el percentatge de dones és superior al d’homes i, a més, s’ha incrementat. Les dones representen el 60 % del PDI. La major presència femenina
ha sigut una constant al llarg de tot el període, però en cap moment la seua
composició ha mantingut una estructura equilibrada, ja que la presència dels
homes s’ha situat des de l’inici i al llarg del període per sobre del llindar del
40 %. Cal destacar que entre 2008 i 2012 es va iniciar una tendència a la reducció en la presència de dones en aquesta branca, en què es va passar del 58
% en 2008 al 55 % en 2012. No obstant això, a partir de 2013 ha canviat i la
presència de dones s’ha incrementat fins al 60,3 % en 2016.
Gràfic 37. PDI Ciències de la salut (%)

Les dades de l’evolució en la composició del PDI per sexe i branques de coneixement permeten concloure que, també per a aquest col·lectiu, es produeixen biaixos
de gènere rellevants que reflecteixen la vigència dels estereotips de gènere, malgrat
que la presència de les dones s’ha anat incrementant gradualment entre el PDI.
▪ La composició equilibrada es manté en tres de les branques de coneixement:
arts i humanitats, ciències de la salut i ciències socials i jurídiques.
▪ Ciències de la salut és l’única branca en la qual les dones tenen una major
presència que els homes.
▪ No obstant això, les branques de coneixement de ciències i enginyeria i tecnologia presenten un important desequilibri, especialment l’ultima, que encara té una estructura masculinitzada.
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3. PDI PER CATEGORIA LABORAL
3.1. TITULACIÓ ACADÈMICA I CATEGORIA LABORAL
El 60,4 % del PDI ha aconseguit el grau de doctor i cap dels dos sexes s’allunya
d’aquest valor mitjà, tal com succeïa en el període anterior. La titulació de la
resta del PDI és el grau de llicenciatura o enginyeria superior, o bé el grau de
diplomatura o enginyeria tècnica, nivells en els quals tampoc trobem diferències
entre homes i dones. Com veiem en el gràfic, entre les dones, les llicenciades o
enginyeres superiores representen tres punts percentuals més que el que representa aquest nivell de titulació entre els homes.
Gràfic 38. PDI per titulació acadèmica (%) 2016

Taula 15. PDI segons titulació acadèmica
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De forma desagregada, en el període del 2013 al 2016 s’ha mantingut la tendència a l’alça que ja s’estava produint en el període d’anterior, d’una major proporció de dones amb titulació acadèmica de grau superior (llicenciatura o enginyeria
superior) i de grau mitjà (diplomatura o enginyeria tècnica).
Gràfic 39. PDI amb títol de doctor -a o equivalent (%)

Gràfic 40. PDI amb llicenciatura / enginyeria superior (%)

Gràfic 41. PDI amb diplomatura / enginyeria tècnica (%)
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3.2. DISTRIBUCIÓ DEL PDI EN FUNCIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC
Si considerem les dades relatives al règim jurídic del PDI i diferenciem entre
professorat en règim “funcionarial” i en règim “contractual”, s’observen algunes
diferències en funció del sexe. El percentatge de dones PDI funcionàries és menor que el de contractades, un 35,4 % i un 41,9 % respectivament.
Gràfic 42. PDI en règim funcionarial (%)

Gràfic 43. PDI en règim contractual (%)
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L’evolució en l’últim període mostra un increment de dones de 2008 a 2016, tant
entre el professorat funcionari com entre el professorat contractat. Amb aquest
increment, la presència equilibrada s’ha aconseguit entre el PDI contractat però
no entre el funcionariat.
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Gràfic 44. PDI en règim funcionarial (%)

Gràfic 45. PDI en règim contractual (%)

L’evolució en la sex-ratio, la proporció de dones respecte a homes, ens mostra
que no hi ha paritat dins del col·lectiu en funció del règim jurídic. Si bé, ha
continuat l’increment en els últims anys de la presència de dones en cadascun
d’aquests règims que es reflecteix en la gràfica següent:
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Gràfic 46. Evolució sex ratio (D/H) per règim jurídic

3.3. DISTRIBUCIÓ DEL PDI EN FUNCIÓ DE LA CATEGORIA LABORAL
En la distribució per categoria sí que es fan visibles algunes desigualtats, tant
entre el professorat funcionari com en el contractat.
Gràfic 47. Distribució PDI per categoria (%). 2016
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Taula 16. Distribució PDI per categoria professional

Pel que fa al PDI contractat cal assenyalar:
▪

D’una banda, fins avui ha descendit el major pes dels associats en el conjunt del
professorat masculí: Representen el 38,6 % dels professors. Les associades tenen
un pes lleugerament més alt —39,1 %— en el conjunt de les professores.

▪

També es manté el major pes de les figures de col·laboradora/contractada
doctora i la d’ajudant entre les dones, amb un diferencial respecte als homes
de 2,5 i 1,6 punts percentuals respectivament, en aquest últim cas, entre ajudant/ajudant doctor-a ha minvat la diferència entre dones i homes.

Quant al PDI funcionari, els trets més destacables són:
▪

S’ha produït una reducció significativa i evident en l’últim any 2016 de les diferències en la proporció que representen dones i homes entre la figura de titular
d’escola universitària i també ha continuat la tendència a l’alça de la presència de
dones entre titulars d’universitat i càtedres d’escola. S’ha incrementat i igualat la
proporció de dones entre els titulars d’universitat i en les càtedres d’escola, amb
un diferencial en aquest cas, respecte als homes, de 0,8.

▪

D’altra banda, respecte a anys anteriors, es pot apreciar que s’ha mantingut
la tendència a l’alça en la titularitat de càtedres universitàries per part de les
dones, encara que tant en el cas d’homes com de dones l’increment s’ha
alentit respecte al que es va produir entre 2008 i 2012. Encara es manté la
concentració dels homes en aquesta categoria superior amb un diferencial
de 6,8. L’11,5 % dels homes són catedràtics d’universitat, i només ocupa una
càtedra d’universitat el 4,6 % de les dones.
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Seguint en aquesta línia podem acudir a un altre indicador que aclareix la posició desigual en les categories de major nivell. Es tracta de veure la proporció de
titulars d’universitat i catedràtics -ques d’escola universitària per cada catedràtic
-a d’universitat. A la Universitat d’Alacant, per cada catedràtica d’universitat, hi
ha 5,1 dones titulars d’universitat /catedràtiques d’escola universitària. En el cas
dels homes, la relació és d’un catedràtic d’universitat per cada dos titulars d’universitat/catedràtics d’escola universitària.
Taula 17. Proporció titularitats i càtedres d’escola/càtedres d’universitat. (2016)

3.4. EQUILIBRI EN LES CATEGORIES LABORALS
3.4.1. L’EVOLUCIÓ
Els homes són majoria en totes les categories laborals i les diferències són més
notòries segons s’ascendeix en l’escalafó jeràrquic de la carrera professional. No
obstant això, en el conjunt de PDI entre 2013 i 2016 podem afirmar que es
compta amb una estructura equilibrada: si en 2013 les dones representaven un
38,2 %, en 2016 són el 39,5 % del PDI.
Per categories, un 20,8 % de les càtedres d’universitat estan ocupades per dones, la qual cosa ha significat un increment d’1,9 punts en quatre anys, ja que en
2013 representaven el 18,9 %. Respecte a la resta de categories, amb l’excepció
d’emèrits i visitants, hi ha equilibri per sexe: en el cas de les titularitats d’universitat/càtedres d’escola la proporció és del 40,4 %; s’han incrementat respecte al
2013 en 0,5 %.
Es pot concloure que s’han produït modificacions al llarg del període analitzat i
el biaix de gènere es manté en les càtedres i entre els emèrits i visitants.
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Taula 18. Evolució PDI per categoria laboral (valors absoluts)

Tal com succeïa en el període anterior, entre el PDI funcionari la proporció de dones
s’ha incrementat en les dues categories superiors: càtedra d’universitat, encara que
de forma més lenta que en el període de 2008 a 2012, i titular d’universitat/càtedra
d’escola universitària. D’altra banda, la figura de titular d’escola universitària ha experimentat una reducció quant a la presència de dones. En els dos primers casos,
podem dir que l’increment entre 2013 i 2016 ha sigut bastant estable.
Gràfic 48. Evolució del PDI funcionari: catedràtic d’universitat (%). (2008-2016)
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Gràfic 49. Evolució del PDI funcionari: titular d’universitat/catedràtic d’escola universitària (%). (2006-2016)

Gràfic 50. Evolució del PDI funcionari: titular d’escola universitària (%)

▪

La categoria de càtedra d’universitat, si bé continua caracteritzant-se per la
segregació vertical, ha evolucionat positivament en el transcurs d’aquests
anys i ha reduït les desigualtats inicials. Especialment des del 2008, s’ha anat
produint un canvi en la composició a càtedra d’universitat.
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▪

En la categoria de titulars d’universitat i càtedres d’escola també s’ha produït un
increment, encara que menor. Les dones han augmentat la seua presència entre
2008 i 2016 en quasi 4 punts percentuals, amb la qual cosa s’ha incrementat la
tendència a l’equilibri paritari que ja tenia lloc en el període anterior.

▪

La titularitat d’escola universitària —que com ja s’indicava en l’informe inicial de 2008, havia constituït un “refugi” per a les dones en el conjunt de
les universitats espanyoles— i en l’informe posterior de 2013, és en aquesta
categoria de professorat funcionari en la qual s’ha donat un descens en la
presència inicial de dones.

▪

Quant al professorat contractat, en totes les figures, incloent-hi la figura d’associat, s’aprecia que la composició equilibrada que s’havia iniciat en el període anterior es manté al final d’aquest.

Gràfic 51. Evolució del PDI contractat: contractat -ada doctor-a / Col·laborador -a (%) (2008-2016)

Gràfic 52. Evolució del PDI contractat: ajudant / ajudant doctor-a (%) (2008-2016)
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Gràfic 53. Evolució del PDI contractat: Associat/associada (%) (2008-2016)

Gràfic 54. Evolució del PDI contractat: Investigador -a en formació / becari -ària (%) (2008-2016)

▪

En el cas del professorat associat, si en períodes anteriors es tractava d’una figura
amb una composició clarament masculinitzada, en els últims anys –especialment
a partir del 2013– contínua en tendència a l’alça en la presència de dones en la
seua composició; el 2016 va arribar quasi a la paritat (39,8 %).

▪

Respecte a la figura d’ajudant, l’evolució ha fluctuat però en tot el període ha
sigut paritària en la seua composició.

▪

I passa el mateix amb el professorat contractat/col·laborador, que presenta fluctuacions en l’evolució de la seua composició però sempre és paritària.

▪

Finalment, cal assenyalar que encara que en la categoria de becari -ària, primer
pas en la carrera acadèmica/investigadora, es partia d’una situació igualitària en
anys anteriors —la proporció dels dos sexes era del 50 %— en el transcurs
d’aquests anys els homes han adquirit més pes, especialment en 2016, amb un
increment d’una mica més del 5 % respecte al 2015.
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3.5. TRAJECTÒRIES ACADÈMIQUES
La figura següent mostra la presència d’homes i dones en les diferents categories
acadèmiques del PDI.
Gràfic 55. Presència de dones i homes en nivells acadèmics (%). 2016

Les trajectòries acadèmiques dibuixades per homes i dones en 2016 continuen
reproduint l’anomenat model de tisora. Es parteix d’una situació on la majoria
dels titulats universitaris són dones i en la qual a l’inici de la carrera acadèmica i
investigadora les diferències entre homes i dones són menors. Entre les figures
de personal contractat també són clarament menors les diferències però a mesura que s’ascendeix en les categories que determinen la carrera i/o promoció
professional, la presència de dones va minvant. Aquest model correspon al que
reprodueixen el conjunt d’universitats públiques valencianes.
Així, es pot concloure que entre les categories intermèdies de PDI, especialment
entre el professorat contractat, es compleix el principi de presència equilibrada.
Per contra, es compleix en menor proporció entre els titulats, col·lectiu molt
feminitzat. Tampoc es compleix, en aquest cas perquè està masculinitzat, en la
categoria de càtedra d’universitat, mentre que la categoria de titular d’universitat/càtedra d’escola universitària s’ha equiparat per sexe: de cada 10 càtedres
només 2 estan ocupades per dones, mentre que de cada 10 membres del PDI,
3,6 són dones..
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3.6. LA MOBILITAT ENTRE CATEGORIES LABORALS
Si ens preguntem quina és la categoria laboral a 31-12-16 d’aquells que figuraven en
la plantilla de la UA a 31-12-12, observem algunes diferències entre homes i dones.
Les dades que se situen per damunt de la diagonal (en verd) representen el PDI que
ha promocionat, és a dir, que ha canviat a una categoria laboral superior.
Taula 19. Mobilitat entre categories (31-12-2012/31-12-2016)

1. En la categoría de “contratación estable” se incluye las figuras de Prof/a. Colaborador/a y Contratado/a doctor/a.
2. En la categoría de “contratación temporal” se incluye el resto de figuras universitarias: Ayudante, Ayudante doctor/a,
Asociado/a, Visitante, Personal investigador (anterior Becarios/as) y eméritos/as.
(*) Este cambio a una figura temporal se debe a que actualmente son eméritos/as y se ha considerado como temporales porque
anualmente se renueva su contratación.
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▪

De la totalitat de dones que el 31-12-12 eren titulars d’universitat o catedràtiques d’escola universitària, el 97,7 % segueix en la mateixa categoria quatre
anys després i ha promocionat a càtedra d’universitat el 2,3 %. En el cas dels
homes, el 7,2 % ha promocionat a catedràtic d’universitat.1. En la cohort
anterior, de 2007 a 2012, s’apreciava un canvi de tendència pel que fa a anys
anteriors: la mobilitat ascendent entre el professorat femení era lleugerament
major en la cohort d’estudi, per contra, encara que la mobilitat ascendent no
ha tingut un gran impacte en cap dels dos sexes, sembla que ha sigut major
en el cas dels homes que en els de les dones.
Gràfic 56. Promoció a CU (%). 31/12/2016

▪

La mobilitat ascendent del professorat que a data de 31-12-12 era titular
d’escola universitària és per a aquest període major entre les dones. Un 20 %
de les dones han promocionat a TU/CEU, mentre que entre els homes ha
promocionat el 16,3 %. Aquesta situació difereix de la promoció de dones
des dels llocs de col·laborador -a o contractat -ada doctor -a (contractació
estable) i de les figures de contractats temporals: és major la proporció d’homes que ha promocionat a TU/CEU des d’aquestes categories: un 9,5 % i
un 1,4 % respectivament.

1. En el periodo analizado estaba vigente la orden ministerial por la que la oferta pública se circunscribía a la
tasa de reposición del 10%.
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Gràfic 57. Promoció a TU / CEU (%). 31/12/2016
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4. INVESTIGACIÓ
4.1. GRUPS D’INVESTIGACIÓ
Els grups d’investigació de la universitat s’han incrementat al llarg del període
analitzat i el 2016 han arribat a un total de 236.
Taula 20. Direcció de grups d’investigació (absoluts) (2008-2016)

Malgrat l’increment del nombre de dones en les direccions d’aquests grups, de
48 en 2008, 57 en 2012 i 64 en 2016, la seua presència en la direcció dels grups
no manté una presència equilibrada, fet que es reflecteix en el percentatge de
dones que dirigeixen grups en la gràfica següent. Si en 2008 representaven un 24
% en l’actualitat és del 27 %.
Gràfic 58. Direcció de grups d’investigació(%) (2008-2016)
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4.1.1. DIRECCIÓ DE GRUPS D’INVESTIGACIÓ PER BRANCA DE
CONEIXEMENT
Igual que en el període anterior, únicament es pot apreciar una presència equilibrada en la direcció de grups d’investigació de la branca de ciències socials i
jurídiques, on a més s’ha incrementat la presència de dones fins a arribar al 46,6
%, tal com s’observa en el gràfic següent:
Gràfic 59. Direcció de grups d’investigació en branca de ciències socials i jurídiques (%) (2008-2016)

▪

▪

La branca de coneixement que continua amb menor presència de dones en la
direcció de grups d’investigació continua sent la d’enginyeria i arquitectura.
Encara que en 2012 va presentar un increment de més de tres punts respecte
de 2011, en 2013 va iniciar de nou un descens que s’ha mantingut fins a 2016,
amb un minso 7 %.
En canvi, en la resta de branques, les dones tenen una representació propera al 20 %.
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Gràfic 60. Direcció de grups d’investigació en branca d’enginyeria i arquitectura (%) (2008-2016)

▪

Si l’escassa presència de dones en la direcció dels grups d’investigació obeeix
a la reduïda presència de dones PDI en àrees com la d’enginyeria i arquitectura, caldria esperar que en aquelles en les quals la seua presència és majoritària, com és el cas de ciències de la salut, foren les docents les que lideraren
els seus grups d’investigació. No obstant això, aquesta no és la lògica que
subjau en aquesta àrea, en la qual fins a 2013 representaven un 22 % de les
direccions i que el 2016 arriba al 30,8 %.
Gràfic 61. Direcció de grups d’investigació en la branca d’art i humanitats (%) (2008-2016)
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Gràfic 62. Direcció de grups d’investigació en la branca de ciències (%) (2008-2016)

Gràfic 63. Direcció de grups d’investigació en la branca de ciències de la salut (%) (2008-2016)
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4.1.2. COMPOSICIÓ DELS GRUPS D’INVESTIGACIÓ PER BRANCA
DE CONEIXEMENT
A excepció dels grups d’investigació de la branca d’enginyeria i arquitectura, en
la qual la presència d’investigadores i investigadors s’allunya d’una estructura
equilibrada, en la resta d’àrees de coneixement sí que s’aprecia.
Gràfic 64. Personal investigador en grups d’investigació de la branca enginyeria i arquitectura (%) (2008-2016)

Aquesta presència de dones és major en el cas dels grups de la branca de ciències
de la salut, tal com es pot apreciar en el gràfic següent:
Gràfic 65. Personal investigador en grups d’investigació de la branca ciències de la salut (%) (2008-2016)
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En la resta, veiem que hi ha un equilibri entre homes i dones:
Gràfic 66. Personal investigador en grups d’investigació de la branca art i humanitats (%) (2008-2016)

Gràfic 67. Personal investigador en grups d’investigació de la branca ciències (%) (2008-2016)

Gràfic 68. Personal investigador en grups d’investigació de la branca ciències socials i jurídiques (%) (2008-2016)
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4.2. AJUDES A LA RECERCA I DESENVOLUPAMENT: R+D+I
4.2.1. AJUDES NACIONALS
En el cas de les ajudes concedides anualment en convocatòries públiques, podem destacar que el 2008 i el 2009 s’acostava a l’equilibri el percentatge de dones
i d’homes en la direcció d’aquestes ajudes, no obstant això, a partir del 2010
s’allunyen i comença la reducció en el nombre de projectes dirigits per dones fins
que s’arriba al 27,6 % el 2012. Serà a partir del 2013 quan de nou s’incrementa
el percentatge de dones en la direcció d’ajudes de R+D+I. Per contra, la participació de dones al llarg del període analitzat (2008-2016) manté una presència
equilibrada i, especialment des de 2015, s’ha incrementat el percentatge de dones
que participen en alguna convocatòria pública.
Taula 21. Evolució d’ajudes de R+D (Convocatòries públiques)* (2008-2016)

(*) Les dades corresponen a projectes d’investigació desenvolupats pel PDI de la UA. S’inclouen totes les ajudes concedides
en convocatòries públiques (nacionals, pròpies de la universitat i autonòmiques). A partir de 2013 s’han exclòs d’aquesta
estadística les ajudes concedides per la universitat als grups d’investigació (Ref. VIGRO), per això el descens que s’aprecia en
el nombre de PDI participant.
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Gràfic 69. PDI en direcció d’ajudes R+D (convocatòries públiques) (%) (2008-2016)

Gràfic 70. PDI participant en ajudes R+D (convocatòries públiques) (%) (2008-2016)
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En el gràfic següent es pot observar l’evolució en la proporció de D/H en la
direcció de projectes nacionals:
Gràfic 71. Sex ratio (D/H) direcció d’ajudes nacionals (2008-2016)

4.2.2. AJUDES INTERNACIONALS (PROJECTES EUROPEUS)
El nombre d’ajudes internacionals concedides segueix sent més reduït que el que
fa referència a projectes nacionals i igual que succeïa en períodes anteriors, les
dades no mostren una tendència clara. Si el 2013 i el 2015 el nombre de projectes
dirigits per dones és significativament menor, el 2014 i el 2016 s’incrementen
numèricament. Respecte a la participació, aquestes diferències entre homes i
dones segueixen sent menors, de fet, el anys 2013, 2014 i 2016 és major la participació de dones PDI i el 2015 era menor.
Taula 22. Evolució d’ajudes europees de I+D* (2008-2016)

(*) S’inclouen les ajudes concedides en convocatòries públiques internacionals.
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Gràfic 72. Ajudes europees R+D: PDI director -a (%) (2008-2016)

Gràfic 73. Ajudes europees R+D: PDI participant (%) (2008-2016)
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En el gràfic següent es mostra la proporció D/H en la direcció de projectes internacionals i podem observar l’equilibri aconseguit el 2010:
Gràfic 74. Sex ratio (D/H) direcció d’ajudes internacionals (2008-2016)

4.3. SEXENNIS D’INVESTIGACIÓ
Al llarg del període analitzat, s’ha incrementat el nombre de sexennis d’investigació de les dones PDI de la UA. Ara bé, cal tenir en compte que el nombre de
dones PDI és menor que el d’homes i, per tant, el percentatge d’aquests entre
les dones és menor.
Taula 23. Nombre de sexennis (2008-2016)
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En el gràfic següent es pot apreciar la tendència a l’alça experimentada en els
sexennis d’investigació obtinguts per dones PDI.
Gràfic 75. Nombre de sexennis de recerca (%) (2008-2016)

4.4. CONTRACTES I CONVENIS AMB ENTITATS PRIVADES
Les dades del nombre de convenis o contractes amb entitats privades mostren
unes diferències importants per sexe. Cal destacar que en el període (2013-2016)
s’ha mantingut la infrarepresentació de dones com a investigadores responsables
d’aquest tipus d’ajudes. Aquesta situació manté la tendència que s’estava mostrant des del 2008.
Taula 24. Evolució de contractes i convenis amb entitats privades
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Gráfico 76. Contratos y Convenios: PDI investigador-a responsable (%) (2008-2016)

En el cas de la proporció de D/H responsables de contractes o convenis, s’observa una sobrerepresentació d’homes PDI al llarg del període.
Gràfic 77. Sex ratio (D/H) responsables de contractes i convenis (2008-2016)
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4.5. RESULTATS D’AVALUACIÓ DOCENT
No hi ha diferències entre homes i dones en els resultats de l’avaluació docent al
llarg del període analitzat:
Taula 25. Evolució dels resultats de l’avaluació docent. Mitjana anual (2009-2016)

4.6. ESTADES EN L’ESTRANGER
En el conjunt de dades disponibles sobre estades en l’estranger, incloent-hi el
programa Erasmus-Mobilitat docent i el PPI (programa propi per al foment de
les relacions internacionals)1, continua la tendència a l’equilibri en la participació
de les dones en aquest tipus de programes i d’accions, encara que amb alguns
canvis al llarg del període analitzat. Des del 2008-09 el percentatge de dones ha
estat per sobre del 40 %. El curs 2014-2015 va ser el que va presentar el major
percentatge d’estades realitzades per dones PDI, un 45,1 %.
Taula 26. Evolució d’estades internacionals per curs acadèmic (2007-2016)

1. Les dades registrades per l’Oficina de Mobilitat i Relacions Internacionals de la UA recullen aquelles estades
que han sigut comunicades a aquesta oficina amb càrrec a alguna de les convocatòries públiques. És possible que
hi haja estades no recollides en aquestes dades. Les dades del programa Erasmus- Mobilitat docent es registren
per curs acadèmic i el programa PPI per any natural.
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Gràfic 78. Evolució d’estades internacionals del PDI (%) (2007-2016)

La proporció de dones i la seua evolució quant a estades en l’estranger la podem
observar en la gràfica següent:
Gràfic 79. Evolució sex ràtio (D/H) estades internacionals (2007-2016)

Si comparem els dos tipus d’estades s’observa que hi ha una participació major
de dones en el programa propi de relacions institucionals de la universitat (PPI)
i és lleugerament menor en les estades Erasmus-Mobilitat docent, si bé en quasi
tots els cursos, a excepció en aquest últim període del curso 2013-2014, en el
qual va descendir al 34,5%.
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Taula 27. Evolució d’estades internacionals (Programa PPI) (2008-2016)

Taula 28. Evolució d’estades internacionals (programa Erasmus-Mobilitat docent) (2007-2016)
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Gràfic 80. Evolució d’estades internacionals (programa PPI) (%) (2008-2016)

Gràfic 81. Evolució d’estades internacionals (programa Erasmus-Teaching Staff) (%) (2007-2016)
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4.7. LLICÈNCIES I ANYS SABÀTICS
Les dades sobre llicències per estudis o recerca entre el PDI presentaven un
equilibri entre homes i dones del 2008 al 2012, el qual s’ha mantingut fins al
2016. L’any 2010 registrava la xifra més alta en la participació de dones en aquest
tipus de llicències.
Taula 29. Llicències per estudis o recerca (2008-2016)

Gràfic 82. Evolució de llicències per estudis o investigació (%) (2008-2016)
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El gaudi d’anys sabàtics ha experimentat canvis al llarg del període analitzat. Si
en el període 2008 al 2013 majoritàriament han sigut gaudits pel professorat
masculí, encara que en els anys 2009 i 2010 presentaven un equilibri per sexe,
especialment el 2010, és a partir del 2014 quan la tendència s’equilibra considerablement i s’ha mantingut fins a 2016 aquest equilibri.
Taula 30. Evolució d’anys sabàtics PDI (2008-2016)

Gràfic 83. Evolució d’anys sabàtics (%) (2008-2016)
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L’evolució en el conjunt dels permisos per llicència d’estudis o investigació, per
anys sabàtics i per un nou tipus d’absència del PDI que s’introdueix en 2015 i
2016, la participació en projectes internacionals, ha mantingut la tendència a
l’equilibri que ja venia del període anterior. Per tant, el període de 2013 a 2016
presenta un equilibri entre dones i homes que han gaudit d’algun d’aquests tipus
de permisos en els últims quatre anys.
Gràfic 84. Sex ràtio (D/H) llicències, anys sabàtics i participació en projectes internacionals del PDI (2008-2016)
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5. BRETXA SALARIAL EN EL COMPLEMENT AUTONÒMIC DEL
PROFESSORAT DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT1
El Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià regula les retribucions
addicionals del professorat de les universitats públicas valencianes. En l’article
18 estableix que «Les universitats públiques [...] podran acordar implantar en el
règim retributiu del personal docent i investigador funcionari i, si és procedent,
del personal docent i investigador contractat laboral que preste servicis en estes,
retribucions addicionals en els termes, les condicions, els requisits i les quanties
que s’establixen en els articles següents». Per al personal docent i investigador
funcionari, el decret estableix que es podrà realitzar el pagament pels següents
components:
a. Per mèrits d’experiència docent i investigadora.
b) Per productivitat investigadora.
c) Per mèrits docents i investigadors lligats a la promoció acadèmica.
d) Per mèrits de mobilitat docent i investigadora.
e) Per mèrits de dedicació a la gestió universitària.
▪

COMPLEMENT ECONÒMIC TOTAL PER SEXE I EDAT. De les
913 persones que pertanyen als cossos docents a la Universitat d’Alacant, 592
són homes 64,8 % i 321 dones 64,8 %. En introduir l’anàlisi de la distribució del
complement econòmic autonòmic s’aprecia una nova dimensió dels biaixos de
gènere entre el col·lectiu del PDI no contemplada en els dos informes diagnòstics precedents, atès que les dades posen en evidència que mentre que els homes
cobren 1.769.222,06 € (el 71,3 % del total), les dones perceben 711.551,22 € (el
28,7 %). D’aquesta manera, la mitjana salarial dels homes se situa en 2.988,55 €,
mentre que la de les dones és de 2.216,67 €, amb la qual cosa les dones perceben
un 74,5 % de la mitjana que cobren els homes.

Les dades evidencien que, davant d’una creença generalitzada que el biaix de gènere ve propiciat per l’edat i que el pas del temps el corregirà sense cap política
activa, les dones cobren menys que els homes en tots els segments d’edat. Com
que és un complement acumulatiu, el percentatge que perceben les dones
1. Apartat que recull dades, indicadors i taules de l’informe realitzat per José Manuel Mora Chacón (2017):
Bretxa salarial en el complement autonòmic del professorat en la Universitat d’Alacant. Secció Sindical CCOO
de la Universitat d’Alacant i que es troba en línia en l’Observatori per a la Igualtat entre dones i homes de la
Universitat d’Alacant. L’informe analitza la distribució de les quanties que s’abonen en concepte de complement
autonòmic de professorat entre els homes i les dones dels cossos docents de la Universitat d’Alacant. Al mateix
temps, contribueix a desenvolupar el II Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes (II PIUA) i, en
particular, l’acció 11 de l’objectiu 2 de l’eix 1 (Visibilitzaci i sensibilització), en incrementar el coneixement
sobre la desigualtat de gènere en la pròpia universitat.
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respecte als homes és major en els segments de més edat que en els més baixos, però
sempre en una quantitat inferior als seus companys. Així mateix, i atès el nivell d’antiguitat en la universitat, les dades mostren que amb el mateix nombre d’anys en la
universitat, els homes, amb excepcions puntuals, cobren més que les dones.
COMPLEMENT ECONÒMIC TOTAL PER CATEGOR A FUNCIONARIAL I SEXE. El biaix de gènere per categoria professional també s’aprecia en
el cobrament del complement autonòmic, en què les quantitats mitjanes que perceben les dones són inferiors a les dels homes del mateix cos, a excepció del de TEU,
l’únic cos en què es no es reprodueix el patró identificat. Si en el càlcul de la quantitat
mitjana s’exclou el professorat que no percep complement econòmic (47 persones:
33 homes i 14 dones), la quantitat s’incrementa en les categories de TEU i CEU i
decreix en la de TEU.
Taula 31. Distribució del complement econòmic per categoria i sexe (2015)

COS

Complement econòmic mitjà (€)

Complement econòmic mitjà excloent qui no
percep complement (€)*

Total

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

CU

5.796,27

5.863,12

5.525,54

5.796,27

5.863,12

5.525,54

TEU

1.970,86

2.071,03

1.821,27

2.003,29

2.109,03

1.846,11

CEU

3.012,24

3.031,71

2.977,62

3.137,75

3.233,82

2.977,62

TEU

1.067,86

1.002,90

1.175,25

1.492,71

1.477,00

1.515,46

*El percentatge! total s’ha obtingut sobre el total de les persones que componen la plantilla; mentre que el percentatge d’homes i dones s’ha determinat
sobre el total de funcionaris i funcionàries, respectivament.
Font: taula inclosa en l’informe “Bretxa salarial en el complement autonòmic del professorat a la Universitat d’Alacant” (p. 6)
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▪

DISTRIBUCIÓ PER SEXE DEL COMPLEMENT ECONÒMIC
PER MÈRITS D’EXPERIÈNCIA DOCENT I INVESTIGADORA1.
En aquest component s’aprecia un biaix de gènere a favor dels homes, que
representen un 67,18 % de les persones que el cobren. Enfront dels 937,97
€ que reben les dones de mitjana, els homes obtenen 1.045,53 € per aquest
concepte. Això és, els homes cobren el 69,53 % de la quantitat total que
s’abona per aquest component, la qual cosa comporta una sobrerepresentació en tres punts percentuals respecte al pes dels homes en la plantilla del
professorat.

▪

DISTRIBUCIÓ PER SEXE DEL COMPLEMENT ECONÒMIC
PER PRODUCTIVITAT INVESTIGADORA2. En aquest component,
el percentatge de dones i homes que el cobren és quasi idèntic al percentatge mitjà. Dins de cada sexe, hi ha més homes que el perceben, el 78,7 %,
enfront del 75,3 % de dones. No obstant això, quan s’analitzen les quanties
s’aprecia un biaix favorable als primers: enfront dels 517,07 € que de mitjana cobra una dona per aquest concepte, els homes n’ingressen 765,54. De
fet, els homes reben el 74,03 % del total que la universitat paga per aquest
component.

▪

DISTRIBUCIÓ PER SEXE DEL COMPLEMENT ECONÒMIC
PER MÈRITS DOCENTS I INVESTIGADORS LLIGATS A LA
PROMOCIÓ ACADÈMICA3. El percentatge d’homes que perceben alguna quantitat per aquest component és sensiblement major que el de dones
(60,98 % enfront del 57,32 %). La distribució sobre el total de persones
només implica un lleuger biaix de gènere favorable als homes. De nou és
en les quantitats on aquest biaix s’accentua, atès que els homes ingressen de
mitjana 1.171, 51 € i les dones 1.071,90 €.

▪

DISTRIBUCIÓ PER SEXE DEL COMPLEMENT ECONÒMIC
PER MOBILITAT DOCENT I INVESTIGADORA4. El component
associat a la retribució addicional en concepte d’estades docents o investigadores en altres universitats o centres d’investigació és el que comporta una
distribució menys desigual entre tots dos sexes. El nombre d’homes i dones

1. Aquest component es percep quan la suma de quinquennis docents i sexennis d’investigació és igual o major a
quatre.
2. Aquest component és percebut per aquells als quals se’ls reconeixen sexennis d’investigació. La quantitat es
determina en funció d’un coeficient individual obtingut en dividir el nombre d’avaluacions
favorables de l’activitat investigadora entre el nombre de períodes complets de sis anys de servei actiu en la universitat, sense que el seu valor siga major que u.
3. Aquest component s’assigna en funció de la categoria professional de pertinença.
4. Aquest component s’assigna a qui haja realitzat estades docents i/o investigadores en altres universitats o centres d’investigació, nacionals o estrangers, durant un mínim acumulat de sis mesos com a suma de períodes d’estada
no inferiors a quinze dies durant els set anys anteriors a la proposta d’assignació del component, i en funció del
nivell de l’estada o estades se li pagarà addicionalment la retribució.
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que el cobren, respecte al seu grup, és pràcticament similar (11,49 % en homes i
10,59 % en dones) i, encara que hi ha un lleuger biaix de gènere favorable als homes, tant en la presència d’aquests entre el total de les persones que el perceben
com en la quantitat mitjana que perceben, aquest component és mínim ja que la
diferència no és superior als 11€.
▪

DISTRIBUCIÓ PER SEXE DEL COMPLEMENT ECONÒMIC
PER DEDICACIÓ A LA GESTIÓ UNIVERSITÀRIA1. És en el component on es retribueix el temps dedicat a la gestió universitària on el biaix de
gènere a favor dels homes és major: quasi dos de cada sis homes el perceben,
mentre que entre les dones només el reben una mica menys d’una de cada
sis i entre el total de les persones que ingressen per aquest concepte, tres de
cada quatre són homes (el percentatge més alt de tots els components). No
obstant això, la quantitat mitjana que reben les dones és sensiblement superior (uns 90€) a la dels homes.

1. Aquest component s’assigna a qui haja aconseguit, com a conseqüència del compliment de càrrecs de gestió
acadèmica, un mínim de vuit punts.

83

Personal d'administració i serveis
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1. DISTRIBUCIÓ D’HOMES I DONES EN EL PAS. COMPOSICIÓ
DEL PAS PER SEXE
El Personal d’Administració i Serveis, al 31 de desembre de 2016, es componia
de 1.448 persones, de les quals 798 eren dones i 650 homes (el 55,1% i el 44,9%
respectivament). Igual que en informes anteriors, si comparem aquestes dades
amb les publicades pel Ministeri d’Educació relatives al conjunt nacional per al
curs 2014-2015 (última dada disponible), observem que el percentatge de dones
entre el PAS dels centres públics és del 59,5 %, és a dir, un 4 % de diferència pel
que fa a la Universitat d’Alacant1, percentatge que s’ha incrementat lleugerament
respecte a les dades del 2008.
Gràfic 85. Distribució del PAS (%) (31/12/2016)

1. Dades publicades en Datos i cifras del sistema universitaria español. Curso 2015-2016. Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport, 2016, p. 134. https://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano- mecd/estadisticas/educacion/universitaria/datos-cifras/datos-y-cifras-SUE-2015-16-web-.pdf [consulta 05 juny 2017]
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2. EVOLUCIÓ
Des de l’any 2008, el nombre de PAS ha augmentat sensiblement, però la
seua composició en funció del sexe no ha experimentat canvis destacables.
La proporció de dones ha sigut sensiblement major al llarg del període analitzat i s’ha mantingut al voltant del 55 %. Per tant, s’observa que, encara
que les dones han tingut un major pes en el PAS al llarg d’aquests anys, la
diferència entre els sexes segueix sent menor que en el PDI, la qual cosa ens
permet parlar d’una composició equilibrada.
Gràfic 86. Evolució del PAS (%) (2008-2016)

Taula 32. Evolució PAS (absoluts) (2008-2016)
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3. LES CARACTERÍSTIQUES SOCIOLABORALS
L’anàlisi de les característiques sociolaborals del Personal d’Administració i Serveis se centra en el règim jurídic, el grup de titulació (categoria laboral), el tipus
d’administració i el nivell d’estudis.
3.1. DISTRIBUCIÓ DEL PAS PER RÈGIM JURÍDIC
Cal assenyalar que no s’han produït canvis en el règim jurídic del col·lectiu de
PAS en els últims anys: el 89 % pertany al col·lectiu del funcionariat i l’11 % és
personal laboral. Cap dels dos sexes s’allunya de la mitjana.
Gràfic 87. PAS funcionari (%). 2016

Gràfic 88. PAS laboral (%). 2016
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En la taula següent podem veure l’evolució percentual del total d’homes i de
dones en les diferents categories: funcionariat de carrera, funcionariat en interinatge i personal laboral..
Taula 33. PAS per règim jurídic (%) (2008-2016)

En general, no s’han produït canvis significatius al llarg de tot el període:
▪
▪
▪

La categoria en la qual més es concentren tant dones com homes continua sent
la de funcionariat de carrera, amb un percentatge major entre les dones PAS.
La segueix, encara que a distància, la figura de funcionariat en interinatge. En
aquest cas són les dones les que presenten els valors més elevats.
La figura de personal laboral és aquella en la qual es dóna una menor diferència entre els sexes. Té un saldo positiu per als homes entre 2009 i 2015
i canvia la seua tendència en 2016.
Gràfic 89. PAS funcionari de carrera (%) (2008-2016)
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Gràfic 90. PAS funcionari interí (%) (2008-2016)

Respecte a la distribució de dones i homes (sex-ratio D/H), el gràfic següent
mostra una tendència constant a la sobrerepresentació de dones entre el personal funcionariat interí i més equilibrada entre el funcionariat de carrera al llarg
del període analitzat. Mentre que, entre el personal laboral, s’han produït canvis
i el 2016 es va arribar a la paritat.
Gràfic 91. Sex-ratio (D/H) PAS per règim jurídic (2008-2016)
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3.2. DISTRIBUCIÓ DEL PAS PER GRUP DE TITULACIÓ (CATEGORIA LABORAL)
Com ocorre entre el PDI, la distribució quant al règim jurídic és bastant homogènia. No obstant això, en relació a la distribució d’homes i dones per grup de
titulació (categoria laboral) apareixen diferències significatives que s’han mantingut al llarg del període analitzat: els homes del PAS tendeixen a concentrar-se
en major mesura que les dones en l’extrem superior de l’escala i les dones en
l’inferior, la qual cosa posa de manifest (malgrat els canvis que s’han produït en
els últim cinc anys), la persistència d’una segregació vertical.
El gràfic següent il·lustra la distribució interna de cada sexe per grup de titulació.
Com s’aprecia, les majors diferències es donen en la categoria superior (A1) i la
categoria inferior (C2).
Gràfic 92. Distribució del PAS per grup de titulació (%) (31/12/2016)

La distribució del PAS per grup de titulació entre 2012 i 2016 s’ha mantingut constant:
• Del total dels homes, el 24 % és grup A1. Aquest percentatge baixa al 13,5 % en el
cas de les dones.
• Els homes que són grup A2 també representen un major percentatge que les dones,
amb un diferencial de més de 5 punts percentuals.
• En el grup C1 es concentra un percentatge similar d’homes i dones, un 40,8 % i un
45,6 % respectivament.
• Les diferències apareixen de nou en el grup C2 en el qual es concentra el 23,2 % de
les dones, amb un diferencial respecte als homes d’una mica més de 10 punts.
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Taula 34. Distribució del PAS per grup (%) (31/12/2016)

3.2.1. L’EQUILIBRI EN ELS GRUPS DE TITULACIÓ
La composició interna de cada grup de titulació en funció del sexe no reprodueix
la composició del PAS en el seu conjunt.
Gràfic 93. Distribució del grup de titulació (%) (31/12/2016)

Una comparació entre el pes que tenen les dones en cada grup de titulació i el
pes que tenen en el total del PAS ens permet definir en quins grups estan sobrerepresentades o infrarepresentades, entenent que estan sobrerepresentades quan
el seu pes en una categoria és superior al seu pes en el conjunt del PAS, i estan
infrarepresentades quan el seu pes és inferior.
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S’han produït petits canvis en la representació de les dones en els diferents
grups. En 2012 i en 2016 estaven infrarepresentades en la categoria superior i sobrerepresentades en les dues categories inferiors, especialment en el
grup més baix.
3.2.2. L’EVOLUCIÓ
La infrarepresentació de les dones en la categoria superior es manté en el
període que estem considerant, com veurem a continuació.
Taula 35. Evolució del PAS per grup titulació (absoluts) (2008-2016)
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Gràfic 94. Evolució PAS grup A1 (%) (2008-2016)

Gràfic 95. Evolució PAS grup A2 (%) (2008-2016)

Gràfic 96. Evolució PAS grup C1 (%) (2008-2016)

Gràfic 97. Evolució PAS grup C2 (%) (2008-2016)
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En el grup A1 continua la tendència de presència equilibrada que s’experimentava en els últims anys, encara que percentualment els homes continuen
mantenint una presència més alta. S’aprecia una reducció en la presència de
dones dins d’aquesta categoria: si en 2008 les dones representaven un 45,7
%, en 2012 era del 41,8 % i en 2016 és del 40,9 %.
Respecte al grup A2, han continuat guanyant pes les dones al final del període després d’una evolució fluctuant que partia d’una major representació
d’homes en aquest grup.
En el grup C1 han mantingut la seua presència majoritària iniciada en el 2001
i incrementada en 2012.
La categoria C2 és la que presenta les majors diferències en tot moment.
Els valors es mantenen pràcticament estables al llarg del període. Les dones
segueixen representant més de dos terços del grup i s’incrementa en 2 punts
percentuals de 2008 a 2016.

▪

▪
▪
▪

Podem concloure que els homes mantenen una major presència en les dues categories superiors, però com a resultat de l’evolució dels últims anys s’ha aconseguit una
composició equilibrada de tots els grups de titulació, encara que es manté l’excepció
de la categoria inferior en la qual les dones superen el llindar del 60 %.
3.3. DISTRIBUCIÓ DEL PAS PER TIPUS D’ADMINISTRACIÓ
Quan es classifica el PAS en funció del tipus d’administració al qual estan adscrits
(general o especial), ens trobem algunes diferències que es mantenen al llarg del període analitzat. Hi ha més dones en administració general que homes. Per contra, en
administració específica la tendència s’inverteix. Això es deu al fet que hi ha unitats
que estan més masculinitzades, tal com es desagrega en l’apartat següent.
Taula 36. PAS per tipus d’administració (absoluts) (2008-2016)
2008
Administració general
Administració específica

D
555
235

2009
H
319
314

D
552
241

2010
H
345
320

D
568
237

2011
H
346
316

D
555
244

2012
H
336
318

94

D
537
239

2013
H
313
316

D
546
238

2014
H
343
318

D
527
235

2015
H
338
317

D
533
233

2016
H
354
312

D
558
240

H
340
310

La distribució per sexe al llarg del període es reflecteix en el gràfic adjunt.
Gràfic 98. Evolució del PAS en administració general (%) (2008-2016)

Gràfic 99. Evolució del PAS en administració especial (%)(2008-2016)

Les dades ens mostren que hi ha una composició equilibrada entre el PAS que pertany a administració específica, mentre que hi ha una sobrerepresentació de dones
en administració general i que ha experimentant lleugeres fluctuacions des de 2012 a
2015 a la baixa, fins a 2016, quan s’ha incrementat de nou. La gràfica següent presenta la proporció de dones i homes (sex-ratio) en cada tipus d’administració.
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Gràfic 100. Sex ratio (D/H) per tipus d’administració

3.4. DISTRIBUCIÓ DEL PAS PER UNITAT
La taula següent presenta les dades del PAS desagregades per unitats/serveis als
quals estan adscrits i per sexe. Al llarg de tot el període analitzat no hi ha canvis
significatius. Es manté la infrarepresentació de dones en els serveis que gestionen els serveis d’esports, informàtica, publicacions i tècnics: Informàtica, Prevenció, Infraestructures i Serveis Tècnics d’investigació. En la resta, les dones
estan sobrerepresentades.
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Taula 37. PAS per unitat. 2016

UNITAT

DONA

HOME

Sex ratio
(D/H)

Absoluts

%

Absoluts

%

ÀREA DE RECURSOS HUMANS

49

14

OFICINA D'INFORMACIÓ

10

77,8
62,5

6

22,2
37,5

SERVEI D'ALUMNAT

20

80

5

20

4

SERVEI D'ARXIU I REGISTRE

8

66,7

4

33,3

2

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA I COMPTABILITAT

19

65,5

10

34,5

1,9

SERVEI DE CULTURA

14

63,6

8

36,4

1,75

SERVEI D'ESPORTS

7

25,9

20

74,1

0,35

SERVEI DE LLENGÜES
SERVEI DE GEST. INVEST. I TRANSFERÈNCIA DE
TECNOLOGIA
SERVEI DE GESTIÓ ACADÈMICA

15

55,6

12

44,4

1,25

37

67,3

18

32,7

2,06

15

55,6

12

44,4

1,25

SERVEI DE GESTIÓ DE PERSONAL

18

81,8

4

18,2

4,5

BIBLIOTEQUES UNIVERSITÀRIES

85

59

59

41

1,44

SERVEI D'INFORMATICA

19

22,6

65

77,4

0,29

SERVEI D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS

8

33,3

16

66,7

0,5

SERVEI JURÍDIC

3

50

3

50

1

SERVEI DE PREVENCIÓ

2

16,7

10

83,3

0,2

SERVEI DE PUBLICACIONS

5

31,3

11

68,8

0,45

SERVEI DE RELACIONS INTERNACIONALS

15

60

10

40

1,5

SERVEI DE SELECCIÓ I FORMACIÓ

14

87,5

2

12,5

7

SERVEIS TÈCNICS D'INVESTIGACIÓ

24

36,4

42

63,6

0,57

3,5
1,67

UNITAT TÈCNICA DE QUALITAT

6

54,5

5

45,5

1,2

GABINET DEL RECTOR

27

73

10

27

2,7

FACULTATS/ESCOLES/DEPARTAMENTS/INSTITUTS

293

54,5

245

45,5

1,2

ALTRES UNITATS/SERVEIS/CENTRES

85

59

59

41

1,44

TOTAL

798

55,1

650

44,9

1,23
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3.5. DISTRIBUCIÓ DEL PAS PER NIVELL ACADÈMIC
S’ha mantingut el canvi en la tendència del període anterior (2000-2007),
marcat per un nivell educatiu superior en homes. A data actual, el nivell
educatiu del PAS és similar en dones i homes. El 69,3 % dels homes i el 68,8
% de dones posseeixen una titulació universitària. Considerats els diferents
nivells de la formació universitària —doctorat, llicenciatura o enginyeria
superior i diplomatura o enginyeria tècnica—, els homes ja no presenten
valors clarament majors, com veiem en el gràfic.
Gràfic 101. PAS per nivell d’estudis (%) 2016

Taula 38. PAS per sexe i titulació acadèmica (absoluts) 2016
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Respecte a l’evolució del nivell d’estudis en els últims anys, no s’han produït
canvis significatius.
Taula 39. Evolució PAS per nivell acadèmic (absoluts) (2008-2016)

Taula 40. Evolució PAS per nivell acadèmic (%) (2008-2016)
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3.5.1. NIVELL ACADÈMIC I GRUP DE TITULACIÓ
Observem que en el col·lectiu masculí es dóna una major adequació entre nivell
educatiu i grup de titulació. Entre el PAS que compta amb el requisit acadèmic
per a pertànyer al grup A1 (doctorat, llicenciatura o enginyeria superior), el 47,6
% dels homes pertanyen a aquest grup, enfront de només el 27,9 % de les dones.
En l’altre extrem trobem un 18,2 % de dones que, encara que compleixen amb el
requisit acadèmic que els permetria pertànyer al grup A1, pertanyen al grup C2;
aquest percentatge en el cas dels homes és molt més baix, el 8,3 %.
Gràfic 102. PAS amb doctorat, llicenciatura, enginyeria superior. Distribució per grup de titulació (%)

No ha canviat la tendència que es produeix des del període anterior. Es dóna una
situació similar entre el PAS diplomat o enginyer tècnic, requisit per a pertànyer
al grup A2. Com veiem en el gràfic, de nou el percentatge de dones que pertany
a aquest grup de titulació és inferior al dels homes; per contra, el percentatge de
les que pertanyen a les categories inferiors (C1 i C2) és més elevat.
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Gràfic 103. PAS amb diplomatura, enginyeria tècnica. Distribució per grup de titulació (%)

Finalment, cal assenyalar que entre el PAS que compleix amb el requisit per a
pertànyer al grup C1, continua la reducció a la inadequació que es produïa en
el període anterior al 2008: han deixat de ser les dones les que tenien un major
nivell de no-adequació.
Gràfic 104. PAS amb batxiller/FP2. Distribució per grup de titulació (%)
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4. MOBILITAT ENTRE CATEGORIES LABORALS
Si revisem les dades de mobilitat entre categories laborals, és a dir, quina és la
categoria laboral a 31-12-16 d’aquells que figuraven en la plantilla de la UA a 3112-12, observem algunes diferències entre homes i dones. Les dades que estan
per sobre de la diagonal verda corresponen a PAS que ha promocionat, és a dir,
han canviat a una categoria superior.
Taula 41. Mobilitat entre categories (31-12-2012/31-12-2016)

▪

No hi ha quasi diferències per sexe en la promoció del grup A2 a A1. De la totalitat de dones que el 31-12-12 estaven en el grup A2, l’1,9 % ha promocionat a
A1 i el 98,1 % segueix en la mateixa categoria quatre anys després, situació que
es repeteix en el cas dels homes, entre els quals ha promocionat un 4,2 %. La
mobilitat ascendent entre el PAS és similar en homes i dones en aquesta cohort
d’estudi, encara que més favorable en el cas dels homes.
Gràfic 105. Promoció a grup A1 (%) (31/12/2012)
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▪

No hi ha diferències en la mobilitat ascendent entre el PAS del grup A2 que
a data de 31-12-12 era C1. Un 6,1 % de les dones han promocionat a A2,
mentre que entre els homes ha promocionat el 5,5 %.
Gràfic 106. Promoció a grup A2 (%) (31/12/2012)
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5. TRAJECTÒRIES PROFESSIONALS
A pesar que les dones fins al 2011 havien incrementat la seua presència en la categoria superior, el 2012 s’havia invertit lleugerament la tendència i fins al 2016 no ha
canviat. Es manté la segregació vertical en el PAS si atenem al grup de titulació.
Gràfic 107. PAS per grup de titulació 2016 (%)

Igual que passava en el període anterior, es parteix del punt en el qual les dones
són majoria en el conjunt del PAS, però el pes més important el tenen en la categoria inferior, en la qual representen el 69,8 %. A partir d’aquest nivell, la seua
presència va disminuint. En la següent categoria (C1) s’ha aconseguit un valor
similar al que hi ha en el conjunt i disminueix en les dues categories superiors,
en les quals els homes són majoria. La diferència més significativa es dóna en
la categoria superior: en el conjunt del PAS, es manté la tendència anterior, per
cada 10 dones hi ha 8 homes, mentre que en el grup A1, per cada 10 dones hi
ha 14 homes.
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6. EQUIPS DE DIRECCIÓ DELS SERVEIS I UNITATS1
Com podem observar en el gràfic, en els llocs de direcció s’ha equilibrat la
presència de dones i d’homes (cap d’àrea i director -a de servei), tot i que amb un
lleuger predomini d’homes en el cas de les direccions de servei. La presència de
dones s’ha reduït en el segon nivell (3 de les 7 direccions adjuntes estan ocupades
per dones); i en els llocs de subdirecció, s’ha produït un descens en la presència
de dones, que ocupen el 58,7 %. Durant el període analitzat, s’observa una tendència cap a l’equilibri entre tots dos sexes.
Gràfic 108. Direcció de serveis (%) 2016

Taula 42. Direcció de serveis (absoluts) 2016

Quant a l’evolució, s’ha mantingut l’evolució que ja es veia des de 2008 i la
presència de les dones en les direccions de servei s’ha incrementat i podem considerar que manté una composició equilibrada. Les direccions adjuntes s’han
mantingut paritàries i les dones estan sobrerepresentades en les subdireccions,
com veiem en la taula, tot i que la seua presència s’ha equilibrat cap a la paritat.
1. D’acord amb el catàleg, els llocs directius dels serveis i unitats són els següents, ordenats jeràrquicament: cap
d’àrea, direcció, direcció adjunta i subdirecció; i la següent classificació: cap d’àrea A3050, direcció A2748,
direcció adjunta A2546 i subdirecció A/B2445.
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Taula 43. Evolució dels equips de direcció de serveis (absoluts) (2008-2016)

Gráfico 109. Evolución de las Direcciones de Servicios (%)

Gràfic 110. Evolució de les subdireccions de serveis (%)
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Les dades mostren en general una tendència a l’equilibri entre els sexes, si bé hi
ha una presència més alta de dones en les subdireccions.
Gràfic 111. Sex ratio (D/H) equips directius de serveis
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Participació i órgans de govern
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1. ÒRGANS GENERALS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ
La representació per sexe en els diferents òrgans col·legiats de la universitat –
Claustre, Consell de Govern i Consell Social- no és equitativa. La presència de les
dones en tots aquests és inferior al pes que tenen en el conjunt de la universitat,
només en el Claustre a data de 2016 s’arriba a la paritat en la composició.
Gràfic 112. Òrgans col·legiats (%)

1.1. CLAUSTRE1
El Claustre, màxim òrgan de representació de la universitat, presenta una composició equilibrada en 2016. Si considerem els col·lectius que el conformen de
manera desagregada, la representació de l’alumnat manté una composició equilibrada com succeïa en períodes anteriors. Això últim també apareix en el cas del
col·lectiu PAS, que ha incrementat la presència de dones i a més el seu pes en el
claustre és major que el que tenen en el conjunt de la universitat. Així i tot, tant
en el cas del PAS com de l’alumnat, la representació de les dones en el Claustre
és, també, inferior al pes que tenen en el conjunt.

1. El Claustre universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària, al qual li

correspon exercir les funcions sobiranes de normativa interna, fiscalitzar la gestió de la universitat i
expressar les seues posicions i aspiracions en els diferents àmbits d’actuació universitària.
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Gràfic 113. Composició del Claustre per col·lectius (%)

La composició del Claustre actual ha experimentat un increment de dones en
el període entre 2012 i 2016 en 5 punts percentuals, a la qual cosa sens dubte
ha contribuït l’aprovació del Reglament electoral de 20131, que es va adequar
als requeriments de la disposició addicional segona de la Llei d’igualtat efectiva
3/2007 introduint l’article 44.2, que exigeix que quan les candidatures s’agrupen
en llistes hauran de procurar una composició equilibrada entre homes i dones, i
l’article 46.2, que a l’efecte de promoure la representació equilibrada entre dones
i homes estableix que solament es podrà votar com a màxim a un 60 % de candidats del mateix sexe.

1. El Consell de Govern, de 4 de desembre de 2013, va aprovar el REGLAMENT ELECTORAL DE

LA UNIVERSITAT D’ALACANT, en compliment de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a
la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, que requereixen l’adopció de sistemes que permeten
aconseguir la presència equilibrada de dones i homes universitats, així com del propi Estatut de la universitat que,
per a la consecució d’aquest objectiu, en els òrgans de representació i govern de les contempla el mandat d’establir
les normes necessàries en els procediments electorals. El reglament introdueix disposicions encaminades a promoure
el que ha vingut a denominar-se democràcia paritària amb les quals es busca una representació equilibrada entre
dones i homes en la composició del Claustre universitari. Aquest reglament també és d’aplicació supletòria en el
conjunt de processos electorals que se celebren a la Universitat d’Alacant.
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Gràfic 114. Evolució composició Claustre (%)

Hi podem observar els canvis en la composició dels diferents col·lectius en la
taula i en el gràfic següent, que ens mostra l’evolució de la sex ràtio per a cadascun. La proporció de dones PDI s’ha incrementat entre 2007 i 2016 fins a assolir
el 0,73. En l’alumnat s’ha recuperat la situació d’equilibri, de 40/60, igual que
entre el PAS: el desequilibri i la infrarepresentació de dones dins del claustre s’ha
reduït i la sex ràtio s’ha situat en 0,8 el 2016.
Gràfic 115. Evolució membres Claustre sex ratio (D/H)
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Taula 44. Evolució membres del Claustre (absoluts)

(*) Membres nats del Claustre són les persones que ostenten el rectorat (PDI), la secretaria general
(PDI) i la gerència (PAS).

1.2. CONSELL DE GOVERN1
En el Consell de Govern, la representació femenina ha continuat la tendència a l’alça iniciada el 2007. Si el 2011 i 2012 havia aconseguit la consideració d’òrgan amb presència equilibrada, entre 2013 i 2015 es va produir un
descens en la participació femenina amb el pas d’un 40,9 % el 2011, a un
31,1 % el 2015. El 2016 es produeix un increment de la presència de dones
i s’arriba al 36,3 %. Com mostra la taula següent, en el període analitzat, en
aquest òrgan no hi ha presència de dones en el col·lectiu de PAS, entre els
externs apareix la presència de dones els anys 2015 i 2016, mentre que entre
el PDI i l’alumnat, es manté la representació equilibrada.
Gràfic 116. Evolució composició Consell de Govern (%)

1. El Consell de Govern és l’òrgan de govern de la universitat al qual correspon establir les línies estra-

tègiques i programàtiques de la universitat, així com les directrius i procediments perquè s’apliquen, en
els àmbits d’organització dels ensenyaments, investigació, recursos humans i econòmics, i elaboració dels
pressupostos. La seua composició contempla tant personal propi com extern (3 membres del consell social
no vinculats amb la UA).
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Taula 45. Evolució membres Consell de Govern (absoluts) (2007-2016)

1.3. CONSELL SOCIAL1
La representació de les dones en el Consell Social s’ha anat incrementant entre
2007 i 2010, i s’ha passat del 15,4 % els anys 2007 i 2008 al 29,2 % els anys 2009 i
2010. No obstant això, a partir de 2011 les dones han vist reduïda la seua presència a un 25 %, una situació que es corregeix el 2013 però entre 2014 i 2016 es
torna a reduir considerablement.
Taula 46. Evolució membres Consell Social (valors absoluts)

Gràfic 117. Evolució composició Consell Social (%)

1. El Consell Social és l’òrgan de participació de la societat en la universitat i exerceix com element d’interrelació
entre els dos. Per la seua naturalesa, (1) la composició, funcions i designació dels membres d’entre personalitats de
la vida cultural, professional, econòmica, laboral i social, s’ajustarà al que es disposa en la corresponent llei de la
Generalitat. Així mateix, formaran part del Consell Social, (2) en representació de la comunitat universitària,
les persones que ostenten el rectorat, la secretaria general i la gerència, així com un representant de cadascun dels
col·lectius següents: personal docent i investigador, alumnat i personal d’administració i serveis, que seran triats
pel Consell de Govern d’entre els seus membres.
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1.4. CONSELL DE DIRECCIÓ1
El Consell de Direcció en 2016 segueix presentant la composició equilibrada iniciada en 2008. El càrrec de més autoritat, el del rectorat, actualment està ocupat
per un home.
Taula 47. Composició del Consell de Direcció (2016-2017)2

Com s’avançava en l’informe anterior, en els últims anys el Consell de Direcció ha
transformat la seua composició en funció del sexe. El 2007 partia d’una composició
clarament masculinitzada i des d’aleshores, i principalment a partir del 2008, s’ha
assolit un equilibre paritari.
Gràfic 118. Evolució composició Consell Direcció (%)

1. El Consell de Govern de 23 de febrer de 2017 va aprovar la normativa de la universitat d’alacant en ma-

tèria de presència equilibrada de dones i homes en òrgans de governs (BOUA, 28 de febrer de 2017), que diu
«Aquesta normativa té com a objectius: 1. Desenvolupar el mandat contingut en l’article 40.3 de l’Estatut de la
Universitat d’Alacant en matèria de promoció de la participació de les dones en tots els nivells de representació i
direcció. 2. Aconseguir la representació equilibrada entre dones i homes en els òrgans de govern de la Universitat
d’Alacant. 3. Garantir la igualtat d’oportunitats de dones i homes en l’accés i la promoció en la carrera professional acadèmica».
2. El Consell de Direcció, que assisteix el rectorat en el desenvolupament de les seues competències i que, segon
disposa l’article 68.2 de l’Estatut de la UA, està format pels vicerectorats, la secretaria general, la gerència i, si
escau, per la resta d’integrants que designe el rectorat.
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1.5. ALTRES CÀRRECS UNIPERSONALS. DIRECCIÓ DELS SECRETARIATS.
En la direcció de secretariats entre 2008 i 2011 es constata una infrarepresentació de les dones. Des de 2012 a 2014 es va produir un canvi important
en el qual la composició per sexe de la direcció de secretariats és paritària (50
%) i és el 2015 i, especialment el 2016, quan la presència de dones supera la
dels homes en la direcció dels secretariats.
Taula 48. Evolució direcció de secretariats (absoluts)

Gràfic 119. Evolució de la composició de la direcció de secretariats (%)
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1.6. ÒRGANS DE FACULTATS I ESCOLES
1.6.1. EQUIPS DE DIRECCIÓ DE CENTRE
En 2016, només un dels set centres de la Universitat d’Alacant estava dirigit per
una dona, la Facultat d’Educació, que representava un 14,3 %. Quant als càrrecs
de secretaria de centre i de vicedeganat/subdirecció, les dones representen el
42,9 % i el 46,7 % respectivament, fet que dóna com a resultat una composició
equilibrada dels equips de direcció de centre considerats en conjunt.
Gràfic 120. Equips de deganat (%) (31 desembre 2016)

Taula 49. Equips de deganat (absoluts) (31 desembre 2016)

1. Nota: en el grup de vicedeganat i subdirecció s’ha inclòs també la figura de coordinació acadèmica de centre, que és una figura assimilable a la de vicedeganat-subdirecció.
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L’evolució dels equips de deganat de 2008 a 2016 mostra una composició equilibrada fins al 2013 en el cas del deganat o la direcció. A partir de 2014 hi ha una
reducció significativa en aquest càrrec. Respecte a la resta de figures dels equips
de deganat, els vicedeganats i les subdireccions han mantingut al llarg del període
analitzat la composició equilibrada, en contra de les secretaries, que entre 2013 i
2015, han estat ocupades majoritàriament per homes i és el 2016 quan es recupera la composició equilibrada.
Gràfic 121. Deganat– Direcció (%)

Gráfico 122. Vicedecano/a – Subdirector/a (%)
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Gràfic 123. Secretaria (%)

▪
▪
▪

No obstant això, en considerar els equips de direcció dels centres de manera desagregada apareixen algunes diferències en la composició de cadascun
d’aquests el 2016:
La composició és equilibrada en la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, la de Filosofia i Lletres i la de Ciències.
Els quatre centres restants no presenten aquesta estructura:
▪ En dos d’aquests, la composició es troba a la vora de la consideració de
▪ masculinitzada, en què els homes estan per damunt del 60 %. Un
d’aquests és l’Escola Politècnica Superior, l’estructura de la qual és
majoritàriament masculina1. La Facultat d’Educació també presenta
aquestes característiques (85,7 % d’homes i 14,3 % de dones).
▪ o Per contra, en la Facultat de Ciències de la Salut la composició està
clarament feminitzada. Les dones representen en l’equip de direcció del
centre el 85,7 % i en el cas de la Facultat de Dret també és major el
nombre de dones que d’homes ja que arriben al 71,4 %.

1. La normativa de la universitat d’alacant en matèria de presència equilibrada de dones i homes en

òrgans de governs (BOUA, 28 febrer 2017) contempla la idiosincràsia en les estructures per sexe dels
diferents centres mostrada en l’apartat dedicat al PDI. Així, en el seu article 3.3. estableix que la
composició equilibrada entre dones i homes s’aplicarà quan el percentatge del sexe menys nombrós entre
el cens de persones amb dedicació a temps complet en la universitat o, si escau, en les facultats o escoles
siga del 40 %. Quan el percentatge siga inferior, l’equip de govern haurà de contenir una proporció de
dones i homes de manera que el sexe menys nombrós mantinga, almenys, un percentatge de presència
igual al que reflectisca el seu corresponent cens de persones amb dedicació a temps complet.
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Gráfico 124. Equipos Decanales (%) (31/12/2016)

1.6.2. JUNTA DE CENTRE1
Només en un dels centres la presència de dones en la Junta de Centre és major: la
Facultat de Ciències. En els altres tres la composició de la junta és equilibrada. Les
facultats de Dret, Ciències Econòmiques i Empresarials, de Filosofia i Lletres i de
Ciències de la Salut es podria considerar que arriben a una estructura pròxima a
l’equilibri, que el 2016 és del 38,2 %. En la resta dels centres (la Facultat d’Educació i
l’Escola Politècnica Superior) la representació de les dones a les juntes no arriba al 40
%. Destaca l’Escola Politècnica Superior, en què la proporció de dones el 2016 era
del 24 %; a la Facultat d’Educació era del 33,3 %.

1. En el II Informe diagnóstico se incluyeron los datos del Claustro por centros. En este III Informe diagnóstico

no se incluyen desglosados por centros debido a la complejidad y ausencia de fiabilidad en su cálculo. Desde 2013,
los datos que se aportan a la CRUE ya no incluyen los datos del Claustro desglosados por centro. Sí se hace a
nivel general y si se aporta los datos de las Juntas de centro.
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Gràfic 125. Composició de Juntes de Centre (%) (2016)

A continuació, les taules i gràfics que segueixen presenten desagregats per sexe
les composicions de les juntes de cadascun dels centres. Aquestes dades estan
referides al 31 de desembre de 2016.
Taula 50. Junta de l’Escola Politècnica Superior
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Gràfic 126. Junta de l’Escola Politècnica Superior (%)

Taula 51. Junta de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Gràfic 127. Junta de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (%)
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Taula 52. Junta de la Facultat de Ciències de la Salut

Gràfic 128. Junta de la Facultat de Ciències de la Salut (%)

Taula 54. Junta de la Facultat d’Educació
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Gràfic 129. Junta de la Facultat de Dret (%)

Taula 54. Junta de la Facultat d’Educació

Gràfic 130. Junta de la Facultat d’Educació (%)
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Taula 55. Junta de Centre de la Facultat de Filosofia i Lletres

Gràfic 131. Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres (%)

Taula 56. Junta de la Facultat de Ciències
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Gràfic 132. Junta de la Facultat de Ciències (%)

1.7. EQUIPS DE DIRECCIÓ DE DEPARTAMENTS
De la mateixa manera que en anys anteriors, en la direcció dels departaments
preval la presència dels homes. No obstant això, s’ha produït un increment considerable: el 2016, un 32,8 % dels departaments comptava amb una dona com
a directora. La proporció de dones que exerceixen els càrrecs de subdirectores i
secretàries de departament és més elevada: 36,4 % i 46,6 % respectivament.
Gràfic 133. Equips de direcció de departaments (%) 2016
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La tendència dels últims anys ha apuntat una correcció dels desequilibris en el
cas de la direcció dels departaments. La proporció de dones directores de departament continua estant per davall del 40 %, però els anys 2015 i 2016 superava el
30 %. En el cas de la subdirecció, en els últims anys la presència de dones s’havia
incrementat fins a aconseguir en la majoria dels casos una participació equilibrada. Aquesta tendència a l’alça es trenca els anys 2015 i 2016. Las secretaries
sí que han continuat la tendència a l’equilibri entre dones i homes i destaca que
entre 2012 i 2015 era major el percentatge de dones que ocupaven aquest lloc en
els departaments.
Taula 57. Evolució d’equips de direcció de departaments (absoluts)
2008

2009
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D
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DIRECCIÓ

10
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9
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D

H
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7
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D

H

D

H

D

H

D

H

D

H

D

H

52

8

52

11

49

13

47

14
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10
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4

8

4

7
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24

35

24
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27

31

Gràfic 134. Direcció de departaments (%)
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Gràfic 135. Subdirecció de departaments (%)

Gràfic 136. Secretaria de departaments (%)
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1.8. EQUIPS DE DIRECCIÓ D’INSTITUTS UNIVERSITARIS D’INVESTIGACIÓ
De la mateixa manera que en el cas dels departaments, la direcció dels instituts
universitaris d’investigació recau majoritàriament en PDI home. Dels 17 instituts
d’investigació censats el 2016, només quatre estan dirigits per una dona PDI. A
diferència del que esdevé als departaments, la presència de dones PDI en qualitat
de secretària no és tan rellevant com en aquests.
Gràfic 137. Equips de direcció d’instituts d’investigació (%) (2016)

En la direcció dels instituts, la infrarepresentació de les dones s’ha mantingut constant al llarg del període analitzat del 2008 al 2016. El 2010 va presentar el moment
més baix en el nombre de dones en la direcció, fet que s’ha anat corregint en els
últims anys.
Respecte a les secretaries, encara que la representació de dones és major, tampoc
s’aconsegueix un equilibri. Cal destacar que aquesta figura ha experimentat canvis
durant el període analitzat i no ha mantingut una constant en la seua evolució. Actualment, no obstant això, 5 de les secretaries estan ocupades per dones i 11 per
homes (no tots els instituts tenen en l’actualitat la figura de la secretaria en la seua
estructura). En tot cas, igual que passa en els períodes anteriors i que es manté en els
equips de direcció dels departaments, les dones no estan representades en els òrgans
de direcció dels instituts en la mateixa mesura que ho estan en el PDI i en cap dels
càrrecs s’ha aconseguit la paritat, especialment si pensem en la direcció.
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Taula 58. Evolució d’equips de direcció d’instituts (absoluts)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

D

H

D
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D

H

D
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D
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D

H

D

H

D

H

D

H

DIRECCIÓ

2

13

2

14

1

15

2

14

2

14

3

12

5

13

4

13

4

13

SECRETARIA/SUBDIRECCIÓ

5

9

4

11

4

11

5

10

5

9

5

8

5

9

4

9

5

11

*El 2016 hi ha una subdirecció en un institut universitari de nova creació, l’I.U. d’Investigació Informàtica

Gràfic 138. Direcció d’institut universitari d’investigació (%)

Gràfic 139. Secretaria / Subdirecció d’institut universitari d’investigació (%)
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Actuació davant de situacions d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament per orientació sexual

130

El Consell de Govern de la Universitat d’Alacant, en la seua sessió ordinària del
dia 29 de juny de 2015 va aprovar, per unanimitat, el Protocol de prevenci i actuaci
davant de l’assetjament sexual, per raó de sexe i per orientació sexual. El protocol, a més
d’establir les pautes d’actuació específiques per a abordar les conductes que regula, recull mesures dirigides a la prevenció en el «Capítol II. Mesures de sensibilització, formació i prevenció». Particularment, l’art. 13.1. (Secció 3a. Prevenció)
estableix que la Unitat d’Igualtat, en col·laboració amb el Servei de Prevenció,
realitzarà el control i el seguiment de l’aplicació d’aquest protocol amb la finalitat
de detectar-ne el funcionament efectiu i la real eficàcia en la detecció i l’eliminació de les situacions d’assetjament en el seu àmbit d’aplicació. Per a tal efecte,
disposarà de:
«c) Registre estadístic dels casos d’assetjament sexual, per raó de sexe i per orientació sexual tramitats i que, en cap cas, revelarà dades de les persones afectades.»
Aquest registre apareix en la Taula 59 que registra el nombre de procediments
iniciats per any (casos), com s’han resolt (mitjançant diàleg o mitjançant procediment formal), els col·lectius implicats en cada cas (PDI, PAS, estudiants,
empreses externes que presten els seus serveis a la UA) i fase en la qual es troba
a 31 d’agost de 2017.
Taula 59. Registre de procediments iniciats en el marc del Protocol de prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual, per raó de sexe i per orientació sexual

1. Finalizado
2. Suspendido hasta que recaiga resolución judicial
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Conciliació

132

Encara que l’Observatori per a la Igualtat entre dones i homes de la Universitat d’Alacant
contempla i actualitza indicadors relatius a la conciliació, en els dos informes
diagnòstics precedents no s’havien contemplat. Des de l’òptica de les polítiques
d’igualtat resulta necessari comptar amb indicadors que permeten avaluar l’impacte de les polítiques de suport a la conciliació, identificar les persones que
requereixen assistència, i els seus efectes en la igualtat de gènere en l’entorn universitari. Atesa la importància que la conciliació té en la implementació de les polítiques d’igualtat, la comissió d’igualtat en va determinar la inclusió necessària.
▪

El Servei de Gestió de Personal1 compta amb 5 indicadors des dels quals
analitzar la gestió de la conciliació en l’entorn universitari:
○ Excedències per assistència de filles i fills o d’un familiar. Decisió
voluntària de la treballadora o el treballador de deixar d’estar en actiu
en l’empresa per a dedicar-se a la cura de les seues filles i fills o d’un familiar a càrrec, per un període màxim de 3 anys, tenint garantida durant
aquest període la reserva de lloc.
○ Permisos per lactància. Dret de les treballadores i treballadors a absentar-se una hora diària en el seu lloc de treball durant el primer any
des del naixement de filles i fills per a poder atendre’ls, reducció que pot
acumular-se en jornades completes fins a aconseguir el temps equivalent al d’una anualitat, sense reducció de retribucions.
○ Permís de maternitat. Dret de les mares treballadores a gaudir d’un
permís de 16 setmanes ininterrompudes des del part. Tindran l’opció
que l’altre progenitor gaudisca part de les 10 últimes setmanes del permís. Així mateix, el permís per adopció o acolliment remet al dret de
les i els progenitors a disposar d’un permís de descans de 16 setmanes,
que pot ser exclusiu per a un d’ells o compartit de forma simultània o
successiva, fins a completar entre els dos el període màxim.
○ Permís de paternitat. Dret a absentar-se del lloc de treball durant 6
setmanes pel naixement o adopció de filla o fill, permís retribuït del
qual poden gaudir tots dos progenitors en el cas d’adopció o acolliment. En el cas de part, únicament podrà sol·licitar-lo el pare.
○ Permís postmaternal. En el cas que la filla o el fill, o la mare hagen
de romandre hospitalitzats després del part, aquest temps ampliarà el
permís de maternitat el nombre de dies de l’hospitalització.

1. Dades facilitades pel Servei de Gestió de Personal.
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▪

A continuació es mostren els valors percentuals de cadascun d’aquests indicadors diferenciats per col·lectius (PAS i PDI). Les dades recollides inclouen (1) les
persones que van iniciar l’absència o permís en 2012 i la finalitzen en 2013 i (2)
les persones que el van iniciar en 2016 i continuen en 2017.

▪

A aquesta bateria d’indicadors de conciliació se sumen en l’annex estadístic
dos indicadors que, encara que no mesuren situacions de conciliació, estan
lligats a la maternitat. Són aquests:
○ Permís de 37 setmanes. Permís retribuït per a absentar-se del lloc de
treball a partir de la setmana 37 d’embaràs fins la data del part (d’aplicació exclusiva a la mare).
○ Permís per risc durant l’embaràs. Dret a una absència retributiva
quan hi ha risc per a la salut de la mare o el bebè en el lloc de treball
habitual i no és possible fer-ne una adaptació o un canvi (d’aplicació
exclusiva a la mare).
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1. CONCILIACIÓ: PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS).
1.1. ANY 2013
Gràfic 140. Permisos/absències del PAS per assistència a menors. 2013 (%)1

1.2. EVOLUCIÓ: 2008-2013
Gràfic 141. Evolució d’excedències per assistència de filles i fills (absoluts)

1. El PAS, per al període analitzat, no ha sol·licitat permís per risc d’embaràs.
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Gràfic 142. Evolució del permís de lactància (absoluts)

Gràfic 143. Evolució del permís de maternitat (absoluts)
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Gràfic 144. Evolució del permís de paternitat. Homes (absoluts)

Gràfic 145. Evolució del permís postmaternal (absoluts)
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2. CONCILIACIÓ: PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR (PDI). 2013
2.1. ANY 2013.
Gràfic 146. Permisos/absències del PDI per assistència a menors (%)

2.2. EVOLUCIÓ: 2008-2013.
Gràfic 147. Evolució d’excedències per assistència de filles i fills (absoluts)
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Gràfic 148. Evolució del permís de lactància (absoluts)

Gràfic 149. Evolució del permís de maternitat (absoluts)

Gràfic 150. Evolució del permís de paternitat. Homes (absoluts)
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Gràfic 151. Evolució del permís postmaternal (absoluts)

ANNEX
Taula 60. Permisos/absències del PAS per assistència a menors (absoluts) 2013
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Taula 61. Permisos/absències del PAS per assistència a menors (%) 2013

Taula 62. Permisos/absències del PDI per assistència a menors (absoluts) 2013

Taula 63. Permisos/absències del PDI per assistència a menors (%) 2013

141

Empreses externes

142

1. PERSONAL DE CONTRACTES EXTERNS
En la distribució del personal contractat en les diferents empreses externes
de la UA s’observa un desequilibri ����
a���
la composició per sexes, tal
com mostra la taula següent. Els canvis produïts en relació a anys anteriors
s’observen en el servei de reprogra��
que en 2012 es trobava feminitzat i
actualment compta amb un 43,5 % d’homes.
Taula 64. Nombre de dones i homes en contractes externs de la UA

Gràfic 152. Distribució del personal de contractes externs (%) 2016
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L’absència de dones en els serveis de jardineria i manteniment es corregirà
en els pròxims anys atès que en els plecs de contractació es va incloure, com
a clàusula d’obligat compliment, la contractació de dones en els casos de
baixes, subs�����
o nous contractes per necessitats del servei. Així mateix, s’ha inclòs com a clàusula d’obligat compliment la contractació de dones ����
de violència de gènere. Actualment, els contractes externs han
inclòs en els seus serv�������������������
ènere.
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Les stem i la ua davant del repte de la igualtat d'oportunitats
entre les dones i els homes en la societat del segle xxi
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Les carreres de Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtica (més conegudes
com titulacions STEM, per les seues sigles en anglès) mostren la desigualtat entre
dones i homes. A continuació es mostra la presència de l’alumnat en les titulacions adscrites a Ciències de la Computació que s’imparteixen en la Universitat
d’Alacant
Les titulacions que actualment s’imparteixen són:


Grau en Enginyeria Informà�
a



Grau en Enginyeria de So i Imatge en Telecomunicació



Grau en Enginy�������



Grau en Enginyeria R���a



Grau en Tecnologia de la Informació per a la Salut



Doble Grau en EnginyeriaInformà�
aiAdministracióiDirecciód’Empreses(ADE).
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1. ALUMNAT MATRICULAT EN TITULACIONS DE CIÈNCIES
DE LA COMPUTACIÓ.
Les gràfiques mostren l’evolució de la matrícula en els graus en Enginyeria Informàtica, Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació i Enginyeria Multimèdia des del
curs 2010- 2011 fins al 2016-2017. Les dades relatives als graus d’Enginyeria Robòtica, Tecnologia de la Informació per a la Salut, d’Enginyeria Informàtica i ADE no
reflecteixen una tendència, atès que dels dos primers només hi ha dades dels cursos
2015-2016 i 2016- 2017, i en el cas del grau d’Enginyeria Informàtica i ADE només
n’hi ha de l’últim curs. Tenint en compte la tendència de matrícula i malgrat les limitacions en la disponibilitat de dades, es pot inferir que els estudis vinculats a ciències
de la computació a la Universitat d’Alacant es troben masculinitzats, excepte el grau
en Tecnologia de la Informació per a la Salut en el qual la presència d’alumnes de
sexe femení arriba al 44 %. Encara que la tendència mostra, en termes generals, un
increment en la matrícula d’alumnes de sexe femení, la seua presència es manté en
uns nivells baixos, la qual cosa justifica l’oportunitat i la necessitat d’introduir accions
específiques que incrementen la presència de dones en aquestes titulacions.
Gràfic 153. Alumnat matriculat en el grau de Ciències de la Computació. Curs 2016-2017 (%)

Gràfic 154. Evolució de l’alumnat matriculat en el grau d’Enginyera Informàtica. Cursos 2010-2016 (%)
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L’evolució de dones matriculades en el grau d’Enginyera Informàtica ens assenyala
que hi ha un augment progressiu des de l’any 2010 fins al 2016. En l’últim curs, s’assoleix un 14,04 % de dones, una dada avantatjosa en relació als cursos anteriors però
que destaca l’escassa matriculació femenina i que confirma la hipòtesi que els homes
segueixen accedint més a aquest tipus de branques.
Gràfic 155. Evolució de l’alumnat matriculat en el grau d’Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació.
Cursos 2010- 2016 (%)

Encara que les dades que apareixen en el gràfic 155 mostren que, en 2013, les
dones matriculades en el grau en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació
eren un 25,1 %, en els anys següents, la presència de les alumnes ha descendit
progressivament fins al 23,25 % en 2016 Aquest grau és un dels preferits per les
alumnes de la Universitat d’Alacant que van decidir continuar els seus estudis
universitaris en l’àrea de ciències de la computació.
Gràfic 156. Evolució de l’alumnat matriculat en el grau d’Enginyera Multimèdia. Cursos 2010-2016 (%)
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Les dades del gràfic 156 mostren com s’ha mantingut la diferència per sexe en
el grau d’Enginyeria Multimèdia, en el qual el major percentatge de dones matriculades es troba en el curs iniciat en 2010, amb un 22,55%. La seua presència
disminueix progressivament fins a l’any 2015, en el qual la matrícula de dones va
ser del 17,99 %. En el curs 2016-17 tornen a augmentar les alumnes matriculades
fins a aconseguir un 20,19 %.
Gràfic 157. Evolució de l’alumnat matriculat en el grau d’Enginyera Robòtica. Cursos 2015-2016 (%)

Gràfic 158. Evolució de l’alumnat matriculat en el grau de Tecnologies de la Informació per a la Salut. Cursos
2015-2016 (%)

Per a finalitzar, destaquen les dades del curs 2015-2016 relacionades amb el grau
d’Enginyeria Robòtica i el grau de Tecnologia de la Informació per a la Salut, els
quals mostren que en la primera titulació s’ha duplicat el percentatge de dones
matriculades. El gràfic 158 mostra que és la titulació que compta amb un major
percentatge de dones matriculades.
En l’evolució de la matrícula en les titulacions de ciències de la computació, en
el doble grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d’Empresa
(ADE) només s’arrepleguen dades del curs 2016-2017, que continuen amb la
infrarepresentació de dones ja que el cursen un 15,56 %.
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1.1. ALUMNAT MATRICULAT EN TITULACIONS DEL PRIMER I
SEGON CICLE DE CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ.
Els gràfics posen en evidència l’escassa presència de dones en Enginyeria Informàtica i Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació, en què no superen
el 15 % de la matrícula. Les titulacions d’Enginyeria en Informàtica de Gestió i
Enginyeria en Informàtica de Sistemes s’han extingit amb la implementació del
nou pla d’estudi, emplaçat en 2010.
Particularment, en el grau d’Enginyeria de la Informàtica, en els cursos de 2007
fins a 2010, els homes representen quasi el 90% de la matriculació. Aquestes
dades contrasten amb els referits a les alumnes, que presenten un escàs 11,9 %,
xifra que ha anat reduint-se fins al 10,5 % el 2010.
Gràfic 159. Alumnat matriculat en titulacions el primer i segon cicle d’Enginyeria en Informàtica. Cursos
2007-2009 (%)

En el gràfic 159 es mostra la tendència masculinitzada en els dos primers cursos
de l’Enginyeria en Informàtica, titulació en la qual es manté el percentatge aproximat des de l’any 2007 a 2009, que no supera l’11 % de les matriculades.
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Gràfic 160. Evolució de l’alumnat matriculat en el grau d’Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació.
Cursos 2007- 2009 (%)

Un comportament similar s’aprecia en la matrícula en Enginyeria en So i Imatge
en Telecomunicació, en la qual els homes matriculats superaven el 88 % entre els
cursos 2007-2009.
Les dades que s’aporten sobre els matriculats en Enginyeria de Tècnica d’Informàtica de Gestió i Enginyeria de Tècnica d’Informàtica de Sistemes són només
dels anys 2007-2009, moment en què aquestes titulacions s’estaven adaptant al
nou pla d’estudis; és a dir, les dades mostren que segueixen havent-hi titulats fins
al 2015, encara que el títols no s’ofereixen en l’Escola Politècnica Superior de la
Universitat d’Alacant.
Taula 65. Alumnat matriculat en el grau d’Enginyeria de Tècnica d’Informàtica de Gestió. Cursos 20072009 (%)

Dones

Homes

2007

14,57

85,43

2008

14,34

85,66

2009

14,23

85,77

Taula 66. Alumnat matriculat en el grau d’Enginyeria de Tècnica d’Informàtica de Sistemes. Cursos 2007-2009 (%)

Dones

Homes

2007

11,44

88,56

2008

10,65

89,35

2009

9,82

90,18
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1.2. ALUMNAT MATRICULAT EN POSTGRAUS DE CIÈNCIES DE
LA COMPUTACIÓ.
Com a conseqüència del baix nombre d’alumnes matriculades en graus vinculats
amb ciències de computació, la respectiva matrícula en màsters i postgraus oficials també és reduïda. La matrícula per sexe en els màsters universitaris adscrits
a l’àrea es mostra en el gràfic 161. Són aquests:


Màster Universitari en Automà�
a i R���a



Màster Universitari en Tecnologia de la Informà�
a



Màster Universitari en Desenvolupament de Programari per a dis�������V



Màst���������
volupament d’Apps i Serveis Web



Màster Universitari en Enginyeria Informà�
a.



Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació

Gràfic 161. Alumnat matriculat en els màsters de l’àrea de ciències de la computació. Curs 2016-2017 (%)

En el gràfic 161 s’observa que el màster universitari d’Enginyeria de Telecomunicació és el més demandat per les estudiantes que han finalitzat els seus
respectius graus. L’evolució de la matrícula per sexe en cadascun dels màsters es
reflecteix en els gràfics que segueixen.
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Gràfic 162. Evolució de l’alumnat matriculat en el M. U. en Automàtica i Robòtica. Cursos 2011-2016 (%)

Malgrat que és la tercera titulació de grau amb major representació de dones, la
continuïtat dels estudis de postgrau ens adverteix d’una disminució progressiva
de l’interès de les alumnes en els últims tres anys en el M. U. en Automàtica i
Robòtica, que en el curs 2016 va aconseguir un 14,71 % de dones en la matrícula.
Gràfic 163. Evolució de l’alumnat matriculat en el M. U. en Tecnologia de la Informàtica. Cursos 20112016 (%)

L’avanç gradual de la matrícula de dones en la universitat es reflecteix en el
màster en Tecnologia de la Informàtica, encara que té una tendència oscil·lant i
no es mostra molt clara. Per a l’últim curs, la matrícula de dones en el màster va
aconseguir el 16,7 %, una dada molt significativa atès que és el curs amb major
índex de matrícula en aquesta titulació.
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Gràfic 164. Evolució de l’alumnat matriculat en el M. U. en Desenvolupament de Programari per a Dispositius Mòbils. Cursos 2014-16 (%)

En el màster en Desenvolupament de Programari per a Dispositius Mòbils cal
destacar una clara majoria d’homes en els cursos en els quals s’ha implementat.
Novament, la tendència en l’evolució de la matrícula d’alumnes no és clara. En
el curs 2015-2016 es va aconseguir la major presència de dones amb un 16,7 %.
Gràfic 165. Evolució de l’alumnat matriculat en el M. U. en Desenvolupament d’Apps i Serveis Web. Cursos
2014-2016 (%)

La presència de dones en el màster en Desenvolupament d’Apps i Serveis Web
va arribar a la xifra més alta en el curs 2014, amb un 22,7 % de matrícula. En l’últim curs de què es tenen dades, la matrícula va ser del 16,7 % (curs 2016-2017).
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Gràfic 166. Evolució de l’alumnat matriculat en el M. U. en Enginyeria Informàtica. Cursos 2014-2016 (%)

El gràfic 166 assenyala l’increment de dones en el màster en Enginyeria Informàtica des del 2014, que arriba a duplicar la matrícula inicial. En el curs 2016-2017
la matrícula de dones en el màster va ser la més alta i es va situar en el 34,6 %.
Gràfic 167. Evolució de l’alumnat matriculat en el M. U. en Enginyeria de Telecomunicació. Cursos 20142016 (%)

Malgrat que les alumnes han tingut major representació en la titulació del grau relacionat amb el màster en Enginyeria de Telecomunicació, la presència ha anat incrementant-se en els cursos successius fins a aconseguir el 16,3 % de la matrícula.
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1.3. ALUMNAT MATRICULAT EN PROGRAMES DE DOCTORAT
DE CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ.
Finalment, les dades que a continuació es presenten remeten a la matrícula en
programes de doctorat adscrits a l’àrea de ciències de la computació en els quals
la presència de doctorandes és reduïda. Aquesta absència determinarà que el seu
ingrés en la carrera acadèmica siga també reduït i, en conseqüència, l’estructura
del professorat es mantindrà amb alts índexs de masculinització1.
En el doctorat d’Informàtica, en el curs 2016-2017, els doctorands són un 79,41
% enfront del 20,59 % de dones, xifra que ha variat de manera positiva en els
últims 4 anys, ja que en el curs 2014-2015 la presència de les alumnes es reduïa
a un 12,5 %.
Gràfic 168. Evolució de l’alumnat matriculat en el programa de doctorat en Informàtica. Cursos 2013-2016 (%)

El doctorat d’Informàtica Avançada destaca per la matriculació majoritària de
doctorands, igual que en el doctorat d’Enginyeria Informàtica i Computació, en
el qual malgrat mantenir-se l’elevat índex en la matrícula d’homes, la presència de
les dones ha anat creixent gradualment en els últims tres anys.
Gràfic 169. Evolució de l’alumnat matriculat en el programa de doctorat en Informàtica Avançada. Cursos
2010-2016 (%)

1. No es disposa de dades de matrícula en els programes de doctorat en Informàtica Aplicada, en Sistemes Industrials, Computació i Reconeixements de Formes i Enginyeria Informàtica i Computació Científica. Així mateix, en el programa de doctorat
en Sistemes Informàtics en el curs 2016-2007 no hi va haver matrícula.
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En els cursos 2010-2011 i 2011-2012, aquest programa de doctorat va comptar amb
dones matriculades. A la resta de cursos, la matrícula va ser exclusivament d’homes.
Gràfic 170. Evolució de l’alumnat matriculat en el programa de Doctorat Interuniversitari en Automàtica
Robòtica. Cursos 2007-2008 (%)

En referència al Doctorat Interuniversitari en Automàtica Robòtica, la representació de les alumnes ha superat el 20 % en els cursos 2007 i 2008. Posteriorment,
la matrícula ha sigut exclusivament d’homes.
Gràfic 171. Evolució de l’alumnat matriculat en el programa de doctorat en Tecnologia de la Societat de la
Informació. Cursos 2012-2016 (%)

Finalment, en el doctorat en Tecnologia de la Societat de la Informació, la
presència de dones s’ha incrementat en els últims tres cursos, encara que continua sent escassa. En el curs 2016-2017 va aconseguir l’índex més elevat i la
presència d’alumnes va arribar al 20 %.
No hi hagué alumnat matriculat en el programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Computació ni en el programa de doctorat en Matemàtiques, Informàtica i Dinàmica Espacial del tercer cicle en el curs 2016-2017. La tendència dels
anys anteriors fins a 2007 va ser quasi un 100 % d’homes.
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2. ALUMNAT TITULAT DE CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ.
2.1. ALUMNAT AMB TITULACIONS DE L’ÀMBIT DE LES CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ.
Com passa en les anteriors anàlisis realitzades amb dades de matrícula en els
graus relacionats amb l’àrea de ciències de la computació, els titulats dupliquen
en termes percentuals les titulades.
En Enginyeria Informàtica s’ha produït un increment gradual en els cursos analitzats i, en el curs 2016-2017, s’ha arribat al 19,1 % de titulades. No obstant això,
les titulades en els graus d’Enginyeria Multimèdia, Enginyeria en So i Imatge
en Telecomunicació, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i Enginyeria
Tècnica en Informàtica de Sistemes ha patit un descens continuat.
Gràfic 172. Evolució de titulades i titulats en el grau d’Enginyeria en Informàtica. Cursos 2013-2016 (%)

L’evolució de titulades i titulats en Enginyeria de la Informàtica ha anat en augment gradualment des de l’inici el 2013 amb un 7,41 %, fins a obtenir un 19,05
% de titulades el 2016.
Gràfic 173. Evolució de titulades i titulats en el Grau en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació. Cursos
2013- 2016 (%)
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La tendència seguida per l’alumnat titulat en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació ha sigut inestable. Els cursos 2010-2011 i 2012-2013 no van comptar amb cap dona mentre que el curs 2015-2016 es va tancar amb un saldo equilibrat per a tots dos sexes: les titulades van ser el 40,63 %. En 2016, les dades no
resulten tan favorables amb un descens de titulades xifrat en el 5,56 %.
Gràfic 174. Evolució de titulades i titulats en el Grau en Enginyeria Multimèdia. Cursos 2013-2016 (%)

Les dades recollides en el gràfic 174 mostren l’increment en el curs 2014-2015
que arriba fins al 27,08 % de titulades. En aquest cas, igual que va mostrar la tendència del gràfic anterior, ha descendit la presència de titulades fins a un 10 %.
Gràfic 175. Evolució de titulades i titulats en Enginyeria en Informàtica. Cursos 2007-2016 (%)

159

Quant als titulats en Enginyeria en Informàtica, són matriculats abans del canvi
de pla d’estudis de 2010, per tant, els titulats posteriors a aquest any han seguit
cursant, encara que no hi ha hagut matricules noves. No resulten rellevants les
dades recollides per sexe i es confirma la tendència que l’Enginyeria en Informàtica és un estudi i un nínxol laboral ocupat per homes.
Els titulats en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació: So i imatge, Enginyeria
Tècnica en Informàtica de Gestió i Enginyeria en Informàtica de Sistemes han
anat extingint-se entre els anys 2015 i 2016.
2.2. ALUMNAT TITULAT EN POSTGRAUS DE CIÈNCIES DE LA
COMPUTACIÓ.
En relació amb les dades de les titulacions presentades en l’apartat anterior, el
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions ha comptat amb la major presència de dones en el període 2012-2016; va arribar al 25 %. En el següent
curs minva a un 20 %.
Gràfic 176. Evolució de l’alumnat titulat en el M. U. en Enginyeria de Telecomunicació. Cursos 2012- 2016
(%)
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Gràfic 177. Evolució de l’alumnat titulat en el M. U. en Desenvolupament d’Apps i Serveis Web. Cursos
2007-2010 (%)

En el gràfic 177 es mostren les dades del màster en Desenvolupament d’Apps i
Serveis Web. La presència de titulades és reduïda excepte en el curs 2009, en el qual
el 14,81 % van ser dones, fet que s’explica perquè solament hi va haver una alumna.
Gràfic 178. Evolució de l’alumnat titulat en el M. U. en Desenvolupament d’Apps i Serveis Web. Cursos
2010-2015 (%)

En el gràfic 178 s’assenyala la continuïtat d’aquest màster universitari i és rellevant la discontinuïtat de la presència de dones, que arriben a no tenir representació l’any 2016.
En els màsters en Automàtica i Robòtica, en Desenvolupament de Programari per
a Dispositius Mòbils i en Tecnologia de la Informàtica, el percentatge de titulades
minva. Alguns d’aquests màsters no compten amb cap titulada.
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Gràfic 179. Evolució de l’alumnat titulat en el M. U. en Automàtica i Robòtica. Cursos 2010-2016 (%)

Gràfic 180. Evolució de l’alumnat titulat en el M. U. en Desenvolupament de Programari per a Dispositius
Mòbils. Cursos 2014-2016 (%)

Gràfic 181. Evolució de l’alumnat titulat en el M. U. en Tecnologia de la Informàtica. Cursos 2009-2016
(%)
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2.3. ALUMNAT TITULAT EN PROGRAMES DE TESIS DOCTORALS DE CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ.
En un elevat nombre de programes de doctorat adscrits a l’àrea de ciències de la
computació impartits a la Universitat d’Alacant, no hi ha matrícula de doctorandes i, en conseqüència, no comptem amb titulades d’aquests programes.
Són aquests:


Doctorat en Aplicacions de la Informà�
a



Doctorat en Informà�
a



Doctorat en Tecnologies de la Societat de la Informació



Doctorat en Tecnologies per a la Salut i el Benestar (Visió i Optometria)

No hi ha dades de l’alumnat titulat en els anys 2015-2016 en els programes de:


Doctorat en Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal



Doctorat en Informà�
a Aplicada



Doctorat Interuniversitari en Automà�
a i R���a



Doctorat en Enginyeria Informà�
a i Computació Cien��
a



Doctorat en Matemà�����
formà�
a i Dinàmica Espacial



Doctorat en Tecnologies per a la Salut i el Benestar.
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Els programes de doctorat en Informàtica Avançada, en Enginyeria Informàtica i
Computació i en Automàtica i Robòtica solament han comptat amb doctorands.
Gràfic 182. Evolució de l’alumnat titulat en el programa de doctorat en Aplicacions de la Informàtica. Cursos
2014-2015 (%)

Així mateix, en el curs 2016-2017, el programa de doctorat en Aplicacions de la
Informàtica va comptar exclusivament amb doctorandes. És en aquest programa
on s’adverteix un ascens de doctorades des del curs 2014-2015.
Gràfic 183. Evolució de l’alumnat titulat en el programa de doctorat en Tecnologies per a la Salut i el Benestar
(Visió i Optometria). Curs 2016 (%)
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En el programa de doctorat en Tecnologies per a Salut i el Benestar (Visió i Optometria), les doctorades disminueixen fins a un 33,33 %. En el curs 2015-2016
solament va comptar amb doctorandes.
Gràfic 184. Evolució de l’alumnat titulat en el programa de doctorat en Informàtica. Cursos 2015-2016 (%)

En els cursos 2015-2016 i 2016-2017 ha augmentat el nombre de doctorandes i
s’ha arribat al 50 %. Un comportament similar s’aprecia en l’evolució de l’alumnat titulat en el programa de doctorat en Tecnologies de la Societat de la Informació, en el qual s’aconsegueix el 50 %.

165

