“Avaluació de la conciliació, coresponsabilitat i promoció
professional en la Universitat d'Alacant”
L'estudi ‘Avaluació de la conciliació, coresponsabilitat i promoció professional en la
Universitat d'Alacant’ ha sigut possible gràcies a la col·laboració de Mª Carmen Albert (Unitat
Tècnica de Qualitat de la UA) i de Mª José González Rio (Dpt. Sociologia I de la UA).
El projecte de recerca ha sigut finançat per l'Institut de la Dona (Resolució de 29 de novembre
de 2011, de l'Institut de la Dona. BOE Nº 32 de 07/02/2012).
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1. Contextualització i objectius.
L'adequada aplicació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques pansa per
conèixer a fons la situació de dones i homes, en el nostre cas, en la Universitat d'Alacant. La
Plataforma d'Acció de Beijing, emanada de la IV Conferència Mundial sobre la Dona (1995), ja
va establir la necessitat de desglossar per sexe totes les dades estadístiques amb la finalitat de
planificar adequadament les mesures de promoció de la igualtat, establint recomanacions en
aquest sentit als governs del món.1 La legislació espanyola sobre igualtat de gènere (LOIHEM)
es fa ressò d'aquestes recomanacions en l'article Art. 20, dedicat a regular l'adequació
d'estadístiques i estudis, i també, molt especialment, quan regula (Art. 46) el contingut dels
plans d'igualtat “com un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un
diagnòstic de situació (…)”
Seguint aquestes directrius, al febrer de 2009, la Unitat d'Igualtat, conjuntament amb la
Unitat Tècnica de Qualitat, va elaborar el “Informe diagnòstic de la situació de dones i homes
en la Universitat d'Alacant” que va revelar l'existència de desequilibris en l'accés a la carrera
acadèmica i en les trajectòries professionals de dones i homes, així com una presència desigual
d'unes i uns altres en els òrgans de representació i llocs de gestió i direcció. Les dades de
l'informe van orientar els objectius prioritaris de l'I Pla d'Igualtat de la Universitat d'Alacant
(PIUA) i el disseny de les accions que ho articulen, algunes de les quals es refereixen a la
necessitat d'aprofundir en la recerca sobre les causes que expliquen aquesta situació de
desigualtat.
En concret, l'I PIUA estableix dues accions específiques des de les quals abordar els objectius
plantejats. La primera d'elles correspon a l'acció 2 de l'Eix 1 (Visibilització, sensibilització)
arreplegant explícitament la necessitat de “Ampliar l'Informe diagnòstic de la situació de
dones i homes en la UA incorporant dades sobre el gaudi dels permisos relacionats amb la
conciliació de la vida laboral, familiar i personal, així com sobre la promoció professional del
personal, tenint en compte el grup de titulació, els nivells de complement de destinació i
específic, i la forma de provisió del lloc de treball”. En segon lloc, l'acció 1 de l'Eix 5
(Representació) contempla “Realitzar un estudi per a detectar els obstacles que frenen la
incorporació de les dones als òrgans de direcció”.
L'estudi “Avaluació de la conciliació, coresponsabilitat i promoció professional en la
Universitat d'Alacant” s'insereix en la sèrie de recerques que des de fa ja alguns anys vénen
ocupant-se de visibilitzar i analitzar les causes de la desigualtat en el si de la universitat, una
vegada constatat que l'àmbit universitari no és alié a la desigualtat de gènere, sent aquesta un
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Plataforma d'Acció de Beijing (IV Conferència Mundial sobre la Dona, 1995). Objectiu Estratègic H 3:
“Preparar i difondre dades i informació destinats a la planificació i l'avaluació desglossat per sexe”, acció
207: “mesures que han d'adoptar els governs”, apartat c) Desenvolupar i estimular el desenvolupament
d'estudis quantitatius i qualitatius per part de les organitzacions de recerca, els sindicats, els ocupadors,
el sector privat i les organitzacions no governamentals, sobre la distribució del poder i la influència en la
societat, en què s'indique el nombre de dones i d'homes en càrrecs superiors, tant en el sector públic com
en el privat; i apartat d) Utilitzar, en la formulació de polítiques i en l'execució de programes i projectes,
dades que reflectisquen millor les qüestions de gènere.
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element estructural en la nostra societat2. Amb aquest treball es dóna compliment a les
accions del Pla d'Igualtat, i s'aprofundeix en el coneixement dels mecanismes que
reprodueixen la desigualtat, que generalment romanen ocults, i només es fan visibles a la llum
de les estadístiques i les seues anàlisis.
Aquest informe arreplega els resultats trobats en l'enquesta “Avaluació de la conciliació,
coresponsabilitat i promoció professional en la Universitat d'Alacant” realitzada entre el
Personal Docent i Investigador i el Personal d'Administració i Serveis de la Universitat d'Alacant
en els mesos d'octubre a desembre de 2011. La seua anàlisi descriptiva s'acompanya de les
observacions, comentaris, percepcions i reflexions que dones PDI i PAS de la UA van llançar en
quatre grups de discussió (focus group).
L'objectiu d'aquest estudi ha sigut el de conèixer la situació de les dones en la UA i els
obstacles a la promoció professional. De forma concreta, d'una banda, s'ha obtingut
informació per a explicar els obstacles que determinen la desigual trajectòria professional
entre dones i homes en la Universitat d'Alacant, i per un altre, la desigual presència de dones i
homes en òrgans de gestió, representació i direcció de la UA, tant del professorat com del
personal d'administració i serveis.
Des de l'aprovació de l'I Informe Diagnòstic fins al moment actual, s'ha produït un notable
avanç en el context normatiu i social universitari cap a la igualtat efectiva en la UA. La
Universitat d'Alacant està fent notables esforços per integrar la perspectiva de gènere en les
polítiques de la universitat, així com per engegar mesures que fomenten la coresponsabilitat i
la conciliació de la vida personal i laboral. Les mesures adoptades durant el període anterior a
l'elaboració del present informe, haurien de traduir-se en una presència equilibrada de les
dones en els tots els òrgans de gestió i direcció de la UA, o almenys, en una major participació
en els diferents àmbits de gestió, direcció, coneixement i recerca. No obstant açò, encara que
els avanços són innegables, l'observació de la realitat en l'àmbit universitari, ens permet
afirmar que els assoliments aconseguits no són del tot satisfactoris. Encara avui, les dones es
troben en una situació de desavantatge en la seua trajectòria acadèmica i professional. Est és
punt de partida de la recerca l'informe final de la qual ara es presenta.
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Es pot consultar les obres de: Ester Barberá, Maite Sarrió i María Josefa Lafuente (1998): La promoció
professional de les dones en la universitat. València, Promolibro; Ana Guil, Ana Solano i Manuela
Álvarez (2005): La Situació de les Dones en les Universitats Públiques Andaluses. Sevilla, Junta
d'Andalusia, Consell Econòmic i Social d'Andalusia; María Jesús Esquerre (dira.) (2004): El sexisme a la
UAB. Propostes d’actuació i dades per a un diagnòstic. Barcelona, Servei de Publicacions; María Jesús
Esquerre (dir.) (2010): Percepció dels factors que intervenen en l'evolució de la trajectòria acadèmica:
una perspectiva de gènere. Madrid, Institut de la Dona; Marina Tomàs (coord.) (2011): La universitat
vista des de la perspectiva de gènere. Estudis sobre el professorat. Barcelona, Octàedre; Esther
Escolano (2006): Entre la discriminació i el mèrit. Les professores en les universitats valencianes.
València, Universitat de València.

3

Context social
En l'àmbit discursiu, la igualtat de drets entre homes i dones és avui un valor inqüestionable.
No obstant açò, sovint, “els desitjos” no es corresponen amb els “fets” i el gènere segueix sent
un element diferenciador en la societat. El sostre de vidre, també en entorns universitaris,
adona d'aquestes desigualtats.
Les dades demostren una clara voluntat de les dones per adquirir formació acadèmica; de fet,
es llicencien més i amb millors notes3. També, una clara voluntat d'incorporar-se al mercat de
treball i, una vegada aconseguit, romandre en ell quan tenen fills, no volen haver de triar entre
vida personal i carrera professional (Alberdi, Escario i Matas, 2000). No obstant açò, es troben
amb que una vegada superades les traves acadèmiques han d'enfrontar-se a altres obstacles
que fan difícil la seua incorporació al treball i encara més, la seua progressió en l'escala
organitzativa.
L'any 2007 es va aprovar la Llei Orgànica de la Igualtat Efectiva entre homes i dones. Una llei
que estableix la presència equilibrada de dones i homes en tots els àmbits de les
Administracions Públiques; també en el nomenament de les persones titulars dels òrgans
directius de l'Administració General de l'Estat i dels organismes públics vinculats o dependents
d'ella. De la mateixa manera, estableix com a criteri general d'actuació la participació
equilibrada de dones i homes en les candidatures electorals i en la presa de decisions.
In l'àmbit de la política, les xifres llancen una clara desigualtat. En l'actual legislatura, les
parlamentàries ocupen el 35,4% dels escons en el Congrés i el Senat. El percentatge de dones
que ocupaven alts càrrecs en l'Administració General de l'Estat en 2012, és el 24,72%4. De la
mateixa manera, com pot veure's en les dades oferides per l'Institut de la Dona, en l'àmbit del
poder judicial, el percentatge de dones no arriba a aconseguir la paritat amb els homes en cap
dels òrgans constitucionals5.
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En 2010, un 45,9% de les dones i un 35,7% dels homes amb edats compreses entre els 30 i 34 anys
havien aconseguit un nivell de formació corresponent a educació superior. Aquests percentatges són
superiors als recollits en la UE-27 (30,0% per als homes i 37,3% per a les dones). Si ben Espanya participa
amb nivells superiors de formació, en el context europeu hi ha notables diferències. L'any 2010, els
percentatges més alts de dones (30 a 34 anys) amb educació superior corresponien a: Irlanda (55,3%),
Finlàndia (54,0%), Dinamarca (52,1%), Suècia (52,1%), Lituània (51,2%), Bèlgica (50,0%), Xipre (48,9%),
França (47,7%) i Estònia (47,7%) (INE, 2012: Dones i Homes a Espanya 2011).
En 2011, el 56,5% dels premis extraordinaris fi de carrera els van obtenir alumnes universitàries (Institut
de
la
Dona,
Estadístiques.
Reconeixement
Social.
Premis
fi
d'estudi,
en
http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=9, consultat el 12 de desembre de 2012).
4
Les dades de 2012 són provisionals a partir del Fitxer d’Alts Càrrecs (FICESA). En ells no s'inclouen
altres alts càrrecs "amb rang de" Subsecretaria o de Direcció general, ni els Alts càrrecs sense rang
específic (Institut de la Dona, Estadístiques: Poder i presa de decisions, en
http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=8, consultat el 12 de desembre de 2012).
5
La presència de dones en els òrgans constitucionals en 2012 és la que segueix: Consell d'Estat, 23,3%;
Consell General del Poder Judicial, 35%; Tribunal de Comptes, 6,7%; Defensor/a de el Poble, 100%; Junta
Electoral Central, 14,3%; Consell Econòmic i Social, 25%. (Institut de la Dona, Estadístiques: Poder
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També en el cas de les empreses amb més de 250 treballadors, la Llei recomana que s'amplie
la presència de les dones en els seus Consells d'Administració i estableix un període de vuit
anys perquè les empreses més rellevants incloguen més dones abans del 2015. Però és
solament una recomanació. Cinc anys després es pot afirmar que ni la normativa, ni els codis
de bones pràctiques, han aconseguit els objectius traçats. Les xifres, novament, són
concloents. L'any 2010, segons l'estadística oferida per l'INE, un 10% de dones ocupava càrrecs
de responsabilitat en els consells d'administració en les empreses de l'IBEX 356. Una xifra que
està molt lluny d'aconseguir l'objectiu de paritat recomanat.
En definitiva, els indicadors mostren una radiografia de la desigualtat social de les dones que
no es correspon amb la realitat. Fins al moment, les polítiques d'igualtat d'oportunitats s'han
quedat en el nivell de les recomanacions i en el plànol merament voluntarista. El mateix pot
dir-se de les mesures de conciliació i coresponsabilitat de la vida laboral, familiar i personal.
Unes mesures molt poc desenvolupades, lligades fonamentalment a les dones i moltes
vegades situades en l'àmbit privat, de manera que és possible conciliar només si la parella i
l'entorn laboral ho promouen.
La situació de les dones en la resta dels països europeus en matèria d'igualtat efectiva, no és
molt millor que a Espanya. Els desequilibris varien segons els països7. A Suècia i Finlàndia
entorn del 25% dels llocs en els consells d'administració de les grans empreses estan ocupats
per dones. En l'extrem oposat, Luxemburg, Portugal o Malta són menys del 5%.
També en el conjunt de la Unió Europea, la conscienciació social, les recomanacions en
matèria d'igualtat i les polítiques de conciliació, dutes a terme des dels anys noranta han tingut
escàs èxit fins al moment. Per aquesta raó, la comissària europea de Justícia Viviane Reding,
estudia una proposta que garantisca la igualtat d'oportunitats. La mesura estableix quotes
obligatòries que afavorisquen la presència de dones en les institucions polítiques, així com en
els càrrecs de direcció de les empreses amb més de 250 empleats. La directiva que es barreja
en aquest moment, és que en el 2020 el 40% dels membres dels consells de direcció de les
grans empreses europees siguen dones. A les empreses de titularitat pública se'ls exigiria
aconseguir l'objectiu del 40% l'any 20188. La proposta redactada tindria caràcter impositiu i
seria d'aplicació obligatòria per a tots els Estats membres. L'esborrany de la llei estableix
també sancions per a les empreses incomplidores.
No obstant açò, l'engegada de les mesures que faciliten l'accés de les dones als alts càrrecs de
responsabilitat dins de les empreses promet ser molt complicat. Les quotes femenines,
injuriades i anhelades a parts iguals, han obert ja el debat i la polèmica entre el teixit
empresarial, els lobbies feministes i els diferents països. Després d'un primer rebuig i després
que Reding reduïra substancialment algunes de les exigències del pla, aquest ha sigut aprovat
per la Comissió Europea. Malgrat açò serà complicat aconseguir l'aprovació de l'Europarlament
si es manté l'oposició d'algun dels països membres.

Judicial,
Òrgans
Constitucionals
i
Organitzacions
Internacionals,
en
http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=8, consultat el 12 de desembre de 2012)
6
Institut Nacional d'Estadística, Dones i Homes a Espanya 2011. Poder i presa de decisions (en
http://www.ine.es/ss/satellite?l=0&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pag
ename=ProductosYServicios%2FPYSLayout –actualitzat al 22 de març de 2012-).
7
Informació arreplegada per María R. Sahuquillo per al periòdic El País 12 de març de 2011.
8
Font:
Beatriz
Navarro
para
la
Vanguardia,
6
octubre
2012
(http://www.lavanguardia.com/internacional/20120917/54350478905/la-ue-trabaja-para-obligar-a-laparidad-en-las-grandes-empresas.html, consultat el 6 d'octubre de 2012)
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El sostre de vidre
Com hem vist anteriorment, les dones a Espanya i en resta dels països europeus, estan encara
molt lluny d'aconseguir una representació paritària en els alts càrrecs de les empreses, de la
política i també en la comunitat científica i acadèmica. Hi ha molts factors que incideixen en
aquesta situació de desigualtat, quasi tots ells s'agrupen en el concepte “sostre de vidre”.
Trencar-ho segueix sent un repte.
Una pedra en el camí que dificulta l'ascens de les dones als nivells superiors són els prejudicis
que encara persisteixen en la cultura empresarial. A açò s'afig el fet que les dones segueixen
assumint la major part de la responsabilitat en la vida domèstica. Açò fa difícil la conciliació de
la vida familiar, laboral i personal, a més d'una evident desigualtat de gènere en termes de
qualitat de vida. Un altre factor a considerar és la importància que encara tenen les xarxes
personals per a aconseguir l'ascens professional; en un entorn empresarial fonamentalment
masculí, la falta de suports minva les possibilitats de promoció en la seua carrera professional.
Recentment s'han afegit altres hipòtesis explicatives de la situació. Aquestes suposicions
assenyalen com a responsables a les pròpies dones. Unes hipòtesis apunten a les eleccions
personals, moltes vegades basades en la por o en la falta de seguretat personal, la baixa
autoestima (encara que estiguen tan qualificades com els homes). Unes altres, apunten al
caràcter menys competitiu de les dones o la falta d'interès per exercir el poder.
La Universitat d'Alacant, igual que succeeix amb la majoria de les universitats espanyoles
(Tomás i Guillamón, 2009), no és pionera a aconseguir la paritat entre homes i dones en els
càrrecs de major poder, prestigi i remuneració. De la mateixa manera, tampoc són les dones
les que tenen carreres professionals més brillants si prenem com a indicadors, la categoria
professional aconseguida, els trams docents aconseguits i l'direcció de recerques de R+D.
El gènere segueix sent una pauta que estableix diferències en l'accés als llocs de major prestigi
en la universitat; excepte en el cas de l'equip de govern, on la paritat entre vicerectors i
vicerectores i adreces de secretariat és un objectiu aconseguit. Aquest fet podria portar-nos a
pensar que les coses estan canviant, no obstant açò, tot sembla indicar que es tracta solament
dels llocs més visibles, en la resta de llocs de gestió i administració segueix existint un gran
desequilibri.
________________________
El nostre agraïment a els qui d'una o una altra manera han contribuït en la realització
d'aquesta recerca. Especialment, a les treballadores i els treballadors de la UA que van
participar tant en els grups de discussió com en l'enquesta “Avaluació de la conciliació,
coresponsabilitat i promoció professional en la Universitat d'Alacant”.
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2. Disseny metodològic. Metodologia
L'estudi s'ha realitzat en dues fases. Ona primera fase de caràcter exploratori mitjançant
metodologia qualitativa. El seu objectiu principal era el de recaptar l'opinió de les dones PDI i
PAS sobre la seua participació en òrgans directius i de representació, així com el coneixement
de les seues trajectòries ocupacionals. La segona fase ha consistit en la realització d'un estudi
quantitatiu a través d'una enquesta al PAS i PDI de la Universitat d'Alacant.

2.1. Perspectiva qualitativa
Per a realitzar l'estudi exploratori es va aplicar el mètode qualitatiu i, per a la recollida de
dades es va utilitzar la tècnica Focus Group. Es va optar per aquest tipus de metodologia con la
fi d'arreplegar en un discurs obert el debat entorn de les opinions de les dones PDI i PAS que
treballen en la universitat d'Alacant sobre la seua participació en els equips de direcció i
representació de la UA així com conèixer les circumstàncies i context en les quals s'han
desenvolupat les seues trajectòries professionals. Aquestes aportacions han permès, d'un
costat, el disseny de l'enquesta dirigida a la comunitat universitària de PAS i PDI tant a homes
com a dones i, d'un altre, a través de les narracions personals s'ha cercat argumentar i
reflexionar sobre els resultats numèrics llançats per l'enquesta ‘Trajectòries professionals de la
UA’.
De forma concreta, en el qualitatiu es van realitzar quatre grups de discussió formats per
dones. Per a la selecció de les participants s'ha perseguit el garantir el màxim de diversitat
possible quant a dones PAS i PDI que compleixen els requisits acadèmics i institucionals per a
participar en els equips de direcció i representació de la UA. En el cas del PDI, un segon criteri
que es va tenir en compte va ser la seua àrea de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques,
Ciències experimentals, Enginyeries i Tecnologia, Humanitats i Salut.
La composició final dels grups de discussió va quedar de la següent manera:


Grup 1: Sis dones PDI que ocupen o han ocupat llocs en els equips de
direcció/representació de la UA (Vicerectorat, Secretariat, Direcció de Dpt o
Institut o Deganat), amb diversitat en l'àrea de coneixement (Ciències
Experimentals, ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques i Humanitats).



Grup 2: Cinc dones PDI que no han ocupat càrrecs de direcció o representació
en la UA però compleixen els requisits per a ocupar tals llocs, amb diversitat
en l'àrea de coneixement (Ciències, Humanitats, Salut, Ciències Socials i
Tècniques).



Grup 3: Cinc dones PAS funcionàries de carrera que ocupen o han ocupat llocs
en els equips de direcció o subdirecció de la UA de diferents àrees (tècniques,
socials i econòmiques).
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Grup 4: Cinc dones PAS funcionàries de carrera/interines per categoria
professional (A1, A2, C1 i C2) que no han ocupat un càrrec en equips de
direcció o subdirecció però pot optar a promoció.

2.2. Perspectiva quantitativa
A partir de les consideracions teòriques sobre la temàtica concreta, dels objectius de l'estudi,
així com dels resultats obtinguts en els grups de discussió, es va dissenyar el qüestionari. La
part quantitativa de la recerca es va realitzar mitjançant una enquesta cara a cara. Les
preguntes s'agrupen en diferents blocs temàtics que pretenien descriure algunes etapes de les
seues trajectòries professionals en la carrera universitària, tractant de caracteritzar-les i de
captar altres variables que permeteren interpretar altres processos relacionats amb la
participació en la gestió i la direcció. Les àrees temàtiques finalment tractades en el
qüestionari han sigut:







Factors que expliquen la trajectòria professional del personal universitari
Recursos i activitats per a la promoció acadèmica del professorat
Valoració d'obstacles, costos i beneficis de la trajectòria acadèmica/professional
Participació en càrrecs de gestió i direcció
Condicionants familiars
La importància de la legislació en matèria d'igualtat

La major part de les preguntes van coincidir per al PAS i PDI, no obstant açò, atès que les
trajectòries professionals i la promoció de tots dos col·lectius obeeixen a processos i a una
organització diferent, també es van incloure preguntes diferenciades per a tots dos col·lectius.
Aquesta lògica va fer que tant en el disseny mostral com l'anàlisi dels resultats es van
considerar els col·lectius de PAS i PDI de forma independent. S'han tractat, per tant, com a
mostres independents el que ens permet establir generalitzacions per al conjunt dels dos
col·lectius. En algunes ocasions el present informe pren com a unitat d'anàlisi, de referència, a
les categories professionals de cadascun dels col·lectius. cal anotar que quan així es fa no se
cerca generalitzar els resultats a la categoria professional referida doncs les respectives
mostres solament són representatives del seu col·lectiu (PAS i PDI) i no d'unitats més xicotetes.
Servisquen els comentaris, en aquests casos, per a valorar una tendència. Els qüestionaris
finals es troben al final de l'informe en dos annexos (Annex III: Qüestionari PAS i Annex IV:
Qüestionari PDI).
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Fitxes tècniques de l'enquesta
Fitxa tècnica del PAS:
Àmbit

Universitat d'Alacant

Univers mostral

PAS de la Universitat d'Alacant a 31/12/2011 (total 1291)

Exclosos

PAS grup I i Personal tècnic associat a projectes amb càrrec a capítol VI

Grandària mostral

247 entrevistes.

Afixació

Proporcional

Ponderació

No és necessària

Tipus de mostreig:

Polietàpic, estratificat per sexe (home, dona), categoria laboral (A1, A2,
C1 i C2) i Unitat a la qual està adscrit (7 categories: Administració de
dpts/instituts; Serveis generals/Unitats tècniques; Administració de
Centres; SIBID; Consergeries; Òrgans universitaris i rectorat; Altres
unitats depenents d'òrgans acadèmics). La selecció de les últimes
unitats d'anàlisis (individus) a través del mostreig aleatori simple amb
llistats. Substitució de la mostra amb els mateixos criteris de selecció.

Nivell de confiança

95,5% (2) per a p=q=50% (la hipòtesi més desfavorable).

Error mostral

+/- 5,6%

Modalitat d'enquesta

Aplicació del qüestionari cara a cara

Treball de camp

Del 22 d'octubre al 20 de desembre de 2011
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Fitxa tècnica del PDI:
Àmbit

Universitat d'Alacant

Univers mostral

PDI de la Universitat d'Alacant a 31/12/2011 (total 1282)

Grandària mostral

223 entrevistes.

Exclosos

Investigadors en formació (Becaris/as), prof. Emèrits, visitants,
professorat associat

Afixació

Proporcional

Ponderació

No és necessària

Tipus de mostreig:

Polietàpico, estratificat per sexe (home, dona), categoria professional
(CU, LA TEUA/CEU, TEU, Contractat doctor/Col·laborador,
Ajudant/Ajud. Doctor) i Centre d'Adscripció (7 categories: Fac.
Econòmiques, EPSA, Dret, Educació, Salut, Ciències, Filosofia i Lletres).
La selecció de les últimes unitats d'anàlisis (individus) a través del
mostreig aleatori simple amb llistats. Substitució de la mostra amb els
mateixos criteris de selecció.

Nivell de confiança

95,5% (2) per a p=q=50% (la hipòtesi més desfavorable).

Error mostral

+/- 6,0%

Modalitat d'enquesta

Aplicació del qüestionari cara a cara

Treball de camp

Del 22 d'octubre al 20 de desembre de 2011
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Característiques generals de l'univers poblacional i de la mostra en l'estudi quantitatiu
Personal d'Administració i Serveis (PAS)
La distribució per sexe del PAS en la Universitat d'Alacant no és proporcional. S'ha incrementat
el pes del PAS home respecte al seu pes en el conjunt de la població (vegeu taula 2). Aquesta
distribució ve motivada per la necessitat d'obtenir dades representatives per al conjunt de la
universitat.
Taula 1. Distribució per sexe de la mostra
Freqüència
Percentatge
Dona
125
50,6%
Home
122
49,4%
Total
247
100,0%
Font: Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA”

Taula 2. Distribució per sexe del PAS (total població)
Total
Percentatge
Dona
724
56,1%
Home
567
43,9%
Total
1291
100,0%
Font: Sistema d'Informació UA (SIUA). Estadístiques 31/12/2011

Els resultats estan distribuïts proporcionalment en funció dels grups/categories professionals
del PAS que es van establir per a l'elecció mostral (Taula 3). En les categories superiors (A1/A i
A1/B) el percentatge d'homes és major que el de dones, mentre que en el grup C1/C i C2/D la
distribució és inversa. Açò coincideix amb la distribució real de l'univers d'estudi (Taula 4).
Taula 3. Distribució de la mostra Grupo/categoria professional actual per Sexe
Sexe
Dona
Grup/categoria professional
actual

Grup A1/A

Recompte
% dins de Sexe
Grup A2/B
Recompte
% dins de Sexe
Grup C1/C
Recompte
% dins de Sexe
Grup C2/D
Recompte
% dins de Sexe
Total
Recompte
% dins de Sexe
Font: Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA”
Chi-quadrat: ,038 sig. <=0,05

15
12,0%
15
12,0%
58
46,4%
37
29,6%
125
100,0%

Home
25
20,5%
25
20,5%
47
38,5%
25
20,5%
122
100,0%

Total
40
16,2%
40
16,2%
105
42,5%
62
25,1%
247
100,0%
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Taula 4. Distribució de la població Grup/categoria professional actual per Sexe (SIUA)
Sexe
Dona
Grup/categoria professional
actual

A1/A
A2/B
C1/C
C2/D

Absoluts
% total per Sexe
Absoluts
% total per Sexe
Absoluts
% total per Sexe
Absoluts
% total per Sexe

Total

69
39,0%
94
12,0%
336
46,4%
223
29,6%
724
100,0%

Home
108
61,0%
118
20,5%
232
38,5%
109
20,5%
567
100,0%

Total
177
13,7%
212
16,4%
568
44,0%
332
25,7%
1291
100,0%

Font: Sistema d'Informació UA (SIUA). Estadístiques a 31/12/2011

Personal Docent i Investigador (PDI)
Igual que amb el col·lectiu del personal d'administració i serveis, en el PDI la distribució per
sexe no és proporcional. S'ha incrementat el pes del professorat femení si ho comparem amb
el seu pes en el conjunt de la població (vegeu taula 6). Aquesta distribució ve motivada per la
necessitat d'obtenir dades representatives per al conjunt de la universitat.
Taula 5. Distribució per sexe de la mostra
Freqüència
Percentatge
Dona
105
47,1%
Home
118
52,9%
Total
223
100,0%
Font: Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA”

Taula 6. Distribució per sexe de l PDI (població total)
Total
Percentatge
Dona
481
37,5%
Home
801
62,5%
Total
1282
100,0%
Font: Sistema d'Informació UA (SIUA). Estadístiques a 31/12/2011

Els resultats estan distribuïts proporcionalment en funció de les categories professionals del
PDI que es van establir per a l'elecció mostral. En totes les categories, a excepció del
professorat contractat (col·laborador i contractat doctor) el percentatge d'homes és major que
el de dones (Taula 7), coincidint amb la distribució real de l'univers d'estudi (Taula 8).
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Taula 7. Distribució de la mostra per Categoria per Sexe
Sexe
Dona
Catedràtic/a de Universitat

Recompte
% dins de Sexe
Titular d'Universitat/Catedràtic/a EU
Recompte
% dins de Sexe
Titular d'Escola Universitària
Recompte
% dins de Sexe
Prof/a Contractat doctor/Col·laborador/a
Recompte
% dins de Sexe
Ajudant/Ajudant Doctor
Recompte
% dins de Sexe
Total
Recompte
% dins de Sexe
Font: Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA”
Chi quadrat=0,100 sig. <=0,05

9
8,6%
46
43,8%
13
12,4%
18
17,1%
19
18,1%
105
100,0%

Home
21
17,8%
55
46,6%
17
14,4%
13
11,0%
12
10,2%
118
100,0%

Total
30
13,5%
101
45,3%
30
13,5%
31
13,9%
31
13,9%
223
100,0%

Home
168
17,8%
344
46,6%
106
14,4%
77
11,0%
106
10,2%
801
100,0%

Total
203
15,8%
567
44,2%
172
13,4%
156
12,2%
194
15,1%
1282
100,0%

Taula 8. Distribució de la població per Categoria per Sexe (SIUA)
Sexe
Dona
Catedràtic/a de Universitat
Titular d'Universitat/Catedràtic/a EU
Titular d'Escola Universitària
Prof/a Contractat doctor/Col·laborador/a
Ajudant/Ajudant Doctor

Absoluts
% total per Sexe
Absoluts
% total per Sexe
Absoluts
% total per Sexe
Absoluts
% total per Sexe
Absoluts
% total per Sexe

Total

35
8,6%
223
43,8%
66
12,4%
69
17,1%
88
18,1%
481
100,0%

Font: Sistema d'Informació UA (SIUA). Estadístiques a 31/12/2011
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Conclusions
1.L’àmbit universitari és percebut, social i teòricament, com un entorn en el qual
les ‘regles del joc’ es regeixen pel principi d'igualtat d'oportunitats per a tots els
col·lectius i entre dones i homes. Efectivament, entre la mostra enquestada, tant el
PAS com el PDI declara ‘no haver-hi oposat obstacles’ en el desenvolupament de la
seua carrera professional i no perceben que les dificultats en la seua promoció
estiguen vinculades per la seua adscripció a un ‘col·lectiu discriminat’.
Aquesta valoració difereix i es matisa dibuixant les particularitats de les carreres
professionals enteses ara com a pròpies i singulars per a cadascun dels col·lectius. Així,
per al PAS el que més caracteritzaria la seua carrera professional és l'absència
d'obstacles (formals o explícits). Aquesta és l'opció de resposta més seleccionada
(veure Quadre 1). Per la seua banda, entre el PDI, l'absència d'obstacles no és
percebuda de forma tan nítida: ocupa la tercera posició igualant, percentualment, a la
presència de ‘responsabilitats familiars’ com a limitant. En aquest context, s'aprecien
diferències de gènere doncs, quan és aquesta l'opció seleccionada, són els homes els
que declaren, amb major intensitat, no haver tingut obstacles en el seu promoció
professional: enfront del 19.4% dels homes PDI, solament el 9.6% de les dones van
reconèixer no haver-hi oposat obstacles en la seua carrera professional.
Quadre 1. Percepció dels obstacles en la carrera professional (%)
PAS
No he trobat obstacles
No seguir les regles del joc
Poc suport i reconeixement
Responsabilitats familiars

Dones
22.6
5.5
12.1
22.6

PDI
Homes
22.2
10.8
16.4
6.7

Dones
9.6
17.8
16.8
20.3

Homes
19.4
18.9
18.4
9.0

Font: Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA”

Entre tots dos col·lectius prevalc una concepció objectiva sobre el funcionament de la
carrera professional. Criteris tals com a ‘dedicació i constància’ i ‘qualitat en la
trajectòria professional’, pilars d'un sistema meritocràtic i igualitari, són identificats
com els dos factors que haurien de marcar les trajectòries laborals tant entre el PDI
com en el PAS. No obstant açò, i en la mesura que els itineraris laborals personals
ineludiblement s'inscriuen en els processos organitzatius de la pròpia institució, al
costat d'aquests factors objectius coexisteixen altres regles no explícites i escassament
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reconegudes en el discurs hegemònic doncs la seua consideració posaria en
qüestionament el funcionament i els supòsits bàsics objectius que haurien de regir les
biografies laborals.

2. Les respostes oferides als factors que realment influeixen en les carreres
professionals suggereixen plantejar l'anàlisi de les biografies laborals en la universitat a
partir de la consideració conjunta de la carrera ‘objectiva’ (amb metes, objectius,
exigències i requisits clars) i la carrera ‘subjectiva’ (amb incerteses i inseguretats). En
incorporar aquesta dimensió subjectiva, tal com ens suggereix Esther Escolano (2006),
estem evidenciant que la Universitat és, també, un espai de poder en el qual les xarxes
informals i les diferents estructures influeixen en els procediments objectius de
promoció.
A enquestats i enquestades se'ls va demanar que contrastaren els principis que
haurien de regir les carreres professionals amb els quals, a partir de la seua
experiència universitària, realment la determinaven. És en aquesta valoració quan
queda constància dels factors intangibles i de la seua importància en processos,
suposadament, objectius (veure Quadre 2).
Quadre 2. Factors d'influència en la carrera professional (%)
PAS

Suport superior/a, departament
Comptar amb una persona
mentora
Xarxa informal
Suport familiar

PDI

‘Ideal’
OBJECTIU
8.8

‘Realment’
SUBJECTIU
18.5

‘Ideal’
OBJECTIU
11.5

‘Realment’
SUBJECTIU
21.1

1.2

7.9

1.2

11.8

1.8
3.0

7.3
3.8

1.5
3.9

8.1
4.6

Font: Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA”

Es reconeix que ‘la qualitat de la trajectòria professional’ i ‘la dedicació i constància’
són els criteris que regeixen les carreres en la universitat encara que no en la intensitat
i grau que objectiva i idealment s'ha establit i imaginat. Aquests dos criteris perden
protagonisme a favor d'aspectes com: el suport del departament o la jerarquia
superior, el fet de comptar amb una persona mentora, la xarxa informal i, en menor
mesura, el suport familiar. Paloma Alcalá (2005) ha posat en relleu que en contextos
en els quals hi ha lliure competència la participació de les dones és major però que la
seua presència s'inverteix a mesura que entren en joc l'adscripció a xarxes informals.
Aquests factors d'influència en la carrera professional, que dones PDI i PAS han
identificat, coincideixen amb els assenyalats en els estudis que han abordat les claus
de l'èxit de les trajectòries professionals (Wirth, 2002). Les xarxes de contacte
(constituïdes fonamentalment per homes) ofereixen informació, visibilitat i suport no
mesurable. Les xarxes informals permeten superar els obstacles que es presenten tant
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en l'inici com en el desenvolupament d'una carrera laboral. Per la seua banda, la
mentoría, brinda formació, suport, consell i visibilitat. Aquesta, en produir-se de forma
informal, ha tendit a afavorir la relació entre homes mentors d'altres homes. Quan les
dones participen de l'estratègia de la mentoría milloren la seua visibilitat, els atorga
major legitimitat i els permet accedir a models de referència reeixits.

3.Les carreres laborals de les dones en la UA apareixen molt condicionades per les
circumstàncies i responsabilitats familiars. Aquest fet s'agreuja més entre el PAS.
Excloent de l'anàlisi l'opció ‘no he trobat obstacles’, les responsabilitats familiars són el
primer limitant identificat entre el PAS i el tercer entre el PDI. I és en aquesta dimensió
de l'anàlisi on les diferències de gènere es mostren de forma més clara doncs entre els
qui han identificat la vida familiar com un obstacle en la seua carrera professional, el
77,6% són dones PAS i el 69% són dones PDI.
En el context analític de la vida familiar és la maternitat, específicament,
l'esdeveniment biogràfic de major impacte en les trajectòries professionals. El fet de
tenir descendència mostra diferències importants no solament entre dones i homes
sinó també entre els col·lectius (veure Quadre 3).
1

Quadre 3. Índex d'impacte de la maternitat i paternitat en les carreres professionals (mitjana)
PAS
Maternitat/paternitat
Excedència/reducció jornada
2
Permís paternitat

Dones
4.1
4.1
-

PDI
Homes
2.8
3.3
2.8

Dones
6.3
7.0
-

Homes
3.3
4.9
4.0

Font: Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA”
NOTA:

1. Els valors arreplegats al·ludeixen al posicionament dins d'una escala d'1 a 10 on 1 indica mínim
impacte i 10 màxim impacte.
2. Els permisos de paternitat és un permís exclusiu per als homes arreplegat en la Llei 9/2009 (BOE; nº
242). Els pares tindran dret a gaudir de 15 dies naturals ininterromputs de permís retribuït de paternitat,
per naixement, acolliment o adopció, ampliables en dos dies més per cada fill, en els casos de part,
adopció o acolliment múltiples. Aquests 15 dies s'ampliaran en 12 dies naturals més, per aplicació de la
normativa de permisos interna i com a conseqüència de l'aprovació del Pla d'Igualtat de la Universitat
d'Alacant (Consell de Govern del 26 de gener de 2010). Vuit homes del PAS i dos homes del PDI de la UA
han gaudit de la part transferible del permís de maternitat: 3 en 2009; 3 en 2010; 3 en 2011; i 1 en 2012.
La mitjana de dies gaudits és de 52. (Sistema d'Informació UA –SIUA-. Estadístiques a 01/12/2012).

Si bé en termes generals el PAS percep més limitacions per responsabilitats familiars és
el personal docent i investigador el que més reconeix que l'arribada d'un fill o filla
incideix en la seua trajectòria professional. Les dades mostren les dificultats
específicament en les trajectòries de les acadèmiques per a les quals l'índex d'impacte
de la maternitat supera en quasi dos punts al dels seus homòlogues PAS i duplica al
dels seus col·legues homes PDI. Tots dos col·lectius emplacen l'arribada de la
descendència al moment en què es compte amb ‘una posició consolidada’. Ara bé,
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encara sent aquesta l'estratègia més desplegada a l'hora d'entrellaçar projectes
personals i estatus professional, existeixen diferències no solament entre dones i
homes sinó també entre col·lectius (veure Quadre 4).
Quadre 4. Relació entre maternitat/paternitat i carrera professional (%)
PAS
Esperar tenir una posició consolidada
Avançar la descendència
Desenvolupar la carrera malgrat que es tinga la
descendència tard
Centrar-se solament en la carrera i no tenir fills
Gens d'açò

PDI

Dones
44.0
12.0
4.8

Homes
31.4
13.2
1.7

Dones
41.0
21.0
12.4

Homes
34.7
19.5
4.2

0.8
38.4

0.8
52.9

1.9
23.8

1.7
39.8

Font: Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA”

Entre les dones PDI, específicament, s'assumeix que la consolidació de l'estatus
professional requereix temps biogràfic, per aquest motiu elles, per sobre de les dones
PAS, opinen que ‘l'important és desenvolupar la carrera al màxim’ amb perjudici que la
descendència arribe més tard del desitjat. Les dificultats i exigències que imposa entre
el col·lectiu de dones acadèmiques compatibilitzar els seus projectes professionals
amb els seus projectes familiars no és obstacle perquè renuncien a la maternitat, amb
prou faenes ho fa l'1.9% de les dones PDI. Encara sent aquest un percentatge reduït,
duplica al llançat per les dones PAS. Paral·lelament, entre el PDI es traça una segona
estratègia que adquireix, en termes comparatius, un pes significatiu. Dones i homes
PDI opten, en segon lloc, per ‘tenir els fills al més prompte possible’ assumint que
aquesta opció pot posar en risc les seues carreres acadèmiques.

4. Si ben homes i dones PDI opten per anticipar l'arribada dels seus fills i filles com
una estratègia per a conciliar les esferes laborals i personals el seu cost, per a uns i
unes altres, és dissímil (veure Quadre 5). Els homes PDI reconeixen haver aconseguit
un equilibri satisfactori entre les seues vides laborals i familiars. Aquesta percepció en
les dones descendeix considerablement (de 48.4% a 30.3%, respectivament). El fet que
el PAS compte amb un horari que estableix una jornada laboral de 35 hores
setmanals9, enfront de les quasi 50 hores setmanals que declara el PDI que treballa a la
setmana, motiva que dones i homes del personal d'administració i serveis declaren, en
la seua majoria, que aconsegueixen un equilibri satisfactori entre els àmbits
professionals i familiars (61,5% i 64,1% respectivament).

9

La Normativa de la Universitat d'Alacant (aprovada pel Consell de Govern de la Universitat d'Alacant el
29/05/2008 i vigent en el moment en el qual es va portar acabe el present estudi) estableix en l'Article 2 que la
jornada laboral del Personal d'Administració i Serveis serà de trenta-cinc hores setmanals.
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Quadre 5. Resolució tensió entre esfera laboral i familiar (%)
PAS
Equilibri satisfactori
Jornades dobles
Menys atenció carrera
Menys atenció fills/es

Dones
61.5
17.9
16.7
3.8

PDI
Homes
64.1
14.1
11.5
10.3

Dones
30.3
30.3
24.2
15.2

Homes
48.4
18.3
16.1
17.2

Font: Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA”

Un dels factors que expliquen el menor ajust entre les esferes laborals i familiars de
dones PDI respecte als seus homòlegs homes s'evidencia amb la constatació que
aquestes es veuen avocades a desenvolupar la doble jornada, açò és, l'assumpció de
responsabilitats laborals sense la delegació o renúncia de les tasques lligades a cura de
la llar i atenció dels seus membres. Les tensions que genera la conciliació es resol pel
24.3% de les acadèmiques dedicant, durant un temps, menys atenció a la seua carrera
universitària a favor de temps dedicat als seus fills i filles (aquest percentatge es
redueix al 16.1% entre els acadèmics). In el cas del personal d'administració i serveis
un 16.7% de les dones ho resolen prestant menys atenció a la seua carrera en
comparació de l'11.5% dels homes.
Un indicador que ens permet abordar de forma indirecta els obstacles que homes i
dones han d'afrontar en les seues respectives carreres professionals és l'actitud que
enfront d'aquesta mantenen les seues parelles. De la mateixa manera, l'actitud de les
parelles d'enquestats i enquestades enfront de les seues carreres professionals
reflecteix les tensions que la conciliació de les esferes pública i privada generen a
l'entorn de la parella. Aquesta dimensió analítica assenyala diferències significatives
entre el PDI i PAS. Així, mentre que un 81.5% del PAS indica que les seues parelles
estan satisfetes amb el temps que dediquen al treball (dels quals el 86% són dones i el
77% homes), solament el 56% del PDI compartiria aquesta apreciació (dels quals el
61% són dones i el 52% homes) (veure Quadre 6). Novament, les dissimiles jornades
laborals que mantenen PDI i PAS (una mitjana de 50 hores per als primers i una
jornada de 35 hores per al os segons) podria explicar la distància que separa en aquest
indicador als dos col·lectius.
Quadre 6. Actituds de la parella cap a la carrera professional (%)
PAS
Satisfet/a amb el temps dedicat al treball
Preferiria que treballara menys i dedicara més
temps a la família
No li importaria que treballara més pel
benestar de la família

PDI

Dones
85.9
3.5

Homes
77.3
13.6

Dones
60.8
36.7

Homes
51.8
44.6

10.6

9.1

2.5

3.6
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Font: Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA”

Addicionalment, la menor implicació dels homes PDI i PAS en les tasques vinculades
amb la llar i atenció familiar (aspectes que s'aborden en els punts que segueixen)
motiva que el 44.6% i el 13,6%, respectivament, reconega que les seues parelles
desitjarien que sostragueren hores de treball acadèmic i administratiu a favor de
dedicació familiar. Aquesta opinió també és compartida per un percentatge elevat de
dones PDI, en concret, pel 36.7% i una mica menys per les dones PAS (3.5%). El PAS
estaria més disposat que el PDI a dedicar més temps al treball sempre que redundara
en un major benestar familiar.

5.Lus dades suggereixen que en l'entorn universitari, i específicament en l'àmbit
acadèmic, les estratègies que permeten aconseguir les metes i objectius que delimiten
la carrera professional (acreditació, obtenció de titularitat i càtedra) transcorren, per a
les dones i homes, per sengles paral·leles. Així, mentre que entre el PDI home sí es
podria identificar una estratègia acadèmica professionalitzada i diferenciada clarament
de la seua biografia personal (no aprecien obstacles, la paternitat incideix poc en la
seua trajectòria, reconeixen un equilibri satisfactori entre els seus projectes laborals i
vida familiar i no participen de la doble jornada); les dones PDI desenvolupen una
estratègia professional dependent i ‘integrada’ –conciliada- amb la seua vida familiar.
Cristina Guillamón (2011) defineix els perfils de les carreres acadèmiques a partir del
compromís: els homes mantindrien un compromís professional fort (carrera lineal,
continuada, orientada a aconseguir objectius) i les dones assumeixen un compromís
professional flexible, canviant i adaptat al seu cicle vital.
1

Quadre 7. Índex de satisfacció amb la conciliació entre vida familiar i laboral (mitjana)
PAS
Dones
7.4

PDI
Homes
7.5

Dones
6.3

Homes
7.1

Font: Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA”
NOTA 1. Els valors arreplegats són una mitjana respecte al posicionament dins d'una escala d'1 a 10 on 1 indica
‘mínim satisfacció’ i 10 ‘màxim satisfacció’.

En moltes ocasions l'estratègia integrada que despleguen les dones PDI, i que es pot
fer extensible a les dones del personal d'administració i serveis, ha sigut sancionada i,
al seu torn, utilitzada com a argument justificatiu del sostre de vidre10 en la universitat.
‘La igualtat en el món laboral depèn més de les dones que de la pròpia llei’ és una
afirmació que amb caràcter genèric ratifica el 40% de la població espanyola (CIS, 2010).
La seua transposició a l'àmbit universitari, i a la llum de les dades comentades, es
10

Linda Wirth defineix sostre de vidre com el ‘terme encunyat en la dècada dels anys setanta als Estats
Units per a descriure les barreres artificials i invisibles, creades per les actituds discriminatòries així com
pels prejudicis de les organitzacions, que bloquegen a les dones en el seu intent d'obtenir llocs d'adreça’
(2002: 23).
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tradueix en la creença que si les dones no aconsegueixen un major nombre de
càtedres és perquè elles, senzillament, no volen. Els seus interessos i esforços se
centren en el desenvolupament de la seua vida personal i familiar i no a fer carrera
acadèmica. Les dades arreplegades en l'enquesta no ratifiquen aquesta suposició tan
estesa. Cal anotar que entre els factors assenyalats com a limitants de les carreres
professionals, ‘tenir altres prioritats’ no apareix entre les opcions més seleccionades i,
en tot cas, no s'aprecien diferències entre homes i dones (PAS o PDI). Recordem,
també, que per a les dones PDI l'assumpció de responsabilitats familiars no constitueix
l'obstacle més urgent: ocupa el tercer lloc després de ‘no seguir les regles del joc’ i ‘poc
suport i reconeixement’.
Responsabilitzar únicament al col·lectiu de dones que no aconseguisquen cotes més
elevades en els llocs d'excel·lència acadèmica no solament comporta incrementar la
pressió sobre elles, sinó que a més tanca una triple implicació. D'una banda, es pren
com a referència d'èxit el model de carrera acadèmica que descriu el col·lectiu
d'homes sense qüestionar la seua validesa en un context social on la incorporació de la
dona al mercat laboral s'ha generalitzat. En segon lloc, es reforcen els valors culturals
que sustentaven l'especialització funcional d'homes i dones en espais públics i privats
en un context familiar en el qual les regles que regeixen la vida en les llars ha
experimentat la seua particular revolució. I, en tercer lloc, es legitima la no participació
dels poders públics en qüestions catalogades com a ‘privades’ en un entorn
internacional en el qual quan els països s'han compromès en la promoció de polítiques
de conciliació i coresponsabilitat les taxes de participació laboral femenina s'han
incrementat i reduït el sostre de vidre.

6.Lus dades que millor reflecteixen la doble jornada que protagonitzen les dones
procedeixen de la divisió del treball domèstic i de la cura i atenció familiar. En les
últimes dècades, i sobre la base d'un canvi cultural, s'ha anat produint una major
participació masculina en les tasques adscrites a l'àmbit familiar i que tradicionalment
havien exercit exclusivament les dones. Aquest canvi ha sigut impulsat, entre uns
altres, per la incorporació de la dona al mercat laboral i la redefinició de la paternitat
entre les generacions joves.
Les Enquestes d'usos de temps han mostrat els diferents usos del temps en homes i
dones. Les dades del 2009-2010 (INE, 2011) indiquen que, com a mitjana, les dones
dediquen quasi dues hores i mitjana més que els homes al treball domèstic (llar i
família). Aquesta distància s'ha escurçat en 41 minuts respecte a les dades de 20022003 (INE, 2004). En l'enquesta administrada al PDI i PAS no es va indagar sobre el
temps mitjà dedicat a les tasques de la llar i cura de dependents sinó que es va
demanar que identificaren qui les realitzava habitualment (enquestat o enquestada,
cònjuge o parella, una tercera persona).
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La redistribució de les responsabilitats familiars en la llar es mostra en el Quadre 8. Si
bé en ella es pot apreciar la participació dels homes en el treball domèstic, aquesta es
produeix, fonamentalment, en les activitats que exigeixen una inversió menor en
temps i energia11 (Meil, 1997).
Quadre 8. Pautes de divisió del treball domèstic (%)

Fer la bugada
Preparar el menjar
Cuidar familiars malalts
Neteja llar
Reparacions a casa
Gestions econòmiques

PAS
‘Habitualment’
Dones
Homes
75.0
31.4
55.7
36.4
51.9
22.7
40.8
25.6
23.0
83.5
40.7
54.2

PDI
‘Habitualment’
Dones
Homes
69.9
19.0
59.2
36.3
42.8
19.8
33.0
11.3
20.6
81.9
38.8
47.2

Font: Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA”
NOTA 1. Solament s'inclou l'opció de reposada ‘Sempre o habitualment l'entrevistat/a’ (les taules amb totes les
opcions de resposta es pot consultar en els Annexos I i II (taules 24 i 26, respectivament)

La distribució de les tasques de la llar entre dones i homes del PDI i PAS reflecteixen un
repartiment segons rols de gènere. Els homes exerceixen, fonamentalment, activitats
com a petites reparacions en la llar, gestions econòmiques i tràmits administratius. Per
la seua banda, les dones assumeixen les activitats més absorbents i exigents: fer la
bugada, preparar el menjar, cuidar familiars malalts i netejar la llar. Del conjunt
d'activitats arreplegades en l'enquesta, l'única que es delega en una tercera persona és
la de la neteja de la llar. És interessant observar que, en el cas del PDI, la participació
de persones alienes a la unitat familiar en aquest tipus d'activitat supera en dotze
punts a la implicació de la pròpia enquestada.
La implicació més decidida dels homes es troba en activitats vinculades amb l'atenció i
cura de dependents en la llar. En general, les dones continuen sent les protagonistes
d'aquestes activitats però en aquest cas, i a diferència del que reflectien les dades
respecte a les tasques de la llar, es reconeix amb major intensitat la realització
conjunta de la parella en les activitats de cura i atenció (veure Quadre 9).

11

L'Enquesta d'Ocupació de Temps 2009-2010 va arreplegar la diferent participació en temps mitjà diari
d'homes i dones en activitats vinculades amb la llar. El temps mitjà diari dedicat per les dones per a ‘fer
menjar’ és d'1.44 minuts mentre que els homes dediquen 0.55 minuts; el temps mitjà diari dedicat a
‘mantenir la llar’ és per a les dones d'1,17 minuts i 0,53 en els homes. El temps mitjà diari que dediquen
les dones a cura de menors és de 2,22 minuts enfront dels 1,46 minuts que dediquen els homes.
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Quadre 9. Pautes de divisió del treball de la cura i atenció de dependents (%)

Cuidar menors
Portar fills/es col·legi
Portar fills/es mèdic
Cuidar majors dependents

PAS
‘Més o menys igual’
Dones
Homes
53.0
74.1
41.8
42.9
34.3
61.1
36.7
52.4

1

PDI
‘Més o menys igual’
Dones
Homes
72.0
77.6
34.0
37.3
38.5
56.1
63.0
59.1

Font: Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA”
NOTA 1. Solament s'inclou l'opció de reposada ‘Més o menys per igual’ (les taules amb totes les opcions de resposta
es poden consultar en els Annexos I i II (Taules 25 i 27, respectivament)

En les tasques de cura i atenció a menors, a diferència del que ocorria les tasques
vinculades a la neteja de la llar, no es produeix delegació en terceres persones.

7.En l'entorn universitari s'identifiquen dos models de carreres acadèmiques
segons gènere la diferència substancial del qual s'hi haja en el fet que les dones
integren la seua trajectòria professional en els seus projectes familiars mentre que els
homes dissenyen estratègies laborals autònomes i independents. En incorporar en
l'anàlisi la dimensió temporal s'aprecia que les carreres acadèmiques no solament
transiten per sengles paral·leles sinó també a velocitats diferents. En aquest cas, les
dones PDI i PAS inverteixen com a norma més temps a aconseguir el major estatus
professional en els seus respectius àmbits.
Quadre 10. Edat inicio carrera professional, edat ocupació categoria actual i anys invertits a ocupar
1
categoria actual (mitjana)

2

Edat inicie carrera
2
Edat ocupació categoria actual
3
Anys a ocupar posició actual

PAS
Grup A1/A
Dones
Homes
27.0
30.5
40.5
39.2
14.7
11.3

PDI
Càtedra
Dones
Homes
27.4
29.0
46.3
41.7
16.2
13.1

Font: Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” i dades SIUA (1/07/2012)
NOTES
1. Solament s'inclouen les edats relacionades amb els nivells més alts en les respectives estructures ocupacionals
(les taules desagregades per nivells d'estatus ocupacional es poden consultar en l'informe complet (taules 1 a 4 en
resultats PAS i PDI)
2. Dades de l'enquesta “Trajectòries professionals UA”
3. Dades SIUA (1/07/2012).

Són menys les dones que aconsegueixen el major estatus professional i les que ho
aconsegueixen inverteixen més temps malgrat que inicien més primerencament les seues
carreres. Aquesta tendència corrobora diversos estudis duts a terme pel Consell Econòmic i
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Social (CES, 2011)12 posant de manifest que una ràpida inserció inicial en l'ocupació no es
vincula directament amb una millor trajectòria laboral posterior (durada de contractes,
estabilitat de l'ocupació, vinculació entre la formació i l'ocupació exercida i retribució).

8. La dimensió temporal també s'ha inclòs en l'estudi per a determinar, entre el
col·lectiu del PDI, la distribució del treball acadèmic. En general, les dones PDI respecte
als seus homòlegs homes, dediquen una hora més setmanalment al treball universitari.
En concret, mentre que els homes sostenen que treballen com a mitjana 49 hores a la
setmana, les dones declaren treballar 50.2 hores. Les hores de dedicació difereixen
segons categoria actual: els catedràtics treballen 4.6 hores més que les catedràtiques;
les titulars d'universitat i catedràtiques d'escola treballen 4.2 hores més que els seus
homòlegs; els titulars d'escola 4 hores més que les dones de la seua categoria; i les
dones contractades doctores, col·laboradores, ajudants i ajudants doctores treballen,
com a mitjana, 2.5 hores més.
La dedicació de temps destinat a tasques vinculades amb la docència i recerca mostra
una segregació vertical13, entesa en aquest cas, com una major dedicació entre les
dones a la docència, tasques menys relacionades amb els criteris objectius que
determinen la promoció professional (veure Quadre 11). Resulta interessant destacar
que, entre els qui ostenten una càtedra, les dones dediquen quasi 14 hores més a
tasques vinculades directament amb la docència i direcció de treballs de recerca o
tesis. En la resta d'activitats, els catedràtics inverteixen més hores de treball.
Quadre 11. Distribució del temps del treball acadèmic (%)
PDI
Docència
Direcció treballs recerca o tesi
Recerca
Gestió
Difusió (conferències)
Participació congressos
Preparació publicacions científiques

Dones
43.7
14,2
29.4
16.1
7.2
7.0
13.4

Homes
38.4
14.7
29.4
16.8
8.2
7.9
14.8

Càtedra
Dones
Homes
38.3
24.6
17.1
10.8
26.1
30.2
12.4
16.6
4.9
6.6
6.1
5.4
12.0
14.4

Font: Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA”

12

CES 6/2005, El paper de la joventut en el sistema productiu espanyol; CES 1/2009, Sistema educatiu i
capital humà (referenciats en CES (2011): Tercer informe sobre la situació de les dones en la realitat
sociolaboral espanyola. Madrid, Consell Econòmic i Social, pàg. 156).
13
L'informe ETAN va establir tres tipus de discriminacions de les quals dones són protagonistes. La
discriminació horitzontal al·ludeix a la concentració de les dones en determinades àrees de
coneixement. La discriminació vertical descriu la relació inversa entre presència de dones i nivells alts de
la carrera acadèmica. I la discriminació contractual ja que són les dones les que se situen en les
categories professionals més baixes, amb contractes de poca durada i/o a temps parcial (Mary Osborn,
2001: Política científica de la Unió Europea. Promoure l'excel·lència mitjançant la integració de la
igualtat entre gènere. Informe del grup de treball ETAN sobre les dones i la ciència. Bèlgica,
Publicacions
de
la
UE,
Direcció
general
de
Recerca.)
(ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/improving/docs/g_wo_etan_es_200101.pdf)
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9. La menor dedicació de les dones PDI en tasques de recerca troba el seu correlat
en el seu menor presencia en projectes competitius de recerca (nacionals o
internacionals) (veure Quadre 12). Les dades arreplegades sobre la participació de
dones i homes en projectes de recerca no van ser contemplats en l'informe diagnòstic
a partir del com es va dissenyar l'I Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes en
la UA. En aquest sentit, la seua inclusió en aquest informe suposa un avanç doncs ens
permet aprofundir en una parcel·la central no solament per a la pròpia universitat
sinó, també, per al desenvolupament de les polítiques d'igualtat.
Quadre 12. Participació segons sexe en projectes de recerca (2011) (%)

Direcció
Participant
Total

R+D+i Nacional
Dones
Homes
27.2
72.8
38.5
61.5
36.7
63.3

R+D+i Europeus
Dones
Homes
7.4
92.6
42.1
57.9
27.7
72.3

Font: Sistema d'Informació UA (SIUA) (31/12/2011)

La direcció de projectes de recerca per homes triplica la direcció de dones en l'àmbit
nacional i, en projectes europeus, la presència masculina com a investigador principal
es multiplica per dotze . En projectes europeus, i en termes generals, els equips de
recerca són paritaris mentre que en els de caràcter nacional encara no s'ha aconseguit
la representació equilibrada entre dones i homes investigadors. Amb tota probabilitat
la participació d'homes i dones en els equips de recerca siga molt dissímil en funció de
les àrees de comunicació. Actualment, no es disposa d'aquest tipus d'informació.
Tradicionalment, l'anàlisi sobre el lideratge s'ha realitzat en l'àmbit universitari a partir
de la valoració de la major o menor presència de dones i homes en càrrecs de gestió
acadèmica. A partir de les dades assenyalades, i des de la consideració que la recerca
constitueix un dels pilars de les universitats i una de les dimensions més valorades en
el currículum acadèmic, s'evidencia la necessitat d'articular estratègies i accions
tendents a promoure la major participació de les investigadores en projectes de
recerca tant nacionals com a internacionals.

10. El currículum vitae dels homes i dones ofereix una imatge sintètica del capital
humà de les i els treballadors de la universitat. Com ho percebem, en comparació al
nostre grup de referència, pot orientar les expectatives de promoció futura. La majoria
del PDI i del PAS considera que el seu currículum és equiparable a la resta d'integrants
de la seua mateixa categoria (Quadre 13). Les diferències de gènere s'aprecien entre
els qui consideren que els seus mèrits estan per sota o per sobre de la mitjana.
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Quadre 13. Valoració de currículum vitae en relació a col·legues de la seua categoria (%)
PDI
Per sota de la mitjana
En la mitjana
Per sobre de la mitjana
Desconeix el cv de col·legues

Dones
10.6
54.8
28.8
5.8

PAS
Homes
5.3
53.5
36.0
5.3

Dones
8.9
59.7
20.2
11.3

Homes
11.8
59.7
18.5
10.1

Font: Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA”

Així, i encara comparant-se amb els qui han aconseguit la mateixa categoria
professional, el doble de dones que d'homes opinen que els seus currículum estan per
sota de la mitjana del grup de referència; i un 36% d'homes, respecte al 28,8% de les
dones, creuen que el seu està per sobre de la mitjana. En el plànol de les
autopercepcions, les dones mostren més inseguretats doncs, en general, infravaloren
els seus propis assoliments.
Aquesta percepció subjectiva sobre els mèrits personals en relació al grup ocupacional
de referència manté relació amb el patró de resposta obtingut en la percepció
subjectiva del nivell d'ajust entre la categoria ocupacional i currículum vitae. Les
valoracions que en aquest sentit ofereixen PDI i PAS són molt dissímils. Així, mentre
que entre el PDI si que es comparteix de forma nítida la percepció d'ajust, entre el
personal d'administració i serveis no (un 68% del PDI, enfront del 52,8% del PAS, opina
que la seua categoria actual correspon als seus mèrits). Entre els dos col·lectius
s'aprecien diferències entre dones i homes si ben aquestes són més marcades en el
PAS. La distància que intervé entre les dones i homes PDI que opinen que el seu lloc
actual està per sota dels seus assoliments acadèmics és del 2,1%; mentre que en el PAS
aquesta diferència es multiplica per sis (un 45,2%, enfront del 32% d'homes opina que
la seua ocupació actual està per sota dels seus mèrits). Aquests resultats coincideixen
amb els presentats per Mª Jesús esquerre (2010) qui anota la necessitat de matisar la
idea generalitzada que les dones tendeixen a infravalorar-se mentre que els homes
tenen a sobrevalorar-se els seus mèrits.
Quadre 14. Nivell d'ajust entre categoria ocupada i currículum vitae (%)
PDI
Correspon als mèrits
Per sota dels mèrits
Per sobre dels mèrits
És l'única possible

Dones
66.7
24.5
0.0
8.8

PAS
Homes
70.7
22.4
0.9
6

Dones
46.0
45.2
2.4
6.5

Homes
59.8
32.0
0.8
7.4

Font: Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA”

La disposició que es percep entre el professorat cap a la promoció és positiva,
especialment en el cas de les dones: el 56% de les dones opina que en els pròxims cinc
anys aconseguirà una categoria superior a la qual actualment ocupa (Quadre 15). Les
diferències de gènere s'aprecien entre els qui podrien aconseguir la màxima promoció
25

(càtedra d'universitat) i entre els qui optarien per promocionar a la titularitat
d'universitat. En el primer cas, un 42,6% dels actuals Titulars d'Universitat o
Catedràtics d'Escola, enfront del 32,6% de les seues homòlogues, opinen que podrien
ocupar una titularitat de càtedra. Per la seua banda, són les dones Titulars d'Escola les
més confiades a promocionar a Titulars d'Universitat (un 69,2% enfront del 58,8% dels
seus companys homes).
Quadre 15. Expectatives i aspiracions futures (%)
PDI
Expectatives
Estar en la mateixa categoria
Estar en una categoria superior
Aspiracions
Aconseguir càrrecs de major responsabilitat
Mantenir actual categoria
Recuperar una mica de temps

Dones
41.6
56.4
Dones
70.0
18.0
12.0

PAS
Homes
46.6
50.0
Homes
55.8
25.7
18.6

Dones
62.6
34.1
Dones
42.7
52.4
4.8

Homes
62.7
34.7
Homes
52.1
39.7
8.3

Font: Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA”

Aquesta tendència positiva en les aspiracions coincideix amb les expectatives de futur.
Les dones PDI que havien manifestat una major expectativa declaren, un 70% enfront
d'un 56% dels seus col·legues homes, que persegueixen aconseguir càrrecs de major
responsabilitat. Entre el PAS, són els homes els que en major intensitat que les seues
homòlogues reconeixen que cerquen aconseguir càrrecs de major responsabilitat.

11.Els dades arreplegades en la mostra assenyalen una participació equilibrada de
dones i homes en càrrecs de gestió. No obstant açò, en comparar-la amb les dades de
les estadístiques de la UA s'aprecia que la mostra està sobrerepresentada respecte a
les dades oficials. Amb la finalitat d'ampliar el coneixement que sobre l'àmbit de la
gestió disposem, es va indagar sobre el temps mitjà de dedicació a càrrecs de gestió
acadèmica. La mitjana d'anys de dedicació en càrrecs de gestió ha sigut superior entre
els homes que entre les dones en totes les categories professionals. Si prenem com a
referència a els qui ocupen en l'actualitat una càtedra, el nombre mitjà d'anys dels
catedràtics en labors de gestió és de 12 anys com a mitjana enfront dels 7 anys de les
catedràtiques.
Ens trobem, doncs, amb que les dones universitàries participen menys en labors de
gestió i que, en termes de durada, quan assumeixen aquestes funcions el temps que li
van dedicar va ser menor que el que van ocupar els seus homòlegs. Aquesta
característica diferencial entre homes i dones en càrrecs de gestió ha sigut assenyalada
en altres recerques dutes a terme en entorns universitaris. Entre les acadèmiques la
gestió és contemplada com un ‘servei’ a la universitat més que com un projecte
personal que millorarà el seu estatus professional. La recerca duta a terme per Marta
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Sánchez i José Manuel Lavié (2011) va posar en evidència que l'únic motiu per a
accedir a un càrrec que mostrava diferències significatives de gènere era “el
reconeixement social” en el qual els homes obtenien una mitjana de 2.41 mentre que
en les dones la seua mitjana era d'1.00. Esther Escolano (2006) ha afegit que les
acadèmiques redueixen el seu temps en la gestió perquè en cap cas és una tasca que
haja de ‘professionalitzar-se’.
En els grups de discussió duts a terme en la recerca van sorgir dos aspectes addicionals
i que enriqueixen l'assenyalat. La vocació de servei i el poc interès al reconeixement
social que suscita entre les dones ocupar càrrecs de gestió ha esdevingut que siguen
elles les que assumisquen càrrecs de ‘segona fila’, açò és, els que no tenen cap tipus de
reconeixement. Una participant va declarar que havia exercit ‘càrrecs d'aquests (…) per
a empaperar-me les parets, però realment que jo puga posar-ho i que se'm vaja a
contemplar i que se'm vaja a valorar en el que és una acreditació, cap’ (GD2).
Efectivament, el Sistema d'Acreditació Nacional, pel qual es regula l'accés als cossos de
professorat universitari, valora la gestió entre els mèrits i competències que les i els
candidats hauran d'acreditar (reforma de la Llei Orgànica d'Universitats 4/2007).
Aquest sistema converteix a la gestió, tradicionalment plantejada com a opcional,
discrecional i, específicament per a les dones, com un servei a la millora institucional
sense contrapartida, en una nova exigència per a l'ingrés, consolidació i promoció de la
pròpia carrera universitària. En aquest sentit, i en honor de garantir la igualtat
d'oportunitats entre homes i dones, les universitats hauran de promoure i garantir la
major participació d'aquestes en càrrecs de gestió acadèmica. La participant inclosa en
el paràgraf anterior conclou dient: ‘Llavors sí és veritat que potser els que estem en
fases [de promoció] com nosaltres, açò sí que ens agradaria que se'ns reconega, si fem
alguna cosa que se'ns reconega’ (GD2).
Un segon aspecte que va sorgir en els grups de discussió són els sentiments
contraposats amb els quals les acadèmiques afronten l'assumpció d'un càrrec de
gestió. Elles, i atès que aquesta labor la contemplen amb vocació de servei sense
avaluar els beneficis per a la seua pròpia carrera professional, cerquen per sobre de tot
que valoren les seues capacitats per a l'acompliment de la funció proposada. Quan
perceben que no és així, rebutgen les mesures (quotes) que promouen la seua
participació. En les converses dels grups de discussió, les acadèmiques adonen de les
seues reticències i disgust però també dels mecanismes informals (rituals d'exclusió)
que la institució activa per a mantenir un model hegemònic en el qual les dones estan
excloses. El context, amb les seues sancions i plantejaments, els transmet que la
proposta del càrrec té un caràcter simbòlic, polític i de moda (‘ho fan perquè en el fons
(…) volen complir un eslògan’ -GD2-) i que, en cap cas, obeeix als seus mèrits i
capacitats (‘mira hem pensat en tu, no perquè vals molt sinó perquè eres dona’ -GD2-).
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Recordar constantment que estan perquè hi ha una ‘llei d'igualtat que cal aplicar’ és
una forma de reproduir la discriminació i mantenir els mecanismes d'exclusió atès que
el que s'està qüestionat no és la vàlua dels homes i dones que conformen els equips i
òrgans de direcció sinó, exclusivament, la de les dones.

12. El major pes que en general atorguen les dones PAS i PDI a tots els
‘inconvenients dels càrrecs de gestió’ arreplegats en el qüestionari (veure Quadre 14)
exemplifica el que Enrique Díez, Eloína Terròs i Rocío Anguita (2006) han presentat
com la “síndrome del desequilibri en el cim”. Aquesta síndrome ha sigut identificat,
específicament, en organitzacions educatives i esdevé de la combinació d'una
complexa matriu social i cultural en la qual entren en lliça: el costum social, la
compatibilització de la vida familiar i professional, el model hegemònic de poder
masculí, les expectatives, les ‘xarxes invisibles’, els rituals d'exclusió, l'absència de
models femenins d'identificació, la inconsciència i invisibilitat de la discriminació i les
barreres (internes?14).
Quadre 16. Inconvenients dels càrrecs de gestió (%)

Passar menys temps amb família
Tenir menys temps per a investigar
Tenir més estrès
Ser responsable d'errors o incompliment
d'objectius
Tenir més preocupacions
Tenir conflictes amb les persones al seu
càrrec
Tenir menys temps per a docència

PDI
‘Molt important’
Dones
Homes
81.6
71.4
79.4
76.8
78.6
61.1
69.2
51.3

1

PAS
‘Molt important’
Dones
Homes
79.7
74.8
(2)

(2)

75.6
64.2

54.6
55.8

68.9
61.8

59.3
54.0

67.5
65.6

46.7
51.7

60.2

40.2

(2)

(2)

Font: Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA”
NOTES:
1. Solament s'inclou l'opció de reposada ‘Bastant o molt important’ (les taules amb totes les opcions de resposta es
poden consultar en els Annexos I i II (taules 21 i 24, respectivament).
2. El qüestionari administrat entre el PAS no incloïa aquests ítems.

En el Quadre 16 es poden reconèixer alguns dels aspectes que Folch i Guillamón (2009)
han classificat com a factors interns i externs en les barreres que impedeixen a les
professores universitàries exercir càrrecs de gestió. Entre els primers, la no
socialització de les dones en espais de poder es tradueixen en la seua major
inseguretat i complexos a l'hora d'exercir càrrecs de gestió. En general, a les dones els
preocupa, més que als homes, ‘ser responsable d'errors o incompliment d'objectius’ o
14

Els signes d'interrogació són de l'autor i autores signatària de l'obra referida. Amb la interrogació de
‘internes’ es vol subratllar el discurs justificatori de la meritocràcia: si la igualtat ja està aconseguida qui
no accedeix als drets i beneficis de la mateixa serà per manques pròpies.
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‘tenir conflictes amb les persones al seu càrrec’. Com a factor extern, les dificultats en
la conciliació entre la vida professional i familiar és l'inconvenient que més clarament
s'identifica com a limitant d'accés de les dones a càrrecs de gestió.
Homes i dones experimenten el seu entorn professional de forma diferent. Les dones
identifiquen (un 17.5% més que els homes) que l'acompliment de càrrecs genera
estrès. De la mateixa manera, també aprecien més que els homes que els càrrecs
incrementen les preocupacions. Zimmer (2003)15 ha identificat com a fonts d'estrès
professional de les acadèmiques: la falsa creença que l'acadèmia és meritocràtica, els
sous baixos, la inestabilitat laboral perllongada, els contractes temporals i la incertesa
davant els criteris d'avaluació.
Les dades recaptades també deixen entreveure la sòlida construcció de la identitat de
les dones universitàries entorn de la seua condició de docents (més que
d'investigadores). L'inconvenient en l'assumpció de càrrecs de gestió que més
distància a dones i homes PDI és el sentiment que el nou estatus els allunyarà,
simbòlica i fàcticament, de les seues tasques com a professores.

15

A. Zimmer (coord.) (2003): Research and Training Network ‘Women in European Universities’. Final
report 2000-2003. Citat per Cristina Guillamón (2011): “Els condicionants de la carrera investigadora en
la universitat que troben les dones”, en María Tomàs (coord..): La universitat des de la perspectiva de
gènere. Estudi sobre el professorat. Barcelona, Octàedre, p. 102.
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Quadre 17. Beneficis dels càrrecs de gestió (%)

Tenir reducció docent
Guanyar més diners
Tenir l'oportunitat de desenvolupar millor
les seues habilitats
Dependre menys d'altres persones per a fer
el seu treball
Tenir l'oportunitat d'exercir els seus dots de
direcció
Tenir l'oportunitat que la seua labor siga
reconeguda
Tenir la possibilitat de seguir progressant
professionalment
Tenir poder sobre els altres
Tenir més control sobre la seua activitat
laboral
Tenir més possibilitats de realització
personal
Tenir xarxes professionals i/o acadèmiques

PDI
‘Molt important’
Dones
Homes
47.6
65.2
34.3
30.1
72.4
56.6

1

PAS
‘Molt important’
Dones
Homes
(2)

(2)

69.1
88.6

59.7
87.4

26.9

31.3

54.5

44.1

33.3

27.4

39.0

34.7

50.5

36.3

65.0

57.6

66.3

46.0

81.1

72.0

0.0
33.0

2.7
31.5

3.3
56.1

0.8
48.7

67.3

56.3

76.4

72.0

66.7

46.0

53.7

46.2

Font: Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA”
NOTES:
(1) Solament s'inclou l'opció de reposada ‘Bastant o molt important’ (les taules amb totes les opcions de resposta es
poden consultar en els Annexos I i II (taules 20 i 23, respectivament)
(2) El qüestionari administrat entre el PAS no incloïa aquests ítems.
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