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1. Contextualització i objectius. 

L’adequada aplicació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques passa per conèixer a 
fons la situació de dones i homes, en el nostre cas, a 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, a fi de planificar adequadament les mesures de 
promoció de la igualtat, i va establir 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 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, juntament amb la Unitat Tècnica 
de Qualitat, va elaborar l’Informe diagnòstic de la situació de dones i homes a 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, a més d'una presència desigual de les unes i els altres en 
els òrgans de representació i llocs de gestió i direcció. Les dades de l’informe van orientar els 
objectius prioritaris del I Pla d’Igualtat de la Universitat d’Alacant (PI) i el disseny de les accions que 
l'articulen, algunes de les quals es refereixen a la necessitat d’aprofundir en la investigació sobre les 
causes que expliquen aquesta situació de desigualtat.  

En concret, el I PI estableix dues accions específiques, des de les quals s'aborden els objectius 
plantejats. La primera correspon a l’acció 2 de l’Eix 1 (Visibilització, sensibilització) i recull 
explícitament la necessitat “d’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) planteja “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 d’investigacions que, des de fa alguns anys, s'ocupen de visibilitzar i 
analitzar les causes de la desigualtat en el si de la Universitat, una vegada constatat que l’àmbit 

                                                           
1
  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 d’investigació, els sindicats, els ocupadors, el sector privat i les organitzacions no governamentals, 
sobre la distribució del poder i la influència en la societat, en que s’indique el nombre de dones i d’hòmens 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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universitari no és aliè a la desigualtat de gènere, ja que aquesta desigualtat és un element estructural 
en la nostra societat2. Amb aquest treball es compleixen 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 l'anàlisi d'aquestes.  

Aquest informe recull els resultats trobats en l’enquesta Avaluació de la conciliació, 
coresponsabilitat i promoció professional en la Universitat d’Alacant, realitzada entre el PDI i el PAS 
de la Universitat d’Alacant en els mesos d’octubre a desembre de 2011. L'anàlisi descriptiva 
s’acompanya de les observacions, comentaris, percepcions i reflexions que dones PDI i PAS  de la UA 
van fer en quatre grups de discussió (focus group).  

L’objectiu d’aquest estudi ha sigut conéixer la situació de les dones en la UA i els obstacles a la 
promoció professional. Concretament, s’ha obtingut informació per a explicar els obstacles que 
determinen la desigual trajectòria professional entre dones i homes a la Universitat d’Alacant i 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 del 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 i per 
posar en marxa mesures que fomenten la coresponsabilitat i la conciliació de la vida personal i 
laboral. Les mesures adoptades durant el període anterior a l’elaboració d'aquest 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 diversos àmbits de gestió, direcció, coneixement i 
investigació. No obstant això, encara que els avanços són innegables, l’observació de la realitat en 
l’àmbit universitari ens permet afirmar que els èxits aconseguits no són del tot satisfactoris. Encara 
avui, les dones es troben en una situació de desavantatge en llur trajectòria acadèmica i professional. 
Aquest és el punt de partida de la investigació, l’informe final del qual ara es presenta.  

 

Context social 

En l’àmbit discursiu, la igualtat de drets entre homes i dones és avui un valor inqüestionable. No 
obstant això, sovint, els desitjos no es corresponen amb els fets i el gènere continua sent un element 
diferenciador en la societat. El sostre de vidre, també en entorns universitaris, posa de manifest 
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 hi ha una clara voluntat d’incorporar-se al mercat de 

                                                           
2
 Es pot consultar les obres de: Ester Barberá, Maite Sarrió i María Josefa Lafuente (1998): ): La promoción 

profesional de las mujeres en la universidad. València, Promolibro; Ana Guil, Ana Solano i Manuela Álvarez (2005 La 
Situación de las Mujeres en las Universidades Públicas Andaluzas. Sevilla, Junta d'Andalusia, Consell Econòmic i Social 
d'Andalusia; María Jesús Izquierdo (dir.) (2004): El sexisme a la UAB. Propostes d’actuació i dades per a un diagnòstic. 
Barcelona, Servei de Publicacions; María Jesús Izquierdo (dir.) (2010): Percepción de los factores que intervienen en la 
evolución de la trayectoria académica: una perspectiva de género.  Madrid, Institut de la Dona; Marina Tomàs (coord.) 
(2011 La universidad vista desde la perspectiva de género. Estudios sobre el profesorado. Barcelona, Octàedre; Esther 
Escolano (2006): Entre la discriminació i el mèrit. Les professores en les universitats valencianes. València, Universitat de 
València. 
3
 En 2010, un 45,9% de les dones i un 35,7% dels barons amb edats compreses entre els 30 i 34 anys havien 

aconseguit un nivell de formació corresponent a educació superior. Aquests percentatges són superiors als arreplegats en la 
UE-27 (30,0% per als barons i 37,3% per a les dones). Si bé 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 Estoniana (47,7%) (INE, 2012: Mujeres y Hombres en España 2011). 

En 2011, el 56,5% dels premis extraordinaris fi de carrera els van obtenir alumnes universitàries (Institut de la Dona, 
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treball i, una vegada aconseguit, romandre-hi quan tenen fills, no volen haver de triar entre vida 
personal i carrera professional (Alberdi, Mandrine i Mates, 2000). No obstant això, 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 per a 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.  

En l’àmbit de la política, les xifres mostren 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.  

En el cas de les empreses amb més de 250 treballadors, la llei recomana que s’amplie la presència de 
les dones en els consells d’administració i estableix un període de vuit anys perquè les empreses més 
rellevants incloguen més dones abans del 2015. Però és només 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 han quedat en el 
nivell de les recomanacions i en  el pla 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 l'estat espanyol. Els desequilibris varien segons els països7. A Suècia i Finlàndia prop del 
25 % dels llocs en els consells d’administració de les grans empreses està ocupat per dones. En 
l’extrem oposat, Luxemburg, Portugal o Malta fan menys del 5 %.  

                                                                                                                                                                                     
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, 
Estadísticas: Poder y toma de decisiones, en http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=8, consultado el 12 
de diciembre 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 del Poble, 100%; Junta Electoral Central, 14,3%; 
Consell Econòmic i Social, 25%. (Institut de la Dona, Estadísticas: Poder Judicial, Órganos Constitucionales y 
Organizaciones Internacionales, en http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=8, consultado el 12 de 
diciembre de 2012) 
6
  Institut Nacional d’Estadística, Mujeres y Hombres en España 2011. Poder y toma de decisiones (en 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosY
Servicios%2FPYSLayout –actualitzat al 22 de març de 2012-). 
7
   Informació arreplegada per María R. Sahuquillo per al periòdic El País 12 de marzo de 2011.  

http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=8
http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=8
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
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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 90 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 planteja 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 s'exigiria aconseguir l’objectiu del 40 % l’any 20188. La proposta redactada 
tindria caràcter impositiu i l’aplicarien obligatòriament tots els estats membres. L’esborrany de la llei 
estableix també sancions per a les empreses que no la complisquen.  

No obstant això, la posada en marxa de les mesures que faciliten l’accés de les dones als alts càrrecs 
de responsabilitat dins de les empreses promet ser molt complicada. Les quotes femenines, 
injuriades i anhelades a parts iguals, han obert ja el debat i la polèmica entre el teixit empresarial, els 
lobbys feministes i els diversos països. Després d’un primer rebuig i després que Reding reduïra 
substancialment algunes de les exigències del pla, ha sigut aprovat per la Comissió Europea. A pesar 
d’això, serà complicat aconseguir l’aprovació de l’Europarlament si es manté l’oposició d’algun dels 
països membres.  

 

El sostre de vidre 

Com hem vist anteriorment, les dones a Espanya i la 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 s’agrupen en el concepte “sostre de vidre”. Trencar-lo continua 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 això s’afig el fet que les dones continuen assumint la 
major part de la responsabilitat en la vida domèstica, cosa que fa difícil la conciliació de la vida 
familiar, laboral i personal i, a més, genera 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 les dones mateix. 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). Altres apunten al caràcter menys competitiu de les dones 
o la falta d’interès per exercir el poder.  

La Universitat d’Alacant, com 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 la direcció d’investigacions d’I+D. 

El gènere continua sent una pauta que estableix diferències en l’accés als llocs de major prestigi en la 
universitat, tret del cas de l’equip de govern, on la paritat entre vicerectors i vicerectores i direccions 

                                                           
8
  Font: Beatriz Navarro per a La Vanguardia, 6 octubre 2012 

(http://www.lavanguardia.com/internacional/20120917/54350478905/la-ue-trabaja-para-obligar-a-la-paridad-en-las-
grandes-empresas.html, consultat el 6 d’octubre de 2012) 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20120917/54350478905/la-ue-trabaja-para-obligar-a-la-paridad-en-las-grandes-empresas.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20120917/54350478905/la-ue-trabaja-para-obligar-a-la-paridad-en-las-grandes-empresas.html


10 
 

de secretariat és un objectiu aconseguit. Aquest fet podria fer-nos pensar que les coses estan 
canviant, no obstant això, tot pareix indicar que es tracta només dels llocs més visibles, en la resta de 
llocs de gestió i administració continua existint un gran desequilibri.  

L’estudi ha sigut possible gràcies a la col·laboració de M. Carmen Albert i Carlos Mateo (Unitat 
Tècnica de Qualitat de la UA) i de M. José González Rio (Dept. Sociologia II de la UA). El projecte 
d’investigació ha sigut finançat per l’Institut de la Dona (Resolució de 29 de novembre de 2011, de 
l’Institut de la Dona. BOE NÚM. 32 de 07/02/2012).  

El nostre agraïment als qui, d’una manera o d’una altra, han contribuït a la realització d’aquesta 
investigació. 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.  

 

2. Disseny metodològic 

L’estudi s’ha realitzat en dues fases. Una primera fase de caràcter explorador mitjançant metodologia 
qualitativa, l'objectiu principal de la qual era demanar l’opinió de les dones PDI i PAS sobre la seua 
participació en òrgans directius i de representació, a més de conèixer 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 explorador es va aplicar el mètode qualitatiu i per a recollir dades es va 
utilitzar la tècnica Focus Group. Es va optar per aquest tipus de metodologia per a tenir, en un discurs 
obert, el debat entorn de les opinions de les dones PDI i PAS que treballen a la Universitat d’Alacant 
sobre la seua participació en els equips de direcció i representació de la UA, a més de conèixer les 
circumstàncies i el context en què s’han desenvolupat les seues trajectòries professionals. Aquestes 
aportacions han permès el disseny de l’enquesta a la comunitat universitària de PAS i PDI i, a través 
de les narracions personals, s’ha buscat argumentar i reflexionar sobre els resultats numèrics 
intrèpids per l’enquesta Trajectòries professionals de la UA. 

De forma concreta, quant a qualitat es van fer quatre grups de discussió formats per dones. Per a la 
selecció de les participants, s’ha pretés 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 manera següent: 

 Grup 1: sis dones PDI que ocupen o han ocupat llocs en els equips de 
direcció/representació de la UA (vicerectorat, secretariat, direcció de departament 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 aquests 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 
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equips de direcció o subdirecció de la UA de diferents àrees (tècniques, socials i 
econòmiques). 

 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 i dels 
resultats obtinguts en els grups de discussió, es va dissenyar el qüestionari. La part quantitativa de la 
investigació 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 això, atès que les trajectòries 
professionals i la promoció d’ambdós col·lectius obeeixen a processos i a una organització diferent, 
també es van incloure preguntes diferenciades per a ambdós 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 l'informe pren com a unitat 
d’anàlisi, de referència, les categories professionals de cada un dels col·lectius. Cal anotar que quan 
així es fa no es busca generalitzar els resultats a la categoria professional referida perquè les 
respectives mostres només són representatives del seu col·lectiu (PAS i PDI) i no d’unitats més 
petites. Serveixen 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). Les fitxes tècniques de l’enquesta són les següents: 

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 1.291) 

Exclosos PAS grup E i personal tècnic associat a projectes amb càrrec a capítol VI 

Volum mostral 247 entrevistes 

Afixació Proporcional 

Ponderació No és necessària 
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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 
depts./instituts; serveis generals/unitats tècniques; administració de 
centres; SIBID; consergeries; òrgans universitaris i rectorat; altres unitats 
dependents d'òrgans acadèmics). La selecció de les últimes unitats 
d'anàlisi (individus) a través del mostreig aleatori simple amb llistes. 
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 de octubre al 20 de desembre de 2011 

 

Fitxa tècnica del PDI: 

Àmbit  Universitat d'Alacant 

Univers mostral PDI de la Universitat d'Alacant a 31/12/2011 (total 1.282) 

Volum mostral 223 entrevistes. 

Exclosos Investigadors en formació (becaris), prof. emèrits, visitants, professorat 
associat 

Afixació Proporcional 

Ponderació No és necessària 

Tipus de mostreig: 
Polietàpic, estratificat per sexe (home, dona), categoria professional 
(CU, TU/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'anàlisi (individus) a través del mostreig aleatori simple 
amb llistes. 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 

 

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 
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del PAS baró respecte al seu pes en el conjunt de la població (taula 2). Aquesta distribució és 
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. Això coincideix amb la distribució real de l’univers d’estudi (taula 4).  

Taula 3. Distribució de la mostra grup/categoria professional actual per sexe   

 
Sexe 

Total Dona Home 

Grup/categoria professional 
actual 

Grup A1/A Recompte 15 25 40 

% dins de sexe 12,0% 20,5% 16,2% 

Grup A2/B Recompte 15 25 40 

% dins de sexe 12,0% 20,5% 16,2% 

Grup C1/C Recompte 58 47 105 

% dins de sexe 46,4% 38,5% 42,5% 

Grup C2/D Recompte 37 25 62 

% dins de sexe 29,6% 20,5% 25,1% 

Total Recompte 125 122 247 

% dins de sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Font: Resultats enquesta Trajectòries professionals UA 
 038 sig. <=0,05 
 

Taula 4. Distribució de la població grup/categoria professional actual per sexe (SIUA) 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Grup/categoria professional 
actual 

A1/A Absoluts 69 108 177 

% total per sexe 39,0% 61,0% 13,7% 

A2/B Absoluts 94 118 212 

% total per sexe 12,0% 20,5% 16,4% 

C1/C Absoluts 336 232 568 

% total per sexe 46,4% 38,5% 44,0% 

C2/D Absoluts 223 109 332 

% total per sexe 29,6% 20,5% 25,7% 

Total  724 567 1291 

 100,0% 100,0% 100,0% 

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

Personal docent i investigador (PDI) 
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Com en 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 (taula 6). Aquesta distribució és 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 del 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).  

Taula 7. Distribució de la mostra per categoria per sexe   

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Catedràtic/a  Recompte 9 21 30 

% dins de sexe 8,6% 17,8% 13,5% 

Titular d'universitat/Catedràtic/a EU Recompte 46 55 101 

% dins de sexe 43,8% 46,6% 45,3% 

Titular escola universitària Recompte 13 17 30 

% dins de sexe 12,4% 14,4% 13,5% 

Prof/a contractat doctor/Col·laborador/a Recompte 18 13 31 

% dins de sexe 17,1% 11,0% 13,9% 

Ajudant/Ajudant doctor Recompte 19 12 31 

% dins de sexe 18,1% 10,2% 13,9% 

Total Recompte 105 118 223 

% dins de sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Font: Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
Khi quadrat=0,100 sig. <=0,05 
 

Taula 8. Distribució de la població per categoria per sexe (SIUA)   

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Catedràtic/a d'universitat Absoluts 35 168 203 

% total per sexe 8,6% 17,8% 15,8% 

Titular d'universitat/Catedràtic/a escola 
universitària 

Absoluts 223 344 567 

% total per sexe 43,8% 46,6% 44,2% 

Titular d'escola universitària Absoluts 66 106 172 

% total per sexe 12,4% 14,4% 13,4% 

Prof./a contractat doctor/Col·laborador/a Absoluts 69 77 156 

% total per sexe 17,1% 11,0% 12,2% 

Ajudant/Ajudant doctor Absoluts 88 106 194 
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% total per sexe 18,1% 10,2% 15,1% 

Total  481 801 1282 

 100,0% 100,0% 100,0% 

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

 

 

 

 

 

 

 

3. Resultats en la Universitat d’Alacant 

3.1. Personal d’Administració i Serveis (PAS) 

3.3.1. Factors que expliquen la trajectòria professional del personal d’administració i 
serveis 

I. La influència de l’edat en la carrera professional 

Edat d’inici de la carrera professional en la UA 
 

Segons les dades obtingudes en l’enquesta per al PAS, l’edat mitjana d’accés és de 29.7 anys, sense 
diferències per sexe. Entre el personal funcionari de carrera no s’aprecien diferències en l’edat 
mitjana d’accés a la UA, però sí que n'hi ha entre el personal no funcionari (interí o laboral): les dones 
que van accedir a aquest règim jurídic ho van fer amb menor edat (31.6) en comparació amb els 33.2 
anys dels homes. 

Taula 1. Edat d'accés a la UA   

Règim jurídic del PAS Sexe N Mitjana Desv. tip. Mitjana  

d

i

m

e

n

s

i
o

n

1 

Funcionari de carrera Dona 88 28,0 5,9 28,9 

Home 93 27,0 6,2 28,6 

Total 181 28,0 6,0 28,7 

No funcionari Dona 36 31,0 6,1 31,6 

Home 29 31,0 7,9 33,2 

Total 65 31,0 7,0 32,4 

Total Dona 124 29,5 6,0 29,7 

Home 122 28,0 6,9 29,7 

Total 246 29,0 6,5 29,7 

Font: Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 

Per contra, en funció de la categoria actual que té el personal d’administració i serveis, es presenten 
algunes diferències per edat en les escales més altes. Així, l’edat mitjana d’accés en els grups A1 és 
de 27 en dones i 30.5 en homes. En el grup A2, la tendència s’inverteix i en dones l’edat mitjana és de 
29.2 i en ells de 27 anys i mig. En les altres categories professionals no presenten diferències per 
sexe. En el grup C1 l’edat mitjana se situa en 29 anys i mig i en el grup C2 en 31 i mig. 
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Taula 2. Edat d'accés a la UA   

Grup/categoria 
professional actual 

Sexe 
N Mitjana Desv. tip. Mitjana  

dimension1 

Grup A1/A Dona 15 27,0 5,7 27,0 

Home 25 29,0 7,0 30,5 

Total 40 28,0 6,7 29,2 

Grup A2/B Dona 15 27,0 6,9 29,2 

Home 25 26,0 6,6 27,5 

Total 40 26,5 6,7 28,1 

Grup C1/C Dona 58 29,0 6,3 29,5 

Home 47 27,0 7,6 29,5 

Total 105 28,0 6,8 29,5 

Grup C2/D Dona 36 31,0 5,2 31,3 

Home 25 31,0 5,6 31,8 

Total 61 31,0 5,3 31,5 

Total Dona 124 29,5 6,0 29,7 

Home 122 28,0 6,9 29,8 

Total 246 29,0 6,5 29,7 

Resultats enquesta Trajectòries professionals UA 
 

Edat d’ocupació de la posició actual 

El PAS femení de la UA ha aconseguit la seua posició actual amb una mitjana d’edat de quasi 37 anys, 
mentre que els homes ho fan amb una mitjana de 37.7 anys. És per tant un poc menor l’edat 
d’ocupació de la posició actual en dones.  

Taula 3. Edat d'ocupació de la posició actual   

Sexe N Mitjana Desv. tip. Mitjana 

Dona 124 36,0 7,2 36,9 
Home 122 37,0 7,0 37,7 
Total 246 37,0 7,1 37,3 

Resultats enquesta Trajectòries professionals UA 

Per categories les diferències més importants en l’edat d’accés a la posició actual per sexe 
s’observen en les categories més altes.  En el grup A1/A l’edat mitjana d’accés a la categoria actual 
és de 40 anys i mig per a les dones i d’un poc més de 39 anys per als homes. Els valors de la mitjana si 
presenten diferències que cal destacar, ja que és de 43 per a elles i de 40 per als barons. En el grup 
A2, la mitjana és de 39 anys per al personal femení i de 40.7 anys per al masculí. L’edat d’accés als 
grups C1 i C2 no presenta diferències destacables per sexe quant a la mitjana d’edat, però segons el 
valor de la mitjana, l’edat d’ocupació en el cas de les dones en les dues categories és menor que en el 
cas dels homes. 

Taula 4. Edat d'ocupació de la posició actual i categoria actual   

Grup/categoria 
professional actual 

Sexe 
N Mitjana Desv. tip. Mitjana  

dimension1 

Grup A1/A Dona 15 43,0 9,1 40,5 

Home 25 40,0 7,1 39,2 

Total 40 40,5 7,8 39,7 

Grup A2/B Dona 15 38,0 7, 8 39,1 

Home 25 42,0 6,8 40,7 

Total 40 40,0 7,1 40,1 

Grup C1/C Dona 58 36,0 6,8 36,5 

Home 47 37,0 7,2 36,9 

Total 105 36,0 7,0 36,6 

Grup C2/D Dona 36 33,5 6,2 35,1 

Home 25 35,0 5,2 34,7 

Total 61 34,0 5,7 35,0 
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Total Dona 124 36,0 7,2 36,9 

Home 122 37,0 7,0 37,7 

Total 246 37,0 7,1 37,3 

Resultats enquesta Trajectòries professionals UA 
 

 
Anys dedicats a ocupar posició actual 

Les diferències per sexe i edat es poden apreciar de manera més evident en el temps dedicat per 
homes i dones a l’hora d’ocupar la categoria actualment i especialment destacable en el cas dels 
grups més alts on hi ha una diferència de quatre anys. Així, mentre que al PAS home accedir al grup 
A1 li ha comportat una mitjana uns 11.8 anys, en el cas de dones s’incrementa un poc més de 16 
anys. Per a un grup A2, la mitjana és de 14 anys: 12 i mig per a dones i 15 per a homes. En les 
categories més baixes les diferències es redueixen. No s’aprecien en el cas del grup C19.  

Les dades anteriors evidencien que en l’accés a la posició més alta, la màxima promoció, que es 
correspon al grup A1, les dones empren més temps que els homes. Aquesta tendència es correspon 
amb les estadístiques reals del PAS (gràfic 1.1)10, si bé les dades de l’enquesta incrementen en un any 
la inversió de temps en l’accés tant del grup A1/a com en l’A2/B (gràfic 1). 

Gràfic 1. Anys dedicats pel PAS a ocupar la posició actual (grup actual) 

 

Font: Resultats enquesta Trajectòries professionals UA 

Gràfic 1.1 Anys dedicats pel PAS a ocupar posició actual (SIUA) 

                                                           
9
  Per a veure en detall els resultats, vegeu la taula X1 Annex I. Per al càlcul d’aquesta dada només s’han tingut en 

compte aquells casos en què s’ha produït un canvi entre la  categoria/grup inicial i la categoria actual.  
10

  Per al càlcul dels anys dedicats per a ocupar la posició o categoria actual, segons les estadístiques disponibles 
sobre categoria en què va entrar i categoria actual, s’ha tingut en compte la mitjana dels dies efectius treballats i només en 
aquells casos per als que s’ha produït un canvi entre categoria/grup inicial i categoria actual. Aquesta dada inclou els 
períodes amb baixes retribuïdes (permís per maternitat, paternitat i baixes metgesses). No inclou excedències per atenció 
de persones dependents (fills/es menors o persones majors) o llicències sense retribució.  
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Font: Sistema d’Informació UA (SIUA). Estadístiques a 1/07/2012 

II. La influència del sexe en la promoció 

Per a analitzar la promoció o trajectòria professional, s’ha pres com a referència en quina categoria 
actual es troben i quina era la de partida11. S’ha construït un indicador de promoció que permet 
classificar el PAS en els diversos nivells recollits en el contínuum que aconsegueix des de la no-
promoció fins una màxima promoció12:  

 Màxima promoció: grup A1 
 Promoció: grup A2 
 Sense promoció: grup C1, C2 i E. 

 
El gràfic 2 mostra la relació entre el sexe i el nivell de promoció del PAS. Així podem veure que del 
18 % dels que han obtingut la “màxima promoció”: un 17% són dones i un 19% homes. En la fase de 
“promoció” es troba un 22% en què un 15% són dones i un 29% homes. Finalment, un poc menys de 
dos terços de la mostra es trobaria en la fase de “sense promoció”, un 67.6% dones i un 52% homes. 
Aquesta tendència es correspon amb les estadístiques del SIUA sobre els canvis en les categories del 
PAS a 31/12/2012 (gràfic 2.1).  

La inclusió de l’indicador de promoció dóna informació addicional: el col·lectiu de dones PAS no 
sols inverteix més anys de mitjana a aconseguir els nivells de promoció més elevats (oscil·lant 
entre 4,5 anys segons dades de l’enquesta i 3,5, segons dades del SIUA), sinó que també són les 
dones en el seu col·lectiu de PAS les que menys promocionen.  

Gràfic 2. Índex de promoció del PAS (%) 

                                                           
11

  Per a evitar caires s’han eliminat aquells casos que no han canviat de grup en tot el període. 
12

  Aquest indicador s’ha construït a partir de tres nivells de promoció: “Màxima promoció” entés com aquelles 
persones que han aconseguit el grup professional més alt (A1 o A); “Promoció”, les persones que han arribat a ocupar un 
lloc en la categoria intermèdia (A2 o B); i, finalment, “no-promoció” o “sense promoció” que són aquelles persones que de 
moment no han aconseguit els nivells superiors, sinó que estan en el grup C1 o C2, han canviat des del grup E o C1. 
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Font: Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
Khi quadrat =0,11, sig. <=0,05  

 
Gràfic 2.1. Índex de promoció del PAS (%) (SIUA) 

 
Font: Sistema d’Informació UA (SIUA). Estadístiques a 1/07/2012 

 

L’estructura ocupacional de la UA mostra una masculinització en el grup A1. Aquesta situació obeeix 
a la major presència d’homes en algunes unitats tècniques com el Servei d’Informàtica, l’Escola 
Politècnica Superior, el Servei de Política Lingüística i els Serveis Tècnics d’Investigació.  

En la taula següent es presenten les dades de promoció del PAS, és a dir el nombre de persones en 
cada grup/categoria que han canviat de grup/categoria al llarg de la seua carrera professional (en 
quina categoria van començar i en quina estan ara). De les dades de l’enquesta, se'n dedueix que han 
aconseguit la “màxima promoció” (grup A1/A) i la fase de “promoció” (grup A2/B) més homes que 
dones. Per contra, s’inverteix la tendència en el cas de la fase “sense promoció”, sent major el 
nombre de dones que d’homes. Aquesta tendència que evidencien els resultats de l’enquesta (taula 
5) coincideix amb les estadístiques del SIUA calculades per a la promoció del PAS (taula 5.1)13. És 
important destacar que en aquesta estadística oficial és significativament major el nombre 
d’homes que de dones que han aconseguit la “màxima promoció” (grup A1/A): 60 homes i 44 
dones. 

                                                           
13

 Per a veure l’evolució  del grup professional es pot revisar la Taula X3 Annex I 
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Taula 5. Promoció del PAS (nombre persones)   

Grup/Categoria professional inicial 

Promoció PAS (grup actual) 

Total Màxima promoció Promoció Sense promoció 

Dona  Grup A1/A   1 1 

Grup A2/B 2   2 

Grup C1/C 4  1 5 

Grup C2/D 4 7 37 48 

Grup E 2 4 9 15 

Total 12 11 48 71 

Home  Grup A2/B 8   8 

Grup C1/C 2 3 1 6 

Grup C2/D 3 11 30 44 

Grup E  6 5 11 

Total 13 20 36 69 

Total  Grup A1/A   1 1 

Grup A2/B 10   10 

Grup C1/C 6 3 2 11 

Grup C2/D 7 18 67 92 

Grup E 2 10 14 26 

Total 25 31 84 140 

Font: Resultats enquesta Trajectòries professionals UA 
Khi quadrat =0,000 en dona, sig. <=0,05;  Khi quadrat =0,000 en home, sig. <=0,05 

 

Taula 5.1 Promoció del PAS (SIUA) (nombre persones) 

  Promoció PAS (grup actual) 

Grup/Categoria professional inicial Màxima promoció Promoció Sense promoció 

Dona Grup A1/A  1 7 

 Grup A2/B 20  1 

 Grup C1/C 8 12  
 Grup C2/D 13 41 242 

 Grup E 3 18 63 

Total dones   44 72 313 

Home Grup A1/A  3 4 
 Grup A2/B 22  3 

 Grup C1/C 20 23 1 

 Grup C2/D 12 41 120 

 Grup E 6 23 53 

Total homes   60 90 181 

Font: Sistema d’Informació UA (SIUA). Estadístiques a 1/07/2012 

 

3.1.2. Valoració de la trajectòria professional 

I. Currículum i expectatives de futur 

La percepció sobre el currículum propi i les expectatives de futur són aspectes importants a l’hora 
d’analitzar la trajectòria professional del personal d’administració i serveis, orientat fonamentalment 
cap a les perspectives de promoció.  

En preguntar pel currículum acadèmic comparat amb el d’altres companys i companyes de la mateixa 
categoria: un 10.3% considera que està per davall de la mitjana, més de la mitat (59.7%) que està en 
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la mitjana. Hi ha un alt percentatge,  19% que assenyalen que està per damunt de la mitjana del seu 
col·lectiu i per tant que està infravalorat. En aquest cas, encara que les diferències per sexe no són 
significatives, el percentatge de dones que considera que el seu currículum està per damunt de la 
mitjana és major que en el cas dels homes (20.2% i 18.5% respectivament). Tots els grups 
professionals indiquen majoritàriament que el seu currículum està en la mitjana si es compara amb el 
els seus companys o companyes de la seua mateixa categoria (taula X4 annex I). 

Gràfic 3. Comparació del curriculum vitae amb companys/es de la mateixa categoria (%) 

 

Font: Resultats enquesta Trajectòries professionals UA 

 
Respecte a l’opinió sobre la categoria que s’ocupa en l’actualitat, més de la mitat (53%) indica que es 
correspon amb els seus mèrits, un 39% assenyala que està per davall dels seus mèrits, un 1.6% per 
damunt i un 7% que és l’única possible. Les diferències per sexe no són significatives, però s’observa 
que en el cas de les dones està equilibrat el percentatge que considera que està en la categoria que 
els correspon (46%) i aquelles que indiquen que tenen mèrits suficients per a accedir a categories 
superiors (45,2%). Al contrari, entre el PAS home és major el percentatge que considera que està en 
la posició que li correspon (59,8%). En aquest sentit, podem apreciar un sentiment major 
d’infravaloració (o sobrequalificació) per part de les dones, aspecte que es confirma en analitzar-ho 
per grups professionals. 

Gràfic 4. Opinió sobre categoria actual (%) 

 

Font: Resultats enquesta Trajectòries professionals UA 
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Els grups més baixos, C1 i C2, presenten percentatges més alts dels que consideren que el grup actual 
està per davall dels seus mèrits. Aquestes opinions deixen entreveure la sobrequalificació del 
personal de la UA. En el grup C1 el percentatge és del 44.8% dels que 50% són dones i 38% homes. En 
el grup C2 un 53.2% fa referència a aquesta infravaloració (o sobrequalificació) sense diferències per 
sexe (taula X5 annex I). 

Un 34.4% del PAS indica que en els pròxims cinc anys espera estar en una categoria superior enfront 
del 62.7% que assenyala que estarà en la mateixa que té actualment. No s’observen diferències entre 
homes i dones. Hi ha per tant una tendència a la promoció. 

Com calia esperar, en les categories superiors el percentatge de PAS enquestat que espera en els 
pròxims cinc anys estar en la mateixa categoria és major, ja que s’ha aconseguit una promoció alta. 
Al contrari, en les categories més baixes s’incrementa progressivament el percentatge dels que 
indiquen que estaran en una superior. Les tendències per sexe no presenten diferències significatives 
(taula x9). 

Gràfic 5. Expectatives de futur: categoria a ocupar en cinc anys (%) 

 

Font: Resultats enquesta Trajectòries professionals UA 

 
Sobre les expectatives de futur, un 47.3% està en disposició d’aconseguir càrrecs de major 
responsabilitat, especialment en el cas dels homes, mentre que un 46% es mantindria en la seua 
posició actual i ací són les dones les que en major proporció no buscarien l’ascens. 

Gràfic 6. Aspiracions professionals en el futur (%) 
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Font: Resultats enquesta Trajectòries professionals UA 
 

Les aspiracions personals a la promoció futura troben diferències per sexe en funció de la categoria 
professional. Així, en els grups A1, A2 i C1 el percentatge d’homes que aspira a continuar creixent 
professionalment en el futur és superior al de dones. Per contra, la tendència per sexe s’inverteix 
entre els que es quedarien en la seua posició actual: el percentatge de dones és superior al d’homes. 
Encara que les diferències són menors, en el grup C2 la tendència per sexe és semblant a les 
categories superiors (taula X11 annex I). 

 

3.1.3. Obstacles, costos i beneficis de la trajectòria professional 

I. Factors d’influència en la trajectòria professional  

El qüestionari recollia una sèrie de preguntes que indagaven sobre la percepció dels factors que 
haurien d’influir en la promoció laboral i dels factors que realment determinaven les carreres 
professionals. L’interès se centrava, en aquest cas, a analitzar si existia dissensió entre el que s'ha de 
ser i el que s'és en la carrera laboral.  
 
Els factors que haurien de guiar les trajectòries laborals trobats en la nostra enquesta coincideixen 
amb els identificats en altres estudis semblants (Izquierdo, 2010: 109)14 i no mostren diferències 
significatives per sexe (taules X12 I X13 de l’annex I). Els factors identificats al·ludeixen a diversos 
aspectes que podrien ser qualificats com a objectius i posen l’èmfasi en, exclusivament, els mèrits 
professionals. Aquests són (gràfic 7): dedicació i constància (29.6%), qualitat de la trajectòria 
professional (26.9%), l’autoconfiança (15.5%) i un context favorable (13.6%). 
No obstant això, tot i reconèixer que els factors al·ludits són els que haurien de guiar el camí de la 
promoció professional, la mostra enquestada aprecia diferències respecte a la percepció dels factors 
que realment estan influint. Així, els factors que en opinió del personal d’administració i serveis estan 
influint més en la carrera professional són, per orde d’importància: la dedicació i la constància 
(19.7%), el suport de les o els superiors (18.5%), la qualitat de la trajectòria professional (15.9%) i el 
context favorable (15.3%). Cal subratllar, que en aquest cas, la percepció de la realitat inclou el factor 
‘suport de les o els superiors’. Aquesta inclusió suposa, d’una banda, la percepció que la carrera 
professional no depèn exclusivament del treball (en qualitat i quantitat) que de forma individual es 
puga fer; i, en segon lloc, per duplicar aquest factor, la taxa de resposta respecte al paper que 
‘objectivament’, li hauria de correspondre (18.5% enfront de 8.8%, respectivament) ens adverteix 
que la promoció professional no es regeix, exclusivament, per criteris objectius.  
 

Gràfic 7. Factors d’influència en la trajectòria professional (%) 

                                                           
14

  Note’s que la investigació duta a terme per M. Jesús Izquierdo (2010) només va ser realitzada entre acadèmiques. 
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Font: Resultats enquesta Trajectòries professionals UA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Principals obstacles en la carrera professional 

Tres són els aspectes que més han sigut apuntats pel PAS sobre els obstacles en la carrera 
professional: les responsabilitats familiars, el poc suport i reconeixement i el fet de tenir altres 
prioritats. Les diferències més significatives per sexe s’observen a l’hora de plantejar com a 
obstacle les responsabilitats familiars. En el total de respostes que apuntaven a aquest aspecte, 
22.6 % eren donades per dones en comparació amb el 6.7 % dels homes. 
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Gràfic 8. Obstacles en la carrera professional (% ) 

 
 

Resultats enquesta Trajectòries professionals UA 
 
En funció de la categoria del PAS s’observen algunes diferències a l'hora d'indicar els obstacles 
trobats per a desenvolupar la carrera professional. El PAS del grup A1 i A2 indica el poc suport i 
reconeixement, mentre que el grup C1 i C2 apunta a les responsabilitats familiars, especialment i 
de manera significativa en el cas de les dones (taula X14 Annex I).  

 
 
III. Principals beneficis de la carrera professional. 

Els principals beneficis que aporta la trajectòria professional segons el PAS són la satisfacció i 
gratificació personal, l’estabilitat econòmica i el poder oferir un millor nivell de vida a la seua família.  
Les dones PAS han indicat en major proporció que els homes com a benefici de la carrera 
professional l’estabilitat econòmica i el fet de poder oferir un millor nivell econòmic a la seua 
família. 
 
Per categories, en els grups A1, A2 i C1 la satisfacció i gratificació personal juntament amb 
l’estabilitat econòmica són els beneficis que han sigut indicats més vegades, mentre que en el grup 
C2 el principal benefici ha sigut l’estabilitat econòmica seguida per la satisfacció personal. No 
s’aprecien diferències significatives per sexe (per a més detall, vegeu la taula X15 Annex I). 
 

Gràfic 9. Beneficis de la carrera professional (% ) 
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Resultats enquesta Trajectòries professionals UA 
 
 
En general, el PAS es troba satisfet amb la seua situació professional, amb un índex mitjà de 
satisfacció de 7.2, sense diferències importants entre homes i dones. Per categories, el personal que 
se sent més satisfet amb la seua situació professional pertany al grup A2, seguit dels que 
pertanyen al grup A1 i el grup C2. El grup que presenta un menor índex de satisfacció mitjà és el C1. 
En tots els grups, les dones presenten un índex de satisfacció major, especialment en els grups 
professionals més alts (taula X16 annex I).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 10. Índex de satisfacció amb la situació professional actual (escala 1 a 10) 
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Resultats enquesta Trajectòries professionals UA 
 
 
IV. Les relacions de treball 

Les respostes a les preguntes vinculades a preferències en les relacions laborals estan marcades 
per la desitjabilitat social. S'hi ha mostrat la indiferència a l’hora de determinar preferències per a 
treballar amb homes o dones. Els resultats confirmen aquesta tendència en totes les posicions amb 
escasses diferències entre homes i dones. Quan s’ocupa una posició superior, la majoria assenyalen 
que els fa igual treballar amb homes que amb dones (un 83%), dels quals un 79% són dones i 87% 
són homes (taula X17 Annex I). 

També en les relacions en el mateix nivell professional, la indiferència per sexe a l’hora de treballar 
és la nota predominant: un 91% assenyala que els fa igual treballar amb un sexe o amb l'altre, 
d’aquests un 89 % és de dones i un 93 % d'homes. En el cas dels que prefereixen treballar amb 
dones, un 7.2% són dones i un 1.6% són barons (Taula X18 Annex I). 
 
Sense que les relacions siguen molt intenses, la tònica predominant és la indiferència per treballar 
amb homes o dones a l’hora de retre comptes a una altra persona: la proporció és del 87%, mentres 
que un 6% preferiria treballar amb homes i un altre 6% amb dones (Taula X19 Annex I).  

 

3.1.4. Participació en càrrecs de gestió i direcció 

I. La influència del sexe i de la categoria professional en càrrecs de gestió i direcció 

Les estadístiques oficials de la UA a 31/12/2011 indiquen que en el conjunt de la universitat un 8,4% 
del PAS ocupa algun lloc que es podria considerar dins de la tipologia de càrrecs de gestió o direcció. 
Entre els que ocupen un lloc de responsabilitat (gestió o direcció) un 49% són dones i un 51% 
homes. En les direccions hi ha més homes que dones, mentres que en les subdireccions és major el 
nombre de dones. La presència de dones tendeix a reduir-se a mesura que s’ascendeix en el nivell i 
en la categoria, tal com s’ha constatat en diferents estudis (Alberdi, 1996; Tomàs i Guillamón, 2009).  

 

 

 

 

A continuació es detallen els llocs que s’han considerat dins d’aquesta tipologia i la distribució per 
sexe cada un d’ells: 
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Taula 6. Distribució de càrrecs de gestió o direcció entre el PAS (SIUA) 

Tipologia de plaça Dona Home Total general 

ADMINISTRADOR/A 6 (54.5%) 5 (45.5%) 11 

COORDINADOR/A 6 (35.3%) 11 (64.7%) 17 

DIRECTOR/A 12 (41.4%) 17 (58.6%) 29 

GERENT 0 2 (100.0%)  

CAP 1 (12.5%) 7 (87.5%) 8 

SUBDIRECTOR/A 28 (68.3%) 13 (31.7%) 41 

Total ocupant càrrec 53 (49.1%) 55 (50.9%) 108 

Total sense ocupar 
càrrec 

716 (55.5%) 574 (44.5%) 1.290 

 

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

 

II. Discriminació percebuda en l’elecció per a ocupar càrrecs 
 
El discurs explícit és que en la universitat, el sexisme no és un obstacle perquè les dones accedisquen 
a càrrecs de direcció de servei, gerència, secretaries de càrrec etc. No obstant això, en el moment en 
què s’ha desenvolupat la investigació, la percepció que tenen les dones és que els càrrecs superiors 
estan ocupats per homes en major grau que per dones.  

“En el PAS està més equilibrat, no obstant això les direccions de secretariat et 
col·loquen per damunt dels caps de servei, et col·loquen homes, en un percentatge 
prou elevat com si a l’hora de tenir així posicions d’autoritat, de direcció, de 
responsabilitat delegada de l’equip de govern no, perquè diguem el principi, encara 
que això ningú ho diga ni ho puga reconéixer però el fet  que siguen més homes en 
general, prou més homes que dones, almenys amb les dades de fa dos anys que si que 
vaig estar mirant per a un treball que vaig fer perquè bo em va donar en ulls, em va 
xocar no?”. (GD3) 

“No sé molt bé, jo em vaig quedar quan vaig veure aquelles dades, em vaig quedar un 
poc preguntant-me no, el perquè, no sé per què és, no crec que responga a cap pla 
maquiavèl·lic d’ací posarem a un sector masculí, però la veritat és que les dades 
cantaven un poc i jo pense que sense ser res intencional, res que es busque... potser en 
el fons encara per a llocs de manar hi ha un poc el subconscient que un home mana 
més.” (GD3) 

L’exclusió de les dones de les esferes de poder es dóna per descomptat en els discursos que 
plantegen que són els homes els que tenen poder per a triar les dones com a col·laboradores; en 
pocs casos el discurs gira en sentit contrari. Si no hi ha discriminació a l’hora de formar equips és 
perquè la UA ha posat en marxa mesures que estableixen la paritat. Unes mesures que són molt 
controvertides. Per un costat es valoren negativament, en la mesura que poden servir per a ocultar la 
vàlua de les dones, però, d’altra banda, es reconeixen com imprescindibles, almenys de moment.  

 “el treball es valora, es valora igual el treball d’un home que d’una dona” (GD4) 

“Hi ha encara molta gent que prefereixen estar, homes que prefereixen treballar amb 
homes” (GD4) 

“A mi m’han posat en un tribunal per paritat i a mi això no m’agrada”. (GD4) 
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 “Si no és per aquelles normes no haguera començat açò a funcionar. Jo estic 
convençuda. Que potser arribe un moment, tant de bo arribe un moment en què s'haja 
de deixar d’utilitzar aquestes normes, que seria l’ideal, deixar d’utilitzar-les i que siga 
només la vàlua de la persona. Això és com hauria de ser.” (GD4) 

“Però no em pareix encertat, perquè després hi haurà moltes dones que siguen molt 
valuoses i que sempre algú els diga tu estàs en aquest equip pel 50% si no no estaries” 
(GD4) 

Els càrrecs més visibles com ara els vicerectorats hi ha paritat, no obstant això, en els llocs de treball 
menys visibles, els llocs de major nivell són ocupats per homes.  

“Segurament no és quelcom intencionat, quelcom que està en el subconscient però si 
que en els òrgans més representatius com és, que hi haja tants vicerectors com  
vicerectores, la qual cosa es veu més, però el que es veu menys que està més ocult ací 
és on es continuen manifestant, mentres que en el PAS no sé si recordes dels resultats 
del mateix informe també apareixia que els llocs més alts estaven ocupats per homes i 
en canvi en la convocatòria de lliure designació que s’acaba de publicar de directors és 
la primera vegada que hi ha paritat, després hi ha una tendència, ací compensant això 
que pareix que en el PDI, segueix sense”. (GD3) 

Enfront del discurs majoritari entre el col·lectiu, algunes veus discrepants afirmen que en la UA no se 
selecciona pel fet de ser home o dona. 

“…La meua experiència en la universitat des de fa 35 anys, és que primer com a 
persona seleccionada i després com a persona que ha format part d’òrgans de selecció 
mai, mai, mai s’ha posat de manifest ni he sentit que haguera una elecció d’algú per 
ser home o una no-elecció d’algú per a un determinat lloc per ser dona…” (GD3) 

Les dones pertanyents al col·lectiu PAS pensen que existeix més discriminació cap a les dones entre 
el col·lectiu PDI que en el seu. 

“…crec que el món acadèmic és més masculí que el món del PAS, és la impressió que 
tinc, masculí en el sentit que les dones tenen més dificultat per a fer valdre o tenir un 
reconeixement.” “… Sí, per a tenir càrrecs en el departament, mentres que si que hi ha 
hagut paritat en quant o s’ha aplicat una paritat quant a l’equip de govern, no obstant 
això i es  nota un augment afortunadament a l’hora d’ocupar per exemple deganats o 
tal, el percentatge és molt desfavorable a les dones, jo no entenc molt bé per què.” 
(GD3) 

 

III. Avantatges i inconvenients d’ocupar càrrecs de gestió/direcció 

L’opinió sobre els avantatges i els inconvenients que podria implicar la participació en càrrecs de 
gestió i direcció ofereix algunes diferències entre homes i dones. En aquest orde, per al PAS (veure 
Taula X20 Annex I), els aspectes que obtenen un percentatge més alt en la valoració com a 
avantatge són: tenir l’oportunitat de desenvolupar millor les seues habilitats, la possibilitat de 
continuar progressant professionalment i el tenir més possibilitats de realització personal. En tots 
aquests ítems, el percentatge de dones és major que el d’homes. També, és major el percentatge de 
dones que indiquen que guanyar més diners és uns dels avantatges. 

Tal com pot llegir-se en els discursos dels grups de discussió, els aspectes positius d’ocupar càrrecs 
són: el desenvolupament professional, el reconeixement de les pròpies capacitats i sentir-se més 
realitzada professionalment.   



30 
 

“El desenvolupament professional per exemple, el desenvolupament que si vols té una 
xicoteta connotació més quan veus perquè que et mous, que generalment entre les, en 
els fòrums en què et mous, on està la gent d’aqueixos llocs directius la majoria, la gran 
majoria és dels hòmens, llavors perquè bo com a desenvolupament personal i després 
perquè també jo crec que et crega indirectament una responsabilitat de dir bo perquè, 
sóc dona i estic ací i ara perquè no sé, crec que et crega aqueixa també de 
representació de gènere, que no sé si, que entenc que no hauria d’existir però que jo 
crec que irremeiablement perquè existeix” (GD3) 

“jo crec que per a mi podria arribar a ser gratificant en el sentit de sentir-me un poquet 
més realitzada amb el meu treball”. (GD4) 

“I llavors l’anar pujant et dóna la possibilitat de fer quelcom, de que les teues 
capacitats es demostren en quelcom. Llavors per a mi això és quelcom positiu que 
segurament tinga un lloc de responsabilitat”. (GD4) 

“Sentir-te un poquet més realitzada, sobretot en el meu cas pel tipus de treball que és” 
(GD4) 

Respecte als inconvenients d’ocupar càrrecs de gestió o direcció (veure Taula X21 Annex I), entre les 
dones PAS  els tres aspectes que obtenen els percentatges més alts en la categoria de prou o molt 
important són, per orde: el passar menys temps amb la seua família, el tenir més estrés, el tenir 
conflictes amb les persones a càrrec seu i el tenir menys temps per a oci personal. Per als homes del 
PAS els inconvenients d’ocupar càrrecs de gestió o direcció són, per orde d’importància: el fet de 
passar menys temps amb la seua família, el ser responsable d’errors o incompliments d’objectius i 
l’estrés. Encara que el percentatge de dones és major que el dels hòmens. 
 
En els grups de discussió, el discurs de les dones ens permet concloure que per a elles, l’ocupar 
càrrecs de responsabilitat té molts desavantatges. Algunes d’elles estan relacionades amb les 
inseguretats personals i un nivell alt d’autoexigència en el treball. Altres desavantatges tenen a veure 
amb el temps i la dedicació que impliquen determinats càrrecs de gestió. Un temps i una dedicació 
que segons el parer de les dones del col·lectiu, no es veuen recompensades econòmicament.  

“Quelcom negatiu perquè tot el que té a veure amb tots els problemes que pot portar a 
nivell de conflictes personals, tot aquest tipus de coses que et pot produir d’emportar-
te el treball a casa; sobretot a nivell personal, de portar la responsabilitat d’altres 
persones, de tenir certs conflictes, a mi aqueixos és el que més m’acovardeix d’un lloc 
de responsabilitat”. (GD4) 

“Ficar la pota” (GD4) 

 “…no es veu plasmat en l’econòmic, perquè jo potser estic desenrotllant un treball molt 
gran per al que cobrament” (GD4) 

“Llavors jo això sí que moltes vegades ho trobe a faltar, el reconeixement del teu 
treball, és a dir, tots sabem que cal fer el treball, cal fer-ho el millor que una puga o 
sàpia, però de tant en tant sí que és veritat que el reconeixement del teu treball ben fet, 
perquè a tots ens agrada és una satisfacció”. (GD4) 

“Tu estàs dedicant moltes hores, molt de temps, i moltes vegades t’emportes els 
problemes a casa, t’emportes treball a casa que això després no es veu reflectit…” 
(GD4) 

IV. Qualitats requerides per a accedir a càrrecs de direcció. 
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Les dones entenen que per a accedir a càrrecs de direcció, fan falta certes qualitats amb 
independència de ser home o dona. És en aquest punt on en el discurs ixen a lluir els tòpics més 
comuns: les dones som més insegures, més tímides, són més autoexigents. Ells, al contrari, encara 
que tinguen les mateixes inseguretats les superen. Ells han sigut educats i socialitzats per a realitzar 
unes tasques i les dones per a altres. Les dones han sigut socialitzades per a l’atenció dels fills i la 
casa i ells no. 
 

“ha d’haver-hi unes condicions personals de capacitat personals tant en dones com en 
homes com per a poder dirigir, organitzar i responsabilitzar-te d’un equip, del seu 
rendiment, de la seua efectivitat, perquè això, és una organització” (GD3) 

“Sí, jo crec que la capacitat d’escoltar, capacitat d’entendre, d’un poc posar-te en lloc 
de l’altre, cap important no, empatia”. (GD3) 

“…si que diguem es valora determinades actituds no tant valors personals com actitud 
diguem perquè això, de facilitat per a fer equip, de comprensió, de facilitar, jo crec que 
després hi ha homes que també són així, que són intuïtius, que són en fi” (GD3) 

“Jo crec que les dones també som molt més autocrítiques que els hòmens. Els homes 
són més innocents i es creuen abans… les dones tenim més complexos, crec jo, que els 
hòmens”. (GD4) 

“Llavors ens exigim més i pensem: “jo això impossible”, i ens coaccionem més, i un 
home es creu que és… és veritat. I nosaltres estem sempre cohibides. (GD4) 

“Ells són igual d’insegurs, però no està ben vist que ho siguen. No nosaltres perquè ho 
som.” (GD4) 

“La igualtat és tan difícil per això, perquè la dona no es veu igual. No sols està el 
problema del masclisme de l’home o més que de l’home de la pròpia societat, d’on 
venim, sinó que la pròpia dona se sent d’alguna manera sempre s’ha sentit un poquet 
inferior, però això ho arrosseguem des de….” (GD4) 

“…Perquè ells saps el que passa que no ho poden demostrar. Tenen els mateixos 
problemes que nosaltres, la mateixa timidesa o el mateix nerviosisme o el mateix tot, 
però està malament, ells no poden demostrar que tenen por davant d’un públic, o un 
professor davant d’una classe, no poden demostrar-ho, llavors són capaços d’haver-se 
medicat per a poder donar la conferència. Anem és que ho sé perquè ho he conegut, 
que es mediquen per a poder posar-se davant d’una taula, fer una conferència o 
davant d’una classe”. (GD4) 

 

El discurs conservador anterior continua mantenint els vells tòpics que consideren les dones més 
emocionals, menys lluitadores que els hòmens, amb menys iniciativa i menys competitives. Aquest 
discurs demostra que no sols les dones han interioritzat els estereotips tradicionals sinó que també 
els continuen mantenint. Enfront d’aquest discurs majoritari, també vam arreplegar el discurs 
contrari, el de les dones que reivindiquen la plena igualtat professional amb els hòmens. El dret “a 
la carrera”, el dret a exercir totes les responsabilitats. Un discurs que s’esforça per relacionar les 
dones amb l’esperit competitiu, amb el desig d’ocupar càrrecs i el plaer de guanyar. 

 
V. Disposició a ocupar càrrecs de gestió o direcció. 
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Les dades de l’estudi ens mostren una bona disposició a ocupar càrrecs de gestió o direcció tant en 
homes com en dones, encara que quelcom major en el cas dels barons. Concretament, més de la 
mitat del PAS (59%) estaria disposat a ocupar càrrecs, amb algunes diferències per sexe: un 49% de 
dones en comparació amb 66% dels hòmens.  Un 27.4% assenyala una disposició neutra amb una 
proporció major de dones que d’homes i finalment, un 14.5% del PAS no estava disposat a ocupar un 
càrrec de gestió o direcció amb una proporció major entre les dones. 

Les raons que assenyalen homes i dones a l’hora d’explicar per què no volen ocupar llocs de gestió 
o direcció es relacionen amb les responsabilitats amb què s’associen, la qual cosa podria derivar en 
alguns inconvenients en l’ocupació d’aquests llocs. De forma més concreta, en el cas de les dones 
s’incideix un poc més en les condicions personals i familiars. Per a elles aquest tipus de llocs implica 
que tingues menys temps per a la teua vida personal i familiar.  

La interpretació dels discursos recolza aquestes dades. No obstant això, trobem dues postures 
clarament diferenciades: per un costat la d’aquelles dones que creuen que sí, que les dones estan 
interessades a ocupar llocs de gestió i direcció; d’un altre, estan aquelles que entenen que moltes 
dones no estan disposades a assumir tals càrrecs. Les que mantenen aquesta última tesi es basen en 
que l’acceptació d’un càrrec d’aquest tipus comporta una major dedicació, majors responsabilitats i 
no estan disposades a renunciar al seu temps per un càrrec. En altres casos, com ja vam veure 
anteriorment, són les inseguretats personals les que porten a les dones a no estar disposades a 
exercir càrrecs.  

"O perquè les dones no ens presentem o no volem estar a vegades perquè la nostra 
pròpia condició que tens hui, no perquè açò suposa viatjar, suposa tal, perquè no vol 
arribar a vicerector” (GD3) 

“Jo crec que en el PDI si hi ha dones interessades a ocupar aqueix tipus de lloc, jo crec 
que sí, i a mi em fa la sensació pel tipus de llocs on hi ha carències de dones en llocs 
directius, em fa la sensació…” (GD3) 

“…si estàs treballant, si estàs criant més si estàs amb tot el que comporta la vida 
generalment, perquè culturalment i a nivell de formació, perquè et separes un poc 
també, llavors això és important… Et crea un una certa inseguretat en el sentit que no 
estàs al dia ni a nivell de les coses que ocorren en el món mundial, ni en la formació… 
llavors tot això ho deixes aparcat, llavors potser perquè hi ha un lapsus de, en el millor 
dels casos, 10 anys, en els que això com ho deixes abandonat, després quan a res a 
tingues un una certa responsabilitat sobre el que faràs, dius bo ara, bo m’he de posar a 
fer això, però per a poder fer això primer hauré de ficar-me…en el món laboral en què 
vivim.”(GD3) 

 

“Jo, no és el meu cas, però sí que he sentit comentar a moltes companyes que en algun 
moment han hagut de triar, i han triat normalment perquè les obligacions familiars i 
han renunciat durant un cert temps perquè a altres coses. (GD3) 

“Ho fem per això els homes solen arribar i nosaltres arribem i més tard o menys” (GD3) 

“i… no sé si a tots els homes els passarà igual, però jo sí que conec dones que no volen 
més responsabilitats de què tenen”. (GD4) 

L’anècdota que segueix il·lustra la situació que són les pròpies dones les que utilitzen la seua condició 
per a rebutjar un lloc directiu.  

“En una ocasió, a una dona se li va oferir un lloc que, bo tenia l’opció, va dir que no i 
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quan se li va preguntar per què no volia el lloc, l’excusa, el que va dir és que era per les 
càrregues familiars, però en realitat no era aquell el motiu, era que el càrrec no li 
atreia, veia que no tal… però ella sabia que aqueix motiu era molt més creïble i era 
molt més quotidià i ningú li anava a demanar massa explicacions perquè era el normal. 
(GD4) 

“Si un tio diguera que no per càrregues familiars, t’ho creuries però li preguntaries: “xic, 
però realment és així, si tu pots amb tot, si no sé què”, però a la dona tampoc se li 
pregunta” (GD4) 

 

3.1.5. Condicionants familiars 

En el conjunt de la mostra, entre els que tenen parella, majoritàriament aquesta treballa fora de casa 
(81%) i un 12% està en situació de desocupació. Cal destacar que el nivell de qualificació és elevat, ja 
que majoritàriament les parelles de les persones enquestades tenen estudis universitaris. En el cas 
de les dones és major el percentatge dels que indiquen que el seu cònjuge té una llicenciatura, 
mentres que en el cas dels estudis universitaris de grau mitjà, és major el percentatge d’homes que 
assenyalen que el seu cònjuge té aquest nivell d’estudis. 

Entre els que la seua parella treballa fora de casa, el 22% ho fa en la UA (un 21% d’homes i un 23% de 
dones), un altre 22% ho fa en una altra administració pública (17% en el cas de les dones i 27% en el 
d’homes). El 36% treballa en empresa privada (34% dones i 38% homes), 11% en una empresa 
pública i 8.5% és autònom especialment en el cas de la parella de les dones (veure Taula X22 Annex 
I). 

I. Actituds de la parella cap a la carrera professional 

En general, hi ha una actitud positiva per part dels cònjuges o parelles cap a la carrera professional 
dels que treballen com PAS en la UA. Un 81.5% indica que les parelles estan satisfetes amb el temps 
que es dedica al treball dels quals el 86 % són dones i el 77 % homes) La menor implicació expressada 
dels homes PAS en les tasques vinculades a la llar i a la família es tradueix en que el 13.6 d’ells 
declare que les seues parelles prefereixen que dediquen menys temps al treball a favor de la família. 
Només el 3.5% de les dones PAS reconeix que les seues parelles preferirien que treballaren més 
hores per a la família. Finalment, quasi un 10% assenyala que a la parella no li importaria que 
treballara més pel benestar de la família, sense diferències per sexe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 11.  Actituds de la parella cap a la carrera professional (%) 
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Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
Khi quadrat =0,061, sig. <=0,05 

 
 
II. Pautes de divisió del treball domèstic i de l’atenció: rols i estereotips 

Encara que hi ha algun discurs discrepant, la majoria de les dones creu que les tasques domèstiques i 
familiars els incumbeixen a elles fonamentalment.  

“Tu saps que en general qui ha assumit això ha sigut la dona, almenys això és 
ara.”(GD3) 

“Sí, jo ho veig en les meues companyes que per descomptat assumeixen no sé si el 100, 
però el 90” . (GD3) 

“El 90 o el 80” (GD3) 

“normalment també és veritat que com a mares, com que no ens quedem tranquil·les, 
si no anem nosaltres al metge, també és una obligació que ens posem, és una elecció 
que fem. Hi haurà altres que no, però jo per exemple si un xiquet està malalt, jo no em 
quede tranquil·la amb que es quede una altra persona estranya cuidant-ho, potser 
quan ja veus que no és gens important perquè sí ja saps que ha de prendre’s i ja depén 
també de cada u, depén i és triar, triar un poc fins on vols arribar en cada lloc” (GD4) 

Així ens ho confirmen les dades de l’enquesta. Es manté el repartiment de rols de gènere entre el 
personal d’administració i serveis de la UA, tal com mostren els Gràfics 12 i 13. Hi ha tasques que 
exerceixen majoritàriament dones com és el fer la bugada, el cuidar els membres de la família que 
estan malalts, el fer la neteja de la llar i el preparar el menjar. Mentres que hi ha altres que 
realitzen els homes en major proporció com és el fer xicotetes reparacions a casa,  el realitzar 
tràmits administratius (bancs) i la gestió econòmica. 

 

 

 

Gràfic 12. Tasques domèstiques. Els rols de gènere en dones (%) 
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Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 

 
Gràfic 13. Tasques domèstiques. Els rols de gènere en homes (%) 

 
Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 

 

 

En fer referència a tasques relacionades amb l’atenció de fills i filles i persones dependents, els rols 
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de gènere també estan marcats però amb diferències menys evidents que en el cas de les tasques 
domèstiques. En les gràfiques que segueixen, s’aprecien dos patrons de comportament en relació a 
les tasques d’atenció: les dones exerceixen en major grau tasques com portar als fills i filles al metge i 
cuidar de les persones dependents; i, en segon lloc, el repartiment entre sexes és més visible trobant 
activitats com ara portar als xiquets i xiquetes al col·legi. El fet de que el cònjuge o parella treballe 
fora de casa no pareix que modifique la tendència assenyalada anteriorment sobre el repartiment 
de rols.  
 

Gràfic 14. Atenció de persones dependents (%) 

 

 
III. La conciliació 

La majoria de les dones –pertanyents al col·lectiu PAS- que han participat en els grups de discussió, 
entenen que la conciliació planteja una sèrie de mesures que tenen la finalitat de pal·liar les 
dificultats que experimenten les dones per a poder fer compatible el treball remunerat amb el treball 
domèstic i la vida familiar.  

“Entenc la conciliació en termes generals com la busca d’un equilibri també en termes, 
en general podem referir-la a situacions laborals respecte a la nostra condició de dona 
que treballa en, la vida laboral i la vida familiar…” (GD3) 

“Crec que la conciliació és sobretot poder tenir temps per a dedicar-li a la teua vida 
professional i tenir temps per a dedicar-li a la teua vida tant familiar com hobbys, sense 
que cap de les facetes s’assenta en cap moment deficitària perquè el teu dediques més 
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temps al teu treball que a la teua família, o als teus hobbys o als teus amics. Jo crec que 
conciliar és poder fer tot sense que cap part quede desestructurada  o d’alguna manera 
negativa respecte a les altres”. (GD4) 

Algunes dones entenen que la conciliació sorgeix per a resoldre un conflicte. Per a fer possible 
quelcom que és incompatible. Si no fóra així, no seria necessari plantejar-la. I és que, efectivament, 
en determinats moments de la vida, realitzar el treball domèstic i el treball remunerat resulta “dur”; 
“costa molt aconseguir-ho” i altres exposen directament que és “impossible”.  

“Jo crec que conciliar si es parla de conciliar i no es parla ni de compaginar ni de 
coordinar ni d’ajuntar, ni de fer una simbiosi; inevitablement t’al·ludeix a un conflicte o 
a quelcom que és incompatible, si no no parlaries de conciliació, si necessites conciliar 
és perquè quelcom prèviament no va bé, si no diries simplement fer compatibles o 
utilitzaries un poc més neutre o més amable. En el moment en què s’introdueix això de 
conciliació a mi ja em sona que hi ha quelcom que no ha funcionat bé i necessita 
reparar en l’esfera que es tracte, si entrarem ara en treball, ocupació, curro, faena, vida 
familiar, perquè ja si que, bo les companyes ja t’han mostrat un poc com està el 
panorama i com ho vivim, perquè és dur…” (GD4) 

“Però és que algú ha dit que és fàcil? jo d’entrada pense que és impossible, per a mi és 
impossible però que l’ideal de la conciliació jo crec que seria poder això, dedicar-li 
temps al meu treball sense pèrdua d’altres coses, però és que això és impossible perquè 
hui en dia a més ho volem portar tot avant i no som superwoman o siga això cal 
partir de la base que no som, anem que el dia té 24 hores i que nosaltres som de carn i 
ossos.(GD4) 

Un altre discurs relaciona la conciliació amb una proposta per a superar el greuge històric que les 
dones han viscut tradicionalment. Des d’aquest punt de vista, la conciliació tindria la finalitat de 
facilitar a les dones, el treball domèstic, l’atenció dels fills i les persones dependents amb el treball 
remunerat fora de la llar.  

“Jo crec que la conciliació la idea naix més aïna per a compensar el greuge que ha 
tingut sempre la dona al llarg del temps per ser la que ha hagut de quedar-se a casa a 
cuidar familiars i fills, per a mi té especialment el sentit de cara a la dona, que el fet de 
que tu hages de cuidar perquè els fills o familiars no t’impedisca continuar progressant 
en el teu treball o exercir les mateixes tasques que un home, amb independència 
d’altres idees associades com pot ser la coresponsabilitat, però aquest és el meu 
enfocament”.(GD3) 

 

Apareix també associada amb la idea “d’igualtat” entre les diverses oportunitats que es 
poden tenir en la vida.  

“…però realment jo crec que per a mi en el fons el que es busca és que la dona estiga en 
igualtat de condicions en el treball que ell” (GD3) 

“…conciliació és el que hi haja una situació d’igualtat davant de la resolució de 
determinats problemes, o assumir determinades situacions, jo no, en fi no m’agrada 
referir-la res més a la conciliació entre la vida laboral i familiar de les dones.” (GD3) 

És important destacar que, de forma espontània, les dones entenen la conciliació com una proposta 
concebuda per a elles. Són elles les que han de conciliar, si bé és cert que, a mesura que avança la 
discussió algunes apunten la necessària coresponsabilitat. En efecte, en els grups de discussió 
s’observen clarament dos discursos: un més tradicional, més conservador i un altre més progressista. 



38 
 

Ambdós coincideixen en que en el tema de conciliació ens trobem en una fase inicial, no obstant 
això, troben importants avanços respecte a èpoques anteriors.  

“…crec que els homes també han de conciliar, no crec que siga exclusiu de la dona”. 
(GD3) 

“…jo crec que la conciliació és buscar això, buscar de quina manera puc atendre, 
podem atendre tant la dona com l’home, aqueixes dues activitats fonamentals de la 
nostra vida, que és la nostra activitat laboral i la nostra activitat familiar i d’atenció als 
nostres fills, després està molt bé que busque temps per als nostres hobbys”. (GD4) 

“Vint-i-set dies, quan tenies un xiquet, que poguera compartir-ho la baixa dels tres 
mesos posteriors, que puga anar al treball en un moment determinat i dir, he de portar 
al xiquet a cal metge i això perquè es va fent, es va compartint, que és lent, és una 
qüestió cultural però es va avançant.”(GD3) 

La valoració de la intensitat de les dificultats per a la conciliació entre treball i responsabilitats 
familiars entre el PAS, ofereix un panorama semblant entre homes i dones, presentant escasses 
diferències per sexe. Així, la falta de guarderies o escoles infantils amb horaris i preus raonables i 
l’adequació d’aquestes a l’horari de treball són els factors que presenten més dificultats per a 
ambdós (2.7 de mitja en una escala d’1 a 5). tenir persones dependents (2.3) i la falta de temps lliure 
(2.2) també són percebuts com a factors que impliquen una certa dificultat per a la conciliació. Entre 
el PAS no s’observen diferències per sexe en el nivell de satisfacció amb la conciliació entre vida 
familiar i laboral. Per a ambdós, el nivell de satisfacció en una escala d’1 a 10 (mínima a màxima 
satisfacció) se situa en 7.5. 

Taula 7. Índex de satisfacció amb la conciliació entre vida familiar i laboral (escala d’1 a10) 

 

Sexe N Mitjana Desv. tip. Mitjana 

Mujer 125 8,0 1,9 7,4 
Hombre 122 8,0 2,0 7,5 
Total 247 8,0 1,9 7,5 

Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
 

A l’hora de valorar en quina mesura la maternitat els podria perjudicar en la seua trajectòria 
professional, les dones PAS en comparació amb els hòmens, consideren en major grau que la 
maternitat els podria perjudicar en la seua trajectòria professional (4.1 en una escala d’1 mínim 
perjuí a 10 màxim) i que l’excedència o reducció de jornada també els afectaria aquesta (4.1). 
Mentres que en el cas dels homes la paternitat els podria afectar en un 2.8 i l’excedència o reducció 
de jornada en 3.3. S’aprecien així diferències a l’hora de plantejar el possible perjuí que poguera 
suposar tant la maternitat com la paternitat per a homes i dones. Són les dones els que perceben el 
context vinculat amb una possible maternitat com un major problema. Per al PAS baró, el grau en 
què els podria afectar la seua trajectòria professional la sol·licitud de permís de paternitat establit 
per la Llei 9/2009 (BOE núm. 242, 07/10/2009) és d’un 2.8 (escala d’1 a 10)15.  
 
 
 
 
 

Gràfic 15. Índex d’impacte de la maternitat/paternitat en la trajectòria professional (escala d’1 a 10) 

                                                           
15

  Vuit barons del PAS de la UA han disfrutat de la part transferible del permís de maternitat: 2 en 2009; 
3 en 2010; 2 en 2011; i 1 en 2012. La mitjana de dies gaudits és 43. (Sistema d'Informació UA –SIUA-. 
Estadístiques a 01/12/2012). 
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Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
 

Respecte a la forma de resoldre la tensió entre vida familiar i laboral per part del personal 
d’administració i serveis, el gràfic 16 indica que un 63% ha aconseguit un equilibri bastant 
satisfactori entre la seua família i la seua carrera, un 62% són dones i un 64% homes, mentres que 
un 16% han hagut de suportar jornades dobles per a no descuidar fills/es i la seua carrera 
professional (18% dones i 14% homes). Entre els que han hagut de postergar o prestar menys 
atenció a la seua carrera (14%), el 17% són dones PDI i 12% homes i per als que han optat per 
prestar menys atenció a la família per a concentrar-se en la carrera professional (7%) un 4% són 
dones i un 10% homes (per a més detall vegeu Taula X28 Annex I). 
 
Les dades del gràfic següent ens mostren un panorama en què les dones del PAS pareix que han 
hagut de fer un esforç major per a resoldre els problemes de vida familiar i laboral. Aquest fet 
coincideix amb els discursos dels grups de discussió. 
 

Gràfic 16. Resolució tensió esfera familiar i laboral (%) 

 
Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
 

IV. Impacte de la situació familiar en la carrera professional 
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La relació entre la maternitat/paternitat i la carrera professional entre el personal d’administració i 
serveis de la UA s’ha resolt amb el fet d’esperar a tenir una posició consolidada (38% del total), 
especialment en el cas de les dones com a mostra el gràfic següent (per a més detall veure taula X29 
Annex I). 

Gràfic. 17. Relació entre maternitat/paternitat i carrera professional (%) 

 

Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
 

3.2. Personal Docent i Investigador (PDI) 

3.2.1. Factors que expliquen la trajectòria professional del professorat universitari 

I. La influència de l’edat en la carrera professional 

Edat d’inici de la carrera professional en la UA 
 

Segons les dades obtinguts, l’edat mitjana d’accés és de 28.3 anys. Desagregat per sexe, les dones 
van accedir de mitja a la carrera universitària a una edat més primerenca que en el cas dels hòmens. 
La mitjana en l’edat d’accés a la UA per a les dones és de 27.6 mentres que en el cas dels homes és 
de 29 anys. La diferència és d’un poc més d’un any. 

Taula 1. Edat d'accés a la UA 
 

  

Sexe N Mitjana Desv. típ. Mitjana 

Dona 105 26,0 5,3 27,6 
Home 117 28,0 5,6 29,0 
Total 222 27,0 5,5 28,3 

Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
 

Segons la categoria actual que deté el professorat, l’edat d’accés en tots els grups és menor per a les 
dones que per als homes, a excepció del PDI Titular d’Escola Universitària on les diferències en l’edat 
d’accés són mínimes.  

De forma específica, els que en l’actualitat són catedràtics, van entrar a la universitat amb una 
mitjana d’edat de 29 anys, mentres que les catedràtiques van entrar  en la UA amb una mitjana de 27 
anys. Aquesta tendència es repeteix per al cas del professorat Titular d’Universitat/Càtedra d’Escola 
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(26.5 anys en dones i 28.3 en hòmens). Entre el PDI titular d’Escola Universitària l’edat d’accés se 
situa en ambdós sexes entorn dels 30 anys. Per al professorat contractat (col·laborador o contractat 
doctor) en el cas de dones és de 28.9 anys i en el d’homes de 30 anys. La figura d’ajudant/ajudant 
doctor també mostra la tendència anterior, 26.7 anys en dones i 29 anys en hòmens. 

Taula 2. Edat d'accés a la UA   

Categoria actual Sexe N Mitjana Desv. típ. Mitjana 

Catedràtic/a d'Universitat Dona 9 26,0 5,3 27,4 

Home 21 27,0 6,2 29,0 

Total 30 27,0 5,9 28,5 

Titular 
d'Universitat/Catedràtic/a EU 

Dona 46 25,0 4,5 26,5 

Home 54 27,0 5,4 28,3 

Total 100 25,0 5,0 27,5 

Titular d'Escola Universitària Dona 13 28,0 7,7 30,6 

Home 17 32,0 6,6 30,1 

Total 30 30,0 7.0 30,3 

Prof/a Contractat 
doctor/Col·laborador/a 

Dona 18 27,5 5,9 28,9 

Home 13 30,0 4,2 30,1 

Total 31 29,0 5,2 29,4 

Ajudant/Ajudant Doctor Dona 19 26,0 3,8 26,7 

Home 12 27,5 5,9 29,0 

Total 31 27,0 4,8 27,6 

Total Dona 105 26,0 5,3 27,5 

Home 117 28,0 5,6 29.0 

Total 222 27,0 5,5 28,3 

Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
 
 

El professorat femení de la UA ha aconseguit la seua posició actual amb una mitjana d’edat de quasi 
37 anys, mentres que els homes ho fan amb una mitjana d’un poc més de 38 anys.  
 

Taula 3. Edat d'ocupació de la posició actual   

Sexe N Mitjana Desv. típ. Mitjana 

Dona 105 35,0 6,8 36,9 
Home 116 37,0 6,4 38,3 
Total 221 37,0 6,6 37,6 

Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
 
Per categories trobem diferències importants en  l’edat d’accés a la posició actual. A mesura que 
s’incrementa la categoria s’amplien les diferències per sexe en l’edat mitjana d’accés a la posició 
actual, i especialment en el cas de càtedra. Així per a les catedràtiques de la UA l’edat mitjana en 
què van aconseguir la dita posició es troba en els 46 anys, mentres que per als seus homòlegs se 
situa entorn dels 41.7 anys. Entre el professorat titular d’Universitat i Catedràtics/as d’Escola la 
diferència és de poc més d’1 any (37.5 anys per a les dones i 38.4 anys en els hòmens). 
  
Entre el professorat titular d’Escola s’observa que les dones arriben amb 35 anys de mitja i els homes 
amb 37.4 anys. En el cas del professorat contractat indefinit (col·laborador i contractat doctor) les 
diferències per sexe es redueixen, 37.7 anys per a elles i 37.3  anys per a ells. En la figura d’ajudant 
s’observa que l’edat mitjana d’ella és menor que en el cas del PDI home (31.4 anys per a les dones i 
33.8 anys per als hòmens).  
 
 

Taula 4. Edat d'ocupació de la posició actual i categoria actual   

Categoria actual  Sexo N Mitjana Desv. típ. Mitjana 
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Catedràtic/a d'Universitat Dona 9 45,0 4,2 46,3 

Home 21 41,0 6,3 41,7 

Total 30 42,0 6,1 43,1 

Titular 
d'Universitat/Catedràtic/a EU 

Dona 46 36,0 5,7 37,5 

Home 53 38,0 5,7 38,4 

Total 99 37,0 5,7 38,0 

Titular d'Escola Universitària Dona 13 33,0 7,0 35,0 

Home 17 37,0 7,1 37,4 

Total 30 35,5 7,0 36,3 

Prof/a Contractat 
doctor/Col·laborador/a 

Dona 18 37,5 7,2 37,7 

Home 13 37,0 5,6 37,3 

Total 31 37,0 6,4 37,5 

Ajudant/Ajudant Doctor Dona 19 31,0 4,3 31,4 

Home 12 31,5 7,2 33,8 

Total 31 31,0 5,6 32,3 

Total Dona 105 35,0 6,8 36,9 

Home 116 37,0 6,4 38,3 

Total 221 37,0 6,6 37,6 

Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
 

 
 
Anys dedicats a ocupar posició actual16 
 
Les diferències per sexe i edat es poden apreciar de forma més evident en el temps empleat per 
homes i dones a l’hora d’ocupar la categoria actualment i especialment destacable en el cas de les 
categories més altes on ens trobem una diferència de tres anys. Així, mentres que per a un 
catedràtic la mitjana és d’uns 15 anys, per al cas de les catedràtiques s’incrementa a quasi els 18 
anys. Entre el professorat titular d’universitat o catedràtic/a d’Escola no s’aprecien diferències per 
sexe, en ambdós casos està al voltant de 10 anys. Entre el professorat d’Escola les diferències són 
importants perquè en aquest cas elles han dedicat menys temps a ocupar aquesta posició, 4.8 anys 
enfront del 8.4 anys dels homes. També les professores contractades doctor/col·laboradores han 
tardat més temps a arribar a aquesta posició, 9.8 anys en comparació amb els 7.4 anys d’ells.  

Entre el professorat ajudant la tendència s’inverteix, així, les dones tarden uns 4 anys i mig, mentres 
que ells un any més. Segons ens indiquen les dades, de moment, per a accedir a les posicions més 
altes encara les dones empren més temps que els hòmens17.  

 

 

 

 

 

 

Gràfic 1. Anys empleats pel PDI fins a ocupar la posició actual (categoria actual) 

                                                           
16

  Per a calcular els anys dedicats a ocupar la posició actual, només s'ha tingut en compte elos casos en què s'ha 
produït un canvi de categoria al llarg de la trajectòria professional en la UA. Aquests consideracions s'han tingut en compte 
per als gràfics 1,  1.1 i 1.2. 
17

  Per a veure les dades en detall, vegeu taula X1 en l'annex II. 
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Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 

 
Gràfic 1.1. Anys dedicats pel PDI fins a ocupar la posició actual (SIUA) 

 
Font: Sistema d’Informació UA (SIUA). Estadístiques oficials 1/07/2012 

Gràfic 1.2 Anys dedicats pel PDI classificat per categories fins a ocupar la posició actual (SIUA) 

 
Font: Sistema d’Informació UA (SIUA). Estadístiques oficials 1/07/2012 
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II. La influència del sexe en la promoció 

Igual que en el cas del Personal d’Administració i Serveis, per a analitzar la promoció o trajectòria 
professional s’ha pres com a referència en quina categoria es troben actualment i quina era la de 
partida18. Per a això s’ha construït un indicador que permet classificar el personal docent en diferents 
nivells de promoció amb els següents criteris19:  

- Màxima promoció: Càtedra Universitat 
- Èxit: Titular d’Universitat i Càtedra d’Escola Universitària 
- Promoció baixa: Titular d’Escola Universitària 
- Sense promoció: Col·laborador/a; Contractat/a doctor; Ajudant; Ajudant doctor; Visitant; 

Associat/a, Becari/a. 
 

El gràfic següent mostra la relació entre el sexe i el nivell de promoció, així podem veure que un 8.8% 
de les dones de l’enquesta han obtingut la màxima promoció (càtedra) enfront del 15.2% dels 
homes. La fase d’èxit (Titular d’universitat/Càtedra d’EU) ha sigut aconseguida per un 45.1% de 
dones en comparació amb el 49,5% dels hòmens. En la promoció baixa la tendència es manté, un 
15% dels homes es troben en aquesta situació, enfront del 8.8% de les dones. Finalment, la 
tendència s’inverteix en la fase de no-promoció  (o sense promoció20) el percentatge de dones és 
significativament major que el d’homes, 37.4% i 20.2% respectivament (per a ampliar informació 
vegeu Taula X2 i X3 Annex II). Les dades evidencien que hi ha més homes que dones que han 
aconseguit la màxima promoció, partint des de les categories més baixes (becari/a o ajudantia). 

Gràfic 2. índex de promoció del PDI (%) 

 

Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
Khi quadrat =0,04, sig. <=0,05 

Gràfic 2.1 . índex de promoció del PDI (%) (SIUA)  

                                                           
18

  Par a evitar biaix s'hi han eliminat els casos en què nos han canviat de grup en tot el període. 
19

 Aquest indicador s'ha construït a partir de quatre nivells de promoció: “Màxima promoción” ço és aquelles 
personas que han arribat a Càtedra; “Èxit”, les que han arribat a titular d'universitat o Càtedra d'Escola; “Promoció baixa” 
els Titulars d'Escola; i “Sense promoció” el professorat que pel moment, encara que ha canviat de categoria, està en alguno 
d'aquests nivells de professorat contractat: Col·laborador/a; Contractat/da doctor; Ajudant; Ajudant doctor; Visitant; 
Associat/da. 
20

  El criteri de “Sense promoció” se podria entendre com un període de promoció, ja que algunes de les categories 
incloses tenen la possibilitat de promocionar a altres categories de professorat. 
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Font: Sistema d’Informació UA (SIUA). Estadístiques oficials 1/07/2012 

En ambdós sexes, la màxima promoció fins a arribar a la càtedra s’ha aconseguit en la majoria dels 
casos des de les posicions més baixes (Becari/a i Ajudantia). Si seguim amb el desglossament de la 
promoció, també en el cas dels que han aconseguit l’èxit (TEU o Càtedra EU) ho han fet 
majoritàriament des de les posicions de personal en formació (Ajudantia i becaris/as però també 
com associats) tant en homes com en dones.  

La tendència trobada en les dades de l’enquesta es correspon amb les estadístiques oficials de la UA 
(vegeu Taula 5.1). 

Taula 5. Promoció PDI   (nombre persones)   

Sexe 

Promoció PDI 

Total 
Màxima 

promoció Èxit 
Promoció 

baixa 
Sense 

promoció 

Dona   TU/Catedràtic/a EU 1    1 

TEU 1 1   2 

Contractat/fa doctor/Col·laborador/a  2   2 

Ajudant/Ajudant Doctor 2 10 3 5 20 

Professor/a visitant  1   1 

Associat/da 1 11 5 13 30 

Becari/a 3 16  16 35 

Total 8 41 8 34 91 

Home   TU/Catedràtic/a EU 2    3 

TEU  1   1 

Contractat/da doctor/Col·laborador/a  3 1 1 5 

Ajudant/Ajudant Doctor 6 16 3 2 27 

Professor/a visitant 1 1 1  3 

Associat/da 2 13 7 10 32 

Becari/a 4 15 2 7 28 

Total 15 49 15 20 99 

Total  TU/Catedràtic/a EU 3    4 

TEU 1 2   3 

Contractat/da doctor/Col·laborador/a  5 1 1 7 

Ajudant/Ajudant Doctor 8 26 6 7 47 

Professor/a visitant 1 2 1  4 

Associat/da 3 24 12 23 62 

Becari/a 7 31 2 23 63 

Total 23 90 22 54 189 

Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
Khi quadrat =0,06 en dona, sig. <=0,05;  Khi quadrat =0,2 en home, sig. <=0,05 
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Taula 5.1 Promoció PDI (núm. persones) (SIUA)  

    
Màxima 
Promoció Èxit 

Promoció 
baixa 

Sense 
promoció 

Dona 

Titular d'Universitat 5 1   

CEU 1    

TEU 3 13   

Col·laborador/a i Contractat/da doctor 3 8   

Ajudant doctor/a (LOU)  1  1 

Ajudant/Ajudant (LOU) 20 94 25 43 

Professor/a Adjunt/a     

Professor/a Agregat/da  2 1  

Professor/a encarregat curs 2 13 2  

Professor/a Visitant 1 6  2 

Investigador/a en Formació/Becari/a    10 

Investigador/a PDI    4 

Associat/da i Asdociat/da LOU 5 85 31 56 

Home 

CU  3   

Titular d'Universitat 19 3   

CEU 1    

TEU 15 30   

Col·laborador/a i Contractat/a doctor 10 6 2  

Ajudant Doctor/a (LOU)  1   

Ajudant/Ajudant (LOU) 46 131 12 48 

Professor/a adjunt/a 17    

Professor/a Agregat/a 8    

Professor/a encarregat curs 21 11 6  

Professor/a visitant 4 5   

Investigador/a en formació/Becari/a    17 

Investigador/a PDI  12  7 

Associat/da i Associat/da LOU 11 139 71 69 

Font: Sistema d’Informació UA (SIUA). Estadístiques oficials 1/07/2012 

 
 
III. La influència de l’àrea de coneixement en la promoció del PDI. 

Les estadístiques de PDI de la UA ens indiquen que hi ha més docents barons en algunes àrees de 
coneixement. Aquesta tendència es manté en els resultats de l’enquesta (taula 6) que ens mostren 
un predomini d’homes en la branca d’Enginyeria/Tecnologia (26,7% d’homes respecte al 9,6%  de 
dones) i un predomini de dones en les àrees de Ciències Socials i Jurídiques (40,4%), Ciències de la 
Salut (9,6%) i Arts i Humanitats (17,3%). En l’àrea de Ciències Experimentals la distribució de 
l’enquesta mostra un equilibri entre sexes, amb un lleuger percentatge de dones més alts que 
d’homes (23% i 22,4% respectivament). Aquest últim resultat -referit a la branca de Ciències- 
contrasta amb la classificació real del professorat en el conjunt de la Universitat d’Alacant on és 
major el percentatge de barons en l'esmentada àrea. 
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Taula 6. Àrea de coneixement del PDI   

 
Sexe 

Total Dona Home 

Àrea de treball Ciències Socials i Jurídiques Recompte 42 34 76 

% dins de Sexe 40,4% 29,3% 34,5% 

Ciències/Ciències 
Experimentals 

Recompte 24 26 50 
% dins de Sexe 23,1% 22,4% 22,7% 

Enginyeria i Tecnologia Recompte 10 31 41 
% dins de Sexe 9,6% 26,7% 18,6% 

Ciències de la Salut Recompte 10 8 18 
% dins de Sexe 9,6% 6,9% 8,2% 

Arts i Humanitats Recompte 18 17 35 
% dins de Sexe 17,3% 14,7% 15,9% 

Total Recompte 104 116 220 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
Khi quadrat =0,023, sig. <=0,05 

 

La màxima promoció (aconseguir la càtedra) ha sigut aconseguit per un 8.7% de dones i un 18.1% 
d’homes que han respost a l’enquesta. Segons l’àrea de coneixement, el més destacable és que en 
la branca de Ciències Socials i Jurídiques i en la d’Arts i Humanitats els homes tripliquen l’índex de 
màxima promoció) (veure taula 7), quan en aquestes branques el nombre de dones és superior al 
d’homes  I). 

Taula 7. Màxima promoció del PDI per àrea de coneixement21 (%)   

Sexe Àrea de treball 

Total 

Ciències 
Socials i 

Jurídiques 

Ciències/ 
Ciències 

Experimentals 

Enginyeria 
i 

Tecnologia 

Cièncie
s de la 
Salut 

Arts i 
Humanitats 

Dona    4,8 16,7 10,0 0,0 11,1 8,7 

Home    17,6 26,9 3,2 12,5 35,3 18,1 

Khi quadrat =0,55 en dona, sig. <=0,05;  Khi quadrat =0,24 en home, sig. <=0,05 

 

3.2.2. Recursos i activitats per a la promoció acadèmica 

Són diversos els aspectes que poden condicionar les activitats per a la promoció acadèmica i 
l’obtenció de sexennis o trams d’investigació. Entre ells podem destacar el temps de dedicació al 
treball universitari i/o acadèmic, el repartiment en el temps de les diferents activitats, l’actualització 
del currículum vitae i participació en grups d’investigació. 
 
I. Dedicació al treball universitari/acadèmic 

Les dades indiquen que la dedicació mitjana en hores al treball universitari  i/o acadèmic  per part del 
PDI és de 49.6. Per a les dones la dedicació mitjana  és de 50.2 i de 49 hores per als hòmes. És així 
major la dedicació mitjana al treball acadèmic/universitari de les dones amb una diferència de més 
d’una hora a la setmana. 
 
Si atenem a les diferències per categoria professional trobem algunes diferències per sexe, 
especialment en els grups superiors. Els catedràtics indiquen que de mitja dediquen unes 54.6 hores 
setmanals, mentres que les catedràtiques dediquen unes 50 hores. En el cas de dones titulars 

                                                           
21

  Vegeu els resultats por àrea de coneixement i categoria professional en Taula X4 en Annex II 
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d’universitat o catedràtiques d’Escola Universitària la dedicació és de 51.6 hores setmanals i en els 
homes 47.4. Entre el professorat titular d’Escola, el temps mitjà dedicat al treball acadèmic i/o 
universitari és de 44.6 hores en dones i de 48.6 en hòmens, encara que cal tenir en compte que la 
desviació típica en aquest cas és alta. Entre el professorat col·laborador/contractat doctor les 
diferències de dedicació en hores és major en dones que en homes (52.1 i 48.6 respectivament) i en 
les ajudanties la diferència en el temps de dedicació és menor, així elles tenen una dedicació mitjana 
de 49.2 hores i ells d’una 47.6. 

Gràfic 3. Hores setmanals dedicades al treball 

 
Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 

 

Segons la categoria jurídica del professorat s’observen algunes diferències. Encara que en general 
les dones independentment del règim jurídic dediquen més temps al treball universitari que els 
barons. Les diferències per sexe en el temps dedicat al treball universitari es redueixen quan parlem 
de PDI funcionari com a mostra el gràfic 4, mentres que s’amplien un poc més en el cas del PDI 
contractat, on el temps dedicat per les dones en aquest règim jurídic és de 50.6 hores mentres que 
els homes dediquen 48.1 hores (Taula X5 Annex II). 
 

Gràfic 4. Hores setmanals dedicades al treball per règim jurídic del professorat 

 
Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 

II. Distribució del temps de treball acadèmic 
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En la Taula 8 es pot observar la distribució de les diferents tasques associades al treball acadèmic per 
sexe. En el conjunt de les activitats es poden apreciar diferències més destacades en el percentatge 
de temps dedicat a la docència, la difusió i participació en congressos i l’escriptura d’articles o llibres. 
Les dones dediquen un percentatge de temps major a la docència que els hòmens. L’efecte contrari 
es produeix quan parlem de difusió, participació en congressos i escriure articles o llibres que són 
activitats a què els homes –segons les dades de la taula següent–  dediquen més temps que les 
dones. Aquestes últimes activitats són les que tenen una repercussió major en el currículum i en el 
reconeixement de trams d’investigació. 
 

Taula 8. Distribució del temps de treball acadèmic (%) 

  Docència 

Direcció de 
treballs 

d'investigació o 
tesis 

Investigació Gestió 
Difusió 

(conferències
) 

Participació en 
congressos 

Escriure 
articles o 

llibres 

Dona  43,7 14,2 29,4 16,1 7,2 7 13,4 

Home  38,4 14,7 29,4 16,8 8,2 7,9 14,8 

Total  40,8 14,4 29,4 16,5 7,8 7,5 14,2 

Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
Nota: La suma de percentatges és major que 100 perquè s’han tractat com una pregunta multiresposta. 
 
 
En funció de la categoria del PDI (vegeu Taula X6 Annex II), és significativa la diferència en el temps 
mitjà de dedicació a docència entre els homes catedràtics i les dones (24.6 i 38.3 respectivament), 
junt amb el temps dedicat a direcció de treballs d’investigació o tesi. Al contrari, a la resta 
d’activitats són ells els que dediquen més temps. Aquest patró també s’adverteix en el cas del 
professorat titular en dedicar més temps les dones a les tasques vinculades amb la docència i menys 
a la resta d’activitats que tanquen majors possibilitats i opcions de promoció.  
 
 
Entre el PDI titular d’escola, les dones dediquen de mitja més temps a docència, direcció de treballs o 
tesi i investigació. El PDI contractat indefinit (doctor o col·laborador) presenta algunes diferències, els 
homes dediquen més temps a docència, investigació i congressos. Al contrari, entre les persones que 
ocupen una ajudantia, les dones dediquen més temps a totes les activitats de docència i investigació, 
excepte, direcció de treball i tesi i a escriure articles. 
 
Finalment, es poden apreciar diferències en el temps dedicat a la gestió, així el professorat 
funcionari baró, independentment de la categoria professional que té, dedica més temps de 
mitjana a aquestes tasques que les dones. 
 
Actualització del currículum vitae per sexe i categoria.  

 
Entre el PDI, un 29.7% actualitza el currículum vitae anualment, el 19.4% ho fa semestralment, un 
12.2% trimestralment i un 14.4% ho fa mensualment. Només el 4% ho actualitza setmanal o 
quinzenalment. No s’observen diferències significatives per sexe (veure Taula X7 Annex II). 
 
Si establim tres nivells d’actualització del currículum vitae en el campus virtual, molt actualitzat (quan 
es fa amb una freqüència igual o menor a tres mesos), poc actualitzat (si es fa semestral o 
anualment) i sense actualitzar (quan no s’actualitza mai o quasi mai o es fa en un altre període), les 
dades ens indiquen que quasi la mitat del professorat el té poc actualitzat (49%), junt amb un 20% 
que el té sense actualitzar i un 30.6% que ho tenen molt actualitzat. 
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Es poden observar algunes diferències per sexe, un 55% de les dones enfront del 43.6% dels homes 
tenen el currículum vitae poc actualitzat, i entre els que el tenen molt actualitzat, un 26.7% són 
dones i un 34,3% són homes. Per tant, hi ha una major actualització dels currículum per part del 
professorat baró que de dones. 
 

Gràfic 5. Actualització de currículum vitae (%) 

 
Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 

 
Dades sobre Participació en projectes d’investigació i trams d’investigació/sexennis 

Les estadístiques sobre participació en projectes d’I+D nacionals vigents en el curs 2011 ens 
mostren una participació major d’homes que de dones en projectes d’investigació, tendència que 
es repeteix a l’hora de dirigir els projectes. Del total de projectes en 2011 un 63% dels participants 
eren homes i un 37% dones. En el cas de les direccions, entre els projectes vigents (243) en 2011 un  
73% els dirigien homes i un 27% dones.  
 

 Gràfic 6. Participació en projectes d’I+D nacionals en 2011 (%) 

 
Font: Projectes Públics I+D, Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de 
Tecnologia (SGITT-UA) . Estadístiques oficials 31/12/2011 

 

Taula 9.  Participació en projectes d’I+D nacionals (SGITT, 2011) 
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Categoria professional Tipus de participació Dona Home 
Total 
general 

CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT 
  

Direcció Projecte 15 82 97 

Participant Projecte 25 101 126 

TITULAR UNIVERSITAT/ CATEDRÀTIC/A DE EU 
  

Direcció Projecte 28 64 92 

Participant Projecte 176 224 400 

TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA 
  

Direcció Projecte 1 1 2 

Participant Projecte 23 35 58 

CONTRACTAT/DA DOCTOR (LOU) 
  

Direcció Projecte 12 10 22 

Participant Projecte 39 34 73 

PROFESSOR/A COL·LABORADOR/A (LOU) 
  

Direcció Projecte 1 1 2 

Participant Projecte 6 20 26 

AJUDANT DOCTOR (LOU) 
  

Direcció Projecte 6 12 18 

Participant Projecte 23 48 71 

AJUDANT (LOU) Direcció Projecte 27 40 67 

PROFESSOR/A EMÈRIT (LOU) 
  

Participant Projecte  1 1 

Participant Projecte  2 2 

PROFESSOR/A VISITANT Participant Projecte 10 15 25 

INVESTIGADOR/A COL·LABORADOR Participant Projecto 8 5 13 

INVESTIGADOR/A DOCTOR 
  

Direcció Projecte  1 1 

Participant Projecte 6 4 10 

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ Participant Projecte 71 79 150 

INVESTIGADOR/A PDI 
  

Direcció Projecte 1 1 2 

Participant Projecte 8 22 30 

PROFESSOR/A ASSOCIAT/DA 
  

Direcció Projecte 1 4 5 

Participant Projecte 30 99 129 

ALTRES  

Direcció Projecte 1  1 

Participant Projecte 56 83 139 

Total general   574 988 1562 

Font: Projectes Públics I+D, Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de Tecnologia (SGITT-UA). 
Estadístiques oficials 31/12/2011 

Les dades sobre participació i direcció en projectes d’I+D’europeus en 2011 indiquen que la 
participació de dones també és menor, tal com succeeix en el cas de projectes nacionals. Així, un 
72%  són homes enfront del 27% de dones. Un 93% d’homes dirigeixen projectes d’aquest tipus en 
comparació amb el 7% de dones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 7. Participació en projectes d’I+D’europeus (SGITT, 2011) 
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Font: Projectes Públics I+D, Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de Tecnologia 
(SGITT-UA). Estadístiques oficials 31/12/2011 

 
Taula 10.  Participació en projectes d’I+D’Europeus (SGITT, 2011) 

Categoría profesional Tipo de participación Mujer Hombre Total general 

CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT 
  

Direcció Projecte 0 17 17 

Participant Projecte 2 7 9 

TITULAR UNIVERSITAT/CATEDRÀTIC/A EU 
  

Direcció Projecte 1 6 13 

Participant Projecte 3 22 25 

TITULAR ESCOLA UNIVERSITÀRIA Participant Projecte  1 0 1 

CONTRACTAT/DA DOCTOR (LOU) 
  

Direcció Projecte 0 1 1 

Participant Projecte 2 3 5 

AJUDANT DOCTOR/AJUDANT (LOU) Participant Projecte 4 2 6 

PROFESSOR/A ASSOCIAT (LOU) 
  

Direcció Projecte 1 25 26 

Participant Projecte 9 3 12 

INVESTIGADOR/A DOCTOR I EN FORMACIÓ Participant Projecte 1 3 4 

PROFESSOR EMÈRIT (LOU) 
  

Direcció Projecte 0 1 1 

Participant Projecte 0 1 1 

PAS 
  

Direcció Projecte 2 0 2 

Participant Projecte 10 3 13 

Total general   36 94 130 

 
Font: Projectes Públics I+D, Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de Tecnologia (SGITT-UA). 
Estadístiques oficials 31/12/2011 
 

Els sexennis (o trams d’investigació) es presenten com un indicador que ens permet no sols avaluar 
l’excel·lència acadèmica sinó també determinar certes limitacions en les carreres acadèmiques atés 
que per al personal docent i investigador tenir sexennis condiciona les opcions reals de la promoció 
professional. La Taula 11 arreplega el nombre de dones i homes (per categoria professional) que 
compten amb algun tram d’investigació. El percentatge de PDI dones amb sexennis en 2011 és del 
32% en comparació amb el 68% de PDI homes. Aquesta presència asimètrica de sexennis reflecteix, 
també, les diferents dedicacions en temps que homes i dones destinen, en general, a tasques de 
docència i investigació així com la reduïda presència de dones en la direcció de projectes I+D i 
nacionals i internacionals. En 2011 hi havia 34 catedràtiques amb sexennis i 165 catedràtics amb 
sexennis. Entre les i els titulars d’universitat i catedràtiques i catedràtics d’Escola Universitària la 
distància també és notable: 167 dones enfront de 276 hòmens. 
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Taula 11. PDI amb sexennis per sexe i categoria professional (SIUA) 

 Categoria professional Dona Home Total  

Catedràtic/a d'Universitat 34 165 199 

Titular Universitat-Catedràtic/a d'Escola 167 276 443 

Titular d'Escola 4 3 7 

Col·laborador/a-Contractat/a Doctor 1 0 1 

Total amb sexennis 
206 (32%) 444 (68%) 650 

Font: Sistema d’Informació UA (SIUA). Estadístiques oficials 31/12/2011 

3.2.3. Valoració de la trajectòria professional 

I. Currículum i expectatives de futur 

La percepció sobre el currículum i les expectatives de futur són aspectes importants a l’hora 
d’analitzar la trajectòria acadèmica i professional del professorat, orientat fonamentalment cap a les 
perspectives de promoció. En preguntar pel currículum acadèmic comparat amb el d’altres companys 
i companyes de la mateixa categoria, un 7.8% considera que està per davall de la mitjana, més de la 
mitat (54.1%) que està en la mitjana i quasi un terç (32.6%) que està per damunt de la mitjana del 
seu grup de referència i, per tant, que està infravalorat. 

Per sexe, s’aprecien escasses diferències i aquestes no són significatives. La diferència més 
destacable és que un 28.8% de les dones considera que el seu currículum vitae està per damunt de 
la mitjana en comparació amb el 36% dels homes de la seua mateixa categoria. 

 

Gràfic 8. Comparació del currículum vitae amb companys/es de la mateixa categoria (%) 

 
 

Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
Khi quadrat =0,4, sig. <=0,05 

 

Respecte a l’opinió sobre la categoria que s’ocupa en l’actualitat, més de dos terços (68.8%) indiquen 
que es correspon amb els seus mèrits, un 23,4% assenyalen que està per davall dels seus mèrits i un 
7.3% que és l’única possible. Les diferències per sexe no són significatives, encara que es pot 
apreciar que un 24.5% de dones han indicat que estan en una situació d’infravaloració perquè 
tenen mèrits suficients per a accedir a categories superiors enfront del 22.4% dels homes que han 
assenyalat açò. Aquests resultats estan concordes amb els de l’estudi d’Izquierdo (2010: 102-103), ja 
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que certament cal matisar la idea generalitzada de que les dones tendeixen a infravalorar-se mentres 
que els homes tendeixen a sobrevalorar els seus mèrits.  

 

Gràfic 9. Opinió sobre categoria actual (%) 

 
Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
Khi quadrat =0,6, sig. <=0,05 

 
De forma específica, la majoria de les categories del professorat consideren que en l’actualitat estan 
en una posició d’acord amb els seus mèrits, l’única excepció és la de professorat contractat 
doctor/col·laborador on un 62.1% considera que la seua posició està per davall dels seus mèrits 
(vegeu Taula X13 Annex II). 
 
La disposició que es percep en el professorat cap a la promoció és positiva, especialment en el cas 
de les dones (Gràfic 10). Així, un 53% del PDI indica que en els pròxims 5 anys espera estar en una 
categoria superior (on un 56% són dones i un 50% homes) enfront del 44.2% que assenyala que 
estarà en la mateixa que té actualment (46.6% homes i 42% dones). 
 
Per categories, la figura d’ajudant/ajudant doctor, contractat doctor/col·laborador i titular d’Escola 
Universitària són els que indiquen en major proporció que d’ací a 5 anys esperen estar en una 
categoria superior. Les diferències per sexe no són significatives (per a informació més detallada, 
vegeu Taula X15 Annex II). 
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Gràfic 10. Expectatives de futur: categoria a ocupar d’ací a cinc anys (%) 

 
 

Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
Khi quadrat =0,6, sig. <=0,05 

 

La tendència de les aspiracions professionals coincideix amb les dades anteriors sobre expectatives 
de futur. Un 62% està en disposició d’aconseguir càrrecs de major responsabilitat, especialment en 
el cas dels hòmens, mentres que un 22% es mantindria en la seua posició actual i ací són les dones 
els que en major proporció no buscarien l’ascens (26% enfront del 18% dels hòmens). 

Gràfic 11. Aspiracions professionals en el futur (%) 

 
Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
Khi quadrat =0,09, sig. <=0,05 

 
 

 
 

3.2.4. Obstacles, costos i beneficis de la trajectòria acadèmica i professional 
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I. Factors d’influència en la trajectòria acadèmica  

El qüestionari arreplegava una seria de preguntes que indagaven sobre la percepció en torn, d’un 
costat, els factors que haurien d’influir en la promoció laboral i, d’un altre, els factors que realment 
determinaven les carreres professionals. L’interés se centrava, en aquest cas, a analitzar si existia 
dissens entre l’haver de ‘ser’ i el ‘ser’ que regeix en la Universitat la carrera laboral.  
 
Els factors que haurien de guiar les trajectòries laborals trobats en la nostra enquesta coincideixen 
amb els identificats en altres estudis semblants (Izquierdo, 2010: 109-110)22 i no mostren diferències 
significatives per sexe (vegeu Taula X19 del Annex II). Els factors identificats al·ludeixen a diversos 
aspectes que podrien ser qualificats  ‘d’objectius’ i que posen l’èmfasi en, exclusivament, els mèrits 
professionals. Aquests són (veure Gràfic 12): dedicació i constància (30% respostes), qualitat de la 
trajectòria acadèmica (29.9%), un context favorable (13.4%) i suport del departament (11.5%). Al 
contrari, els factors que segons el professorat acaben guiant o influint més en la carrera acadèmica 
són el suport del departament (21.1%), la dedicació i la constància (19.6%) i la qualitat de la 
trajectòria acadèmica (17.2%). No s’aprecien diferències significatives entre homes i dones (Veure 
Taula X18 del Annex II).  
 
 

Gràfic 12. Factors d’influència en la trajectòria acadèmica(%) 

 
Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
Nota: El nombre de respostes superen el nombre de casos perquè és una pregunta multirrespuesta 

 
 
 
No obstant això, tal com va succeir entre el PAS, s’aprecien diferències entre els factors que han de 
marcar les trajectòries professionals i els que realment, en el pla de les percepcions, marquen les 

                                                           
22

  La investigació de M. Jesús Izquierdo només es va fer entre acadèmiques.  
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carreres acadèmiques. Així, mentres que objectivament s’opina que la dedicació i constància i la 
qualitat de la trajectòria professional són els factors que més s’haurien de considerar, l’experiència 
i percepció d’entre els que van participar de l’enquesta és que en realitat no és tan determinant (si 
bé continuen ocupant els primers llocs). En aquest sentit, factors com tenir una persona mentora, el 
suport del departament i, en menor grau, la xarxa de relacions informals, l’autoconfiança i el 
suport familiar adquireixen un protagonisme rellevant. La carrera professional queda supeditada, 
en el pla de les percepcions, per factors que no passen únicament per la capacitat de treball i mèrits 
propis i en els que, específicament, el col·lectiu de dones, diu que ha participat menys. Aquestes 
circumstàncies afigen incertesa en les carreres professionals. 
 
 
II. Principals obstacles en la carrera acadèmica 

Dos són els aspectes que més han sigut apuntats pel professorat sobre els obstacles en la seua 
carrera acadèmica; d’una banda, la idea de no seguir les regles del joc i d’un altre, el poc suport i 
reconeixement. No es presenten diferències per sexe. El tercer obstacle més assenyalat són les 
responsabilitats familiars, especialment en el cas de les dones: del total de respostes que apuntaven 
a aquest aspecte, un 20.3% eren donades per dones PDI i un 9% han sigut donades per homes. Entre 
les dones també es reconeix que el comptar amb una xarxa de relacions limitades és un obstacle en 
la seua carrera professional. També s’observen diferències a l’hora indicar que no han trobat 
obstacles en la seua carrera, així un 9.6% de respostes han sigut de dones enfront del 19.4% de les 
aportades per homes. 

Gràfic 13. Obstacles en la carrera professional (%) 

 
Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
Nota: El nombre de respostes superen el nombre de casos perquè és una pregunta multiresposta 
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En funció de la categoria del professorat s’observen algunes diferències en indicar els obstacles 
trobats per a desenvolupar la seua carrera acadèmica. El PDI que ocupa una càtedra indica el poc 
suport i reconeixement, mentres que els titulars d’universitat apunten al fet de no seguir les regles 
del joc i en el cas de les dones a responsabilitats familiars. Per al professorat Titular d’universitat 
l’obstacle a la seua carrera professional és el reflex del poc suport i reconeixement i de nou en el cas 
de les dones les responsabilitats familiars. El PDI col·laborador/contractat doctor assenyala també 
com a dificultats el no seguir les regles del joc i el poc suport i reconeixement. Per al PDI amb 
ajudantia a més del poc suport o reconeixement, el fet de tenir xarxes de relacions molt limitades 
també és un factor limitant, aquest últim aspecte especialment en el cas de les dones. 
 
III. Principals beneficis de la carrera acadèmica 

Els principals beneficis en la carrera acadèmica que aporta la trajectòria acadèmica és segons el 
PDI la satisfacció i gratificació personal i l’autonomia en l’organització del temps, sense diferències 
per sexe. Un tercer benefici indicat té relació amb aspectes econòmics. Ens referim a l’estabilitat 
econòmica, en el que hi ha una major proporció de dones que indiquen aquest aspecte, mentres 
que el fet d’oferir un millor nivell de vida a la seua família, el percentatge del PDI baró és major 
que el de dones (8.1% i 5.7% respectivament). Per categories, les opinions no difereixen del conjunt. 
Totes les figures del professorat assenyalen els tres factors anteriors com els principals beneficis que 
aporta a la carrera acadèmica/professional. 
 

Gràfic 14. Beneficis de la carrera professional (%) 

 

Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
Nota: El nombre de respostes superen el nombre de casos perquè és una pregunta multirrespuesta 
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En general, el PDI es troba satisfet amb la seua situació professional, amb un índex mitjà de 
satisfacció de 7.3 en una escala d’1 (mínima satisfacció) a 10 (màxima). Sense diferències importants 
entre homes i dones. Per categories, el professorat amb càtedra, seguit de titulars 
d’universitat/catedràtics/as d’EU són els que de mitjana es troben més satisfets i satisfetes amb la 
seua situació professional. En totes les categories les dones presenten una mitjana major en el seu 
índex de satisfacció. 

Gràfic 15. Índex de satisfacció amb la situació professional (escala 1 a 10) 

 
Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 

 
 
IV. Les relacions de treball 

Igual que succeeix en el cas del Personal d’Administració i Serveis, en referència a les relacions de 
treball es repeteix els resultats  associats a la desitjabilitat social, marcat per la indiferència a 
l’hora de treballar amb homes o dones. Les dades confirmen aquesta tendència en totes les 
posicions, sense diferències significatives entre homes i dones. Quan s’ocupa una posició superior, la 
majoria assenyalen que els fa igual treballar amb homes que amb dones (un 88.7%), dels que un 
86.5% són dones i 90.6% són homes (vegeu Taula X23 Annex II). 
 
També en les relacions en el mateix nivell professional, la indiferència pel sexe a l’hora de treballar és 
la nota predominant: un 91.4% assenyala que els dóna igual treballar amb un o altre sexe, d’aquests 
un 89.5% són dones i 93.2% són homes. En el cas dels que prefereixen treballar amb dones, un 7.6% 
són dones i un 5.1% són barons (Taula X24 Annex II) 
 
Sense que les relacions siguen molt intenses, la tònica predominant en la preferència a l’hora de 
retre comptes a una altra persona continua estant en la indiferència entre treballar amb homes i 
dones: la proporció és del 91.4%. En el cas de la preferència a l’hora de treballar amb dones que 
representa un 4.5% del total, d’aquest percentatge un 6.7% són dones i un 2.6% homes (Taula X25 
Annex II). 
 
 
 
 
 
 

3.2.5. Participació en càrrecs de gestió i direcció 
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I. La influència del sexe i de la categoria professional en càrrecs de gestió i direcció 

Les dades oficials a 31 de desembre de 2011 indiquen que en el conjunt de la UA actualment la 
participació en càrrecs de gestió o direcció està equilibrada per sexe. Un 12.3% del PDI ocupa un 
càrrec, dels que 12.1% són dones i 12.4% són hòmens. No obstant això, les diferències estan més 
presents si tenim en compte només el conjunt del professorat que pot tenir accés a un càrrec de 
gestió o direcció, és a dir aquell que compleix els requisits23 específics per a ocupar qualsevol lloc 
d’aquest tipus. En aquest cas, el percentatge de participació en càrrecs varia significativament i 
amb diferències per sexe. Del 22.9% del professorat amb càrrec, un 21.6% són dones i un 24% 
homes, tal com es mostra en la taula següent que inclou només el total de docents que podrien 
ocupar un lloc de gestió o direcció.  

Taula 12. Participació en càrrecs de gestió i direcció (SIUA)   

 
Sexe  

Total Dona Home 

Ocupa càrrec de gestió o 
direcció 

Sí Freqüència 108 196 304 

% per sexo 21,6 24,0 22,9 

No Freqüència 392 633 1025 
% per sexo 78,4 76,4 77,1 

Total Recompte 500 829 1329 

    

Font: Sistema d’Informació UA (SIUA). Estadístiques oficials 31/12/2011 

En els resultats de l’enquestes, trobem que una participació en càrrecs de gestió o direcció 
equiparada per sexe, però sobrerepresentada respecte a les dades oficials. Un 66.4% no ocupa en 
l’actualitat cap càrrec de gestió o direcció, mentres que un 33.6% diu que està actualment en un 
càrrec d’aquest tipus. En aquest cas, un 34% són dones i un 33% homes. 

II. Temps de dedicació a la gestió 

El temps dedicat a càrrecs de gestió per part del professorat de l’enquesta és de quasi 8 anys, amb 
importants diferències per sexe: les dones han dedicat uns 6 anys enfront dels 9 anys i mig dels 
homes. Per categoria, el professorat que ocupa una càtedra –especialment en el cas dels homes – és 
el que ha dedicat més temps a càrrecs de gestió i direcció durant tots els anys de carrera universitària 
amb una duració mitjana d’11 anys i mig. D’aquests, les dones catedràtiques han ocupat càrrecs una 
mitjana de 7 anys i mig i els homes catedràtics uns 12 anys i mig. 
 
El PDI titular o catedràtic d’EU ha estat en càrrecs de gestió un poc més de 7 anys de mitja, també 
més temps en el cas dels homes amb una duració de 7 anys i mig. Els professors titulars d’EU han 
estat en càrrecs una mitjana de 12 anys i les dones 3 anys. El professorat contractat doctor o 
col·laborador ha estat en un càrrec una mitjana de 4 anys: dones una mitjana de 3 anys i homes uns 7 
anys i mig. En el cas de les ajudanties, els resultats de l’enquesta mostren que els homes han estat en 
un càrrec una mitjana de 4 anys i 10 mesos i no hi ha dones que hagen respost a aquesta pregunta. 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 16. Temps mitjà dedicat a càrrec de gestió 

                                                           
23

  L'estructura de la Universitat, la composició dels òrgans de govern i els requisits per a poder ser elegibles per a 
formar-ne part es poden trobar en l'Estatut de la Universitat d'Alacant (Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual 
s'aproven els estatuts de la Universitat d'Alacant, BOE 27 febrer 2012). 



61 
 

 
Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 

 

III. Discriminació percebuda en l’elecció per a ocupar càrrecs 

Les dones PDI creuen que quan les trien per a ocupar un càrrec és perquè ja han demostrat amb 
anterioritat la seua capacitat de treball i de gestió.  

“Jo crec que les dones que ho fan malament no solen durar perquè normalment, per la 
meua curta experiència, et vénen a buscar quan saben per altres coses que ja has donat 
un nivell en algun treball previ, molt rares vegades et vénen a buscar a cegues. Almenys 
açò és el que jo conec. ….Jo crec que a nosaltres se’ns mira molt més i se’ns exigeix molt 
més. Jo veig gestions que se m’estan exigint a mi que faig jo ara, i veig que fa 6 mesos o 4 
o 3 mesos tenia un company que no se li exigia ni la mitat de la mitat del que se m’està 
exigint a mi pels meus propis companys, dius bo i per què (…)”. (GD2) 

En els seus discursos està implícit el fet de que moltes vegades no tens la possibilitat d’elecció. Les 
dones accepten càrrecs diguem de menor nivell, sense rebre cap contraprestació ni reconeixement 
acadèmic.  

“Però clar ara ens n’anem als sistemes d’acreditacions que tenim ara, i et demanen tot 
el que puga ser docència, tot el que haja de ser amb la investigació, més a més gestió. I 
clar i gestió no és qualsevol gestió, o siga, és un càrrec reconegut. Llavors clar, ací és on 
estem aquells que estem en “procés de” diem “bo i a nosaltres qui ens dóna un càrrec de 
gestió que se’ns reconega”, perquè clar, jo en data d'avui jo càrrecs d’aquests en tinc, 
puc firmar jo crec que 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. Llavors sí que és veritat que potser els que estem en fases com nosaltres, això sí 
que ens agradaria que se’ns reconega, si fem quelcom que se’ns reconega (GD2) 

Com assenyala l’enquesta, algunes dones no volen ocupar càrrecs de gestió, entre altres coses, 
perquè els disgusta el sistema d’elecció. També en els grups de discussió les dones mostren el seu 
desacord amb el sistema de quotes.  

“No, la qual cosa emprenya és això, que et diguen “mira hem pensat en tu, no perquè vals 
molt sinó perquè eres dona”. (GD2) 

 “…per exemple, al meu entre els arguments que se’m van exposar quan se’m demanava 
que acceptara el càrrec de subdirecció era que necessitaven una dona en l’equip 
directiu”. (GD2) 
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“Això és una altra cosa, ara ja és que hem passat de ser dones gerro, a convertir-nos en 
el gerro de totes les paritats”. (GD2) 

“És clar que el que passa és això que dius bo perquè tria a una altra i diu “no, no però és 
que tu tens millor currículum o el que siga”, llavors ací ja et quedes un poc, però que veus 
que ho fan perquè en el fons vulguen o no vulguen, sinó perquè volen complir un 
eslògan… jo això sí ho he viscut, això de la quota femenina, això del tema de la paritat i 
la quota femenina jo estic en una àrea de coneixement on per desgràcia no hi ha moltes 
dones…”(GD2) 

No obstant això, la reflexió en grup els porta a reconèixer la necessitat de tals quotes i a 
admetre que sense elles, les dones continuarien sent invisibles.  

“…Però reconec que també hi ha determinats moments de què si no fóra d’aquesta 
forma, no entraríem”. (GD2) 

“Seríem invisibles”. (GD2) 

 “Jo crec que la discriminació positiva és necessària quan realment hi ha una diferència 
molt gran i cal tendir la mà per a tractar de començar, però clar realment necessitar una 
quota femenina en un equip directiu d’un departament…”(GD2) 

“I t’han cridat així per a tribunals d’oposicions i per a coses d’aquestes, i dius a mi és 
que no m’invites per favor, vaig de mal humor, no tinc ganes de pagar-la amb el 
candidat. Et molesta, però els obliguen les normatives. Que em pareix bé que s’obligue 
perquè si no és veritat que en determinades àrees no existiríem. Però bo un poc a 
vegades ho has de digerir i ho fas per les que vénen darrere”. (GD2) 

 

IV. Avantatges i inconvenients d’ocupar càrrecs de gestió/direcció 

L’opinió sobre els avantatges i els inconvenients que podria implicar la participació en càrrecs de 
gestió i direcció ofereix algunes diferències entre homes i dones. Aspectes com la reducció docent i 
dependre menys d’altres persones obtenen percentatges menors en la seua qualificació com a 
avantatge molt o prou important per part de les dones a l’hora d’ocupar un càrrec de gestió o 
direcció. Al contrari, aquells aspectes relacionats amb el reconeixement, el progrés, la realització 
personal i el tenir xarxes professionals/acadèmiques és vist en major proporció per les dones com 
un avantatge bastant o molt important (vegeu Taula X26 Annex II). 

Els discursos dels grups van en la línia marcada pels resultats de l’enquesta. Així, entre els avantatges 
que s’indiquen per les dones participants podem destacar, l’aprenentatge que suposa, especialment 
perquè les coses es veuen de manera distinta quan estàs dins que quan estàs fora.  

 

“Comencem pel positiu no? Jo crec que quan un es compromet un càrrec, a ocupar un 
càrrec i tal, perquè home sempre tens projectes en ment, coses noves, jo pense que 
s’aprén molt perquè no és el mateix veure les coses des d’un lloc que des d’un altre, i 
sobretot perquè tens projectes en què penses que pots col·laborar perquè les coses 
funcionen d’una manera, és una manera de posar el teu punt de vista en les coses quan 
penses, quan t’involucres en una institució, en una unitat, amb la qual cosa siga”. (GD1) 

“I sí que s’aprén moltíssim, es veuen les coses d’una manera completament distinta”. 
(GD1) 
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Per a les dones ocupar un càrrec és també una qüestió de responsabilitat i de satisfacció pel treball 
ben fet. En aquest sentit, si no estàs conforme amb el que s’està fent i t’ofereixen la possibilitat de 
canviar-ho, no es pot rebutjar l’oportunitat. També suposa un repte personal. 

“…és també una qüestió de responsabilitat, o siga jo no em puc estar queixant tot el dia 
sense que quan arribe el moment posar de la meua part el que puga, és això, és a dir 
arriba un moment que t’ofereixen quelcom i dius val, si jo fa 5 anys o 10 que em queixe 
de tot, perquè ara és el moment que jo…”(GD1) 

 “Sí també com un repte, perdona, també un poc com un repte clar, de determinades 
coses, nous projectes i dius, m’agradaria formar part d’aqueix nou projecte, o que les 
meues idees puguen estar en aquest nou projecte no, supose que això quan entrem ací, 
ho tenim tot molt, llavors jo crec que almenys m’ha atret a mi per a al final dir que sí o 
que no encara que sempre és un poc conjuntural per descomptat, t’agarren i diuen bo, 
açò potser el teu podries no, va ser això, el repte de dir és una cosa bona i m’atrau el 
participar en això”. (GD1) 

 “L’únic avantatge és el plaer per haver sigut capaç de resoldre un problema o el plaer 
per dir “mira açò ho hem fet, i ho hem fet bé”, el plaer de traure coses noves avant. Més 
que un avantatge és la motivació de fer coses noves, posar un màster nou, un doctorat 
nou o coses així que t’agraden, que van sempre a això de sempre, a la investigació” 
(GD2) 

El reconeixement professional que suposa el que et trien en els casos en què els càrrecs són per 
elecció i encara més en el cas que el càrrec siga de lliure designació.  

“Home, avantatge és que pareix que és algun reconeixement, és un ascens en el treball o 
afrontar una nova tasca, no sé, jo crec que pot ser interessant en aquest aspecte, seria 
per a mi l’avantatge. … Avantatges, bo, perquè que a nivell personal perquè és quelcom 
que és bo que et reconeguen, encara que pensen en tu per a un càrrec de responsabilitat 
és important i agrada” (GD2) 

“De totes maneres, també veig que sempre que t’ofereixen val més això que res 
també, vull dir, que també t’afalaga dir: perquè mira han pensat en mi”. (GD1) 

Partint de la idea que tot el món pot aportar quelcom positiu i diferent en un lloc de gestió o 
direcció, algunes de les dones apunten que seria desitjable el que tot el món ocupara temporalment 
un càrrec.  

 

“…és bo que vinga noves visions de les coses darrere i en aquest àmbit perquè jo crec 
que és positiu per a tot el món que vaja passant per càrrecs perquè crec que tot el món 
s’enriqueix molt amb això i tot el món té molt que aportar a les coses però també és bo 
perquè això, que hi haja una evolució”. (GD1) 

“Sí, el millor dels càrrecs de gestió jo crec que és que són temporals o siga (rialles) li 
agrairem prou a l’estatut que van posar 2 mandats com a màxim…” (GD1)   

 

Com hem vist anteriorment l’exercici d’un càrrec de direcció o gestió porta amb si algunes 
recompenses d’índole professional i personal. Però, com assenyalen totes les dones entrevistades en 
els grups, el temps és limitat i la gestió implica renúncies només suportables durant un temps limitat.  

En aquest sentit, la participació en aquest tipus de llocs també té inconvenients (vegeu Taula X27 
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Annex II). Es pot destacar que entre el PDI dones, els aspectes que obtenen els percentatges més alts 
en les categories de prou o molt important com a inconvenient són en aquest orde: passar menys 
temps amb la seua família, menys temps per a la investigació i tenir més estrés, mentres que en el 
cas dels homes serien tenir menys temps per a la investigació, passar menys temps amb la seua 
família i l’estrés. 

Així mateix, trobem diferències significatives per sexe a l’hora d’establir la importància com a 
inconvenient d’alguns aspectes. Aquestes diferències es basen en la tendència en el PDI masculí a 
una menor consideració de la seua valoració com a inconvenient, entre aquests aspectes trobem: 
haver de dedicar-li més hores al treball, ser responsable dels possibles errors o incompliments 
d’objectius i dedicar-li menys temps a la docència. 

L’exercici d’un càrrec sens dubte complica la conciliació, no sols amb la vida familiar, sinó, 
fonamentalment, amb la vida acadèmica com es reprodueix en els discursos:  

“El desavantatge que crec que et lleva molt de temps, no sols a nivell personal sinó 
també de treball, d’investigació” (GD2) 

“…el que més dur em va resultar no va ser conciliar la gestió amb la meua família, sinó 
la gestió amb aquells, o siga estar competint amb altres que no estaven en càrrecs de 
gestió, això si que va ser prou dur, però insistisc també després quan ho veus amb 
perspectiva, dius bo van ser dos anys durs o tres anys durs, però bo ja van ser i ja han 
passat i ja estic en una altra etapa, o siga que quan veus la teua vida amb perspectiva” 
(GD1) 

“Jo estic d’acord amb el que acaba de dir, jo el més dur no és la conciliació amb la vida 
familiar sinó la conciliació perquè, sinó amb la meua docència, tinc encara la mitat, 
però tinc, és la conciliació amb la meua vida investigadora, a qui no he renunciat mai i 
em costa falta de son, em costa diumenges, em costa dissabtes, a vegades em pesa, a 
vegades menys i en el meu cas no he arribat tan lluny perquè jo no èxit tancar la maleïda 
(rialles)no èxit donar-li al botó per a manar el currículum, no tinc físicament temps, 
llavors això és el que més em costa a mi també, però tinc clar que una cosa no té el per 
què excloure l’altra”(GD1) 

“…i si és cert que és més difícil conciliar, perquè evidentment el que diu ella, sorgeixen 
coses que has d’estar ací i per tant és fonamental el suport que tingues quan assumeixes 
aqueix càrrec i després passa el mateix, estic completament d’acord, després has de 
conciliar-ho amb els altres aspectes de la teua vida professional amb la investigació, la 
docència, jo en el meu cas no vaig voler perdre corda en el moment en què jo vaig 
acceptar el càrrec, se’m va modificar la llei de reforma universitària, jo tenia habilitació a 
càtedra i acreditacions i tal, i per a mi, era la meua màxima aspiració quan vaig entrar 
en la Universitat i jo quan vaig entrar mai vaig pensar que fóra Degana ni m’ho 
plantejava, ara arribar a la càtedra si em pareixia que era el nivell a què jo volia arribar i 
tal i això va ser molt dur..”. (GD1) 

“Perquè respecte a la conciliació per exemple, o la vida familiar que estàvem o personal que 
estaves dient perquè un ja sap que el seu temps és limitat i que ha de compartir-ho i llavors ve 
aqueixa planificació de què jo parlava, sense la que jo crec que no és possible dur a terme 
perquè certes qüestions perquè que ja saps que quan un s’involucra en un càrrec ha de dedicar 
un temps, els horaris comencen a ser imprevistos, pense que acabaré a les 5 i acabe a les 10, o 
et sorgeix un viatge i t’has d’anar de sobte una setmana, llavors això són inconvenients. 
Respecte a altres coses, perquè bo també hi ha inconvenients amb respecte, jo per exemple en 
aquest càrrec en particular que estic ocupant ara, veig inconvenients amb la meua vida 
professional mateix, és a dir molts no, perquè jo fa molt que trobe a faltar la docència, molt,  
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perquè a mi m’agrada molt fer classe per exemple”(GD1) 

Un altre dels inconvenients d’un lloc de gestió és la dificultat per a planificar el treball. Així com en la 
docència els horaris estan establits i en la investigació és possible optar per demanar un projecte o 
no, quan s’accedeix a un lloc, sobretot de direcció, la gestió del temps de treball és molt més 
complicada. 

“La gestió té a més també un altre problema, amb açò de les etapes de la vida, i és que 
no la tries del tot, és a dir el teu pots triar en un determinat moment, bo investigaré 
molt, començaré un treball, vaig a tal, però clar moltes vegades quan en alguns casos tu 
et llances a l’arena de la gestió, però en molts altres la majoria és perquè algú t’ofereix 
dedicar-te a la gestió, llavors hi ha molta gent que diu és que si deix passar, o siga si dic 
que no, ja no tindré una altra oportunitat que me l’oferisquen”. (GD1) 

“A mi em van dir exactament això”. (GD1) 

“A mi no em van preguntar, van dir el teu entres”. (GD1) 

En els grups de discussió, es fa referència a la mala “premsa” que té en l’àmbit acadèmic, l’exercici de 
càrrecs de gestió. En un rànquing de prestigi, el primer lloc l'ocupa la investigació, en segon lloc, la 
docència i finalment la gestió. Així, de la mateixa manera que en l’àmbit professional és corrent 
l’afirmació “si no saps fer, ensenya”, en l’àmbit acadèmic es diu: “si no saps investigar, gestiona”. Ni 
el reconeixement professional, ni la reducció de crèdits i molts menys la remuneració converteixen 
aquests càrrecs en una meta a aconseguir.  

“…però en el tema de la investigació i de la docència la gestió ha estat sempre mal vista, 
des del punt de vista de l’investigador, és o almenys en el meu cas quan vas a un congrés 
del meu i tal, a vegades fins a em molest quan diuen, tu segueixes de Degana? Així com 
dient, segueixes en això? Com que el tòtem de l’assumpte és el tio que està sempre en 
la investigació i el que, bo el que val, val investiga i el que no perquè que gestione, o 
siga és com dir, que això sí que em molesta, que em molesta moltíssim”. (GD1) 

“Exactament, aquest és mediocre, que gestione i després de sobte et trobes ficat en açò i 
dius sent que no, que ací hi ha gent que s’està deixant la pell en una cosa o en l’altra”. 
(GD1) 

 

V. Qualitats requerides per a accedir a càrrecs de direcció. 

Un dels aspectes importants tractats en el grup de discussió va ser el relatiu a les qualitats requerides 
per a accedir a càrrecs de direcció. En general es reconeix que són necessàries qualitats específiques 
per a exercir càrrecs. Es destaca, que el càrrec proposat t’agrade, que tingues motivació, que cregues 
que pots aportar quelcom, capacitat d’organització, seguretat en tu mateix i capacitat per a 
transmetre-la, lideratge. També és necessari saber acceptar les crítiques i aconseguir que no afecten 
la vida personal. 

A més de les qualitats esmentades, amb independència de ser home o dona, la majoria de les dones 
reconeixen especificitats entre homes i dones a l’hora d’exercir aquestes tasques. Generalment, les 
dones coincideixen en el fet que elles són més treballadores, més resolutives i més eficients que els 
homes, prova d’això, argumenten, és que en les reunions amb presència majoritària de dones solen 
acabar abans. No obstant això, les dones tenen més dificultats per a la confrontació i en general, no 
els agrada estar exposades públicament.  

“Jo el que passa és que la gestió, també distingiria una cosa que he percebut en l’àmbit 
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dels homes i de les dones, però que jo crec que també es veu en la vida pública, però 
anem ací almenys. Ja es que és un tòpic que les dones siguem molt treballadores, però 
som molt treballadores, llavors el que és la gestió en el sentit estricte les dones jo crec 
que són fabuloses, t’ho dic com ho sent, o siga o almenys també he tingut sort en les 
dones que m’han rodejat, o siga una dona en un càrrec de gestió (..) dins de l’àmbit de la 
gestió hi ha una certa dosi de política, cridem-li política acadèmica o vulguem-li cridar 
d’un altre tipus i en aqueix àmbit politicoacadèmic és en el que jo he notat que les 
dones es retrauen més. Tu dóna-li un muntó de treball a una dona i t’ho trau avant, ara 
dis-li que es davant als bous de (rialles), jo mateixa, que em confesse que a la meua em 
passa el mateix, jo dic potser ho tinc molt recent perquè he tingut tot el tema dels plans 
d’estudi, i que hi ha molta dosi de negociació, de parlar, de torejar, de votar, de no sé 
que i tal, i en aqueix context bo a banda que evidentment has de tenir unes qualitats més 
o altres, jo crec que les dones ens sentim menys còmodes, o potser estic generalitzant el 
que em passa a mi”. (GD1) 

“Jo crec que és una qüestió d’aprenentatge, jo crec que ningú se sent còmode la 
primera vegada, després vas aprenent, vas veient les diferents estratègies, vas 
coneixent el bestiar ja que estaves parlant de bous, i saps per on et pot entrar o no, 
perquè mai saps per on poden entrar o qui”. (GD1) 

“No, però jo estic d’acord amb Mara, em fa la impressió que els homes se senten més 
còmodes en aqueix terreny” (GD1) 

“En la baralla, en la guerra”.  (GD1) 

“En la lluita pel poder” (GD1) 

Homes i dones concedeixen importància a coses distintes. Ells busquen el poder, volen guanyar. Elles 
són més pràctiques, prefereixen resoldre i acabar el treball.   

 
VI. Disposició a ocupar càrrecs de gestió o direcció. 

El desinterés de les dones pel poder és una afirmació reiterada encara que no per això es converteix 
en realitat. Com assenyala una professora en un dels grups de discussió: “Sí aquesta frase jo també 
l’he sentit, però per part dels homes, sí que és que la dona no accedeix perquè realment ella no vol” 
(GD2) 

Però, tal afirmació no sol anar acompanyada d’arguments explicatius. Tal com recull l’enquesta, un 
38% del col·lectiu PDI estaria clarament disposat a ocupar un càrrec de gestió o direcció, sense que 
s’observen diferències significatives entre homes i dones a aquest respecte enfront del 30% del PDI 
que no està disposat a ocupar un càrrec de gestió o direcció, dels que més d’un terç són homes 
(36.7%) i un 25% són dones. Un 30.5% assenyalen una disposició neutra (3, en una escala d’1: mínima 
disposició; a 5: màxima) amb una proporció major de dones que d’hòmens.  

Les raons que assenyalen homes i dones a l’hora d’explicar el per què no volen ocupar llocs de gestió 
o direcció, en general, es relacionen amb el fet de que no els agraden les tasques de gestió. Però de 
forma més concreta, en el cas de les dones s’incideix un poc més en la preferència per la docència i la 
investigació, i aspectes relacionats amb el sistema d’elecció. Així mateix, els homes fan referència a la 
responsabilitat que implica aquest tipus de llocs i especialment que resta temps per a les activitats 
d’investigació. 

Si abandonem el terreny de les opinions i entrem en les de les dades, ens trobem amb que 
efectivament, entre el PDI que ocupa càrrecs de gestió i direcció hi ha una homogeneïtzació entre 
homes i dones. Les diferències probablement estan en els llocs de gestió que ocupen uns i altres. 
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Així, el 31.4% de les dones que exerceixen algun tipus de càrrec de gestió no s’aplica reducció docent, 
o bé, perquè el càrrec no comporta aqueixa reducció, o bé, perquè per distintes raons no se’l poden 
aplicar.  

“Però, per exemple, en els càrrecs, aquest per exemple que tinc jo, que no és un càrrec, 
que no és més que un treball afegit, que no et redueixes absolutament res, al final et 
planteges i dius “Déu meu, però jo què estic fent”, o siga, jo ho vaig començar amb la 
meua millor voluntat de món, perquè vaig dir “bo si puc ajudar, de totes maneres sempre 
ho he fet, ho seguiré fent, jo amb açò no em penge cap medalla, perquè amb açò no vaig 
a cap costat, però ho faig perquè realment crec que m’agrada i puc aportar quelcom, al 
final dius “Déu meu, que passe com més prompte millor el temps, vull tornar al que era”, 
perquè no et compensa (..)”. (GD2) 

En els grups de discussió les dones manifesten diferències respecte als homes a partir de la seua 
experiència en llocs de gestió. Així, pareix que les dones estan més interessades a realitzar una bona 
gestió que en el fet mateix d’ocupar un càrrec.  

“Jo crec que això va un poc, i les generalitzacions sempre són roïnes, però va més amb la 
condició masculina, o siga, la satisfacció personal del càrrec, no pel que realitzes en el 
càrrec o la motivació o els objectius complits, com deia ella, sinó pel nom del càrrec. I les 
dones busquen menys això, si busquen un càrrec és per la satisfacció personal  de ser 
capaç de fer això que m’han encarregat. Això, generalment, les dones no van darrere 
d’un càrrec buscant-ho, sinó que potser quan els arriba l’oportunitat, perquè es 
plantegen si o si no. Però jo crec que, encara que també hi ha casos i casos, però als 
homes els agrada més això  “d’és que jo”, per això, jo crec, que hi ha més homes exercint 
càrrecs de gestió que dones, per això i també pel temps que li has de dedicar, i per la part 
de conciliació familiar, per les dues coses, en general”. (GD2) 

Precisament, per aquesta raó una de les primeres coses que es plantegen a l’hora de prendre una 
decisió és la quantitat de temps que hauran d’invertir en el desenvolupament del nou càrrec.  

“Però jo crec que és que la dona es planteja molt més la inversió de temps en el càrrec”  
(GD2) 

“…Clar com tu saps que si acceptes un càrrec després és per a donar tot el que tens en 
aqueix càrrec, perquè igual tu et planteges dir “bo jo puc, jo ho vull donar tot, però sense 
deixar de donar en la resta de les parcel·les, llavors podré o no, amb tot? Jo crec que 
aquesta és la qüestió”. (GD2) 

“Jo crec que la qüestió fonamental és que com nosaltres partim de la idea que si fem una 
cosa ens entreguem, almenys jo pel que conec, ens entreguem moltíssim més, d’una 
forma moltíssim més sencera i profunda i rigorosa (ací, vull posar tant adjectius), que 
clar, pensa i dius “no, mire les meues forces”. … Llavors bo jo crec que una persona que 
accepta voluntàriament un càrrec, si és una dona ho pensa molt més, a banda que la 
realitat és que jo crec que la càrrega familiar en un percentatge major continua sent per 
a la dona. Almenys aquesta sensació és la que jo tinc”.  (GD2) 

No és en el propi càrrec en què les dones troben gratificació. Elles no consideren el càrrec com un 
símbol de poder. Lloc en la balança, l’exercici d’un càrrec per a elles suposa dedicar menys temps a 
altres activitats: la vida familiar, la docència o la investigació.  

“Si no et repercuteix en una satisfacció personal, és a dir, és que jo puc dir sóc… no sé, tal 
càrrec. Per a mon seria llevar-li temps a altres coses que m’agraden més” (GD2) 

“Jo crec que en la majoria dels casos, per exemple, quan ja es dediquen a un càrrec i 
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porten ja molts anys en aqueix càrrec, està claríssim que és perquè els agrada, perquè, 
potser, ho fan fenomenal i, per tant, els valoren o les valoren, però en la majoria dels 
casos el que solen deixar prou de costat és la investigació, perquè òbviament, tot al 
100% no és possible, és a dir, docència, gestió, investigació, vida familiar i oci, mare 
meua que em diguen com es pot parcel·lar tot. En la majoria casos quan ja els càrrecs es 
van allargant, se’n va en detriment, i en aquests casos sol ser de la investigació, perquè 
la docència un l’ha de donar, per tant, sinó es redueix més que un 33%... “(GD2) 

 

3.2.6. Condicionants familiars 

En el conjunt de la mostra, un 83% dels que tenen parella, aquesta treballa fora de casa. D’aquests, 
un 91.5% en el cas de les dones i un 75% en el d’homes. Així mateix, és destacable el nivell de 
qualificació de les parelles, majoritàriament tenen estudis universitaris, especialment de 
llicenciatures o postgrau, i sense diferències significatives per sexe. 

Entre els que la seua parella treballa fora de casa, el 26% ho fa en la UA. El percentatge d’homes la 
dona del qual també treballa en la UA és d’un 34% enfront del 18.7% de dones. Un 3.5% diu que 
treballa en una altra universitat, un 21% en una altra administració pública (16% són dones i 27% 
homes). Un 33% treballa en empresa privada, 7% en una pública i 9% és autònom especialment en el 
cas de la parella de les dones (veure Taula X28 Annex II). 

I. Actituds de la parella cap a la carrera professional 

En general, l’actitud per part dels cònjuges o parelles cap a la carrera professional del professorat 
és positiva: un 56% indica que les parelles estan satisfetes amb el temps que es dedica al treball dels 
quals el 61 % són dones i el 52 % homes. La menor implicació expressada dels homes PDI en les 
tasques vinculades amb la casa i atenció familiar motiva que el 44.6 d’ells reconega que les seues 
parelles desitjarien que sostragueren hores de treball acadèmic a favor de dedicació familiar. 
Aquesta opinió també és compartida per un percentatge elevat de dones PDI, en concret, pel 36.7%. 
Finalment, tan sols un 3% assenyala que a la parella no li importaria que treballara més pel benestar 
de la família. 

Gràfic 17.  Actituds de la parella cap a la carrera professional (%) 

 
Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
Khi quadrat =0,5, sig. <=0,05 

 

II. Pautes de divisió del treball domèstic i de l’atenció: rols i estereotips  
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Les dades dels Gràfics 18 i 19 mostren que hi ha un repartiment de rols de gènere entre el 
professorat de la UA. Hi ha tasques que exerceixen majoritàriament dones com és fer la bugada, 
cuidar els membres de la família que estan malalts, fer la neteja de la llar (aquest es complementa 
amb la contractació d’una persona per a dur-ho a terme) i preparar el menjar. Mentres que hi ha 
altres que realitzen els homes en major proporció com és el fer petites reparacions a casa i realitzar 
tràmits administratius (bancs). Junt amb aquests resultats trobem altres tasques que es reparteixen 
de forma més igualitària independentment del sexe com és el fer la compra o la gestió econòmica 
(veja Taula X29 Annex II). 

Gràfic 18. Tasques domèstiques. Els rols de gènere en dones (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 19. Tasques domèstiques. Els rols de gènere en homes (%) 
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Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 

En fer referència a tasques relacionades amb l’atenció de fills i filles i persones dependents, els rols 
de gènere també estan marcats però amb diferències menys evidents que en el cas de les tasques 
domèstiques. 

 

En el Gràfic 20 es poden observar dos blocs d’activitats: un grup d’activitats que exerceixen en 
major proporció dones (com és el portar als fills i filles al col·legi i al metge) i un altre bloc 
d’activitats en què pareix que el repartiment entre sexes és més visible (representat pel fet de 
cuidar els xiquets i les xiquetes i a les persones dependents. En el cas de l’atenció de menors un 72% 
de dones i un 78% d’homes van indicar que s’ocupen més o menys per igual ell o ella mateixa i la 
seua parella. En el cas de “cuidar de persones dependents” un 63% de dones i un 59% d’homes van 
assenyalar l’opció de més o menys per igual (per a veure les dades completes veja Taula X30 Annex 
II).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 20. Atenció de persones dependents (%) 
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Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 

 

III. La conciliació 

Els discursos de les dones que formen part del col·lectiu PDI coincideixen a assenyalar que la 
conciliació implica l’harmonització de la vida professional i la vida familiar. Per a això és necessari, 
l’adopció de mesures per part de l’Administració tendents a facilitar la cooperació, el compromís i 
el repartiment equilibrat de tasques en la vida professional i en l’àmbit domèstic.  

Les dones entrevistades reivindiquen en els seus discursos la necessitat que aquest tema es 
plantege també als homes perquè ells són un factor clau. Estem davant d’un problema la solució 
del qual requereix de la coresponsabilitat. No obstant això, amb massa freqüència, quan es parla de 
conciliació s’associa fonamentalment a les dones.  

“Considere que conciliar és poder-te desenvolupar de forma satisfactòria l’àmbit 
professional i familiar, però diré el que crec que no és conciliació, que és primer, no ha de 
ser només una cosa de dones, és la conciliació, i segon la conciliació el que no pot 
suposar tampoc és que tingues la suficient flexibilitat per a llavors ser una súper 
persona que puga fer-ho absolutament tot, des de portar als seus fills, als seus ancians, 
sa casa, el seu tot i a més el seu treball perfecte, perquè llavors, o siga, pots fer les dues 
coses, però acabes esgotada, llavors jo crec que un poc aqueixes dues coses caldria tenir 
en compte en el tema de la conciliació” (GD1) 

“Jo no sóc tan optimista, jo crec que dins de com és portar una de difícil doble vida, una 
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triple vida, conciliar és la possibilitat de facilitar en determinats moments el 
desenvolupament de determinades funcions, evidentment depenent de l’etapa en la vida 
de cada u, estic d’acord que no és possible, de que la conciliació s’associa a la figura 
femenina i la converteix en una persona que gràcies a la conciliació pot fer més del 
que, perquè no, conciliar és, o conciliem tots (rialles) o si no, no estem…. “(GD1) 

És interessant assenyalar com algunes dones alhora que expressen què significa per a elles la 
conciliació, de forma immediata al·ludeixen al conflicte del temps de treball en l’àmbit laboral i en 
l’àmbit domèstic. Un temps condicionat per les càrregues familiars del moment.  

“Ser capaç de fer les dues activitats sense deixar de costat cap d’elles en benefici de 
l’altra,  poder arribar a un equilibri entre la vida en el teu treball, en la teua carrera 
professional, i la vida familiar i amb la teua parella i amb els teus fills, ser capaç de 
dedicar, de partir-te en dos i no desatendre a cap de les dos, en la mesura que siga 
possible, i el difícil és trobar l’equilibri, perquè sempre tendeixes a deixar una més de 
costat respecte a l’altra, sobretot quan et canvia la situació familiar (..) en el moment en 
què tens els fills, llavors ací ja tens que… molt més percentatge de la teua vida personal 
ha d’estar dedicat als fills, amb la qual cosa moltes vegades el temps que demanden i per 
qüestió d’horaris de col·legis i de tot, el temps que demanden, perquè és temps que has 
de traure tu de les altres facetes de la teua vida a què se l’has estat dedicant fins a 
aqueix moment”. (GD2) 

“..A mi el que em suggereix la paraula conciliar és sempre remordiment… Jo sentiré que 
concili el dia que quan estiga en el meu treball, no tinga remordiment perquè no he atés 
la meua filla en els problemes de física i, segon, quan estiga disfrutant amb la meua 
família un diumenge a la vesprada i no pensaré que demà tinc classe (…) (GD2) 

 

IV. Estratègies de conciliació 

Com assenyalem amb anterioritat, els moments que resulten especialment complicats per a les 
professores i que requereixen un major esforç de conciliació es produeixen quan els fills i filles són 
xicotets i quan tenen persones majors dependents a càrrec seu.  

“….però canvia molt segons l’edat dels xiquets”. (GD2) 

“Clar el temps que estàs a casa, estàs amb ells perquè volen que et sents al seu costat a 
jugar amb ells i has de fer-ho. Però quan ja van creixent, perquè clar et queda més temps 
per a tu. Això si que és veritat”.  (GD2) 

En general, les dones que han superat l’etapa de la criança dels fills manifesten que han pogut 
conciliar relativament bé la vida personal amb la carrera professional. Des de la perspectiva que dóna 
el temps, entenen que és una etapa dura, inclús per a algunes molt dura, però que es pot portar. És 
quelcom transitori.  

“Però passat un temps, i que no he perdut corda, o siga no he perdut corda, o siga que 
no he fet mai parada, mai he deixat de publicar, me n’he anat a l’estranger, he acceptat 
càrrecs de gestió i tal, es pot portar, es pot portar o siga, no és, no és tan difícil, home 
evidentment he tingut sort en la Universitat, he tingut sort amb el marit, he tingut sort 
amb la família.”(GD1) 

No obstant això, les dones més jóvens, les que en aquest moment es veuen en la necessitat de 
compatibilitzar treball i família, tenen una opinió molt distinta. Moltes se senten insatisfetes i 
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culpables per no ser capaços  “d’arribar a tot”.  

“Jo sent que faig malament les dues coses, que faig malament el treball i que faig 
malament la família, perquè m’agradaria dedicar-me més al treball i sent que la 
família em tira, i m’agradaria dedicar-me més a les meues filles, tinc dues filles en 
concret, i sent que el treball m’impedeix dedicar-los una hora enterament a elles sempre, 
llavors jo sí que tinc molts conflictes, tinc conflictes amb mi mateixa i també de vegades 
amb la família” (GD2) 

Altres docents que han de prendre una decisió sobre la maternitat, no tenen clar que siga possible 
compatibilitzar la maternitat amb la carrera professional, per això han optat per posposar la 
maternitat fins a aconseguir una posició professional consolidada, tal com es manifestava en la dada 
de l’enquesta.  

“Bé, jo en el meu cas no he tingut aquest problema, però jo crec que, d’alguna manera, 
perquè jo mateixa estic intentant, en la mesura que siga possible, evitar arribar a 
aqueix problema, perquè jo de moment estic posposant al màxim la maternitat. 
Llavors clar, no tinc xiquets i clar és molt més fàcil per a mi torejar amb el meu marit que 
no em planteja cap problema, em deixa tranquil·la i jo em tanque, quan m’he d’anar 
me’n vaig, em despreocupe si el xiquet es queda amb algú o la xiqueta o etc., llavors per 
a mi, clar, és molt més fàcil, però si que és veritat que sóc conscient que cada vegada ho 
vaig posposant més i que una va arribant a un límit i que més tard o més enjorn t’has 
d’enfrontar amb la realitat, és a dir, la realitat serà perquè la decisió que en el seu 
moment una prenga, llavors bo en el meu cas és distint”. (GD2) 

“Sí clar, jo estava amb tu també posposant la maternitat fins que ja la maternitat va 
arribar en el moment que dius perquè ja sóc Titular perquè bo ja em dedique a tenir 
fills” (GD2) 

“Però és que hi ha vegades que has de prendre les dues postures perquè jo conec també 
el cas de “perquè bo jo sóc mare i continue com puga” i tinc companyes que ho han fet i 
han seguit a davant. Jo vaig fer l’altra postura, la de retardar-ho tot”. (GD2) 

La conciliació resulta impossible quan a la tasca docent i investigadora s’afig l’exercici d’un càrrec, 
participar en algun projecte o fer alguna estada en una altra universitat. En tals circumstàncies, la 
planificació del temps de treball es converteix en un objectiu pràcticament inabastable.  

“…parlem de conciliació en terrenys generals: hi ha càrrecs i hi ha treballs en què no pots 
conciliar, que t’has de donar si ho vols fer és també una elecció, és una elecció personal, 
cap a on estàs un poc més”. (GD1) 

“També depén un poc del càrrec no, de fins on, no sé que entenem del càrrec que un vaja 
assumint, perquè depén, és el mateix no, dius bo jo no coix aquest càrrec perquè es que 
no podré conciliar, un poc objectiu” (GD1) 

 “…però el problema està quan se’t presenta alguna oportunitat de participar en algun 
projecte o de fer alguna estada de qualsevol cosa que t’abellisca fer i haja que 
conciliar-ho, ací és quan està el problema realment. I és quan es produeixen les 
complicacions de llevar-li temps a tot i de tenir els remordiments i de totes les coses”. 
(GD2) 

La principal estratègia que utilitzen les dones per a dur a terme la conciliació és el repartiment de 
càrregues amb la parella. Un repartiment que exigeix una negociació prèvia i que en la majoria dels 
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casos implica un procés d’aprenentatge per part de la parella i també dels seus fills i filles. Algunes de 
les professores tenen parelles que pertanyen també al món universitari, en tals casos, la compressió i 
la col·laboració entre ambdós resulta més fàcil.  

“…simplement tenint molt clar que en una casa quan és possible les coses més 
repartides i cedint, oferint, donant, és a dir, negociant a través de la negociació, ara 
simplement no concili, em passa com a Ana, que tinc una setmana magníficament 
organitzada i al final no he fet més que dues coses”. (GD1) 

“….doncs bàsicament compartint, en ma casa perquè el dos tenim clar que la família és 
cosa dels dos, la casa és cosa dels dos, i al final perquè intentem amb els horaris perquè 
que la Universitat ens dóna prou marge per a algunes coses no tant però, perquè els 
horaris de la docència perquè estan prou establits però bo dóna prou marge i llavors el 
teu, amb això i amb l’ajuda, perquè ho portem bé”. (GD1) 

“Sí jo crec que la planificació ací també és fonamental en el meu cas, és cert que és 
senzill, perquè els dos estem en l’àmbit universitari, però si que la meua planificació 
familiar ha sigut d’una manera detallada perquè per exemple sobrecarregar-se les dues 
persones de la parella en els mateixos, en les mateixes èpoques perquè és difícil, llavors 
nosaltres en el nostre cas hem fet perquè aqueixa planificació de dir bo jo ara pujaré 
aquest lloc on estic perquè puc, però el teu et vas a deixar açò per a poder, perquè 
aquesta sobrecàrrega que un agafa perquè tenir més flexible l’altre, llavors per a mi això 
ha sigut fonamental el poder desenvolupar aqueix”. (GD1) 

“Sí però a això em referisc jo, que un planifica i dius o siga si per exemple les dues 
persones de la parella assumeixen càrrecs d’aqueix tipus i llavors és impossible però sí 
perquè home un diu perquè mira estic pensant ocupar aquest càrrec o ara he de fer 
unes oposicions o ara he d’anar, me’n vaig un any, vull anar-me’n 3 mesos a  una 
universitat, això ho tens de fer amb una planificació (…)” (GD1) 

 “El que passa és que també en el meu cas, el conjunt familiar en som quatre. Hem anat 
evolucionant i jo açò ho he notat moltíssim. És important també la maduresa en la 
relació familiar. Llavors tant de la parella com dels fills que ells mateixos a base 
d’aquests patiments que t’han vist han anat evolucionant cap a donar-se compte, és com 
si diríem estàs aconseguint un objectiu a base del patiment que t’han vist. (…)” (GD2) 

“Jo estic molt contenta perquè jo he vist que sense fer cap tipus de lluita que haja 
suposat una ruptura com es veuen en molts casos. Que jo ho respecte perquè jo aquesta 
lluita no l’he fet, però sí que he aconseguit que es donaren compte de l’esforç que a mi 
m’estava costant, que era un esforç addicional i, com no són panolis evidentment cap 
dels tres, perquè a poc a poc, d’una forma natural, estan cedint, llavors jo, per exemple, 
aquest és el meu primer curs acadèmic en què jo he aconseguit que el meu marit, el pare 
de les meues filles, em diga amb naturalitat “no et preocupes, ves-te'n tranquil·lament, 
que ja me n’encarregue jo”, llavors al·lucine” (GD2) 

La conciliació resulta més complicada quan la parella no pertany a l’àmbit universitari. 

“…però clar no és el mateix que dos treballeu en la Universitat que l’avantatge que té la 
Universitat que encara que tingues moltíssim treball, sobretot vosaltres, però t’ho pots… 
i sobretot perquè els dos treballeu del mateix i us podeu anar apanyant, però quan, en el 
meu cas, és com vosaltres, però l’altre cas és dels que tenen un negoci propi i a més 
fora d’Alacant i damunt no arriba a casa fins a les 9 de la nit, és que quan arriba, és 
que no s’ha assabentat de res”  (GD2) 
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Encara que la conciliació és més fàcil en pertànyer al mateix àmbit professional, no obstant això, en 
els discursos d’algunes dones es fa patent un sentiment d’inferioritat respecte a la seua parella. La 
conseqüència és que les dones assumeixen més càrrega de treball domèstic. Es demostra així que 
dependència, igualtat i conciliació estan estretament relacionades. 

“Jo, per exemple, sent casat amb un docent com estic, resulta que clar quin treball és 
més important el meu com a Ajudant o el teu com Titular o el teu com a Catedràtic o el 
meu com Titular ara. Sabeu el que vos vull comentar, no? Llavors clar, és que jo menge 
Titular, quan jo era Ajudant, tinc moltes responsabilitats, molta gent a càrrec meu, no sé 
quant, no sé què. Llavors tu ho mires i llavors dius “és veritat, si jo sóc una m’ací al final, 
l’última i estic fent la tesi, no sé a on vaig”, llavors dius, perquè clar, clar, perquè ja 
m’ocupe jo. I això al final, entre que no tenen costum, ni tenen voluntat, no tal, i tu 
també has el dit “mare meua, si és veritat, ell amb tota la responsabilitats que té, com li 
vaig a vindre jo amb aquesta minúcia, ja m’encarregue jo”. Perquè no has sabut tampoc, 
perquè des d’un primer moment no has estat en una posició, perdona, de sentir una 
igualtat. Eres tu la primera que no les has sentit, jo he sigut en el meu cas, la primera que 
no l’he sentit, jo l’estic sentint ara. I saps, vos dic quan la vaig començar a sentir, quan 
vaig rebre el meu primer projecte del Ministeri. És tristíssim, però és la realitat, és com 
si se m’haguera encés una pereta i diguera “però camina, si es dedica al mateix que jo, si 
es dedica a dirigir tesi”, encara que ja venia fent-ho fa temps. Són coses que…, és un 
tema, jo crec d’educació”. (GD2) 

“Jo tinc una companya que per desgràcia ja no està ací, perquè al final va haver de 
deixar-se perquè era impossible, perquè al final no podia conciliar la seua vida familiar 
amb el treball amb tots els xiquets i ell era Catedràtic també, i jo el que no acabava 
d’entendre perquè bo jo deia “però bo, això que em passe a mi, que el meu marit no es 
dedica a açò, estem pel que veig en el mateix, és a dir, ell té una empresa, està fora, 
perquè li agafa a anys llum, però quan realment es dedica al mateix, això és per a agafar 
francament i matar-los”. (GD2) 

“Jo me n’he anat setmanes a congressos, he estat fora, he estat estades curtes 
relativament, mai tan llargues com les seues, evidentment, però sí que he estat i jo 
mai he tingut cap problema. Ara, jo he deixat el menjar, el sopar, el desdejuni, els 
berenars, tot preparat en el congelador per a tot el temps que jo he estat fora i a casa 
ningú ha comprat ni una barra de pa des que jo me’n vaig anar fins que jo vaig tornar, i 
ningú ha fet res, però bo no passa res, jo això ho tinc clar, jo he estirat les meues 
germanes, jo he estirat la meua família, tot el món, en aquest sentit, m’ha recolzat i ara 
és així…”(GD2) 

“O quan estan malaltes, en ma casa ningú es planteja que es quede el meu marit, em 
quede jo sempre. Però jo crec que tot part d’una sensació de desigual que part, en el 
meu cas, de mi. En el meu cas concret, jo puc tenir la culpa o ser el motiu que les coses 
hagen sigut així, perquè jo des d’un principi no vaig considerar que estava davant de la 
professió en igualtat de condicions perquè jo estava acabat de començar quan ell ja 
estava dalt (…) El problema fonamental, començar relacions que no comencen amb 
aqueixa base d’igualtat davant de les responsabilitats, pense jo” (GD2) 

Encara que en els seus discursos no parlen d’haver hagut de fer grans renúncies, en un o altre àmbit, 
no obstant això, de forma implícita, subjau el sentiment que les dones concilien a costa de la seua 
promoció. Així, elles hagueren pogut aconseguir una major categoria professional o una carrera 
més brillant de forma més ràpida si no hagueren hagut d’ocupar-se de l’atenció dels fills i filles.   

“I a més hi ha moltes coses que o les fas al principi o això ja et talla la teua futura carrera 
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professional, això és important també, o siga hi ha coses que cal fer-les tot just acabar la 
carrera, això quan eres jove tens una certa edat i si no les feixos en aqueix moment 
després ja saps que això et va a tallar tot el teu desenvolupament professional després. 
(GD1) 

En tots els casos, la conciliació els ha portat a renunciar al seu temps personal i sobretot al temps 
d’oci.  

“Per a mi, el d’oci”. (GD2) 

“Clar, l’oci no existeix en absolut”. (GD2) 

“Perquè tu part que tenies abans d’oci o personal, i damunt ja tens la família, perquè per 
a tu ja no queda temps per a res, clar”.  

“El d’oci i el personal”. (GD2) 

“El personal tot, clar. El personal encara que no siga oci”. (GD2) 

 

V. Estratègies de conciliació en la UA: Plans d’Igualtat 

En general, les professores coneixen l’existència del Pla d’Igualtat en la UA encara que no totes l'han 
llegit i coneixen les mesures proposades. Com ja assenyalem anteriorment, el discurs recurrent 
incideix en que la universitat és un lloc privilegiat en el que la conciliació és molt més fàcil de realitzar 
que en altres àmbits. 

“Però totes aquestes mesures que es prenen ara, perquè la veritat és que jo crec que en 
un col·lectiu com és el PDI, no té tanta incidència perquè tenim l’avantatge perquè 
som privilegiades, pense jo, de poder-nos organitzar-nos. Llavors tu saps quins dies tens 
classe, jo, per exemple, quan les xiquetes eren xicotetes tractava de concentrar-me totes 
les classes, per exemple, dilluns, dimarts i dimecres al matí, de manera que jo dijous i 
divendres poguera estar estudiant a casa, preparant classes o en el laboratori fent altres 
coses, amb un poc més de llibertat. Llavors tu sabies quins moments eren immòbils 
perquè ho marcava el calendari de les classes, i la resta de temps eres lliure per a 
organitzar-te. Jo crec que açò té més interés en llocs on calga fitxar, on no és el mateix 
entrar a les 8 que entrar a les 9 o entrar a les 10, però si nosaltres sabem que tenim 
classes de 9 a 1 i ja està, no ho necessites tant”  (GD2) 

Al mateix temps, també reconeixen que les mesures proposades en el Pla d’Igualtat no sempre es 
compleixen -és el cas de la preferència en l’elecció d’horaris- i altres mesures resulten insuficients 
per a facilitar la conciliació –és el cas de la baixa per maternitat-. Ambdós temes queden reflectits en 
el discurs de les dones pertanyents al col·lectiu PDI. 

“Per exemple jo el que sí que he vist en altres companyes que sí que són mares, és que 
han de portar el xiquet a les 9 i que potser ara has de fer classe a les 8 del matí, clar això 
com es concilia d’alguna manera, perquè diuen sí, sí, però és que les persones que tal 
poden no fer la classe a les 8, però clar això des del punt de vista de les facultats això 
no es du a terme, perquè la facultat realment planteja un horari i diu de tal hora a tal 
hora, a l’hora de fer cada departament el POD, per exemple, nosaltres en el nostre cas 
potser fem el POD, bo m’imagine que la majoria, abans de que isquen els horaris. 
Llavors clar, un tria en funció del que li abelleix, bo el que siga, i després et veus l’horari i 
dius açò ja no quadra. Per exemple, a mon em ve magnífic perquè jo no tinc xiquets, com 
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més prompte millor comence més temps lliure tinc per a després dedicar-ho a investigar, 
a estar ací, a tancar-me i no haver d’acabar molt tard. Però hi ha companyes que 
algunes es planteja “Déu meu, però si jo he de portar el xiquet a les 9 com estic ací a les 
8, és que he de pagar a una senyora que vinga a casa i em porte al xiquet al col·legi”. 
(GD2) 

 “De totes maneres el treball que tenim, a nivell d’investigació, una baixa maternal 
significa que no véns a la Universitat però no pots oblidar-te. Perquè clar 4 mesos o 4  
mesos i mig o 5 en un treball d’investigació, que ho oblides quan tornes, anem…”(GD2) 

“Exactament, llavors si portes a una persona que està fent la tesi o… perquè en aqueixos 
5 o 6 mesos no pots oblidar-ho així. Llavors, clar, aqueixa baixa maternal significa que no 
véns però no que no deixos de treballar”. (GD2) 

“Avui en dia la veritat és que no implica res. Perquè realment ni tan sols impliquen res les 
vacacions, perquè inclús en vacances estàs treballant”. (GD2) 

Com en altres aspectes, i relacionat amb els discursos anteriors, la intensitat de les dificultats per a 
la conciliació entre treball i responsabilitats familiars ofereix un panorama diferent entre homes i 
dones en alguns dels aspectes. Així, la falta de guarderies i escoles infantils amb horaris i preus 
raonables i l’adequació d’aquestes a l’horari de treball, el temps lliure per a dedicar-lo al que vulga 
i el tenir persones dependents a càrrec seu suposa més dificultats per a les dones PDI que per als 
hòmens.  

Altres factors com l’horari de treball, la flexibilitat laboral, les exigències del càrrec, que treballe la 
parella, les hores que passa en el treball i arribar tard a casa presenten escasses diferències en la 
intensitat entre dones i homes (veure Taula X29 Annex II). 

S’observen algunes diferències per sexe en el nivell de satisfacció amb la conciliació entre vida 
familiar i laboral per part del professorat. Per a les dones el nivell mitjà de satisfacció se situa en 6.3 
(escala d’1 a 10, mínima-màxima satisfacció) mentres que en el cas dels homes aquest s’incrementa a 
7.1. És per tant major la satisfacció amb la conciliació en el cas d’homes que de dones. 

Taula 13. Índex de satisfacció amb la conciliació entre vida familiar i laboral (escala d’1 a10) 

 

Sexe N Mitjana Desv. típ. Mitjana 

Dona 103 6,0 1,8 6,3 
Home 118 8,0 2,1 7,1 
Total 221 7,0 2,0 6,7 

Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
 

En general, pareix que les dones PDI tenen una major consideració que tant la maternitat com 
l’excedència o la reducció de jornada els podria perjudicar en la seua trajectòria professional. 
Aquest major impacte en les dones PDI s’aprecia tant en relació als seus col·legues barons com a les 
dones PAS de la UA. Així, segons l’opinió de les dones PDI la valoració mitjana que fan sobre el perjuí 
que podria representar la maternitat  en la seua trajectòria professional és d’un 6.3 en una escala d’1 
(mínim perjuí) a 10 (màxim), enfront del 3.3 dels homes en el cas de la paternitat. En el cas de com 
podria afectar una excedència o reducció de jornada a la seua carrera professional, les dones donen 
una valoració mitjana d’un 7 i enfront del 4.9 que indiquen els homes. Cal anotar, que l’impacte de la 
paternitat entre els homes PDI de la UA és major que el reflectit entre els homes PAS de la UA. 

Per als homes PDI el grau en què els podria afectar la seua trajectòria professional la sol·licitud de 
permís de paternitat establit per la Llei 9/2009 (BOE núm. 242, 07/10/2009) la situen en un 4 (escala 
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d’1 a 10), molt per damunt del 2.8 que han manifestat els homes del PAS de la UA24. 

 
Gràfic 21. Índex d’impacte de la maternitat/paternitat en la trajectòria professional (escala d’1 a 10) 

 
Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 

 

Respecte a com ha resolt el professorat la tensió entre vida familiar i laboral, el Gràfic 22 indica que 
un 44% ha aconseguit un equilibri prou satisfactori entre la seua família i la seua carrera, un 30% 
són dones i un 48% hòmens, mentres que un 21% han hagut de suportar jornades dobles per a no 
descuidar fills/es i la seua carrera professional (30% dones i 18% homes). Entre els que han hagut 
de postergar o prestar menys atenció a la seua carrera (18%), el 24% són dones PDI i 16% homes 
(per a més detall veja Taula X33 Annex II). 

Les dades del gràfic següent presenten un panorama en què les dones docents pareix que han 
hagut de fer un esforç major per a resoldre els problemes de vida familiar i laboral, coincidint amb 
els discursos dels grups de discussió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

  Dos homes del PDI de la UA han disfrutat de la part transferible del permís de maternitat: 1 en 2009 i 1 en 2011. 
La mitjana de dies disfrutados és de 90 (Sistema d'Informació UA –SIUA-. Estadístiques a 01/12/2012). 

 



79 
 

Gràfic 22. Resolució tensió esfera familiar i laboral (%) 

 
 

Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 
Khi quadrat =0,2, sig. <=0,05 

 
Impacte de la situació familiar en la carrera acadèmica 

Entre el professorat, la relació entre la maternitat/paternitat i la carrera professional s’ha resolt 
amb el fet d’esperar a tenir una posició consolidada (38% del total), especialment en el cas de les 
dones (41%) com a mostra el Gràfic 23 (per a més detall veure Taula X34 Annex II). 

 

Gràfic 23. Relació entre maternitat/paternitat i carrera professional (%) 

 

Resultats enquesta “Trajectòries professionals UA” 

fKhi quadrat =0,05, sig. <=0,05 
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ANNEX I 

 

Taules PAS 
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Taula X1 Anys emprats fins a ocupar posició actual 

Grup/categoria 
professional actual Sexe N Mitjana Desv. típ. Mitjana 

Grup A1/A Dona 12 17,0 8,1 16,3 

Home 13 10,0 5,8 11,8 

Total 25 12,0 7,2 14,0 

Grup A2/B Dona 11 13,0 4,5 12,6 

Home 20 15,0 7,5 15,1 

Total 31 14,0 6,6 14,2 

Grup C1/C Dona 40 7,0 5,7 9,2 

Home 33 9,0 5,1 9,5 

Total 73 8,0 5,4 9,3 

Grup C2/D Dona 4 15,5 5,0 15,3 

Home 1 5,0 . 5,0 

Total 5 12,0 6,3 13,2 

Total Dona 67 10,0 6,5 11,4 

Home 67 10,0 6,4 11,5 

Total 134 10,0 6,5 11,5 

 
Taula X2 Promoció PAS per Sexe 

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Màxima promoció Recompte 12 13 25 

% dins de Sexe 16,9% 18,8% 17,9% 

Promoció Recompte 11 20 31 

% dins de Sexe 15,5% 29,0% 22,1% 

Sense promoció Recompte 48 36 84 

% dins de Sexe 67,6% 52,2% 60,0% 

Total Recompte 71 69 140 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi quadrat =0,11, sig. <=0,05 

 
Taula X3. Evolució de grup professional 

Sexe Grup/categoria professional actual 

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

Dona Grup /Categoria 
professional inicial 

Grup A1/A 2 0 1 0 3 

Grup A2/B 2 2 0 0 4 

Grup C1/C 4 0 14 1 19 

Grup C2/D 4 7 37 32 80 

Grup I 2 4 5 4 15 

Total 14 13 57 37 121 

Home Grup /Categoria 
professional inicial 

Grup A1/A 9 0 0 0 9 

Grup A2/B 8 4 0 0 12 

Grup C1/C 2 3 11 1 17 

Grup C2/D 3 11 30 24 68 

Grup I 0 6 5 0 11 

Total 22 24 46 25 117 

Chi quadrat =0,000 en dona, sig. <=0,05; Chi quadrat =0,000 en home, sig. <=0,05 
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Taula X4. Comparació de la seua cv amb altres companys/as igual categoria 

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Per davall de la mitjana Recompte 11 14 25 

% dins de Sexe 8,9% 11,8% 10,3% 

En la mitjana Recompte 74 71 145 

% dins de Sexe 59,7% 59,7% 59,7% 

Per damunt de la mitjana (sobre la 
mitjana) 

Recompte 25 22 47 

% dins de Sexe 20,2% 18,5% 19,3% 

No coneix el cv dels seus 
companys/as 

Recompte 14 12 26 

% dins de Sexe 11,3% 10,1% 10,7% 

Total Recompte 124 119 243 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi quadrat =0,88, sig. <=0,05 

Taula X5. Comparació de la seua cv amb altres companys/as igual categoria per grup professional 

Grup/categoria professional actual Sexe 

Total Dona Home 

Grup A1/A  En la mitjana Recompte 10 15 25 

% dins de Sexe 66,7% 65,2% 65,8% 

Per damunt de la mitjana (sobre la 
mitjana) 

Recompte 3 6 9 

% dins de Sexe 20,0% 26,1% 23,7% 

No coneix el cv dels seus companys/as Recompte 2 2 4 

% dins de Sexe 13,3% 8,7% 10,5% 

Total Recompte 15 23 38 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Grup A2/B  Per davall de la mitjana Recompte 1 4 5 

% dins de Sexe 6,7% 16,7% 12,8% 

En la mitjana Recompte 9 14 23 

% dins de Sexe 60,0% 58,3% 59,0% 

Per damunt de la mitjana (sobre la 
mitjana) 

Recompte 4 4 8 

% dins de Sexe 26,7% 16,7% 20,5% 

No coneix el cv dels seus companys/as Recompte 1 2 3 

% dins de Sexe 6,7% 8,3% 7,7% 

Total Recompte 15 24 39 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Grup C1/C  Per davall de la mitjana Recompte 8 4 12 

% dins de Sexe 14,0% 8,5% 11,5% 

En la mitjana Recompte 29 30 59 

% dins de Sexe 50,9% 63,8% 56,7% 

Per damunt de la mitjana (sobre la 
mitjana) 

Recompte 14 8 22 

% dins de Sexe 24,6% 17,0% 21,2% 

No coneix el cv dels seus companys/as Recompte 6 5 11 

% dins de Sexe 10,5% 10,6% 10,6% 

Total Recompte 57 47 104 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Grup C2/D  Per davall de la mitjana Recompte 2 6 8 

% dins de Sexe 5,4% 24,0% 12,9% 

En la mitjana Recompte 26 12 38 

% dins de Sexe 70,3% 48,0% 61,3% 

Per damunt de la mitjana (sobre la 
mitjana) 

Recompte 4 4 8 

% dins de Sexe 10,8% 16,0% 12,9% 

No coneix el cv dels seus companys/as Recompte 5 3 8 

% dins de Sexe 13,5% 12,0% 12,9% 

Total Recompte 37 25 62 
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Grup/categoria professional actual Sexe 

Total Dona Home 

Grup A1/A  En la mitjana Recompte 10 15 25 

% dins de Sexe 66,7% 65,2% 65,8% 

Per damunt de la mitjana (sobre la 
mitjana) 

Recompte 3 6 9 

% dins de Sexe 20,0% 26,1% 23,7% 

No coneix el cv dels seus companys/as Recompte 2 2 4 

% dins de Sexe 13,3% 8,7% 10,5% 

Total Recompte 15 23 38 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Grup A2/B  Per davall de la mitjana Recompte 1 4 5 

% dins de Sexe 6,7% 16,7% 12,8% 

En la mitjana Recompte 9 14 23 

% dins de Sexe 60,0% 58,3% 59,0% 

Per damunt de la mitjana (sobre la 
mitjana) 

Recompte 4 4 8 

% dins de Sexe 26,7% 16,7% 20,5% 

No coneix el cv dels seus companys/as Recompte 1 2 3 

% dins de Sexe 6,7% 8,3% 7,7% 

Total Recompte 15 24 39 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Grup C1/C  Per davall de la mitjana Recompte 8 4 12 

% dins de Sexe 14,0% 8,5% 11,5% 

En la mitjana Recompte 29 30 59 

% dins de Sexe 50,9% 63,8% 56,7% 

Per damunt de la mitjana (sobre la 
mitjana) 

Recompte 14 8 22 

% dins de Sexe 24,6% 17,0% 21,2% 

No coneix el cv dels seus companys/as Recompte 6 5 11 

% dins de Sexe 10,5% 10,6% 10,6% 

Total Recompte 57 47 104 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Grup C2/D  Per davall de la mitjana Recompte 2 6 8 

% dins de Sexe 5,4% 24,0% 12,9% 

En la mitjana Recompte 26 12 38 

% dins de Sexe 70,3% 48,0% 61,3% 

Per damunt de la mitjana (sobre la 
mitjana) 

Recompte 4 4 8 

% dins de Sexe 10,8% 16,0% 12,9% 

No coneix el cv dels seus companys/as Recompte 5 3 8 

% dins de Sexe 13,5% 12,0% 12,9% 

Total Recompte 37 25 62 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 
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Taula X6. Opinió sobre categoria actual per grup professional  

Grup/categoria professional actual Sexe 

Total Dona Home 

Grup A1/A  Es correspon als seus mèrits Recompte 14 19 33 

% dins de Sexe 93,3% 76,0% 82,5% 

Està Per davall dels seus mèrits Recompte 1 3 4 

% dins de Sexe 6,7% 12,0% 10,0% 

És l'única possible Recompte 0 3 3 

% dins de Sexe 0,0% 12,0% 7,5% 

Total Recompte 15 25 40 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Grup A2/B  Es correspon als seus mèrits Recompte 6 20 26 

% dins de Sexe 42,9% 80,0% 66,7% 

Està Per davall dels seus mèrits Recompte 6 5 11 

% dins de Sexe 42,9% 20,0% 28,2% 

És l'única possible Recompte 2 0 2 

% dins de Sexe 14,3% ,0% 5,1% 

Total Recompte 14 25 39 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Grup C1/C  Es correspon als seus mèrits Recompte 25 25 50 

% dins de Sexe 43,1% 53,2% 47,6% 

Està Per davall dels seus mèrits Recompte 29 18 47 

% dins de Sexe 50,0% 38,3% 44,8% 

Està Per damunt dels seus mèrits Recompte 2 1 3 

% dins de Sexe 3,4% 2,1% 2,9% 

És l'única possible Recompte 2 3 5 

% dins de Sexe 3,4% 6,4% 4,8% 

Total Recompte 58 47 105 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Grup C2/D  Es correspon als seus mèrits Recompte 12 9 21 

% dins de Sexe 32,4% 36,0% 33,9% 

Està Per davall dels seus mèrits Recompte 20 13 33 

% dins de Sexe 54,1% 52,0% 53,2% 

Està Per damunt dels seus mèrits Recompte 1 0 1 

% dins de Sexe 2,7% 0,0% 1,6% 

És l'única possible Recompte 4 3 7 

% dins de Sexe 10,8% 12,0% 11,3% 

Total Recompte 37 25 62 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Taula X7. Opinió sobre categoria actual 

Categoria que ocupa en l'actualitat 
Sexe 

Total Dona Home 

 Es correspon als seus mèrits Recompte 57 73 130 

% dins de Sexe 46,0% 59,8% 52,8% 

Està Per davall dels seus mèrits Recompte 56 39 95 

% dins de Sexe 45,2% 32,0% 38,6% 

Està Per damunt dels seus mèrits Recompte 3 1 4 

% dins de Sexe 2,4% ,8% 1,6% 

És l'única possible Recompte 8 9 17 

% dins de Sexe 6,5% 7,4% 6,9% 

Total Recompte 124 122 246 
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Taula X7. Opinió sobre categoria actual 

Categoria que ocupa en l'actualitat 
Sexe 

Total Dona Home 

 Es correspon als seus mèrits Recompte 57 73 130 

% dins de Sexe 46,0% 59,8% 52,8% 

Està Per davall dels seus mèrits Recompte 56 39 95 

% dins de Sexe 45,2% 32,0% 38,6% 

Està Per damunt dels seus mèrits Recompte 3 1 4 

% dins de Sexe 2,4% ,8% 1,6% 

És l'única possible Recompte 8 9 17 

% dins de Sexe 6,5% 7,4% 6,9% 

Total Recompte 124 122 246 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi-quadrat =0,11, sig. < o = a 0,05 

Taula X8. Expectatives de futur: categoria a ocupar dins de cinc anys 

Categoria que ocuparà dins de 5 anys 
Sexe 

Total Dona Home 

 La mateixa que té en l'actualitat Recompte 77 74 151 

% dins de Sexe 62,6% 62,7% 62,7% 

Una superior Recompte 42 41 83 

% dins de Sexe 34,1% 34,7% 34,4% 

Estaré jubilat/a o prevee 
abandonar/canviar de treball 

Recompte 4 3 5 

% dins de Sexe 3,2% 2,5% 2,9% 

Total Recompte 124 123 241 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi-quadrat =0,538, sig. < o = a 0,05 

Taula X9. Expectatives de futur: categoria a ocupar dins de cinc anys per grup professional 

Grup/categoria professional actual Sexe 

Total Dona Home 

Grup 
A1/A 

 La mateixa que té en l'actualitat Recompte 15 19 34 

% dins de Sexe 100,0% 79,2% 87,2% 

Una superior Recompte 0 3 3 

% dins de Sexe ,0% 12,5% 7,7% 

Estaré jubilat/a Recompte 0 2 2 

% dins de Sexe 0,0% 8,3% 5,1% 

Total Recompte 15 24 39 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Grup 
A2/B 

 La mateixa que té en l'actualitat Recompte 12 16 28 

% dins de Sexe 80,0% 64,0% 70,0% 

Una superior Recompte 3 8 11 

% dins de Sexe 20,0% 32,0% 27,5% 

Estaré jubilat/a Recompte 0 1 1 

% dins de Sexe ,0% 4,0% 2,5% 

Total Recompte 15 25 40 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Grup 
C1/C 

 La mateixa que té en l'actualitat Recompte 36 33 69 

% dins de Sexe 64,3% 70,2% 67,0% 

Una superior Recompte 18 14 32 

% dins de Sexe 32,1% 29,8% 31,1% 

Estaré jubilat/a Recompte 1 0 1 

% dins de Sexe 1,8% ,0% 1,0% 

Prevee abandonar/canviar de treball Recompte 1 0 1 

% dins de Sexe 1,8% 0,0% 1,0% 
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Total Recompte 56 47 103 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Grup 
C2/D 

 La mateixa que té en l'actualitat Recompte 14 6 20 

% dins de Sexe 37,8% 27,3% 33,9% 

Una superior Recompte 21 16 37 

% dins de Sexe 56,8% 72,7% 62,7% 

Estaré jubilat/a Recompte 1 0 1 

% dins de Sexe 2,7% ,0% 1,7% 

Prevee abandonar/canviar de treball Recompte 1 0 1 

% dins de Sexe 2,7% ,0% 1,7% 

Total Recompte 37 22 59 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

 
Taula X10. Aspiracions personals en el futur 

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Seguir creixent, aconseguir càrrecs de major 
responsabilitat 

Recompte 53 63 116 

% dins de Sexe 42,7% 52,1% 47,3% 

Quedar-se en la seua posició actual (amb el seu salari i 
dedicacions actuals) 

Recompte 65 48 113 

% dins de Sexe 52,4% 39,7% 46,1% 

Poder portar una vida més tranquil·la, tenir més temps 
per a si mateix/a encara a costa de guanyar una mica 
menys 

Recompte 6 10 16 

% dins de Sexe 4,8% 8,3% 6,5% 

Total Recompte 124 121 245 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi quadrat =0,11, sig. <=0,05 

 
Taula X11. Aspiracions personals en el futur per categoria professional actual 

Grup/categoria professional actual Sexe 

Total Dona Home 

Grup A1/A  Seguir creixent, aconseguir càrrecs de major 
responsabilitat 

Recompte 2 11 13 

% dins de Sexe 13,3% 44,0% 32,5% 

Quedar-se en la seua posició actual (amb el 
seu salari i dedicacions actuals) 

Recompte 12 13 25 

% dins de Sexe 80,0% 52,0% 62,5% 

Poder portar una vida més tranquil·la, tenir 
més temps per a si mateix/a encara a costa 
de guanyar una mica menys 

Recompte 1 1 2 

% dins de Sexe 6,7% 4,0% 5,0% 

Total Recompte 15 25 40 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Grup A2/B  Seguir creixent, aconseguir càrrecs de major 
responsabilitat 

Recompte 7 13 20 

% dins de Sexe 46,7% 52,0% 50,0% 

Quedar-se en la seua posició actual (amb el 
seu salari i dedicacions actuals) 

Recompte 8 10 18 

% dins de Sexe 53,3% 40,0% 45,0% 

Poder portar una vida més tranquil·la, tenir 
més temps per a si mateix/a encara a costa 
de guanyar una mica menys 

Recompte 0 2 2 

% dins de Sexe ,0% 8,0% 5,0% 

Total Recompte 15 25 40 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Grup C1/C  Seguir creixent, aconseguir càrrecs de major 
responsabilitat 

Recompte 22 24 46 

% dins de Sexe 38,6% 51,1% 44,2% 

Quedar-se en la seua posició actual (amb el 
seu salari i dedicacions actuals) 

Recompte 30 19 49 

% dins de Sexe 52,6% 40,4% 47,1% 

Poder portar una vida més tranquil·la, tenir Recompte 5 4 9 
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més temps per a si mateix/a encara a costa 
de guanyar una mica menys 

% dins de Sexe 8,8% 8,5% 8,7% 

Total Recompte 57 47 104 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Grup C2/D  Seguir creixent, aconseguir càrrecs de major 
responsabilitat 

Recompte 22 15 37 

% dins de Sexe 59,5% 62,5% 60,7% 

Quedar-se en la seua posició actual (amb el 
seu salari i dedicacions actuals) 

Recompte 15 6 21 

% dins de Sexe 40,5% 25,0% 34,4% 

Poder portar una vida més tranquil·la, tenir 
més temps per a si mateix/a encara a costa 
de guanyar una mica menys 

Recompte 0 3 3 

% dins de Sexe ,0% 12,5% 4,9% 

Total Recompte 37 24 61 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 
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Taula X12. Factors que influeixen en la trajectòria professional 

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Dedicació i constància Recompte 72 72 144 

% dins de Sexe 19,5% 19,9%  

La xarxa de relacions informals Recompte 26 27 53 

% dins de Sexe 7,0% 7,5%  

El suport dels superiors Recompte 68 67 135 

% dins de Sexe 18,4% 18,5%  

La qualitat de la trajectòria 
professional 

Recompte 58 58 116 

% dins de Sexe 15,7% 16,0%  

El suport familiar Recompte 18 10 28 

% dins de Sexe 4,9% 2,8%  

L'autoconfiança Recompte 43 42 85 

% dins de Sexe 11,7% 11,6%  
Tenir una persona mentora Recompte 28 30 58 

% dins de Sexe 7,6% 8,3%  

Un context favorable Recompte 56 56 112 

% dins de Sexe 15,2% 15,5%  
Total Recompte 369 362 731 

Els percentatges i els totals es basen en les respostes. Les dades superen el nombre de casos perquè és una multiresposta 

 
Taula X13. Factors que haurien d'influir en la trajectòria professional 

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Dedicació i constància Recompte 109 107 216 

% dins de Sexe 29,4% 29,2%  
La xarxa de relacions informals Recompte 3 10 13 

% dins de Sexe 0,8% 2,7%  

El suport dels superiors Recompte 42 23 65 

% dins de Sexe 11,3% 6,3%  

La qualitat de la trajectòria professional Recompte 97 101 198 

% dins de Sexe 26,1% 27,6%  
El suport familiar Recompte 14 8 22 

% dins de Sexe 3,8% 2,2%  
L'autoconfiança Recompte 51 63 114 

% dins de Sexe 13,7% 17,2%  
Tenir una persona mentora Recompte 5 4 9 

% dins de Sexe 1,3% 1,1%  

Un context favorable Recompte 50 50 100 

% dins de Sexe 13,5% 13,7%  
Total Recompte 371 366 737 

Els percentatges i els totals es basen en les respostes.  Les dades superen el nombre de casos perquè és una multiresposta 
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Taula X14. Obstacles per a la carrera professional 

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Poc suport i reconeixement Recompte 24 32 56 

% dins de Sexe 12,1% 16,4%  

Xarxes de relacions molt limitades Recompte 19 17 36 

% dins de Sexe 9,5% 8,7%  
Responsabilitats familiars Recompte 45 13 58 

% dins de Sexe 22,6% 6,7%  
Currículum insuficient Recompte 21 17 38 

% dins de Sexe 10,6% 8,7%  
No seguir les regles del joc Recompte 11 21 32 

% dins de Sexe 5,5% 10,8%  
Tenir altres prioritats Recompte 26 28 54 

% dins de Sexe 13,1% 14,4%  

Pertànyer a un col·lectiu discriminat Recompte 7 16 23 

% dins de Sexe 3,5% 8,2%  

L'origen social Recompte 1 0 1 

% dins de Sexe ,5% ,0%  
No ha trobat obstacles Recompte 45 51 96 

% dins de Sexe 22,6% 26,2%  
Total Recompte 199 195 394 

Els percentatges i els totals es basen en les respostes. 
Les dades superen el nombre de casos perquè és una multiresposta 
 

Taula X15. Beneficis de la carrera professional 

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Satisfacció i gratificació personal Recompte 90 82 172 

% dins de Sexe 27,4% 25,2%  

Prestigi social Recompte 0 7 7 

% dins de Sexe 0,0% 2,1%  

Poder oferir un millor nivell de vida a la 
seua família 

Recompte 51 35 86 

% dins de Sexe 15,5% 10,7%  

Sentir que es reconeix la vàlua Recompte 18 26 44 

% dins de Sexe 5,5% 8,0%  

Estabilitat econòmica per a vostè Recompte 76 67 143 

% dins de Sexe 23,2% 20,6%  

Llibertat de decisió Recompte 10 20 30 

% dins de Sexe 3,0% 6,1%  

Autonomia en l'organització del temps Recompte 34 32 66 

% dins de Sexe 10,4% 9,8%  

Poder desenvolupar projectes més 
ambiciosos 

Recompte 14 16 30 

% dins de Sexe 4,3% 4,9%  
Ser útil Recompte 35 40 75 

% dins de Sexe 10,7% 12,3%  

Cap Recompte 0 1 1 

% dins de Sexe 0,0% ,3%  
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Total Recompte 328 326 654 

Els percentatges i els totals es basen en les respostes. 
Les dades superen el nombre de casos perquè és una multirrespuesta 

Taula  X16. Satisfacció situació professional actual (Escala 1 a 10) 

Grup/categoria 
professional actual 

Sexe 
N Mitjana Desv. típ. Mitjana 

dimension1  

Grup A1/A Dona 15 8,0 1,4 7,7 

Home 25 8,0 1,5 7,3 

Total 40 8,0 1,5 7,5 

Grup A2/B Dona 15 8,0 1,2 8,1 

Home 25 7,0 1,0 7,5 

Total 40 8,0 1,1 7,7 

Grup C1/C Dona 58 7,0 1,5 7,0 

Home 47 7,0 1,8 6,6 

Total 105 7,0 1,6 6,9 

Grup C2/D Dona 37 7,0 1,6 7,3 

Home 25 7,0 1,4 7,3 

Total 62 7,0 1,5 7,3 

Total Dona 125 7,0 1,5 7,3 

Home 122 7,0 1,5 7,1 

Total 247 7,0 1,5 7,2 

 
 
Taula X17. Relacions de treball: posició superior 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Posició superior: 
treballar amb 
companys/as 

Prefereix treballar amb homes Recompte 9 4 13 

% dins de Sexe 7,2% 3,3% 5,3% 

Prefereix treballar amb dones Recompte 4 7 11 

% dins de Sexe 3,2% 5,7% 4,5% 

Li és igual treballar amb homes i 
dones, depèn de qui siguen 

Recompte 99 106 205 

% dins de Sexe 79,2% 86,9% 83,0% 

No procedeix, no ha tingut mai a 
persones en una posició Per davall de 
la seua 

Recompte 13 5 18 

% dins de Sexe 10,4% 4,1% 7,3% 

Total Recompte 125 122 247 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi quadrat =0,09, sig. <=0,05 

Taula X18. Relacions de treball: mateix nivell 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Mateix nivell: 
treballar amb 
companys/as 

Prefereix treballar amb homes Recompte 9 2 11 

% dins de Sexe 7,2% 1,6% 4,5% 

Prefereix treballar amb dones Recompte 5 6 11 

% dins de Sexe 4,0% 4,9% 4,5% 

Li és igual treballar amb homes i 
dones, depèn de qui siguen 

Recompte 111 114 225 

% dins de Sexe 88,8% 93,4% 91,1% 

Total Recompte 125 122 247 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi quadrat =0,10, sig. <=0,05 



91 
 

 

Taula X19. Relacions de treball: posició inferior 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Posició superior 
a la seua: rendir 
comptes a 

Prefereix treballar amb homes Recompte 9 6 15 

% dins de Sexe 7,2% 4,9% 6,1% 

Prefereix treballar amb dones Recompte 9 6 15 

% dins de Sexe 7,2% 4,9% 6,1% 

Li és igual treballar amb homes i 
dones, depèn de qui siguen 

Recompte 106 109 215 

% dins de Sexe 84,8% 89,3% 87,0% 

No procedeix, no ha tingut mai a 
persones en una posició Per damunt 
de la seua 

Recompte 1 1 2 

% dins de Sexe ,8% ,8% ,8% 

Total Recompte 125 122 247 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi quadrat =0,75, sig. <=0,05 

 
Taula X20. Avantatges d'ocupar càrrecs de gestió o adreça 

 

Sexe 

Dona Home 

Recompte 
% del N de la 

columna Recompte 
% del N de la 

columna 

Guanyar més diners Gens o poc important 13 10,6% 13 10,9% 

Alguna cosa important 25 20,3% 35 29,4% 

Bastant o molt important 85 69,1% 71 59,7% 

Tenir l'oportunitat de 
desenvolupar millor les 
seues habilitats 

Gens o poc important 1 ,8% 4 3,4% 

Alguna cosa important 13 10,6% 11 9,2% 

Bastant o molt important 109 88,6% 104 87,4% 

Dependre menys d'altres 
persones per a fer el seu 
treball 

Gens o poc important 22 17,9% 24 20,3% 

Alguna cosa important 34 27,6% 42 35,6% 

Bastant o molt important 67 54,5% 52 44,1% 

Tenir l'oportunitat d'exercir 
els seus dots d'adreça 

Gens o poc important 41 33,3% 42 35,6% 

Alguna cosa important 34 27,6% 35 29,7% 

Bastant o molt important 48 39,0% 41 34,7% 

Tenir l'oportunitat que la 
seua labor siga reconeguda 

Gens o poc important 15 12,2% 16 13,6% 

Alguna cosa important 28 22,8% 34 28,8% 

Bastant o molt important 80 65,0% 68 57,6% 

Tenir la possibilitat de 
seguir progressant 
professionalment 

Gens o poc important 6 4,9% 8 6,8% 

Alguna cosa important 17 13,9% 25 21,2% 

Bastant o molt important 99 81,1% 85 72,0% 

Tenir poder sobre els altres Gens o poc important 108 87,8% 109 91,6% 

Alguna cosa important 11 8,9% 9 7,6% 

Bastant o molt important 4 3,3% 1 ,8% 

Tenir més control sobre la 
seua activitat laboral 

Gens o poc important 21 17,1% 17 14,3% 

Alguna cosa important 33 26,8% 44 37,0% 

Bastant o molt important 69 56,1% 58 48,7% 

Tenir més possibilitats de 
realització personal 

Gens o poc important 9 7,3% 9 7,6% 

Alguna cosa important 20 16,3% 24 20,3% 

Bastant o molt important 94 76,4% 85 72,0% 

Tenir xarxes professionals 
i/o acadèmiques 

Gens o poc important 17 13,8% 35 29,4% 

Alguna cosa important 40 32,5% 29 24,4% 

Bastant o molt important 66 53,7% 55 46,2% 
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Taula X21. Inconvenients d'ocupar càrrecs de gestió o adreça 

 

Sexe 

Dona Home 

Recompte 
% del N de la 

columna Recompte 
% del N de la 

columna 

Haver de dedicar-li més 
hores al treball 

Gens o poc important 29 23,6% 35 29,2% 

Alguna cosa important 24 19,5% 36 30,0% 

Bastant o molt important 70 56,9% 49 40,8% 

Ser responsable dels 
possibles errors o 
incompliments d'objectius 

Gens o poc important 21 17,1% 27 22,5% 

Alguna cosa important 23 18,7% 26 21,7% 

Bastant o molt important 79 64,2% 67 55,8% 

Tenir conflictes amb les 
persones que estiguen al seu 
càrrec 

Gens o poc important 13 10,7% 16 13,3% 

Alguna cosa important 29 23,8% 42 35,0% 

Bastant o molt important 80 65,6% 62 51,7% 

Passar menys temps amb la 
seua família 

Gens o poc important 12 9,8% 11 9,2% 

Alguna cosa important 13 10,6% 19 16,0% 

Bastant o molt important 98 79,7% 89 74,8% 

Tenir conflictes amb 
altres/as responsables 

Gens o poc important 20 16,3% 28 23,3% 

Alguna cosa important 38 30,9% 44 36,7% 

Bastant o molt important 65 52,8% 48 40,0% 

Tenir més preocupacions Gens o poc important 14 11,4% 28 23,3% 

Alguna cosa important 26 21,1% 36 30,0% 

Bastant o molt important 83 67,5% 56 46,7% 

Tenir més estrès Gens o poc important 12 9,8% 26 21,8% 

Alguna cosa important 18 14,6% 28 23,5% 

Bastant o molt important 93 75,6% 65 54,6% 

Haver de prendre partit 
públicament davant 
situacions concretes 

Gens o poc important 30 24,4% 49 40,8% 

Alguna cosa important 42 34,1% 41 34,2% 

Bastant o molt important 51 41,5% 30 25,0% 

Tenir menys temps per al seu 
oci personal 

Gens o poc important 17 13,8% 19 16,0% 

Alguna cosa important 26 21,1% 41 34,5% 

Bastant  
o molt important 

80 65,0% 59 49,6% 

 

Taula X22. Lloc de treball del cònjuge/parella per Sexe 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Lloc de treball del 
cònjuge/parella 

Universitat d'Alacant Recompte 16 15 31 

% dins de Sexe 22,9% 21,1% 22,0% 

Una altra administració 
pública 

Recompte 12 19 31 

% dins de Sexe 17,1% 26,8% 22,0% 

En una empresa privada Recompte 24 27 51 

% dins de Sexe 34,3% 38,0% 36,2% 

En una empresa pública Recompte 10 6 16 

% dins de Sexe 14,3% 8,5% 11,3% 

Autònom/a Recompte 8 4 12 

% dins de Sexe 11,4% 5,6% 8,5% 

Total Recompte 70 71 141 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi quadrat =0,39, sig. <=0,05 
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Taula X23. Actituds de la parella cap a la carrera professional 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Actitud de la seua 
parella 

Està satisfet/a (conforme) amb el 
temps que un. dedica al treball, li 
sembla adequat 

Recompte 73 68 141 

% dins de Sexe 85,9% 77,3% 81,5% 

Preferia que un. treballara menys i 
li dedicara més temps a la seua 
família 

Recompte 3 12 15 

% dins de Sexe 3,5% 13,6% 8,7% 

No li importaria que un. treballara 
més, pel benestar de la família 

Recompte 9 8 17 

% dins de Sexe 10,6% 9,1% 9,8% 

Total Recompte 85 88 173 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi quadrat =0,061, sig. <=0,05 

Taula X24. Repartiment de tasques domèstiques 

 

Sexe 

Dona Home 

Recompte 
% del N de la 

columna Recompte 
% del N de la 

columna 

Fer la bugada Sempre o habitualment entrevistat/a 93 75,0% 38 31,4% 

Més o menys per igual 14 11,3% 27 22,3% 

Habitualment o sempre la seua 
cònjuge/parella 

6 4,8% 49 40,5% 

Una tercera persona 11 8,9% 7 5,8% 

Fer petites 
reparacions a 
casa 

Sempre o habitualment entrevistat/a 28 23,0% 101 83,5% 

Més o menys per igual 10 8,2% 10 8,3% 

Habitualment o sempre la seua 
cònjuge/parella 

63 51,6% 4 3,3% 

Una tercera persona 21 17,2% 6 5,0% 

Cuidar als 
membres de la 
família que estan 
malalts 

Sempre o habitualment entrevistat/a 54 51,9% 22 22,7% 

Més o menys per igual 46 44,2% 55 56,7% 

Habitualment o sempre la seua 
cònjuge/parella 

1 1,0% 16 16,5% 

Una tercera persona 3 2,9% 4 4,1% 

Fer la compra Sempre o habitualment entrevistat/a 47 38,5% 57 46,7% 

Més o menys per igual 52 42,6% 52 42,6% 

Habitualment o sempre la seua 
cònjuge/parella 

20 16,4% 7 5,7% 

Una tercera persona 3 2,5% 6 4,9% 

Fer la neteja de 
la llar 

Sempre o habitualment entrevistat/a 49 40,8% 31 25,6% 

Més o menys per igual 30 25,0% 39 32,2% 

Habitualment o sempre la seua 
cònjuge/parella 

7 5,8% 32 26,4% 

Una tercera persona 34 28,3% 19 15,7% 

Preparar els 
menjars 

Sempre o habitualment entrevistat/a 68 55,7% 44 36,4% 

Més o menys per igual 27 22,1% 40 33,1% 

Habitualment o sempre la seua 
cònjuge/parella 

18 14,8% 31 25,6% 

Una tercera persona 9 7,4% 6 5,0% 

La gestió 
econòmica 

Sempre o habitualment entrevistat/a 50 40,7% 65 54,2% 

Més o menys per igual 49 39,8% 41 34,2% 

Habitualment o sempre la seua 
cònjuge/parella 

22 17,9% 11 9,2% 

Una tercera persona 2 1,6% 3 2,5% 



94 
 

Tràmits 
administratius 
(bancs) 

Sempre o habitualment entrevistat/a 59 48,8% 67 55,8% 

Més o menys per igual 39 32,2% 36 30,0% 

Habitualment o sempre la seua 
cònjuge/parella 

22 18,2% 15 12,5% 

Una tercera persona 1 0,8% 2 1,7% 

 



95 
 

 

Taula X25. Cura de fills/as i persones depenents 

 

Sexe 

Dona Home 

Recompte 
% del N de la 

columna Recompte 
% del N de la 

columna 

Cuidar els/les 
xiquets/as 

Sempre o habitualment entrevistat/a 31 47,0% 12 22,2% 

Més o menys per igual 35 53,0% 40 74,1% 

Habitualment o sempre la seua 
cònjuge/parella 

0 ,0% 2 3,7% 

Una tercera persona 0 ,0% 0 ,0% 
Portar als/les 
xiquets/as al 
col·legi 

Sempre o habitualment entrevistat/a 22 40,0% 15 30,6% 
Més o menys per igual 23 41,8% 21 42,9% 
Habitualment o sempre la seua 
cònjuge/parella 

9 16,4% 11 22,4% 

Una tercera persona 1 1,8% 2 4,1% 
Portar als/les 
xiquets/as al 
metge 

Sempre o habitualment entrevistat/a 41 61,2% 10 18,5% 
Més o menys per igual 23 34,3% 33 61,1% 
Habitualment o sempre la seua 
cònjuge/parella 

3 4,5% 11 20,4% 

Una tercera persona 0 ,0% 0 ,0% 
Cuidar de persones 
depenents 

Sempre o habitualment entrevistat/a 18 60,0% 17 40,5% 

Més o menys per igual 11 36,7% 22 52,4% 

Habitualment o sempre la seua 
cònjuge/parella 

0 ,0% 2 4,8% 

Una tercera persona 1 3,3% 1 2,4% 

 
Taula X26. Satisfacció amb la conciliació entre vida familiar i laboral (1 a 10) 

Sexe N Mitjana Desv. típ. Mitjana 

Dona 125 8,0 1,9 7,4 
Home 122 8,0 2,0 7,5 
Total 247 8,0 1,9 7,5 

 
 

Taula X27. Valoració del nivell de perjudici en la trajectòria professional 

Sexe Maternitat/paternitat en 
trajectòria professional 

Excedència o reducció de 
jornada 

Sol·licitud de permís de 
paternitat 

Dona N 118 121  

Mitjana 3,0 4,0  
Desv. típ. 2,9 2,7  

Mitjana 4,1 4,1  
Home N 118 119 117 

Mitjana 1,0 2,0 2,0 

Desv. típ. 2,6 2,6 2,2 

Mitjana 2,8 3,3 2,8 

Total N 236 240 117 

Mitjana 2,0 3,0 2,0 

Desv. típ. 2,9 2,6 2,2 

Mitjana 3,4 3,7 2,8 
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Taula X28. Resolució de la tensió entre vida familiar i laboral per Sexe 

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Ha hagut de prestar menys atenció als/as fills/as per a 
poder concentrar-se en la seua carrera professional 

Recompte 3 8 11 

% dins de Sexe 3,8% 10,3% 7,1% 

Ha hagut de postergar o prestar menys atenció a la seua 
carrera professional per a traure avant als seus fills/as 

Recompte 13 9 22 

% dins de Sexe 16,7% 11,5% 14,1% 

Ha hagut de suportar jornades dobles per a atendre als 
seus fills/as sense descurar la seua carrera professional 

Recompte 14 11 25 

% dins de Sexe 17,9% 14,1% 16,0% 

Ha aconseguit un equilibri bastant satisfactori entre la 
seua família i la seua carrera 

Recompte 48 50 98 

% dins de Sexe 61,5% 64,1% 62,8% 

Total Recompte 78 78 156 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi quadrat =0,33, sig. <=0,05 

 

Taula X29. Relació entre la maternitat/paternitat per Sexe 

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Tenir els/as fills/as al més prompte possible, encara que es puga 
posar en risc la carrera 

  15 16 31 

  12,0% 13,2% 12,6% 

Esperar a tenir una posició consolidada per a donar-los tot el 
que necessiten 

  55 38 93 

  44,0% 31,4% 37,8% 

L'important és desenvolupar la carrera el màxim possible, 
encara que els tingues molt vesprada 

  6 2 8 

  4,8% 1,7% 3,3% 

És preferible no tenir fills/as i centrar-se només en el treball   1 1 2 

  ,8% ,8% ,8% 

Gens d'açò   48 64 112 

  38,4% 52,9% 45,5% 

Total   125 121 246 

  100,0% 100,0% 100,0% 

Chi quadrat =0,12, sig. <=0,05 
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Taula X1. Anys emprats fins a ocupar posició actual 

Categoria actual simplificada Sexe N Mitjana Desv. típ. Mitjana 

Catedràtic/a de Universitat Dona 8 18,0 6,0 17,9 

Home 15 15,0 4,0 15,4 

Total 23 16,0 4,8 16,3 

Titular d'Universitat/Catedràtic/a 
EU 

Dona 41 10,0 4,5 10,3 

Home 48 10,0 4,4 10,2 

Total 89 10,0 4,4 10,2 

Titular d'Escola Universitària Dona 8 5,0 2,7 4,8 

Home 14 7,0 4,8 8,4 

Total 22 5,5 4,5 7,1 

Prof/a Contractat 
doctor/Col·laborador/a 

Dona 16 9,0 3,9 9,8 

Home 12 7,0 3,2 7,4 

Total 28 8,0 3,8 8,8 

Ajudant/Ajudant Doctor Dona 17 4,0 2,3 4,6 

Home 8 5,0 2,9 5,6 

Total 25 5,0 2,5 5,0 

Total Dona 90 9,0 5,4 9,3 

Home 97 10,0 4,9 10,0 

Total 187 9,0 5,2 9,7 

 
Taula X2. Promoció PDI (%) 

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Màxima promoció 8,8% 15,2% 12,1% 

Èxit 45,1% 49,5% 47,4% 

Promoció baixa 8,8% 15,2% 12,1% 

Sense promoció 37,4% 20,2% 28,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi quadrat =0,05, sig. <=0,05 
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Taula X3. Evolució de categoria professional 

Sexe Categoria actual 

Total 
Catedràtic/a de 

Universitat 

Titular 
d'Universitat/ 
Catedràtic/a 

EU 

Titular 
d'Escola 

Universitària 

Prof/a 
Contractat 

doctor/ 
Col·laborador/a 

Ajudant/ 
Ajudant 
Doctor 

Dona: 
Categoria 
inicial 

 Titular d'Universitat 1 0 0 0 0 1 

Titular d'Escola 
Universitària 

1 1 1 0 0 3 

Prof./a 
col·laborador/a 

0 2 0 1 0 3 

Ajudant 2 9 3 4 2 20 

Ajudant Doctor 0 1 0 1 0 2 

Prof./a Visitant 0 1 0 0 0 1 

Associat/a 1 11 5 8 5 30 

Becari/a 3 16 0 4 12 35 

Un altre 1 5 4 0 0 10 

Total 9 46 13 18 19 105 

Home: 
Categoria 
inicial 

 Catedràtic/a 
Universitat 

3 0 0 0 0 3 

Catedràtic/a Escola 
Universitària 

1 0 1 0 0 2 

Titular d'Universitat 1 2 0 0 0 3 

Titular d'Escola 
Universitària 

0 1 1 0 0 2 

Prof./a 
col·laborador/a 

0 2 0 0 1 3 

Contractat/a Doctor/a 0 1 1 0 0 2 

Ajudant 5 12 1 2 1 21 

Ajudant Doctor 1 4 2 0 1 8 

Prof./a Visitant 1 1 1 0 0 3 

Associat/a 2 13 7 9 1 32 

Becari/a 4 15 2 1 6 28 

Un altre 2 4 1 1 2 10 

Total 20 55 17 13 12 117 
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Taula X4. Promoció PDI  per àrea de coneixement 

Sexe Àrea de coneixement 

Total 

Ciències 
Socials i 

Jurídiques 

Ciències/ 
Ciències 

Experimentals 
Enginyeria i 
Tecnologia 

Ciències de 
la Salut 

Arts i 
Humanitats 

Dona  Màxima 
promoció 

Recompte 2 4 1 0 2 9 

% dins d'Àrea de 
treball 

4,8% 16,7% 10,0% ,0% 11,1% 8,7% 

Èxit Recompte 17 11 2 4 11 45 

% dins d'Àrea de 
treball 

40,5% 45,8% 20,0% 40,0% 61,1% 43,3% 

Promoció 
baixa 

Recompte 5 3 2 2 1 13 

% dins d'Àrea de 
treball 

11,9% 12,5% 20,0% 20,0% 5,6% 12,5% 

Sense 
promoció 

Recompte 18 6 5 4 4 37 

% dins d'Àrea de 
treball 

42,9% 25,0% 50,0% 40,0% 22,2% 35,6% 

Total Recompte 42 24 10 10 18 104 

% dins d'Àrea de 
treball 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Home  Màxima 
promoció 

Recompte 6 7 1 1 6 21 

% dins d'Àrea de 
treball 

17,6% 26,9% 3,2% 12,5% 35,3% 18,1% 

Èxit Recompte 16 14 15 3 6 54 

% dins d'Àrea de 
treball 

47,1% 53,8% 48,4% 37,5% 35,3% 46,6% 

Promoció 
baixa 

Recompte 4 1 8 2 2 17 

% dins d'Àrea de 
treball 

11,8% 3,8% 25,8% 25,0% 11,8% 14,7% 

Sense 
promoció 

Recompte 8 4 7 2 3 24 

% dins d'Àrea de 
treball 

23,5% 15,4% 22,6% 25,0% 17,6% 20,7% 

Total Recompte 34 26 31 8 17 116 

% dins d'Àrea de 
treball 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi quadrat =0,55 en dona, sig. <=0,05;  Chi quadrat =0,24 en home, sig. <=0,05 

 
Taula X5. Hores setmanals dedicades al treball universitari/acadèmic 

Situació jurídica del 
professorat 

Sexe 

N Mitjana Desv. típ. Mitjana 

Diferència entre 
temps de 

dedicació de 
dones i d'homes 

Professorat funcionari Dona 68 50,0 13,0 50,1  

Home 92 50,0 11,0 49,3  

Total 160 50,0 11,8 49,6 0,7 

Professorat contractat Dona 37 50,0 11,4 50,6  

Home 25 50,0 13,3 48,1  

Total 62 50,0 12,2 49,6 2,5 

Total Dona 105 50,0 12,4 50,2  

Home 117 50,0 11,4 49,6  

Total 222 50,0 11,9 49,6 1,2 
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Taula X6. Distribució del temps acadèmic (% mitjà) 

 
 Sexe 

Docència 

Adreça de 
treballs 

d'investiga. o 
tesi Investigació Gestió 

Difusió 
(conferències) 

Participació 
en 

congressos 

Escriure 
articles o 

llibres 

Catedràtic/a de 
Universitat 

Dona N 9 7 9 7 5 5 5 

Mitjana 40,0 20,0 20,0 10,0 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 14,6 8,1 14,3 9,6 3,2 5,1 8,4 

Mitjana 38,3 17,1 26,1 12,4 4,9 6,1 12,0 

Home N 21 17 21 16 19 19 19 

Mitjana 30,0 10,0 30,0 12,5 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 11,1 6,1 13,6 10,3 3,5 2,4 10,7 

Mitjana 24,6 10,8 30,2 16,6 6,6 5,4 14,4 

Total N 30 24 30 23 24 24 24 

Mitjana 30,0 10,0 30,0 10,0 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 13,6 7,2 13,7 10,0 3,4 3,0 10,1 

Mitjana 28,7 12,6 29,0 15,3 6,2 5,5 13,9 

Titular 
d'Universitat/ 
Catedràtic/a 
EU 

Dona N 46 18 39 29 16 22 25 

Mitjana 40,0 10,0 30,0 15,0 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 18,2 6,0 13,9 13,4 7,7 3,0 10,8 

Mitjana 44,7 11,9 30,8 18,0 7,7 6,0 14,0 

Home N 55 33 52 36 32 32 40 

Mitjana 35,0 10,0 20,0 10,0 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 18,1 16,3 20,4 20,3 16,6 16,7 15,7 

Mitjana 39,5 15,1 30,6 19,9 9,4 9,5 12,7 

Total N 101 51 91 65 48 54 65 

Mitjana 40,0 10,0 25,0 10,0 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 18,2 13,6 17,8 17,5 14,2 13,0 13,9 

Mitjana 41,8 13,9 30,7 19,1 8,8 8,1 13,2 

Titular d'Escola 
Universitària 

Dona N 13 6 10 9 7 8 8 

Mitjana 50,0 15,0 17,5 10,0 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 24,2 5,8 13,2 14,4 5,7 3,5 6,7 

Mitjana 56,0 15,8 18,0 12,2 7,6 6,1 10,6 

Home N 16 8 14 9 9 8 14 

Mitjana 50,0 10,0 12,5 10,0 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 17,6 4,6 9,6 10,0 5,4 2,3 11,5 

Mitjana 53,4 11,9 15,0 13,3 7,4 6,4 14,5 

Total N 29 14 24 18 16 16 22 

Mitjana 50,0 12,5 15,0 10,0 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 20,5 5,3 11,1 12,0 5,3 2,9 10,0 

Mitjana 54,6 13,6 16,3 12,8 7,5 6,2 13,1 

Prof/a 
Contractat 
doctor/ 
Col·laborador/
a 

Dona N 16 7 13 11 10 13 14 

Mitjana 42,5 10,0 20,0 10,0 5,0 7,0 10,0 

Desv. típ. 22,3 3,9 12,8 18,5 3,8 3,5 8,7 

Mitjana 42,9 12,1 22,3 18,0 6,7 7,7 13,2 

Home N 13 4 10 9 5 6 8 

Mitjana 40,0 12,5 32,5 10,0 5,0 7,5 10,0 

Desv. típ. 16,0 8,7 12,2 14,4 8,7 10,4 7,5 

Mitjana 45,4 12,5 35,0 14,2 10,0 12,0 13,1 

Total N 29 11 23 20 15 19 22 

Mitjana 40,0 10,0 30,0 10,0 5,0 7,0 10,0 

Desv. típ. 19,4 5,6 13,9 16,5 5,8 6,5 8,1 

Mitjana 44,0 12,3 27,8 16,3 7,7 9,0 13,2 

Ajudant/ Dona N 18 5 19 7 5 10 14 
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Ajudant Doctor Mitjana 30,0 10,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Desv. típ. 15,4 12,4 18,1 6,9 2,7 5,2 9,7 

Mitjana 35,6 19,0 38,9 13,6 8,0 9,3 14,8 

Home N 12 4 10 6 5 7 8 

Mitjana 30,0 22,5 30,0 7,5 5,0 5,0 20,0 

Desv. típ. 14,3 28,3 21,2 4,7 3,5 3,3 24,7 

Mitjana 29,9 32,5 36,3 7,8 6,4 5,6 28,8 

Total N 30 9 29 13 10 17 22 

Mitjana 30,0 20,0 40,0 10,0 7,5 5,0 15,0 

Desv. típ. 15,0 20,7 18,9 6,5 3,1 4,8 17,6 

Mitjana 33,3 25,0 38,0 10,9 7,2 7,8 19,9 

Total Dona N 102 43 90 63 43 58 66 

Mitjana 40,0 10,0 30,0 10,0 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 19,5 7,2 15,8 13,6 5,59925 3,9 9,4 

Mitjana 43,7 14,2 29,4 16,1 7,1512 7,0 13,4 

Home N 117 66 107 76 70 72 89 

Mitjana 35,0000 10,0 25,0 10,0 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 18,4128
7 

14,4 18,2 16,2 11,7 11,7 15,0 

Mitjana 38,3932 14,5 29,4 16,8 8,2 7,9 14,8 

Total N 219 109 197 139 113 130 155 

Mitjana 40,0 10,0 25,0 10,0 5,0 5,0 10,0 

Desv. típ. 19,1 12,1 17,1 15,0 9,8 9,1 12,9 

Mitjana 40,8 14,4 29,4 16,5 7,8 7,5 14,2 

 
 

Taula X7. Actualització de curriculum vitae 

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Setmanalment Recompte 1 5 6 

% dins de Sexe 1,0% 4,3% 2,7% 

Quinzenalment Recompte 0 3 3 

% dins de Sexe ,0% 2,6% 1,4% 

Mensualment Recompte 16 16 32 

% dins de Sexe 15,2% 13,7% 14,4% 

Trimestralment Recompte 11 16 27 

% dins de Sexe 10,5% 13,7% 12,2% 

Semestralment Recompte 22 21 43 

% dins de Sexe 21,0% 17,9% 19,4% 

Anualment Recompte 36 30 66 

% dins de Sexe 34,3% 25,6% 29,7% 

Un altre període Recompte 16 19 35 

% dins de Sexe 15,2% 16,2% 15,8% 

Mai o quasi mai Recompte 3 7 10 

% dins de Sexe 2,9% 6,0% 4,5% 

Total Recompte 105 117 222 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi quadrat =0,3, sig. <=0,05 
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Taula X8 Nivell d'actualització del currículum vitae 

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Molt actualitzat Recompte 28 40 68 

% dins de Sexe 26,7% 34,2% 30,6% 

Poc actualitzat Recompte 58 51 109 

% dins de Sexe 55,2% 43,6% 49,1% 

Sense actualitzar Recompte 19 26 45 

% dins de Sexe 18,1% 22,2% 20,3% 

Total Recompte 105 117 222 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi quadrat =0,22, sig. <=0,05 

Taula. X9- Participació en projectes de R+D nacionals (%)  en 2011 (Estadístiques oficials) 

Tipus de participació Home Dona Total general 

Director/a Projecte 177 (73%) 66 (27%) 243 

Participant Projecte 812 (62%) 508 (38%) 1320 

Total general 989 (63%) 574 (37%) 1563 

 
Taula X10. Participació en projectes de R+D europeus (%) en 2011 (Estadístiques oficials) 

 
Home Dona Total general 

Director/a Projecte 51 (84%) 10 (16%) 61 

Participant Projecte 46 (59%) 32 (41%) 78 

Total general 97 (70%) 42 (30%) 139 

 

Taula X11. Comparació del  curriculum vitae 

Comparació de la seua cv amb el d'altres companys/as mateixa categoria 
Sexe 

Total Dona Home 

Per davall de la mitjana Recompte 11 6 17 

% dins de Sexe 10,6% 5,3% 7,8% 

En la mitjana Recompte 57 61 118 

% dins de Sexe 54,8% 53,5% 54,1% 

Per damunt de la mitjana Recompte 30 41 71 

% dins de Sexe 28,8% 36,0% 32,6% 

Desconeix el cv dels seus companys/as Recompte 6 6 12 

% dins de Sexe 5,8% 5,3% 5,5% 

Total Recompte 104 114 218 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi quadrat =0,4, sig. <=0,05 

Taula X12. Opinió sobre categoria actual 

Categoria que ocupa en l'actualitat 
Sexe 

Total Dona Home 

 Es correspon als seus mèrits Recompte 68 82 150 

% dins de Sexe 66,7% 70,7% 68,8% 

Està Per davall dels seus mèrits Recompte 25 26 51 

% dins de Sexe 24,5% 22,4% 23,4% 

Està Per damunt dels seus mèrits Recompte 0 1 1 

% dins de Sexe ,0% ,9% ,5% 

És l'única possible Recompte 9 7 16 

% dins de Sexe 8,8% 6,0% 7,3% 

Total Recompte 102 116 218 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi quadrat =0,6, sig. <=0,05 
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Taula X13 Opinió sobre la categoria que ocupa en l'actualitat per Sexe i Categoria actual 

Categoria que ocupa en l'actualitat Sexe 

Total Dona Home 

Catedràtic/a de 
Universitat 

 Es correspon als seus mèrits Recompte 9 21 30 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Recompte 9 21 30 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Titular d'Universitat/ 
Catedràtic/a EU 

 Es correspon als seus mèrits Recompte 37 40 77 

% dins de Sexe 80,4% 75,5% 77,8% 

Està Per davall dels seus mèrits Recompte 7 8 15 

% dins de Sexe 15,2% 15,1% 15,2% 

Està Per damunt dels seus mèrits Recompte 0 1 1 

% dins de Sexe ,0% 1,9% 1,0% 

És l'única possible Recompte 2 4 6 

% dins de Sexe 4,3% 7,5% 6,1% 

Total Recompte 46 53 99 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Titular d'Escola 
Universitària 

 Es correspon als seus mèrits Recompte 6 9 15 

% dins de Sexe 50,0% 52,9% 51,7% 

Està Per davall dels seus mèrits Recompte 2 7 9 

% dins de Sexe 16,7% 41,2% 31,0% 

És l'única possible Recompte 4 1 5 

% dins de Sexe 33,3% 5,9% 17,2% 

Total Recompte 12 17 29 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Prof/a Contractat 
doctor/ 
Col·laborador/a 

 Es correspon als seus mèrits Recompte 3 6 9 

% dins de Sexe 18,8% 46,2% 31,0% 

Està Per davall dels seus mèrits Recompte 11 7 18 

% dins de Sexe 68,8% 53,8% 62,1% 

És l'única possible Recompte 2 0 2 

% dins de Sexe 12,5% ,0% 6,9% 

Total Recompte 16 13 29 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Ajudant/ 
Ajudant Doctor 

 Es correspon als seus mèrits Recompte 13 6 19 

% dins de Sexe 68,4% 50,0% 61,3% 

Està Per davall dels seus mèrits Recompte 5 4 9 

% dins de Sexe 26,3% 33,3% 29,0% 

És l'única possible Recompte 1 2 3 

% dins de Sexe 5,3% 16,7% 9,7% 

Total Recompte 19 12 31 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 
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Taula X14. Expectatives de futur: categoria a ocupar dins de cinc anys 

 
Sexe 

Total Dona Home 

 La mateixa que té en l'actualitat Recompte 42 54 96 

% dins de Sexe 41,6% 46,6% 44,2% 

Una superior Recompte 57 58 115 

% dins de Sexe 56,4% 50,0% 53,0% 

Estaré jubilat/a Recompte 2 3 5 

% dins de Sexe 2,0% 2,6% 2,3% 

Prevee abandonar/canviar de treball Recompte 0 1 1 

% dins de Sexe ,0% ,9% ,5% 

Total Recompte 101 116 217 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi quadrat =0,64, sig. <=0,05 

 
Taula X15. Categoria en pròxims 5 anys  per Sexe i Categoria actual  

Categoria en pròxims 5 anys Sexe 

Total Dona Home 

Catedràtic/a de 
Universitat 

 La mateixa que té en l'actualitat Recompte 9 20 29 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Recompte 9 20 29 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Titular 
d'Universitat/ 
Catedràtic/a EU 

 La mateixa que té en l'actualitat Recompte 28 29 57 

% dins de Sexe 65,1% 53,7% 58,8% 

Una superior Recompte 14 23 37 

% dins de Sexe 32,6% 42,6% 38,1% 

Estaré jubilat/a Recompte 1 1 2 

% dins de Sexe 2,3% 1,9% 2,1% 

Prevee abandonar/canviar de treball Recompte 0 1 1 

% dins de Sexe ,0% 1,9% 1,0% 

Total Recompte 43 54 97 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Titular d'Escola 
Universitària 

 La mateixa que té en l'actualitat Recompte 3 5 8 

% dins de Sexe 23,1% 29,4% 26,7% 

Una superior Recompte 9 10 19 

% dins de Sexe 69,2% 58,8% 63,3% 

Estaré jubilat/a Recompte 1 2 3 

% dins de Sexe 7,7% 11,8% 10,0% 

Total Recompte 13 17 30 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Prof/a Contractat 
doctor/ 
Col·laborador/a 

 La mateixa que té en l'actualitat Recompte 2 0 2 

% dins de Sexe 11,8% ,0% 6,7% 

Una superior Recompte 15 13 28 

% dins de Sexe 88,2% 100,0% 93,3% 

Total Recompte 17 13 30 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Ajudant/ 
Ajudant Doctor 

 Una superior Recompte 19 12 31 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Recompte 19 12 31 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 
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Taula X16. Aspiracions professionals en el futur 

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Seguir creixent, aconseguir càrrecs de major 
responsabilitat 

Recompte 70 63 133 

% dins de Sexe 70,0% 55,8% 62,4% 

Quedar-se en la seua posició actual (amb el seu salari i 
dedicacions actuals) 

Recompte 18 29 47 

% dins de Sexe 18,0% 25,7% 22,1% 

Poder portar una vida més tranquil·la, tenir més 
temps per a si mateix/a encara a costa de guanyar una 
mica menys 

Recompte 12 21 33 

% dins de Sexe 12,0% 18,6% 15,5% 

Total Recompte 100 113 213 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi quadrat =0,09, sig. <=0,05 

Taula X17. Aspiracions personals en el futur per categoria professional actual 

Categoria actual 

Sexe 

Total Dona Home 

Catedràtic/a de 
Universitat 

 Seguir creixent, aconseguir càrrecs de major 
responsabilitat 

Recompte 2 7 9 

% dins de Sexe 25,0% 33,3% 31,0% 

Quedar-se en la seua posició actual (amb el 
seu salari i dedicacions actuals) 

Recompte 3 8 11 

% dins de Sexe 37,5% 38,1% 37,9% 

Poder portar una vida més tranquil·la, tenir 
més temps per a si mateix/a 

Recompte 3 6 9 

% dins de Sexe 37,5% 28,6% 31,0% 

Total Recompte 8 21 29 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Titular d'Universitat/ 
Catedràtic/a EU 

 Seguir creixent, aconseguir càrrecs de 
major responsabilitat 

Recompte 29 27 56 

% dins de Sexe 69,0% 54,0% 60,9% 

Quedar-se en la seua posició actual (amb el 
seu salari i dedicacions actuals) 

Recompte 10 14 24 

% dins de Sexe 23,8% 28,0% 26,1% 

Poder portar una vida més tranquil·la, tenir 
més temps per a si mateix/a  

Recompte 3 9 12 

% dins de Sexe 7,1% 18,0% 13,0% 

Total Recompte 42 50 92 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Titular d'Escola 
Universitària 

 Seguir creixent, aconseguir càrrecs de major 
responsabilitat 

Recompte 8 9 17 

% dins de Sexe 61,5% 52,9% 56,7% 

Quedar-se en la seua posició actual (amb el 
seu salari i dedicacions actuals) 

Recompte 4 6 10 

% dins de Sexe 30,8% 35,3% 33,3% 

Poder portar una vida més tranquil·la, tenir 
més temps per a si mateix/a  

Recompte 1 2 3 

% dins de Sexe 7,7% 11,8% 10,0% 

Total Recompte 13 17 30 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Contractat doctor/ 
Col·laborador/a 

 Seguir creixent, aconseguir càrrecs de major 
responsabilitat 

Recompte 13 9 22 

% dins de Sexe 72,2% 69,2% 71,0% 

Quedar-se en la seua posició actual (amb el 
seu salari i dedicacions actuals) 

Recompte 1 1 2 

% dins de Sexe 5,6% 7,7% 6,5% 

Poder portar una vida més tranquil·la, tenir 
més temps per a si mateix/a  

Recompte 4 3 7 

% dins de Sexe 22,2% 23,1% 22,6% 

Total Recompte 18 13 31 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Ajudant/ 
Ajudant Doctor 

 Seguir creixent, aconseguir càrrecs de major 
responsabilitat 

Recompte 18 11 29 

% dins de Sexe 94,7% 91,7% 93,5% 

Poder portar una vida més tranquil·la, tenir 
més temps per a si mateix/a  

Recompte 1 1 2 

% dins de Sexe 5,3% 8,3% 6,5% 

Total Recompte 19 12 31 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Total  Seguir creixent, aconseguir càrrecs de major Recompte 70 63 133 
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responsabilitat % dins de Sexe 70,0% 55,8% 62,4% 

Quedar-se en la seua posició actual (amb el 
seu salari i dedicacions actuals) 

Recompte 18 29 47 

% dins de Sexe 18,0% 25,7% 22,1% 

Poder portar una vida més tranquil·la, tenir 
més temps per a si mateix/a  

Recompte 12 21 33 

% dins de Sexe 12,0% 18,6% 15,5% 

Total Recompte 100 113 213 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Taula X18. Factors que influeixen en la trajectòria professional 

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Dedicació i constància Recompte 56 75 131 

% dins de Sexe 17,8% 21,2%  
La xarxa de relacions informals Recompte 22 32 54 

% dins de Sexe 7,0% 9,0%  
El suport del departament/El suport dels superiors Recompte 65 76 141 

% dins de Sexe 20,7% 21,5%  
La qualitat de la trajectòria acadèmica/professional Recompte 56 59 115 

% dins de Sexe 17,8% 16,7%  
El suport familiar Recompte 17 14 31 

% dins de Sexe 5,4% 4,0%  
L'autoconfiança Recompte 15 17 32 

% dins de Sexe 4,8% 4,8%  
Tenir una persona mentora Recompte 40 39 79 

% dins de Sexe 12,7% 11,0%  
Un context favorable Recompte 43 42 85 

% dins de Sexe 13,7% 11,9%  
Total Recompte 314 354 668 

Els percentatges i els totals es basen en les respostes. Les dades superen el nombre de casos perquè és una multirrespuesta 
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Taula X19. Factors que haurien d'influir en la trajectòria professional 

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Dedicació i constància Recompte 87 111 198 

% dins de Sexe 28,2% 31,6%  
La xarxa de relacions informals Recompte 4 6 10 

% dins de Sexe 1,3% 1,7%  
El suport del departament/El suport dels 
superiors 

Recompte 33 43 76 

% dins de Sexe 10,7% 12,3%  
La qualitat de la trajectòria 
acadèmica/professional 

Recompte 93 104 197 

% dins de Sexe 30,2% 29,6%  
El suport familiar Recompte 15 11 26 

% dins de Sexe 4,9% 3,1%  
L'autoconfiança Recompte 24 27 51 

% dins de Sexe 7,8% 7,7%  
Tenir una persona mentora Recompte 8 5 13 

% dins de Sexe 2,6% 1,4%  
Un context favorable Recompte 44 44 88 

% dins de Sexe 14,3% 12,5%  
Total Recompte 308 351 659 

Els percentatges i els totals es basen en les respostes. Les dades superen el nombre de casos perquè és una multirrespuesta 

 
 
Taula X20. Obstacles per a la carrera professional 

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Poc suport i reconeixement Recompte 33 37 70 

% dins de Sexe 16,8% 18,4%  
Xarxes de relacions molt limitades Recompte 26 23 49 

% dins de Sexe 13,2% 11,4%  
Responsabilitats familiars Recompte 40 18 58 

% dins de Sexe 20,3% 9,0%  
Curriculum insuficient Recompte 13 14 27 

% dins de Sexe 6,6% 7,0%  
No seguir les regles del joc Recompte 35 38 73 

% dins de Sexe 17,8% 18,9%  
Tenir altres prioritats Recompte 18 17 35 

% dins de Sexe 9,1% 8,5%  
Pertànyer a un col·lectiu discriminat Recompte 12 12 24 

% dins de Sexe 6,1% 6,0%  
L'origen social Recompte 1 3 4 

% dins de Sexe ,5% 1,5%  
No ha trobat obstacles Recompte 19 39 58 

% dins de Sexe 9,6% 19,4%  
Total Recompte 197 201 398 

Els percentatges i els totals es basen en les respostes. Les dades superen el nombre de casos perquè és una multirrespuesta 
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Taula X21. Beneficis de la carrera professional 

Beneficis
a 

Sexe 

Total Dona Home 

 Satisfacció i gratificació personal Recompte 95 99 194 

% dins de Sexe 31,8% 29,8%  
Prestigi social Recompte 9 15 24 

% dins de Sexe 3,0% 4,5%  
Poder oferir un millor nivell de vida a la seua 
família 

Recompte 17 27 44 

% dins de Sexe 5,7% 8,1%  
Sentir que es reconeix la vàlua Recompte 16 10 26 

% dins de Sexe 5,4% 3,0%  
Estabilitat econòmica per a vostè Recompte 40 34 74 

% dins de Sexe 13,4% 10,2%  
Llibertat de decisió Recompte 22 28 50 

% dins de Sexe 7,4% 8,4%  
Autonomia en l'organització del temps Recompte 50 51 101 

% dins de Sexe 16,7% 15,4%  
Poder desenvolupar projectes més ambiciosos Recompte 21 29 50 

% dins de Sexe 7,0% 8,7%  
Ser útil Recompte 29 38 67 

% dins de Sexe 9,7% 11,4%  
Cap Recompte 0 1 1 

% dins de Sexe ,0% ,3%  
Total Recompte 299 332 631 

 

Taula  X22. Satisfacció situació professional actual (Escala 1 a 10) 

Categoria actual  Sexe N Mitjana Desv. típ. Mitjana 

Catedràtic/a de Universitat Dona 9 9,0 ,8 9,1 

Home 21 9,0 1,2 8,4 

Total 30 9,0 1,1 8,6 

Titular d'Universitat/Catedràtic/a 
EU 

Dona 46 8,0 1,9 7,3 

Home 55 8,0 1,7 7,8 

Total 101 8,0 1,8 7,6 

Titular d'Escola Universitària Dona 13 8,0 2,5 6,7 

Home 17 7,0 1,7 6,6 

Total 30 7,0 2,1 6,7 

Prof/a Contractat 
doctor/Col·laborador/a 

Dona 18 7,0 2,3 6,6 

Home 13 7,0 1,4 6,7 

Total 31 7,0 1,9 6,6 

Ajudant/Ajudant Doctor Dona 19 7,0 2,3 6,4 

Home 12 7,0 2,3 6,5 

Total 31 7,0 2,2 6,5 

Total Dona 105 8,0 2,2 7,1 

Home 118 7,0 1,7 7,5 

Total 223 8,0 2,0 7,3 
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Taula X23. Relacions de treball: posició superior 

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Prefereix treballar amb homes Recompte 3 1 4 

% dins de Sexe 2,9% ,9% 1,8% 

Prefereix treballar amb dones Recompte 7 5 12 

% dins de Sexe 6,7% 4,3% 5,4% 

Li és igual treballar amb homes i dones, depèn de 
qui siguen 

Recompte 90 106 196 

% dins de Sexe 86,5% 90,6% 88,7% 

No procedeix, no ha tingut mai a persones en una 
posició Per davall de la seua 

Recompte 4 5 9 

% dins de Sexe 3,8% 4,3% 4,1% 

Total Recompte 104 117 221 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi quadrat =0,6, sig. <=0,05 

 

Taula X24. Relacions de treball: mateix nivell 

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Prefereix treballar amb homes Recompte 3 2 5 

% dins de Sexe 2,9% 1,7% 2,3% 

Prefereix treballar amb dones Recompte 8 6 14 

% dins de Sexe 7,6% 5,1% 6,3% 

Li és igual treballar amb homes i dones, depèn de qui 
siguen 

Recompte 94 109 203 

% dins de Sexe 89,5% 93,2% 91,4% 

Total Recompte 105 117 222 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi quadrat =0,6, sig. <=0,05 

Taula X25. Relacions de treball: posició inferior 

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Prefereix treballar amb homes Recompte 2 5 7 

% dins de Sexe 1,9% 4,3% 3,2% 

Prefereix treballar amb dones Recompte 7 3 10 

% dins de Sexe 6,7% 2,6% 4,5% 

Li és igual treballar amb homes i dones, depèn de 
qui siguen 

Recompte 94 108 202 

% dins de Sexe 90,4% 92,3% 91,4% 

No procedeix, no ha tingut mai a persones en 
una posició Per damunt de la seua 

Recompte 1 1 2 

% dins de Sexe 1,0% ,9% ,9% 

Total Recompte 104 117 221 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi quadrat =0,4, sig. <=0,05 
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Taula X26. Avantatges d'ocupar càrrecs de gestió o adreça 

 

Sexe 

Dona Home 

Recompte 
% del N de la 

columna Recompte 
% del N de la 

columna 

Tenir reducció docent Gens o poc important 25 23,8% 17 15,2% 

Alguna cosa important 30 28,6% 22 19,6% 

Bastant o molt important 50 47,6% 73 65,2% 

Guanyar més diners Gens o poc important 36 34,3% 43 38,1% 
Alguna cosa important 33 31,4% 36 31,9% 
Bastant o molt important 36 34,3% 34 30,1% 

Tenir l'oportunitat de 
desenvolupar millor les seues 
habilitats 

Gens o poc important 10 9,5% 21 18,6% 
Alguna cosa important 19 18,1% 28 24,8% 
Bastant o molt important 76 72,4% 64 56,6% 

Dependre menys d'altres 
persones per a fer el seu 
treball 

Gens o poc important 56 53,8% 55 49,1% 
Alguna cosa important 20 19,2% 22 19,6% 
Bastant o molt important 28 26,9% 35 31,3% 

Tenir l'oportunitat d'exercir els 
seus dots d'adreça 

Gens o poc important 42 40,0% 55 48,7% 
Alguna cosa important 28 26,7% 27 23,9% 
Bastant o molt important 35 33,3% 31 27,4% 

Tenir l'oportunitat que la seua 
labor siga reconeguda 

Gens o poc important 23 21,9% 40 35,4% 
Alguna cosa important 29 27,6% 32 28,3% 
Bastant o molt important 53 50,5% 41 36,3% 

Tenir la possibilitat de seguir 
progressant professionalment 

Gens o poc important 15 14,4% 32 28,3% 
Alguna cosa important 20 19,2% 29 25,7% 
Bastant o molt important 69 66,3% 52 46,0% 

Tenir poder sobre els altres Gens o poc important 97 92,4% 104 92,9% 
Alguna cosa important 8 7,6% 5 4,5% 
Bastant o molt important 0 ,0% 3 2,7% 

Tenir més control sobre la seua 
activitat laboral 

Gens o poc important 44 42,7% 46 41,4% 
Alguna cosa important 25 24,3% 30 27,0% 
Bastant o molt important 34 33,0% 35 31,5% 

Tenir més possibilitats de 
realització personal 

Gens o poc important 12 11,5% 23 20,5% 
Alguna cosa important 22 21,2% 26 23,2% 
Bastant o molt important 70 67,3% 63 56,3% 

Tenir xarxes professionals i/o 
acadèmiques 

Gens o poc important 17 16,2% 26 23,0% 

Alguna cosa important 18 17,1% 35 31,0% 

Bastant o molt important 70 66,7% 52 46,0% 
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Taula X27. Inconvenients d'ocupar càrrecs de gestió o adreça 

 

Sexe 

Dona Home 

Recompte 
% del N de la 

columna Recompte 
% del N de la 

columna 

Haver de dedicar-li més hores al 
treball 

Gens o poc important 24 23,3% 33 29,2% 

Alguna cosa important 21 20,4% 36 31,9% 

Bastant o molt important 58 56,3% 44 38,9% 
Ser responsable dels possibles 
errors o incompliments 
d'objectius 

Gens o poc important 13 12,5% 28 24,8% 
Alguna cosa important 19 18,3% 27 23,9% 
Bastant o molt important 72 69,2% 58 51,3% 

Tenir conflictes amb les 
persones que estiguen al seu 
càrrec 

Gens o poc important 6 5,9% 25 22,1% 
Alguna cosa important 33 32,4% 27 23,9% 
Bastant o molt important 63 61,8% 61 54,0% 

Passar menys temps amb la 
seua família 

Gens o poc important 5 4,9% 10 8,9% 
Alguna cosa important 14 13,6% 22 19,6% 
Bastant o molt important 84 81,6% 80 71,4% 

Tenir conflictes amb altres/as 
responsables 

Gens o poc important 15 14,9% 29 25,7% 
Alguna cosa important 34 33,7% 35 31,0% 
Bastant o molt important 52 51,5% 49 43,4% 

Tenir més preocupacions Gens o poc important 6 5,8% 19 16,8% 
Alguna cosa important 26 25,2% 27 23,9% 
Bastant o molt important 71 68,9% 67 59,3% 

Tenir més estrès Gens o poc important 5 4,9% 14 12,4% 
Alguna cosa important 17 16,5% 30 26,5% 
Bastant o molt important 81 78,6% 69 61,1% 

Haver de prendre partit 
públicament davant situacions 
concretes 

Gens o poc important 28 27,5% 53 46,9% 
Alguna cosa important 34 33,3% 23 20,4% 
Bastant o molt important 40 39,2% 37 32,7% 

Tenir menys temps per al seu 
oci personal 

Gens o poc important 17 16,8% 26 23,2% 
Alguna cosa important 31 30,7% 36 32,1% 
Bastant o molt important 53 52,5% 50 44,6% 

Tenir menys temps per a la 
docència 

Gens o poc important 17 16,5% 30 26,8% 
Alguna cosa important 24 23,3% 37 33,0% 
Bastant o molt important 62 60,2% 45 40,2% 

Tenir menys temps per a la 
recerca 

Gens o poc important 7 6,9% 6 5,4% 

Alguna cosa important 14 13,7% 20 17,9% 

Bastant o molt important 81 79,4% 86 76,8% 

 
Taula X28. Lloc de treball del cònjuge o parella 

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Universitat d'Alacant Recompte 14 23 37 

% dins de Sexe 18,7% 34,3% 26,1% 

Una altra universitat Recompte 5 0 5 

% dins de Sexe 6,7% 0% 3,5% 

Una altra administració pública Recompte 12 18 30 

% dins de Sexe 16,0% 26,9% 21,1% 

En una empresa privada Recompte 27 20 47 

% dins de Sexe 36,0% 29,9% 33,1% 

En una empresa pública Recompte 5 5 10 

% dins de Sexe 6,7% 7,5% 7,0% 

Autònom/a Recompte 12 1 13 

% dins de Sexe 16,0% 1,5% 9,2% 

Total Recompte 75 67 142 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi quadrat =0,02, sig. <=0,05 

 
 
Taula X29. Repartiment de tasques domèstiques 

 

Sexe 

Dona Home 

Recompte 
% del N de la 

columna Recompte 
% del N de la 

columna 

Fer la bugada Sempre o habitualment 
entrevistat/a 

72 69,9% 22 19,0% 

Més o menys per igual 11 10,7% 22 19,0% 

Habitualment o sempre la 
seua cònjuge/parella 

6 5,8% 60 51,7% 

Una tercera persona 14 13,6% 12 10,3% 
Fer petites reparacions a 
casa 

Sempre o habitualment 
entrevistat/a 

21 20,6% 95 81,9% 

Més o menys per igual 11 10,8% 10 8,6% 
Habitualment o sempre la 
seua cònjuge/parella 

55 53,9% 5 4,3% 

Una tercera persona 15 14,7% 6 5,2% 
Cuidar als membres de la 
família que estan malalts 

Sempre o habitualment 
entrevistat/a 

41 48,2% 18 19,8% 

Més o menys per igual 36 42,4% 56 61,5% 
Habitualment o sempre la 
seua cònjuge/parella 

3 3,5% 14 15,4% 

Una tercera persona 5 5,9% 3 3,3% 
Fer la compra Sempre o habitualment 

entrevistat/a 
38 36,9% 43 37,4% 

Més o menys per igual 47 45,6% 56 48,7% 
Habitualment o sempre la 
seua cònjuge/parella 

15 14,6% 15 13,0% 

Una tercera persona 3 2,9% 1 0,9% 
Fer la neteja de la llar Sempre o habitualment 

entrevistat/a 
34 33,0% 13 11,3% 

Més o menys per igual 20 19,4% 23 20,0% 
Habitualment o sempre la 
seua cònjuge/parella 

3 2,9% 41 35,7% 

Una tercera persona 46 44,7% 38 33,0% 
Preparar els menjars Sempre o habitualment 

entrevistat/a 
61 59,2% 41 36,3% 

Més o menys per igual 22 21,4% 29 25,7% 
Habitualment o sempre la 
seua cònjuge/parella 

10 9,7% 40 35,4% 

Una tercera persona 10 9,7% 3 2,7% 
La gestió econòmica Sempre o habitualment 

entrevistat/a 
40 38,8% 55 47,4% 

Més o menys per igual 43 41,7% 47 40,5% 
Habitualment o sempre la 
seua cònjuge/parella 

20 19,4% 13 11,2% 

Una tercera persona 0 0,0% 1 0,9% 
Tràmits administratius 
(bancs) 

Sempre o habitualment 
entrevistat/a 

38 36,5% 67 57,8% 

Més o menys per igual 42 40,4% 38 32,8% 

Habitualment o sempre la 
seua cònjuge/parella 

23 22,1% 10 8,6% 

Una tercera persona 1 1,0% 1 0,9% 
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Taula X30. Cura de fills/as i persones depenents 

 

Sexe 

Dona Home 

Recompte 
% del N de la 

columna Recompte 
% del N de la 

columna 

Cuidar els/les xiquets/as Sempre o habitualment 
entrevistat/a 

11 22,0% 4 6,9% 

Més o menys per igual 36 72,0% 45 77,6% 

Habitualment o sempre la seua 
cònjuge/parella 

0 ,0% 8 13,8% 

Una tercera persona 3 6,0% 1 1,7% 
Portar als/les xiquets/as 
al col·legi 

Sempre o habitualment 
entrevistat/a 

28 59,6% 23 45,1% 

Més o menys per igual 16 34,0% 19 37,3% 
Habitualment o sempre la seua 
cònjuge/parella 

2 4,3% 9 17,6% 

Una tercera persona 1 2,1% 0 ,0% 
Portar als/les xiquets/as 
al metge 

Sempre o habitualment 
entrevistat/a 

29 55,8% 10 17,5% 

Més o menys per igual 20 38,5% 32 56,1% 
Habitualment o sempre la seua 
cònjuge/parella 

3 5,8% 15 26,3% 

Una tercera persona 0 ,0% 0 ,0% 
Cuidar de persones 
depenents 

Sempre o habitualment 
entrevistat/a 

5 18,5% 5 22,7% 

Més o menys per igual 17 63,0% 13 59,1% 

Habitualment o sempre la seua 
cònjuge/parella 

1 3,7% 2 9,1% 

Una tercera persona 4 14,8% 2 9,1% 

 



115 
 

 

Taula X31. Valoració del nivell de dificultat per a la conciliació  

 

Sexe 

Dona Home Total 

N Med 
Desv. 
típ. Mitjana N Med 

Desv. 
típ. Mitjana N Med 

Desv. 
típ. Mitjana 

L'horari de treball 105 2,0 1,2 2,3 118 2,0 1,1 2,2 223 2,0 1,2 2,2 

La flexibilitat laboral 
(permisos, 
excedències, etc) 

103 1,0 1,1 1,8 115 1,0 ,8 1,6 218 1,0 ,9 1,7 

Les exigències del 
càrrec que fan que 
dediques moltes hores 
diàries al treball 

101 3,0 1,2 2,8 115 3,0 1,2 2,6 216 3,0 1,2 2,7 

La falta de 
guarderies/escoles 
infantils amb horaris i 
preus raonables 

46 4,0 1,3 3,6 43 3,0 1,5 2,8 89 4,0 1,5 3,2 

Que l'horari dels 
col·legis/guarderies no 
s'ajusta amb l'horari 
de treball 

52 4,0 1,3 3,6 49 3,0 1,3 3,1 101 4,0 1,3 3,3 

Que treballe també la 
meua parella 

84 2,0 1,4 2,4 81 2,0 1,3 2,5 165 2,0 1,4 2,4 

El temps lliure per a 
dedicar-ho al que 
vulga 

104 3,0 1,4 3,2 116 2,0 1,2 2,5 220 3,0 1,3 2,9 

La quantitat d'hores 
que passe en el treball 

103 3,0 1,2 3,0 118 3,0 1,2 2,8 221 3,0 1,2 2,9 

L'arribar tard a casa i 
no poder fer amb prou 
faenes vida familiar 

103 3,0 1,3 2,7 110 2,0 1,2 2,4 213 3,0 1,3 2,6 

El tenir persones 
depenents al seu 
càrrec 

33 3,0 1,3 2,9 31 2,0 1,3 2,3 64 3,0 1,3 2,6 

 
Taula X32. Valoració del nivell de perjudici en la trajectòria professional 

Sexe Maternitat/paternitat en 
trajectòria professional 

Excedència o reducció de 
jornada 

Sol·licitud de permís de 
paternitat 

Dona N 101 102  
Mitjana 7,0 7,0  
Desviació típica 3,0 2,7  
Mitjana 6,3 7,0  

Home N 116 112 101 

Mitjana 3,0 4,0 2,0 

Desviació típica 2,5 3,2 2,9 

Mitjana 3,3 4,9 4,1 

Total N 217 214 101 

Mitjana 4,0 7,0 2,0 

Desviació típica 3,1 3,2 2,9 

Mitjana 4,7 5,9 4,1 
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Taula X33. Resolució de la tensió entre vida familiar i laboral 

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Ha hagut de prestar menys atenció als/as fills/as per a 
poder concentrar-se en la seua carrera professional 

Recompte 5 16 21 

% dins de Sexe 15,2% 17,2% 16,7% 

Ha hagut de postergar o prestar menys atenció a la 
seua carrera professional per a traure avant als seus 
fills/as 

Recompte 8 15 23 

% dins de Sexe 24,2% 16,1% 18,3% 

Ha hagut de suportar jornades dobles per a atendre als 
seus fills/as sense descurar la seua carrera professional 

Recompte 10 17 27 

% dins de Sexe 30,3% 18,3% 21,4% 

Ha aconseguit un equilibri bastant satisfactori entre la 
seua família i la seua carrera 

Recompte 10 45 55 

% dins de Sexe 30,3% 48,4% 43,7% 

Total Recompte 33 93 126 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi quadrat =0,2, sig. <=0,05 

 
 
Taula X34. Relació entre maternitat/paternitat i carrera professional 

 
Sexe 

Total Dona Home 

 Tenir els/as fills/as al més prompte possible, encara que es 
puga posar en risc la carrera 

Recompte 22 23 45 

% dins de Sexe 21,0% 19,5% 20,2% 

Esperar a tenir una posició consolidada per a donar-los tot 
el que necessiten 

Recompte 43 41 84 

% dins de Sexe 41,0% 34,7% 37,7% 

L'important és desenvolupar la carrera el màxim possible, 
encara que els tingues molt vesprada 

Recompte 13 5 18 

% dins de Sexe 12,4% 4,2% 8,1% 

És preferible no tenir fills/as i centrar-se només en el treball Recompte 2 2 4 

% dins de Sexe 1,9% 1,7% 1,8% 

Gens d'açò Recompte 25 47 72 

% dins de Sexe 23,8% 39,8% 32,3% 

Total Recompte 105 118 223 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi quadrat =0,05, sig. <=0,05 

 

 


