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I. Glossari

FUEIB 

PAS 

PDI 

MICE 

UIB 

DOIP 

OTRI 

COMITÈ  

ORGANIZADOR 

COMITÈ 

CIENTÍFIC 

PRÀCTIQUES 
EXTRACURRICULARS 

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears 

Personal d’administració i serveis 

Personal docent i investigador 

Meetings, incentives, conventions and events 

Universitat de les Illes Balears 

Departament d’Orientació i Inserció Professional 

Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació 

Peça clau d’un congrés científic que fa referència a l’equip 

de persones expertes en l’especialitat que desenvolupa el   

congrés 

Persones expertes en les matèries sobre les quals versarà 

un congrés científic i tribunal encarregat dels aspectes 

científics (proposta de temàtiques i avaluació dels treballs) 

Activitats formatives que l'estudiant realitza de forma 
voluntària i que, tot i que tenen els mateixos objectius que 
les pràctiques curriculars, no estan incloses als plans 
d'estudis. 
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II. Contextualització

Entenem per gènere la construcció cultural que adjudica rols, actituds i aptituds 

diferents a les dones i als homes en funció del seu sexe biològic. Aquest 

concepte, molt d’actualitat, remet a les diferències socials que, per oposició, 

s’aprenen a través dels agents de socialització i que, per tant, són modificables.  

En relació amb el concepte anterior apareix la invisibilització, terme utilitzat en les 

ciències socials per designar un conjunt de mecanismes culturals que porten a 

ometre la presència d’un determinat grup social d’un relat. En poques paraules, per 

simple, seria l’aportació de les dones científiques a la història del coneixement, o bé la 

rellevància de les dones en l’àmbit esportiu, camp clarament dominat en l’àmbit 

mediàtic pel sexe masculí.  

Sobre aquest context s’impulsa l’anàlisi dels àmbits d’actuació de la FUEIB, 

amb la finalitat d'acomplir l’objectiu 26 establert al programa Creació de 

mecanismes innovadors per fomentar la col·laboració entre la Universitat de les 

Illes Balears i les empreses, un projecte integrat en la iniciativa SOIB 

JOVE - Qualificats del Sector Públic, que té com a finalitat el 

desenvolupament d’obres i serveis d’interès general o social. Aquest 

programa està finançat pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), i 

compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE) i la Garantia Juvenil. 

Així doncs, per a l’execució d’aquest estudi, partim de la disgregació de la perspectiva 

de gènere entre els prismes intern i extern. Entendrem com a perspectiva interna 

aquella que avalua les relacions intraempresarials (situació del catàleg de llocs de 

treball i càrrecs de responsabilitat per gènere); i la perspectiva externa com aquella 

que avalua la relació de la FUEIB amb agents externs, siguin clients, 

usuaris o col·laboradors dels serveis oferts amb vocació de servei públic.  

Per concloure aquesta contextualització, fem esment a l’àmbit temporal. Amb 

la finalitat d’establir un punt de partida a l’avaluació de la perspectiva de gènere a 

la Fundació, s’ha elegit l’any que s’estén de l’1 de setembre de 2017 al 31 d’agost
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de 2018 ja que, a causa de la gran varietat de serveis oferts per aquesta empresa, 

seria difícil fer-ne l’avaluació d’acord amb altres variables.  

III. La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB)

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) és una institució amb 

personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre que des de l’any 1996 treballa amb 

la complicitat de la comunitat universitària per fomentar, promoure i executar activitats 

i iniciatives que impulsin la investigació, la cultura, la inserció laboral, la salut i l’educació 

en tots els aspectes de la vida econòmica i social de les Illes Balears. 

Entre les principals accions que realitza la FUEIB destaquen el trasllat del 

talent universitari al món laboral; el foment de la col·laboració entre la Universitat i 

el món empresarial a través de contractes, convenis i models de protecció 

industrial; l’impuls i la gestió integral d’esdeveniments científics; l’articulació de 

cursos de postgrau i d’especialització professional adaptats al mercat i a les 

demandes dels sectors productius insulars; la transferència dels resultats 

d’investigació i la creació d’empreses de base tecnològica fruit de la tasca 

desenvolupada pel personal docent investigador (PDI); i la gestió de les diferents 

encàrrecs de servei efectuades per la Universitat de les Illes Balears (UIB). 

A grans trets, la FUEIB té les següents funcions: 

- Gestió de les instal·lacions esportives universitàries.

- Administració de la Residència d’Estudiants.

- Servei d’orientació i inserció professional i agència de col·locació.

- Assessorament en la creació d’empreses i impuls de l’esperit emprenedor.

- Impuls de la contractació en R+D+I d’àmbit universitari.

- Activitats de formació; estudis propis de la UIB.

- Suport en l’organització de congressos, jornades, seminaris i altres 

esdeveniments MICE.

- Cooperació a través de projectes d’àmbit europeu i internacional.
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A causa de l’heterogeneïtat dels àmbits d’actuació de la FUEIB, la institució articula el 

seu funcionament en sis departaments, desglossats en diferents serveis, que 

asseguren una bona actuació a l’hora d’impulsar els objectius de la Fundació.  

Són els següents: 

a. Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)

El DOIP efectua les tasques establertes en un encàrrec de gestió de la Universitat, Se 

n'encarrega d’impulsar la inserció professional de l’alumnat i les persones amb títol 

universitari a través de la gestió de pràctiques extracurriculars, la gestió d’ofertes 

laborals -com a agència de col·locació oficial i homologada- i l’oferiment d’activitats de 

formació i orientació que assegurin l’èxit dels seus usuaris al món professional.  

Fonamentalment, el DOIP treballa en contacte amb la comunitat universitària 

i empresarial, la qual cosa que el departament sigui objecte d’anàlisi, ja que compta 

amb perspectiva externa de gènere. 

b. Departament de Formació i Congressos

Aquest departament s'encarrega de la gestió dels màsters, postgraus i cursos 

d’especialització professional -estudis propis de la UIB- i de l’apropament 

del coneixement científic amb origen al campus universitari als diferents 

sectors relacionats o amb interès. Desplega les seves funcions a  través de dues 

marques comercials; UIBTalent Formació Avançada per a les activitats 

relacionades amb la formació continuada, i UIBCongrés per a tot allò relacionat amb 

el sector MICE. 

Com que les seves funcions compten amb la participació d’alumnat, de 

professorat i persones externes a la comunitat UIB, els dos serveis del 

departament són objecte d’anàlisi de la perspectiva externa de gènere. 
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c. Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI) i Projectes

Aquest departament realitza un encàrrec de gestió delegada per la UIB i té  com a 

missió dinamitzar les relacions entre la comunitat científica universitària, les empreses 

i altres agents socioeconòmics per a l’aprofitament del coneixement i els resultats de 

recerca de la UIB. Les seves activitats se centren principalment en identificar resultats 

de recerca, protegir-los mitjançant patents i altres títols de protecció, així com 

transferir-los al sector empresarial, a través de la creació d’empreses de base 

tecnològica, entre altres. 

Aquest departament treballa fonamentalment amb PDI, per tant, l’OTRI compta amb 

perspectiva externa i s’inclou en aquest estudi de gènere. 

d. CampusEsport | Esport a la UIB

Les instal·lacions esportives de la Universitat, anomenades CampusEsport, esdevenen 

una de les branques més populars de la FUEIB, a través de les quals es pretén 

fomentar els hàbits saludables entre la comunitat universitària, promocionar 

l’esport com a complement beneficiós en l’etapa de l’estudi, impulsar els esports 

minoritaris i inclusius i transmetre el compromís amb els beneficis i els valors de 

l’esport i la sostenibilitat mediambiental. 

CampusEsport està obert a tothom, i té usuaris l'edat dels quals va des d’un any fins a 

la gent gran. És per això que també serà objecte d’anàlisi i s’avaluarà des del punt de 

vista de la perspectiva externa de gènere.   

e. Residència d’Estudiants

Ubicada en l’edifici universitari Bartomeu Rosselló-Pòrcel, la residència d’estudiants és 

un element bàsic per a la promoció de la igualtat d’oportunitats del col·lectiu 

universitari al nostre territori insular. Així, la residència permet l’allotjament del jovent 
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procedent de Menorca, les Pitiüses i comarques mallorquines llunyanes al campus 

universitari, facilitant la combinació de l’estudi amb la vida personal. També acull 

persones procedents d’altres regions espanyoles així com d’origen estranger.  

Les característiques d’aquest servei gestionat per la FUEIB permeten l’anàlisi de la 

perspectiva de gènere des del prisma extern. 

f. Departament d’Administració i Serveis Generals

Aquest departament comprèn serveis de molt diversa naturalesa, com és la gestió 

administrativa i la comptabilitat, els serveis de neteja i manteniment, o bé 

tots aquells relacionats amb la comunicació i els sistemes de gestió. La seva 

activitat s’estructura en tres grans branques; l’àrea d’Administració i Comptabilitat, 

l’àrea de Manteniment i l’àrea de Serveis Generals. 

Les funcions d’aquest departament es desenvolupen completament de manera 

interna i els professionals que integren els diferents serveis no treballen amb persones 

externes a l’empresa. Per aquest motiu el departament no serà objecte d’estudi 

des de la perspectiva externa de gènere.  

IV. Perspectiva externa: àrees analitzades

a. Departament d’Orientació i Inserció Professional

1. Definició d’indicadors

     Els dos grans perfils que trobem al DOIP són els/les candidats/tes (estudiants 

o titulats/des)   i les empreses. Per altra banda, els dos tipus d’ofertes que tenim són 

les de pràctiques extracurriculars i les laborals.  

     Els indicadors que estudiarem des de la perspectiva de gènere al DOIP són els 

següents: 
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- Persones inscrites al DOIP

- Tutors/es d’empresa

- Tutors/es acadèmics/ques

- Representats legals de l’empresa

- Persones de contacte de les empreses

- Convenis de pràctiques signats

- Estudis dels/de les becaris/àries

- Contractes laborals signats

- Sessions d’orientació realitzades

2. Dades estadístiques

- Anàlisi de les persones inscrites al DOIP des del setembre del 2017 a agost del 
2018

Dintre d’aquest anàlisi el que farem serà distingir les persones inscrites al DOIP segons el

gènere, tant en la seva totalitat com segons si són estudiants o si ja s’han titulat. 
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 Totalitat de persones inscrites, amb diferenciació per gènere:

 Totalitat d’estudiants inscrits, amb diferenciació per gènere

511 inscrits 
(38,83%)

805  inscrites
(61,17%)

Persones inscrites

Homes Dones

319 
estudiants 
(43,76%)

410 
estudiants 
(56,24%)

Estudiants inscrits

Homes Dones
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 Totalitat de persones titulades, amb diferenciació per gènere:

 Totalitat de persones inscrites, diferenciació per estudiants o titulats i per gènere:

192 titulats 
(32,71%)

395 titulades 
(67,29%)

Persones titulades

Homes Dones

319 
estudiants 
(43,76%)

410 
estudiants 
(56,24%)

192 titulats 
(32,71%)

395 titulades 
(67,29%)

Persones inscrites 
(estudiants i titulats)

Homes Dones
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B. Anàlisi de les persones tutores acadèmiques de pràctiques de la UIB

     En aquesta anàlisi estudiarem els tutors acadèmics, així com els responsables 

dels estudis segons la perspectiva de gènere. 

 Totalitat de les persones tutores acadèmiques, segons el gènere:

 Totalitat de responsables dels estudis, segons el gènere:

50 tutors 
(59,52%)

34 tutores 
(40,48%)

Persones tutores

Homes Dones

51 responsables 
(57,95%)

37 responsables 
(42,05%)

Responsables dels estudis

Homes Dones



14 

C. Persones tutores de pràctiques designades per les empreses des de setembre 

del 2017 fins a l'agost del 2018

     Dintre d’aquesta anàlisi estudiarem, segons la perspectiva de gènere, els 

tutors designats per les empreses:  

D. Representants legals de les empreses

  En aquesta anàlisi estudiarem, segons la perspectiva de gènere, els 

representants legals de les empreses que han fet col·laboracions amb el DOIP. 

219 tutores
(47%)247 tutors

(53%)

Persones tutores d'empresa 

Dones Homes

518 
representants 

(73,02%)

191 
representants

(26,98%)

Representants legals de les empreses

Homes Dones
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E. Persones de contacte de les empreses

     En aquesta anàlisi el que farem serà estudiar, segons la perspectiva de gènere, les 

persones de contacte de les empreses que han col·laborat amb el DOIP. 

F. Convenis de pràctiques signats des del setembre del 2017 fins a l'agost del

2018, segons el gènere

En aquest punt analitzarem la totalitat de persones que han realitzat pràctiques 

extracurriculars i que, per tant, han signat un conveni de pràctiques, segons el gènere. 

280 persones 
contacte
(39,55%)

428 persones 
contacte
(60,45%)

Persones de contacte de les empreses

Homes Dones

355 becaris
(49,72%)

359 becàries 
(50,28%)

Total persones becàries

Homes Dones
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G. Estudis dels/de les becaris/àries des de setembre del 2017 fins a agost del

2018 segons el gènere

     En aquest punt analitzarem si hi ha diferència segons el gènere dels 

becaris que han realitzat pràctiques extracurriculars dins els mateixos estudis.  

Homes Dones 

Doble grau d'Administració d'Empreses i Turisme 0 1 

Doble grau d'Administració d'Empreses i Dret 7 13 

Grau de Psicologia 4 19 

Grau d'Administració d'Empreses 61 66 

Grau de Biologia 5 9 

Grau de Bioquímica 1 6 

Grau de Dret 8 16 

Grau de Filosofia 2 2 

Grau de Física 1 1 

Grau de Fisioteràpia 0 2 

Grau de Geografia 0 1 

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 2 10 

Grau de Matemàtiques 3 2 

Grau de Pedagogia 2 8 

Grau de Química 2 2 

Grau de Relacions Laborals 1 1 

Grau de Treball Social 0 2 

Grau de Turisme 25 63 

Grau d'Economia 33 26 

Grau d'Educació Infantil 0 5 

Grau d'Educació Primària 0 1 

Grau d'Educació Social 0 2 

Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 11 4 

Grau d'Enginyeria d'Edificació 25 14 

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 32 9 

Grau d'Enginyeria Informàtica 57 4 

Grau d'Enginyeria Telemàtica 15 3 

Grau d'Estudis Anglesos 0 5 

Grau d'Història 6 2 

Grau d'Història de l'Art 3 6 

Màster Universitari de Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i 

Pedagògica 

3 7 

Màster Universitari d'Enginyeria Industrial 2 1 

Màster Universitari d'Advocacia 2 2 

Màster Universitari d'Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa 10 3 
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Màster Universitari de Biotecnologia Aplicada 0 1 

Màster Universitari de Cognició i Evolució Humana 1 0 

Màster Universitari de Comptabilitat i Auditoria 1 1 

Màster Universitari de Direcció i Planificació del Turisme 0 4 

Màster Universitari de Física Avançada i Matemàtica Aplicada 1 0 

Màster Universitari de Microbiologia Avançada 0 4 

Màster Universitari de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 0 2 

Màster Universitari de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió 2 3 

Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscos Laborals) 2 2 

Màster Universitari d'Ecologia Marina 0 2 

Màster Universitari d'Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació 0 1 

Màster Universitari d'Enginyeria Agronòmica 1 0 

Màster Universitari d'Enginyeria de Telecomunicació 2 0 

Màster Universitari d'Enginyeria Informàtica 6 3 

Màster en Direcció d'Empreses de Serveis (MBA). Títol propi de la UIB (65 

ECTS) 

1 1 

Diploma Universitari de Direcció Hotelera Internacional. Títol propi de la UIB 

(240 ECTS) 

9 8 

Especialista Universitari en MICE (Meeting, Incentives, Conventions and Events). 

Títol propi de la UIB (30 ECTS) 

0 1 

Expert Universitari en e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol 

propi de la UIB (24 ECTS) 

1 0 

Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community 

Management). Títol propi de la UIB (19 ECTS) 

0 1 

Màster en Gestió Turística (MTA). Títol propi de la UIB (65 ECTS) 5 6 

Màster en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris. Títol 

propi de la UIB (64 ECTS) 

2 0 
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H. Contractes laborals signats des del setembre del 2017 fins a l'agost del 2018

segons el gènere

     En aquesta anàlisi estudiarem els contractes laborals signats des de setembre 

de 2017 fins a agost del 2018 seguint una perspectiva de gènere: 

I. Sessions d’orientació des del setembre del 2017 fins a l'agost del 

2018 segons el gènere

     En aquest darrer punt analitzarem les dades del servei d’orientació, seguint la 

perspectiva de gènere. 

 Comunitat usuària del servei d’orientació professional:
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Dones Homes

80 usuàries
(65%)

43 usuaris
(35%)

Usuaris del Servei 
d'Orientació Professional 

Dones Homes
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 Usuaris del servei d’orientació per oposicions:

 Sessions d’orientació professional realitzades:

41 usuàries
(76%)

13 usuaris 
(24%)

Usuaris del Servei 
d'Orientació en Oposicions 

Dones Homes

110 usuàries
(66,27%)

56 usuaris
(33,73%)

Sessions d'Orientació Professional 
realitzades 

Dones Homes
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3. Conclusions

 Una vegada analitzades les dades obtingudes dels diferents serveis del DOIP, des del 

setembre de 2017 fins a l'agost de 2018, es poden extreure les següents conclusions: 

- En el cas dels Responsables dels estudis (57,95% homes vs. 42,05% dones),

Tutors acadèmics (59,52% homes vs. 40,48% dones)   i tutors d’empresa (53% homes 

vs. 47% dones), no es troben diferències de gènere notables, tot i que en els tres casos 

hi ha més homes que dones ocupant els càrrecs.  

- S’observa paritat pel que fa als convenis de cooperació educativa signats per 

becaris (49,28%) i becàries (50,28%). Aquest fet no ens sorprèn, atès que trobam la 

mateixa paritat entre els estudiants inscrits (43,76%) i les inscrites (56,24%) al DOIP.  

- En quant als/les representants legals de les empreses s’observa una gran 

diferència a favor dels homes (73,02% homes vs. 26,98% dones), al contrari que les 

persones de contacte, on la majoria són dones (39,55% homes vs. 60,45% dones). 

- No s’observa una diferència significativa pel que fa a contractes laborals signats, 

on un 55,51 % han estat signats per dones. Aquest fet resulta poc coherent si es té en 

compte el major nombre de titulades inscrites (67,29% dones vs. 32,71% homes). 

- Finalment, tant pel que fa al nombre de persones usuàries del Servei 

d’Orientació Professional (65,04% dones vs. 34,96% homes); i del servei 

d’orientació en oposicions (75,93% dones vs. 24,07% homes); com pel que fa al 

nombre de sessions d’orientació professional realitzades (66,27% dones vs. 33,73% 

homes),  s’observa una gran majoria d’usuàries. 
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b. UIBTalent Formació Avançada

1. Definició d’indicadors

El departament d’UIBTalent forma part de la FUEIB, que és la Fundació 

Universitat-Empresa de les Illes Balears.  

Mitjançant l’anàlisi extern d’aquest departament aplicant-hi la perspectiva 

de gènere, volem estudiar si el gènere és una característica diferenciadora a 

l’hora de cursar estudis segons l’àrea de coneixement a la qual pertanyen. 

Volem analitzar si hi ha diferències segons el gènere de les persones que 

imparteixen docència als Estudis Propis. 

A partir de les dades obtingudes, l’objectiu és detectar febleses o 

diferències significatives i cercar possibles actuacions per a reduir-les. 

Els indicadors que s’han analitzat són els següents:  

a. Persones matriculades a postgraus.

b. Persones matriculades a formació continuada. Aquesta correspon a 

formació dual, cursos d’espanyol i altres seminaris i jornades.

c. Docents.
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2. Dades estadístiques

I. Anàlisi de les persones matriculades als postgraus i als cursos de formació

continuada realitzats entre l’1 de setembre de 2017 fins al 31 d’agost de 2018:

303
Matriculats 

(31%)662
Matriculades 

(69%)

Matriculats Postgraus

Homes Dones

273
Matriculats 

(36%)

475
Matriculades 

(64%)

Matriculats Formació Continuada

Homes Dones
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576
Matriculats 

(34%)

1137
Matriculades 

(66%)

Dades totals

Homes Dones
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II. Anàlisi del gènere als postgraus per àrees de coneixement.

2017-18 Homes Dones Dades totals 

Gestió d'Empreses, Economia 

i Turisme 96 137 233 

Ciències i Ciències de la Salut 124 252 376 

Enginyeria i Arquitectura 6 6 12 

Educació i Psicologia 36 166 177 

Humanitats 13 66 79 

Dret 28 35 63 

DADES TOTALS 303 662 965 
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III. Anàlisi dels docents als Postgraus i als Cursos de Formació Continuada

realitzats durant entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 d’agost de 2018:

96
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6
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51

Docents

(73%)

19
Docents 

(27%)

Docents Formació Continuada

Homes Dones

374
Docents

(61%)

238
Docents 

(39%)

Docents dades totals

Homes Dones
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3. Conclusions

Una vegada analitzades les dades obtingudes dels usuaris d’UIBTalent, durant el curs 

2017-18, se'n poden extreure les següents conclusions: 

- En el cas de les matriculacions, tant als postgraus com als cursos de 

formació continuada, trobem que hi ha més dones (66%) que homes (34%).

- En quant als docents, podem observar que tant als postgraus com als cursos de 

formació continuada, trobem més homes (61%) que dones (39%).

- A l’anàlisi del gènere d'alumnat per àrea de coneixement Postgraus 2017-18 

hem observat que en totes les branques de Postgraus que s’ofereixen a 

UIBTalent, predominen les matriculacions de les dones front a la dels homes.

c. UIBCongrés

1. Definició d’indicadors

UIBCongrés és una oficina especialitzada en la gestió d’esdeveniments de tipus científic 

que dóna suport global en l’organització de congressos, jornades i seminaris acadèmics 

i professionals des de l’any 2003. L’oficina, que pertany al departament de Formació i 

Congressos de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), es 

configura com un servei integral de la UIB adreçat a la comunitat universitària i a les 

institucions vinculades a la recerca, la docència i la difusió del coneixement.  

El present estudi pretén mesurar la presència de dones als esdeveniments científics 

gestionats per UIBCongrés des del setembre de l’any 2017 fins el mes d’agost de 2018. 

La metodologia es basa en la classificació dels esdeveniments científics per àrea de 

coneixement per, després, oferir una panoràmica de la presència d’investigadores als 

congressos gràcies a cinc indicadors que analitzen l’assistència als congressos, la 

presència de dones als comitès científics i organitzadors i, per últim, la seva participació 

al programa científic i el càrrec (ponències ordinàries o magistrals en qualitat 

d’expertes).  
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L’objectiu de tot plegat és vetlar per l’aplicació del principi de presència equilibrada 

entre dones i homes a l’àmbit públic, adequar les estadístiques a la perspectiva de 

gènere, i assolir la igualtat entre dones i homes en els camps de la ciència l la 

tecnologia. 

Per tal d’introduir la perspectiva de gènere externa a l’anàlisi sobre la presència 

de dones i homes als esdeveniments científics organitzats per UIBCongrés 

durant el període que va del setembre de 2017 al mes d’agost de l’any 2018, s’han 

definit un total de quatre indicadors:  

- Participació a l’esdeveniment

Mesura l’assistència a l’esdeveniment en qüestió desagregada per sexe. 
- Composició del comitè organitzador

Mesura la presència de dones i homes a l’equip de persones que 

dirigeixen l’esdeveniment científic. 

- Composició del comitè científic

Mesura la presència de dones i homes a l’equip de persones expertes que 

actua de tribunal a l’hora de seleccionar i avaluar els treballs que seran 

presentats al congrés 

- Presència de dones i homes al programa científic

Analitza el nombre de dones i homes que han presentat els seus treballs 

als congressos 

- Presència de dones i homes com experts

Mesura el nombre de dones i homes que han fet ponències magistrals i 

expertes  

Durant aquell període temporal, UIBCongrés va organitzar un total de quinze 

esdeveniments científics, els quals s’han classificat per branca de coneixement a 

l’hora de realitzar aquest estudi. En aquest sentit, els congressos s’han categoritzat en 

les següents àrees: 

1. Arts i Humanitats

2. Ciències

3. Ciències de la Salut

4. Ciències Socials i Jurídiques

5. Enginyeria i Arquitectura
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2. Dades estadístiques

I. Assistència desagregada per sexe i àrees de coneixement als congressos

científics d’UIBCongrés entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 d’agost de 2018:

La taula mostra que l’assistència de dones als congressos científics és majoritària a 

totes les àrees, excepte a les de Ciències i Enginyeria i Arquitectura. Els gràfics 

següents mostren els percentatges d’assistència als congressos per sexe i àrea de 

coneixement: 

SEXE 

ÀREA DE CONEIXEMENT 

ARTS I 

HUMANITATS 
CIÈNCIES 

CIÈNCIES 

DE LA 

SALUT 

CIÈNCIES 

SOCIALS I 

JURÍDIQUES 

ENGINYERIA I 

ARQUITECTURA 

HOMES 76 392 73 196 183 

DONES 168 203 454 338 59 

TOTAL 244 595 527 534 242 
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Els gràfics mostren que l’assistència de dones a congressos científics de les àrees  

d’Arts i Humanitats, Ciències de la Salut i Ciències Socials i Jurídiques és majoritària ja 

que superen en tots els casos el llindar del 60%. Per contra, l’assistència de dones a les 

àrees de Ciències i d’Enginyeria i Arquitectura és molt minoritària ja que en cap dels 

casos s’arriba al mínim del 40%.  

79%

21%

Ciències de la 
Salut

Dones Homes

68%

32%

Arts i Humanitats

Dones Homes

34%

66%

Ciències

Dones Homes

63%

37%

Ciències Socials i 
Jurídiques

Dones Homes

24%

76%

Enginyeria i 
Arquitectura

Dones Homes
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A. II. Composició del comitè organitzador per àrees de coneixement dels

congressos científics d’UIBCongrés entre l’1 de setembre de 2017 i el 31

d’agost de 2018:

La taula evidencia que la composició dels comitès organitzadors és, en general, 

desequilibrada pel que fa a la paritat de gènere, a excepció de les àrees de Ciències de 

la Salut i de Ciències Socials i Jurídiques, on els percentatges estan prou equilibrats. Per 

contra, a Arts i Humanitats la presència de dones és molt majoritària mentre que a les 

àrees de Ciències i d’Enginyeria i Arquitectura la seva presència és pràcticament 

anecdòtica. Els següents gràfics mostren la presència d’homes i dones als comitès 

organitzadors dels congressos gestionats per UIBCongrés:  

SEXE 

ÀREA DE CONEIXEMENT 

ARTS I 

HUMANITATS 
CIÈNCIES 

CIÈNCIES 

DE LA 

SALUT 

CIÈNCIES 

SOCIALS I 

JURÍDIQUES 

ENGINYERIA I 

ARQUITECTURA 

HOMES 4 84 10 6 13 

DONES 15 9 8 8 4 

TOTAL 19 93 18 14 17 
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Els gràfics mostren que la presència de de dones als comitès organitzadors dels 

congressos científics de les àrees  d’Arts i Humanitats és molt majoritària (80%), mentre 

que a les àrees de Ciències de la Salut i Ciències Socials i Jurídiques la ràtio de gènere 

s’equilibra en un 40-60 i viceversa. Novament, la presència de dones als comitès 

organitzadors de les àrees de Ciències i d’Enginyeria i Arquitectura és molt minoritària 

ja que en cap dels casos s’arriba al mínim del 40%.  

79%

21%

Arts i Humanitats

Dones Homes

10%

90%

Ciències

Dones Homes

44%

56%

Ciències de la 
Salut

Dones Homes

57%

43%

Ciències Socials i 
Jurídiques

Dones Homes

24%

76%

Enginyeria i 
Arquitectura
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III. Composició dels comitès científics per àrees de coneixement als

congressos gestionats per UIBCongrés durant el període setembre 2017 

- agost 2018

La taula evidencia que la composició dels comitès científics està, en general, 

molt masculinitzada, a excepció de l’àrea d’Arts i Humanitats, en què la presència de 

dones és molt majoritària. Per contra, en l’àrea d’Enginyeria i Arquitectura 

es mostra una masculinització total dels espais de responsabilitat en quant al a 

definició del programa científic dels congressos ja que no existeixen dones als 

comitès científics. Passa quelcom similar a les àrees de Ciències i Ciències Socials i 

Jurídiques, on la presència de dones és molt minoritària. De l’àrea de Ciències de la 

Salut no es tenen dades perquè no consta comitè científic. Els següents gràfics 

mostren la presència d’homes i dones als comitès organitzadors dels congressos 

gestionats per UIBCongrés:  

SEXE 

ÀREA DE CONEIXEMENT 

ARTS I 

HUMANITATS 
CIÈNCIES 

CIÈNCIES 

DE LA 

SALUT 

CIÈNCIES 

SOCIALS I 

JURÍDIQUES 

ENGINYERIA I 

ARQUITECTURA 

HOMES 13 50 - 50 8 

DONES 44 13 - 13 0 

TOTAL 57 63 - 63 8 
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El gràfic mostra que la composició dels comitès científics està molt masculinitzada: si 

a l’àrea d’Arts i Humanitats les dones són majoria als comitès científics (77%), la seva a 

l’àrea d’Enginyeria i Arquitectura és nul·la (0%). La tendència no millora a les àrees de 

Ciències Socials i Jurídiques i a Ciències, on la presència de dones als comitès científics 

no arriba al mínim del 40%. Lamentablement, no es disposa de dades relatives a la 

composició del comitè científic de l’àrea de Ciències de la Salut.  

77%

23%

Arts i Humanitats

Dones Homes

21%

79%

Ciències

Dones Homes

21%

79%

Ciències Socials i 
Jurídiques

Dones Homes

0%

100%

Enginyeria i 
Arquitectura
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A. Presència de dones i homes a les ponències ordinàries per àrea de

coneixement als congressos d’UIBCongrés entre l’1 de setembre de 2017 i el

31 d’agost de 2018:

La taula mostra que la participació de les dones com a ponents a comunicacions 

ordinàries als congressos científics de les àrees d’Arts i Humanitats i de Ciències de la 

Salut és majoritària. Per contra, a les àrees de Ciències, Ciències Socials i Jurídiques i 

Enginyeria i Arquitectura la presència de dones torna a ser molt minoritària. Els 

següents gràfics mostren els percentatge de presència de dones com a 

ponents a les comunicacions ordinàries dels congressos científics gestionats per 

UIBCongrés: 

SEXE 

ÀREA DE CONEIXEMENT 

ARTS I 

HUMANITATS 
CIÈNCIES 

CIÈNCIES 

DE LA 

SALUT 

CIÈNCIES 

SOCIALS I 

JURÍDIQUES 

ENGINYERIA I 

ARQUITECTURA 

HOMES 34 198 22 88 80 

DONES 112 71 53 45 32 

TOTAL 146 269 75 133 112 
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Els gràfics revelen que la presència de dones a les ponències ordinàries de les àrees 

d’Arts i Humanitats i de Ciències de la Salut és majoritària, superant en ambdós casos 

el llindar del 70%. El contrapunt ve donat, novament, per la poca presència de dones 

com a ponents als congressos de les àrees de Ciències, Ciències Socials i Jurídiques i 

Enginyeria i Arquitectura, on la seva presència no suposa ni el 40% de les comunicacions 

realitzades als congressos.  
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Arts i Humanitats
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Ciències
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J. Presència de dones i homes a les ponències magistrals per àrees de

coneixement als congressos d’UIBCongrés entre l’1 de setembre de 2017 i el

31 d’agost de 2018:

La taula mostra que la participació de les dones com a expertes (impartint conferències 

magistrals) als congressos de l’àrea d’Arts i Humanitats és gairebé absoluta. No obstant 

això, a les àrees de coneixement de Ciències i Enginyeria i Arquitectura la seva presència 

és gairebé simbòlica, una representació que està prou equilibrada als congressos de 

l’àrea de Ciències de la Salut. Els gràfics mostren els percentatges de dones i homes a 

les ponències magistrals dels congressos gestionats per UIBCongrés al període 

setembre 2017 – agost 2018: 

SEXE 

ÀREA DE CONEIXEMENT 

ARTS I 

HUMANITATS 
CIÈNCIES 

CIÈNCIES 

DE LA 

SALUT 

CIÈNCIES 

SOCIALS I 

JURÍDIQUES 

ENGINYERIA I 

ARQUITECTURA 

HOMES 4 8 12 - 10 

DONES 11 2 9 - 1 

TOTAL 15 10 21 - 11 
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Els gràfics mostren que la participació de dones com expertes en la matèria 

(impartint conferències magistrals)  als congressos de l’àrea d’Arts i Humanitats és 

molt majoritària, ja que suposen més del 70% de les xerrades com expertes. No 

obstant això, la tendència a la resta d’àrees (Ciències, Enginyeria i Arquitectura i 

Ciències de la Salut) és la contrària: les dones no tenen presència com a expertes als 

congressos. En aquest sentit, el percentatge de dones expertes als congressos de 

les àrees d’Enginyeria i Arquitectura no arriba al 10%, mentre que a Ciències de la 

Salut el percentatge augmenta fins al 20% però continua sense arribar al mínim del 

40%. Per la seva banda, els congressos de les àrees de Ciències de la Salut presenta 

més homes experts que no pas dones, tot i que aquestes sí arriben al mínim 

73%
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Arts i Humanitats

Dones Homes

20%

80%

Ciències

Dones Homes
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Ciències de la 
Salut
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establert (43%). Lamentablement, no es disposen de dades relatives a l’àrea de 

Ciències Socials i Jurídiques.  

3. Conclusions

En línies generals, hi ha més dones que assisteixen als congressos científics. Les dades 

positives pel que fa a assistència no es tradueixen en més presència de dones als 

comitès organitzadors i científics ni en els programes científics, especialment pel que 

fa a ponències magistrals.  

D’acord amb els indicadors, els llocs de decisió –comitès científic i organitzador- estan 

majoritàriament masculinizats, a excepció dels congressos de l’àrea d’Arts i Humanitats 

on la presència de dones és majoritària a tots els indicadors. Els indicadors també 

mostren que els homes són, per norma general, el sexe majoritari quan es convida a 

persones expertes a fer comunicacions plenàries i ponències magistrals als congressos 

de Ciències, Enginyeria i Arquitectura i Ciències de la Salut.  

Amb tot, la conclusió més decisiva és que arrel de la realització d’aquest estudi el 

departament de Formació i Congressos –i, més concretament, l’oficina UIBCongrés- ha 

instaurat la recollida de dades desagregada per sexe. Això permetrà continuar 

mesurant la presència de dones i homes als congressos gestionats per UIBCongrés en 

un futur i consolidar el compromís amb la igualtat efectiva entre sexes als congressos 

científics. 

d. Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació

1. Definició d’indicadors

Mitjançant l’anàlisi de OTRI aplicat a la perspectiva de gènere, es vol estudiar si 

el gènere és una característica diferenciadora en la recerca i transferència de resultats.  
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Amb l'objectiu de analitzar si hi ha diferències segons el gènere del personal 

investigador de la UIB, s’han diferenciat els indicadors següents: 

- Articles 83

- Resultats detectats

- Resultats protegits

Abans d'abordar l'estudi de cada indicador, i amb l'objectiu de contextualitzar-los, es 

farà un anàlisi tant del PDI com de catedràtics de la UIB. 

2. Dades estadístiques

i. Anàlisi de gènere del personal docent i investigador

El personal docent investigador (PDI) de la UIB ascendeix a un total de 1415 persones, 

dels quals un 60% són homes enfront d'un 40% de dones. 

849 PDI 
(60%)

566 PDI 
(40%)

PDI

Homes Dones
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ii. Anàlisi de gènere del personal docent investigador catedràtic

La UIB compta amb un total de 133 catedràtics d'Universitat. Mentre que el tant per 

cent de PDI masculí supera en un 20% al de dones, en el cas de PDI que ha aconseguit 

un càrrec de catedràtic la diferència augmenta substancialment. Com s'observa en la 

gràfica, gairebé un 80% de catedràtics de la UIB són homes enfront d'un 20% de dones 

catedràtiques. 

III. Anàlisi de gènere del PDI que ha signat articles 83

Qualsevol grup de recerca reconegut per la Universitat, departament, institut 

universitari de recerca així com el seu professorat pot subscriure contractes amb 

persones, universitats o entitats públiques i privades per dur a terme treballs científics, 

tècnics o artístics, així com per desenvolupar ensenyaments d'especialització o 

activitats específiques de formació. 

El marc que permet aquesta activitat és l'article 83 de la LOU (Llei Orgànica 6/2001, de 

21 de desembre, d'Universitats), reconegut a més per la UIB en l'article 114 dels seus 

Estatuts. 

105 
Catedràtics 

(79%)

28 

Catedràtiques

(21)%

Catedràtics

Homes Dones
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En el gràfic següent s'observa que la totalitat d'articles 83 realitzats en el període 

estudiat han estat duts a terme per homes, una vegada més, gairebé en el 80% 

dels casos. 

IV. Anàlisi de gènere del PDI amb resultats d’investigació

Del total de resultats de recerca detectats per l'OTRI en el període objecte d'estudi, 

més del 80% han estat desenvolupats per homes, tal com s'observa al següent 

gràfic. 

72 Artícles 
(77%)

21 Artícles 
(23%)

Articles 83

Homes Dones

9 resultats 
(82%)

2 resultats 
(18%)

Resultats detectats

Homes Dones
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V. Anàlisi de gènere del PDI amb resultats d’investigació protegits

La totalitat de coneixements o resultats de recerca que han estat protegits mitjançant 

patent o una altra figura de protecció durant el període de temps analitzat 

corresponen a personal docent investigador masculí.  

3. Conclusions

Malgrat que la presència de dones investigadores de la UIB no difereix gaire de la 

d'homes -un 40% de dones enfront d'un 60% d'homes-, els resultats obtinguts de 

l'anàlisi sorprenen, ja que de cada variable estudiada s'obté que gairebé el 80% 

correspon a investigadors, arribant fins i tot al 100%, com passa en el cas de protecció 

de resultats.  

6 resultats protegits 
(100%)

Resultats protegits

Homes Dones
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e. CampusEsport

1. Definició d’indicadors

Les instal·lacions esportives del campus universitari són una altra de les branques de la 

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB). 

Amb la finalitat d’analitzar la perspectiva externa de gènere a CampusEsport, 

segmentarem usuaris segons: 

- Usuaris/àries amb abonament anual.

- Cursetistes - menors d’edat que formen part de qualsevol de les escoles 

esportives: futbol, tennis i pàdel, natació, waterpolo i natació artística.

- Participants de competicions de futbol.

El total d’usuaris/àries de CampusEsport és de 6.883 persones. 

2. Dades estadístiques

A continuació s’ofereixen quatre gràfics que reflecteixen les persones abonades, els/

les cursetistes, els/les participants de competicions i el total d’usuaris/àries de 

les instal·lacions esportives: 

2.156 
usuàries

(50,4%)

2.121 usuaris

(49,5%)

Persones abonades

Dones Homes
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479 usuàries
(42,9%)640 usuaris

(57,1%)

Infants i joves cursetistes

Dones Homes

13 usuàries

(0,87%)

1.474 usuaris
(99,13%)

Competicions de futbol

Dones Homes
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3. Conclusions

Una vegada analitzades les dades obtingudes del CampusEsport, des del setembre 

de 2017 fins a agost de 2018, es poden extreure les següents conclusions: 

- Quant a les persones amb abonament anual, no s’observen diferències 

importants en relació al gènere, ja que hi ha un 49.5% d’homes vs. un 50.5% de 

dones.

- Quant als cursetistes observem una petita diferència a favor dels homes, 

representant aquests el  57.1% dels cursetistes vs. el 42.9% de dones.

- A les competicions hi ha clarament una diferenciació per gènere, on no s’arriba 

a l’1% de dones inscrites a aquestes.

- En termes generals, de les 6.883 persones usuàries de CampusEsport, el 61.5%

són homes vs. el 38.5% que són dones.

2.648 
usuàries
(38,5%)

4.235 usuaris
(61,5%)

Total persones associades CampusEsport

Dones Homes
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f. Residència d’estudiants de la UIB

1. Definició d’indicadors

Per a l’anàlisi de la perspectiva externa de gènere de la Residència d’Estudiants de la 

Universitat de les Illes Balears (UIB) realitzarem una segmentació de les persones 

usuàries d’acord amb el seu lloc de procedència. 

Aquesta anàlisi oferirà les dades de gènere segons: 

- L’illa de veïnatge: Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

- Persones usuàries de la resta de l’Estat.

- Residents procedents d’altres països.

De les 99 persones residents, 50 són d’origen mallorquí; 10 procedents de Menorca; 

18 d’origen eivissenc; 1 de Formentera; 20 de la resta de l’Estat i cap de nacionalitat 

estrangera.  

2. Dades estadístiques

A continuació s’ofereixen 6 gràfics que reflecteixen l’anàlisi del gènere segons 

la procedència de les persones residents.  

18 residents
(36%)

32 
residents

(64%)

Persones usuàries Mallorca 

Dones Homes
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5 residents

(50%)
5 residents

(50%)

Persones usuàries Menorca

Homes Dones

9 residents
(50 %)

9 residents
(50%)

Persones usuàries Eivissa 

Dones Homes
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1 resident
(100%)

Persones usuàries Formentera

Dones Homes

33 usuàries 
(41,77%)46 usuaris

(58,23%)

Persones usuàries de les Illes Balears

Dones Homes

9 residents
45%11 residents

55%

Persones usuàries resta d'Espanya

Dones Homes
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3. Conclusions

Una vegada que s'han analitzat les dades obtingudes de la residència, des de setembre 

de 2017 fins a agost de 2018, es poden extreure les següents conclusions: 

- En relació a les persones usuàries procedents de les Illes Balears, només

s’observen diferències notables pel que fa als residents de l’illa de

Mallorca, on hi ha un 64% d’homes vs. un 36% de dones.

- En quant a les persones usuàries procedents de la resta de l’Estat, no s’observen

diferències pel que fa a la representació d’ambdós gèneres (45% de dones vs.

55% d’homes).

- En termes generals, no s’observen diferències en matèria de gènere en quant a

les persones usuàries de la residència (42,4% de dones vs. 57,5% d’homes).

57 residents
57,5%

42 residents
42,4%

Total de persones usuàries

Dones Homes
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V. Perspectiva interna

Per fer un estudi de la perspectiva interna en matèria de gènere, s'ha 

analitzat l’organigrama de la fundació, explorant la distribució del gènere en els 

diferents departaments, segons els llocs de responsabilitat i en la totalitat del 

personal contractat.  

A continuació presentem els resultats obtinguts: 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

OTRI i projectes

CampusEsport

DOIP

UIBCongrés

UIBTalent
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Distribució del gènere per 
departaments de la FUEIB

Homes Dones

3 directores 
(50 %)

3 directors
(50%)

Llocs de responsabilitat

Dones Homes
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Una vegada analitzades les dades obtingudes de l’estudi de la perspectiva interna 
observam que: 

- Els únics departaments/àrees on hi ha més homes que dones són el de serveis 
generals, amb un 58,33% d’homes vs. el 41,66% de dones i CampusEsport, amb un 
54,93% d’homes vs. un 45,07% de dones. Tots els altres departaments estan formats 
per més dones que homes.

- Quant als llocs de responsabilitat (contant el director de la fundació i els/les 
directors/es dels departaments) veiem com hi ha total paritat, amb un 50% d’ambdós 
gèneres.

-  En analitzar la totalitat del personal de la fundació observem que hi ha una 
diferència a favor de les dones, sent aquestes el 56,56% vs. el 43,44% d’homes.

-  Podem concloure, en termes generals, que a la Fundació Universitat Empresa de 
les Illes Balears no hi ha una diferència significativa en quant a gènere.

71 
treballadores 

(57%)

53 
treballadors

(43%)

Treballadors/es de la FUEIB

Dones Homes
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VI. Conclusions generals

Aquest document esdevé el primer estudi sobre la Fundació Universitat-Empresa de 

les Illes Balears que posa esment en la perspectiva de gènere des dels punts de vista 

intern i extern. Com s’ha pogut veure en apartats anteriors, aquest anàlisi 

suposa una fotografia de base sobre la que treballar en la promoció de la igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones en tots els àmbits d’actuació de la FUEIB. 

La naturalesa de la Fundació, que ofereix serveis adreçats a públics molt diversos, 

dificulta l’obtenció d’unes conclusions generals sòlides i vàlides pel conjunt dels serveis 

oferts. Aquest fet justifica que l’anàlisi de cada departament inclogui les dades més 

destacades de cada àrea d’actuació. 

Quant a la perspectiva interna, si bé pot haver-hi diferències percentuals entre 

gèneres a determinats departaments, queda reflectit a les estadístiques que la FUEIB 

és una institució en la qual hi ha un equilibri global del gènere a la totalitat de la 

plantilla laboral.  

A partir d’aquest estudi s’extreu que la totalitat dels departaments i oficines integrats a 

la FUEIB recullen les dades segmentades tenint en compte la perspectiva de gènere 

(això és, desagregant les dades per sexe). La conseqüència directa és dotar de sentit i 

de recorregut als estudis que, com el present, mesuren la presència de dones i homes 

als diferents serveis oferts per la FUEIB i consoliden l’objectiu de la fundació amb la 

igualtat efectiva entre sexes. 
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