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Igualtat en xifres a l’UJI  és una finestra informativa que recull 

dades de la Universitat Jaume I des d’una perspectiva de gènere. 

En aquest número s’analitzen les xifres desagregades per sexe de 

l’alumnat matriculat a la Universitat Jaume I en el curs 2018/2019 

referides a: 

 Alumnat de nou ingrés  

 Alumnat matriculat en grau  

 Alumnat matriculat en màster 

 Alumnat matriculat en programes de doctorat 

 
D’aquesta manera s’obté una imatge de les opcions universitàries 

elegides per xiques i xics en la Universitat Jaume I.  

També es presenten les dades referides a les universitats 
valencianes i espanyoles per a facilitar una anàlisi comparativa. 
 

 
Unitat d’Igualtat l Universitat Jaume I 
Un a  a c c i ó  d e l  I I  P la  d ’ Igu a l t a t  d e  l a  Un i ve r s i t a t  J a u m e  I  2 0 16 -2 0 2 0  

  

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 
Facultat de Ciències Humanes i Socials 
ESTCE Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 
FCS Facultat de Ciències de la Salut 
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L’alumnat a la universitat 

 

_ _ _ 
Les polítiques d’igualtat institucionals, i en concret la Llei Orgànica 3/2007, 22 de març, per a la igualtat 

efectiva de dones i homes, amb més de deu anys de vigència,  han contribuït al desenvolupament d’estudis 

i ferramentes de seguiment per conèixer l’estat de la qüestió en matèria d’igualtat a les universitats. Des de 

les universitats, és necessari impulsar el coneixement i la visibilització de la presència de dones i homes en 

els estudis universitaris i, en cas de ser necessari, la incorporació de mesures per eliminar obstacles que 

dificulten la igualtat efectiva entre dones i homes.  

L’anàlisi de la participació desagregada per sexe en els estudis universitaris de grau, màster i programes de 

doctorat aporten informació sobre l’elecció de les xiques i els xics en les opcions acadèmiques. D’aquesta 

manera, cal prendre en consideració les possibles diferències en l’elecció dels estudis i incorporar, si cal, 

mesures de millora o correcció en les pràctiques universitàries. 

L’indicador de gènere que s’estableix per a l’alumnat, tant de l’UJI, de les universitats valencianes o de les 

espanyoles, està basat en la participació igualitària de dones i homes, o com a mínim, en la participació 

equilibrada d’ambdós sexes en tots els estudis universitaris, segons la proporció 40/60 que estableix la Llei 

3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

Els estudis i estadístiques realitzats en l’àmbit universitari (Elizondo, Arantxa 2010) mostren que, tot i que 

la proporció de l’alumnat universitari és equilibrada, la participació de dones universitàries ha anat en 

augment en les últimes dècades en les universitats valencianes i espanyoles. No obstant això, la presència 

de dones i homes en els estudis superiors no està equilibrada en tots els camps del coneixement (UNESCO 

2019). En l’actualitat, s’observa com algunes titulacions són cursades majoritàriament per dones mentre 

que altres tenen a les seues aules una presència fonamentalment masculina, fet que es tradueix en una 

situació de segregació horitzontal1, deguda principalment als rols de gènere associats a cada rama de 

coneixement. 

En aquest número dedicat a l’alumnat de l’UJI en el curs acadèmic 2018/2019 es pretén aportar i visibilitzar 

la situació de l’alumnat de l’UJI des d’una perspectiva de gènere, a través de dades quantitatives referides 

a l’alumnat, desagregat per sexe, per cicles (graus, màsters i programes de doctorat), per centres i per àmbit 

d’estudi. També s’introdueixen, per tal d’aportar una visió comparativa, les dades globals que presenten 

universitats valencianes i espanyoles.  

                                                           
1 La segregació horitzontal és la concentració de dones i homes en sectors i treballs específics. (Glossari de termes relatius a la 

igualtat entre dones i homes. Comissió Europea, 1998). 
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Graus Total Homes

Administració d'Empreses 97

 Mestre/a d'Educació Primària 89

Enginyeria Informàtica 83

Enginyeria en Disseny Industrial i 

Desenvolupament de Productes 71

Enginyeria Mecànica 68

Finances i Comptabilitat 59

Enginyeria en Tecnologies Industrials 49

Disseny i Desenvolupament de Videojocs 46

Economia 45

Dret 45

Comunicació Audiovisual 41

Enginyeria Elèctrica 40

Psicologia 35

Criminologia i Seguretat 32

Periodisme 32

Química 31

Enginyeria Química 29

Medicina (Pla 2017) 24

 Turisme 23

Història i Patrimoni (Pla 2015) 23

Infermeria 23

Publicitat i Relacions Públiques 21

Relacions Laborals i Recursos Humans 20

Gestió i Administració Pública 20

Matemàtica Computacional 20

Traducció i Interpretació 14

Estudis Anglesos 14

Administració d'Empreses i Dret 13

Mestre/a d'Educació Infantil 12

Arquitectura Tècnica 10

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 10

Humanitats: Estudis Interculturals (2015) 6

Alumnat de nou ingrés 
_ _ _ 
 

 

L’anàlisi dels graus escollits per l’alumnat de nou ingrés ens dona una imatge de les 

eleccions professionals a les que opten xiques i xics en el curs 2018/2019. D’aquesta 

manera es podrà observar si hi ha diferències entre unes i altres i avançar en el 

coneixement de possibles condicionaments de gènere en l’elecció acadèmica.  

 

En les següents taules es presenten les dades de matricula en la totalitat dels graus que oferta l’UJI, acolorits 

segons centres, on es poden apreciar les eleccions majoritàries i minoritàries de xics i xiques quan entren per 

primera vegada a la universitat al curs 2018/2019. 

 

  
     

 

Graus Total Dones

 Psicologia 145

Educació Infantil 132

Mestre/a d'Educació Primària 127

Turisme 111

 Infermeria 98

Relacions Laborals i Recursos Humans 82

Traducció i Interpretació 81

Publicitat i Relacions Públiques 72

Gestió i Administració Pública 63

Finances i Comptabilitat 61

Periodisme 59

 Economia 58

Medicina (Pla 2017) 58

Dret 56

Estudis Anglesos 56

Comunicació Audiovisual 51

Enginyeria en Disseny Industrial i 

Desenvolupament de Productes 46

Criminologia i Seguretat 36

Química 34

Administració d'Empreses 24

Administració d'Empreses i Dret 19

Disseny i Desenvolupament de Videojocs 14

Enginyeria en Tecnologies Industrials 13

Enginyeria Química 13

 Humanitats: Estudis Interculturals (2015) 12

Enginyeria Mecànica 12

Història i Patrimoni (2015) 10

Matemàtica Computacional 10

Enginyeria Elèctrica 8

Arquitectura Tècnica 7

Enginyeria Informàtica 7

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 5

 FC
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42,02 % 

Homes 57,98 % 

Dones 
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Total alumnat de nou ingrés 

 

Al curs 2018/2019, un total de 2.725 alumnes s’han matriculat per primera 

vegada en els estudis de grau.  

El 57,98 % són dones i el 42,02% homes 

 

 Encara que hi ha més dones que homes, s’observa una presència 

equilibrada de les unes i dels altres, atenent a la proporció 40/60 de 

la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 

dones i homes (Disposició addicional primera. Presència o composició 

equilibrada). 

 El diferencial de dones i homes és d’un 15,96% a favor de les dones. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

 

57,98 %

42,02 %

Figura 1. Total alumnat de nou ingrés per sexe
Graus. Curs 2018/2019 % Dones

% Homes

59,03

70,42

27,00

78,59

40,97

29,58

73,00

21,41

Facultat Ciències Jurídiques i
Econòmiques

Facultat Ciències Humanes i
Socials

Escola Superior de Tecnologia
i Ciències Experimentals

Facultat Ciències de la Salut

Figura 2. Total alumnat de nou ingrés per centres i sexe
Graus. Curs 2018/2019

% Dones

% Homes

De l’alumnat matriculat a l’UJI en 

el curs acadèmic 2018/2019, en 

grau, el 57,98 % [1.580] són 

xiques i  el 42,02% [1.145] són 

xics. 
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Les xifres per centres i sexe de l’alumnat de nou 

ingrés 

 

En el curs 2018/2019, tenint en compte l’alumnat de nou ingrés: 

 La FCJE té una presència equilibrada entre els sexes 

 La FCHS i la FCS estan feminitzades 

 L’ESTCE està masculinitzada 

 
 En la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, les dones són el 

59,03 % [510] i els homes el 40,97% [354]. 

Hi ha equilibri entre els sexes amb un diferencial del 18,06% a favor de 

les dones. 

 En la Facultat de Ciències Humanes i Socials, les dones són el 70,42 % 

[600] i els homes el 29,58% [252]. 

Hi ha un desequilibri entre els sexes amb un diferencial del 40,85% a 

favor de les dones. 

 En l’Escola Superior de Tecnologies i Ciències Experimentals, les dones 

són el 27,00 % [169] i els homes el 73,00 % [457]. 

Hi ha un desequilibri entre els sexes amb un diferencial de 46,01% a favor 

dels homes. 

 En la Facultat de Ciències de la Salut, les dones són el 78,59% [301] i els 

homes el 21,41% [82]. 

Hi ha un desequilibri entre els sexes amb un diferencial de 57,18% a favor 

de les dones. 

 

 

  

De l’alumnat matriculat de 

nou ingrés de l’UJI al curs 

acadèmic 2018/2019, en 

grau, per centres:  

59,03 %

40,97 %

Figura 3. Total alumnat de nou ingrés de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques per sexe
Graus. Curs 2018/2019

% Dones

% Homes

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI 
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78,59 %

21,41 %

Figura 6. Total alumnat de nou ingrés de la Facultat de Ciències de la Salut per sexe
Graus. Curs 2018/2019

% Dones

% Homes

 

                    Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

70,42 %

29,58 %

Figura 4. Total alumnat de nou ingrés de la Facultat de Ciències Humanes i Socials per sexe
Graus. Curs 2018/2019

% Dones

% Homes

27,00 %

73,00 %

Figura 5. Total alumnat de nou ingrés de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals per sexe 
Graus. Curs 2018/2019

% Dones

% Homes
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Les xifres per graus i sexe de l’alumnat de nou 

ingrés 

 

Els graus per sexe 

  

 

 

 

 

Sabies que...?  

Avui en dia hi ha més dones matriculades a la universitat que homes.  

Encara així, rames com les enginyeries, arquitectures i algunes ciències experimentals, compten amb una 

presència de dones inferior al 30%, es a dir, una baixa matriculació femenina en les carreres STEM (Ciència, 

Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). 

Els graus més escollits per xiques en primer curs, per nombre total, a la Universitat Jaume I son Psicologia, 

Educació Infantil i Mestre/a d’Educació Primària. 

Els graus més escollits per xics en primer curs, per nombre total, a la Universitat Jaume I son Administració 

d’Empreses, Mestre/a d’Educació Primària i Enginyeria Informàtica.   

En el curs 2018/2019 

els 3 graus on més 

dones s’han matriculat 

són:  

 Grau en Psicologia amb 145 dones i 35 homes. Amb una diferència de 110 

dones més. 

 Grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil amb 132 dones i 12 homes. 

Amb una diferència de 120 dones més. 

 Grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària amb 127 dones i 89 homes. 

Amb una diferència de 38 dones més. 

 

En el curs 2018/2019 

els 3 graus on més 

homes s’han 

matriculat són:  

 

 Grau en Administració d'Empreses amb 97 homes i 82 dones. Amb una 

diferència de 15 homes més. 

 Grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària amb 89 homes i 127 dones. 

Amb una diferència de 38 dones més. 

 Grau en Enginyeria Informàtica amb 83 homes i 7 dones. Amb una 

diferència de 76 homes més. 
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19

82

58

111

36

63

24

61 56

13

97

32

45 45

59

20 20 23

Doble Grau en
Administració
d'Empreses i

Dret

Grau en
Administració

d'Empreses

Grau en
Criminologia i

Seguretat

Grau en Dret Grau en
Economia

Grau en
Finances i

Comptabilitat

Grau en Gestió
i Administració

Pública

Grau en
Relacions
Laborals i
Recursos
Humans

Grau en
Turisme

Figura 7. Total alumnat de nou ingrés Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques per sexe 
Graus. Curs 2018/2019

Total Dones

Total Homes

51
56

10 12

132
127

59

72
81

41

14 23 6
12

89

32
21 14

Grau en
Comunicació
Audiovisual

Grau en Estudis
Anglesos

Grau en
Història i

Patrimoni (Pla
2015)

Grau en
Humanitats:

Estudis
Interculturals

(Pla 2015)

Grau en
Mestre/a

d'Educació
Infantil

Grau en
Mestre/a

d'Educació
Primària

Grau en
Periodisme

Grau en
Publicitat i
Relacions
Públiques

Grau en
Traducció i

Interpretació

Figura 8. Total alumnat de nou ingrés Facultat de Ciències Humanes i Socials per sexe 
Graus. Curs 2018/2019

Total Dones

Total Homes

 

    

       

 

 

 

   

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 
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98

58

145

23 24
35

Grau en Infermeria Grau en Medicina (Pla 2017) Grau en Psicologia

Figura 10. Total alumnat de nou ingrés Facultat de Ciències de la Salut per sexe
Graus. Curs 2018/2019

Total Dones

Total Homes

7
14 5 8

46

13
7

12 13 10

34

10

46

10

40

71

49

83

68

29

20

31

Grau en
Arquitectura

Tècnica

Grau en Disseny i
Desenvolupament

de Videojocs

Grau en
Enginyeria

Agroalimentària i
del Medi Rural

Grau en
Enginyeria
Elèctrica
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Enginyeria en

Disseny Industrial
i

Desenvolupament
de Productes

Grau en
Enginyeria en
Tecnologies
Industrials
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Enginyeria

Informàtica

Grau en
Enginyeria
Mecànica

Grau en
Enginyeria
Química

Grau en
Matemàtica

Computacional

Grau en Química

Figura 9. Total alumnat de nou ingrés Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals per sexe
Graus. Curs 2018/2019

Total Dones

Total Homes

 

 

  

 

   

  

  

  

  

    

  

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 
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Graus feminitzats 

 Grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil amb un 91,67 % dones 

i 8,33 % d’homes. Amb una diferència de 83,33 % a favor de les 

dones. 

 Grau en Traducció i Interpretació amb un 85,26 % de dones i un 

14,74 % d’homes. Amb una diferència de 70,53 % a favor de els 

dones. 

 Grau en Infermeria amb un 80,99 % de dones i un 19,01 % d’homes. 

Amb una diferència de 61,98 % a favor de les dones. 

 

 

Graus masculinitzats 

 Grau en Enginyeria Informàtica amb un 92,22 % d’homes i un 7,78 

de dones. Amb una diferència de 84,44 % a favor dels homes. 

 Grau en Enginyeria Mecànica amb un 85,00 % d’homes i un 15,00 

% de dones. Amb una diferència de 70% a favor dels homes. 

 Grau en Enginyeria Elèctrica amb un 83,33 % d’homes i un 16,67 % 

de dones. Amb una diferència de 66,67  % a favor dels homes. 

 

 

Sabies que...? 

Actualment, en la Universitat Jaume I, es troben diferències significatives en l’elecció de les opcions 

universitàries.  

Les xiques encara es decanten per estudis relacionats amb activitats d’atenció i cura a altres (Mestre o 

Mestra d’Educació Infantil o Infermeria) mentre que els xics escullen graus vinculats al sector tecnològic i 

industrial (Enginyeria Informàtica, Enginyeria Mecànica i Enginyeria Elèctrica). 

En la Universitat Jaume I la presència de xiques en graus de ciències, tecnologia, enginyeria y matemàtiques 

(STEM) és minoritària.  

Segons l'informe de la UNESCO de 2019 Descifrar el código: la educación de las niñas y las mujeres en 

ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), només el 35% de l’estudiantat matriculat en les 

carreres vinculades a les STEM en l'educació superior són dones, i s'han assenyalat diferències en aquestes 

disciplines. Només el 3% de les estudiantes de l'educació superior trien realitzar estudis en l'àmbit de les 

tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Aquestes disparitats de gènere són tant més alarmants 

quant que es considera que, en general, les carreres vinculades amb les STEM constitueixen les ocupacions 

del futur, la força motriu de la innovació, del benestar social, del creixement inclusiu i del desenvolupament 

sostenible. La UNESCO presta particular atenció a aquests aspectes com a part dels esforços que duu a terme 

per a promoure l'apoderament de les dones i les xiquetes mitjançant l'educació i el foment del lideratge de 

les xiquetes i les dones en els àmbits de les STEM.  

Al curs 2018/2019 els 3 

graus més feminitzats (on 

el diferencial entre homes 

I dones és més gran) són: 

Al curs 2018/2019 els 3 

graus més masculinitzats 

(on el diferencial entre 

homes i dones és més gran) 

són: 
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Taula 1. Alumnat de nou ingrés en grau. Curs 2018/2019 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI 

  

Dones Homes Total Dones % Homes % % Diferencial

Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret 19 13 32 59,38 40,63 18,75

Grau en Administració d'Empreses 82 97 179 45,81 54,19 -8,38

Grau en Criminologia i Seguretat 58 32 90 64,44 35,56 28,89

Grau en Dret 111 45 156 71,15 28,85 42,31

Grau en Economia 36 45 81 44,44 55,56 -11,11

Grau en Finances i Comptabilitat 63 59 122 51,64 48,36 3,28

Grau en Gestió i Administració Pública 24 20 44 54,55 45,45 9,09

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 61 20 81 75,31 24,69 50,62

Grau en Turisme 56 23 79 70,89 29,11 41,77

Total  FCJE 510 354 864 59,03 40,97 18,06

Dones Homes Total Dones % Homes % % Diferencial

Grau en Comunicació Audiovisual 51 41 92 55,43 44,57 10,87

Grau en Estudis Anglesos 56 14 70 80,00 20,00 60,00

Grau en Història i Patrimoni (Pla 2015) 10 23 33 30,30 69,70 -39,39

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals (Pla 2015) 12 6 18 66,67 33,33 33,33

Grau en Mestre/a d'Educació Infantil 132 12 144 91,67 8,33 83,33

Grau en Mestre/a d'Educació Primària 127 89 216 58,80 41,20 17,59

Grau en Periodisme 59 32 91 64,84 35,16 29,67

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 72 21 93 77,42 22,58 54,84

Grau en Traducció i Interpretació 81 14 95 85,26 14,74 70,53

Total  FCHS 600 252 852 70,42 29,58 40,85

Dones Homes Total Dones % Homes % % Diferencial

Grau en Arquitectura Tècnica 7 10 17 41,18 58,82 -17,65

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 14 46 60 23,33 76,67 -53,33

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 5 10 15 33,33 66,67 -33,33

Grau en Enginyeria Elèctrica 8 40 48 16,67 83,33 -66,67

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i 

Desenvolupament de Productes 46 71 117 39,32 60,68 -21,37

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 13 49 62 20,97 79,03 -58,06

Grau en Enginyeria Informàtica 7 83 90 7,78 92,22 -84,44

Grau en Enginyeria Mecànica 12 68 80 15,00 85,00 -70,00

Grau en Enginyeria Química 13 29 42 30,95 69,05 -38,10

Grau en Matemàtica Computacional 10 20 30 33,33 66,67 -33,33

Grau en Química 34 31 65 52,31 47,69 4,62

Total  ESTCE 169 457 626 27,00 73,00 -46,01

Dones Homes Total Dones % Homes % % Diferencial

Grau en Infermeria 98 23 121 80,99 19,01 61,98

Grau en Medicina (Pla 2017) 58 24 82 70,73 29,27 41,46

Grau en Psicologia 145 35 180 80,56 19,44 61,11

Total  FCS 301 82 383 78,59 21,41 57,18

Dones Homes Total Dones % Homes % % Diferencial

Totals 1 .580 1.145 2.725 57,98 42,02 15,96

Total

TOTAL ALUMNAT DE NOU INGRÉS. CURS 2018/2019
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Facultat de Ciències Humanes i Socials

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Facultat de Ciències de la Salut 

  Presència equilibrada [60/40]  

  Presència desequilibrada [masculinitzada] 

  Presència desequilibrada [feminitzada] 
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56,46 %

43,54 %

Figura 11. Total alumnat de nou ingrés en els graus per sexe a les Universitats valencianes
Graus. Curs 2017/2018

% Dones

% Homes

Les xifres per graus i sexe de l’alumnat de nou 

ingrés a les universitats valencianes 

 

Alumnat de nou ingrés a les universitats valencianes 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del “Avance de la Estadística de estudiantes. Curso 2017-2018”  del Ministeri de Ciència, Innovació 

Universitats. 

Font: Elaboració pròpia a partir del “Avance de la Estadística de estudiantes. Curso 2017-2018”  del Ministeri de Ciència, Innovació i 

Universitats. 

Segons les últimes dades 

publicades referides a 

l’estudiantat de nou ingrés 

(MCIU, 2019), a les universitats 

valencianes hi ha un 43,54 % 

d’homes i un 56,46 % de dones 

en el curs 2017/2018. 

 La rama de coneixement que presenta unes xifres més 

equilibrades a les universitats valencianes és la de Ciències 

amb un 55,85 % de dones i un 44,15 % d’homes. Amb un 

diferencial d’un 11,71 % de dones més. 

 La rama de coneixement que presenta unes xifres més 

desequilibrades a les universitats valencianes és la 

d’Enginyeria i Arquitectura amb un 25,14 % de dones i un 

74,86 % de d’homes. Amb un diferencial d’un 49,72 % 

d’homes més. 

  

62,33

25,14

67,30

68,17

55,85

37,67

74,86

32,70

31,83

44,15

Ciències Socials i Jurídiques

Enginyeria i Arquitectura

Arts i Humanitats

Ciències de la Salut

Ciències

Figura 12. Total alumnat de nou ingrés en graus per rames de coneixement i sexe a les universitats valencianes 
Graus. Curs 2017/2018

% Dones

% Homes
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 La rama de coneixement que presenta unes xifres més 

equilibrades a les universitats valencianes és la de Ciències amb 

un 50,52 % de dones i un 49,48 % d’homes. Amb una diferència 

d’un 1,04 % de dones més. 

 La rama de coneixement que presenta unes xifres més 

desequilibrades a les universitats valencianes és la d’Enginyeria i 

Arquitectura amb un 23,32 % de dones i un 76’68 % de d’homes. 

Amb un diferencial d’un 53,36 % d’homes més. 

59,79

23,32

61,07

71,16

50,52

40,21

76,68

38,93

28,84

49,48

Ciències Socials i Jurídiques

Enginyeria i Arquitectura

Arts i Humanitats

Ciències de la Salut

Ciències

Figura 14. Total alumnat matriculat en graus per rames de coneixement i sexe a les universitats espanyoles 
Graus. Curs 2017/2018

% Dones

% Homes

55,09 %

44,91 %

Figura 11. Total alumnat de nou ingrés en els graus per sexe a les Universitats espanyoles
Graus. Curs 2017/2018

% Dones

% Homes

Les xifres per graus i sexe de l’alumnat de nou 

ingrés a les universitats espanyoles 
 

Alumnat de nou ingrés a les universitats espanyoles 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Segons les últimes dades 

publicades referides a 

l’estudiantat (MCIU, 2019), a les 

universitats espanyoles hi ha un 

44,91 % d’homes i un 55,09 % de 

dones  de nou ingrés en el curs 

2017/2018. 

Font: Elaboració pròpia a partir del “Avance de la Estadística de estudiantes. Curso 2017-2018” del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. 
Font: Elaboració pròpia a partir del “Avance de la Estadística de estudiantes. Curso 2017-2018”  del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Font: Elaboració pròpia a partir del “Avance de la Estadística de estudiantes. Curso 2017-2018”  del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. 
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Alumnat matriculat en grau          

 

_ _ _ 
 

Situació actual 

L’alumnat matriculat en grau a l’UJI per sexe està configurat en un 42,86 % per homes i un 57,14 % per 

dones. Açò significa que a l’UJI es matriculen un 14,28 % més xiques que xics. 

Segons les últimes dades de les universitats valencianes i les espanyoles (públiques i privades) referides al 

curs 2017/20182 les xifres són molt similars. 

En les universitats valencianes hi ha un 11,68 % mes xiques que xics, amb un 44,16 % d’homes i un 55,84 % 

de dones. En les universitats espanyoles, les xifrés són força semblants a les valencianes amb una 

participació de xiques superior en un 10,20 % (44,90 % homes  i 55,10 % dones). 

A l’UJI, la facultat que presenta unes dades de participació més equilibrades és la Facultat de Ciències 

Jurídiques i Econòmiques. En canvi, la facultat amb la participació per sexes més desequilibrada, amb un 

alta presència de dones, és la Facultat de Ciències de la Salut. 

El curs 2017/2018, a les universitats valencianes i espanyoles la rama de coneixement que presenta unes 

dades de participació més equilibrades és la de Ciències. Tanmateix, a les universitats valencianes i 

espanyoles la rama de coneixement més desequilibrada per sexes és la d’Enginyeria i Arquitectura amb una 

participació majoritària d’homes.

                                                           
2 Curs 2017/2018, últimes dades actualitzades sobre universitats valencianes I espanyoles. MCIU. 2019. Datos y cifras del Sistema 
Universitario Español. Publicación 2018-2019 
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Alumnat matriculat en grau 
Total alumnat matriculat en grau 

En el curs 2018/2019, un total d’11.490 alumnes s’han matriculat en tots els 

cursos dels estudis de grau. El 57,14 % són dones i el 42,86 % són homes 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI.

57,14 %

42,86 % 

Figura 15. Total alumnat matriculat per sexe. 
Graus. Curs 2018/2019

 Total Dones

 Total Homes

57,72 %

70,53%

26,89%

75,22%

42,28%

29,47%

73,11%

24,78%

Facultat de Ciències Jurídiques i
Econòmiques

Facultat de Ciències Humanes i
Socials

Escola Superior de Tecnologia i
Ciències Experimentals

Facultat de Ciències de la Salut

Figura 16. Total de l'alumnat matriculat per sexe i facultats
Curs 2018/2019 

 % Dones

 % Homes

De l’alumnat matriculat a l’UJI en 

el curs acadèmic 2018/2019, el 

57,14 % [6.565] són xiques i el 

42,86 % [4.925] són xics. 

 Encara que hi ha més dones que homes, s’observa una 

presència equilibrada de les unes i dels altres. 

 El diferencial de dones i homes és de 14,27 % a favor de 

les dones. 

•  
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Les xifres per centres i sexe del total de l’alumnat 

matriculat en grau 

En el curs 2018/2019, tenint en compte el total de l’alumnat matriculat: 

• La FCJE té una presència equilibrada entre els sexes 

• La FCHS i la FCS estan feminitzades 

• L’ESTCE està masculinitzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI.

57,72 %

42,28 %

Figura 17. Total alumnat matriculat a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques per sexe
Graus. Curs 2018/2019

% Dones

% Homes

Del total de l’alumnat matriculat 

a l’UJI en grau de l’UJI al curs 

acadèmic 2018/2019, en grau 

per centres:  

 

 En la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, les dones són 

57,72 % [1.941] i els homes el 42,28% [1.422]. 

Hi ha un equilibri entre els sexes amb una diferència de 15,43 % a 

favor de les dones. 

 

 En la Facultat de Ciències Humanes i Socials, les dones són 70,53 % 

[2.766] i els homes són el 29,47% [1.156]. 

Hi ha un desequilibri entre els sexes amb una diferència de 41,05 % 

a favor de les dones. 

 

 En l’Escola Superior de Tecnologies i Ciències Experimentals, les 

dones són el 26,89 [726] i els homes el 73,11 % [1.974]. 

Hi ha un desequilibri entre els sexes amb una diferència del 46,22 

% a favor dels homes. 

 

 En la Facultat de Ciències de la Salut, les dones són el 75,22 % 

[1.132] i els homes 24,78 % [373]. 

Hi ha un desequilibri entre els sexes amb una diferència del 50,43 

% a favor de les dones. 
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              Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI.

70,53 %

29,47 %

Figura 18. Total alumnat matriculat a la Facultat de Ciències Humanes i Socials per sexe
Graus. Curs 2018/2019

% Dones

% Homes

26,89 %

73,11 %

Figura 19. Total alumnat matriculat a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals per sexe
Graus. Curs 2018/2019

% Dones

% Homes

75,22 %

24,78 %

Figura 20. Total alumnat matriculat a la Facultat Ciències de la Salut per sexe
Graus. 2018/2019

% Dones

%Homes
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Les xifres per graus i sexe del total alumnat 

matriculat 

 

Els graus per sexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabies que...? 

Els graus amb més persones matriculades són el Grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària [829], Grau 

en Psicologia [732] i Grau en Dret [743]. 

Els graus amb menys persones matriculades són Enginyeria Agroalimentària i Medi Rural [16], Grau en 

Humanitats: Estudis Interculturals [20] i Grau en Història i Patrimoni [22]. 

El curs acadèmic 2018/2019, en 3 

graus on més dones s’han 

matriculat:  

En el curs acadèmic 2018/2019, els 

3 graus on més homes s’han 

matriculat són: 

 Grau en Psicologia amb 569 dones i 163 homes. Amb una 

diferència de 406 dones més. 

 

 Grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil amb 554 dones 

i 32 homes. Amb una diferència de 522 dones més. 

 

 Grau Mestre o Mestra d’Educació Primària amb 503 dones i 

326 homes. Amb una diferència de 177 dones més. 

 Grau en Administració d’Empreses amb 359 homes i 291 

dones.  Amb una diferència de 68 homes més. 

 

 Grau en Enginyeria Informàtica amb 336 homes i 40 dones. 

Amb una diferència de 296 homes més. 

 

 Grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil amb 554 dones 

i 326 homes. Amb una diferència de 228 dones més. 
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39

291
276

510

115

236

73

211
190

24

359

150

233

171

241

57

111

76

Doble Grau en
Administració

d'Empreses i Dret

Grau en
Administració

d'Empreses

Grau en
Criminologia i

Seguretat

Grau en Dret Grau en Economia Grau en Finances i
Comptabilitat

Grau en  Gestió i
Administració

Pública

Grau en Relacions
Laborals i Recursos

Humans

Grau en Turisme

Figura 21. Total alumnat Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques per sexe. 
Graus. Curs 2018/2019

Total Dones

Total Homes

216 217

6 52 10 49

554

133

503

128

231

314
353

168

70 16 79 10 25 32 12

326

94

153

107
64

Grau en
Comunicació
Audiovisual

Grau en
Estudis

Anglesos

Grau en
Història i
Patrimoni

Grau en
Història i

Patrimoni (Pla
de 2015)

Grau en
Humanitats:

Estudis
Interculturals

Grau en
Humanitats:

Estudis
Interculturals
(Pla de 2015)

Grau en
Mestre o
Mestra

d'Educació
Infantil

Grau en
Mestre o
Mestra

d'Educació
Infantil (Pla de

2018)

Grau en
Mestre o
Mestra

d'Educació
Primària

Grau en
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d'Educació
Primària (Pla

de 2018)

Grau en
Periodisme
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Publicitat i
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Traducció i
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Figura 22. Total alumnat Facultat de Ciències Humanes i Socials per sexe 
Graus. Curs 2018/2019

Total Dones

Total Homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 
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32 44 29 6 21
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Figura 23. Total alumnat de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals per sexe
Graus. Curs 2018/2019

Total Dones

Total Homes

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238
205

120

569

60
104

46

163

Grau en Infermeria Grau en Medicina Grau en Medicina (Pla de 2017) Grau en Psicologia

Figura 24. Total alumnat matriculat a la Facultat de Ciències de la Salut per sexe 
Graus. Curs 2018/2019

Total Dones

Total Homes

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 
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Graus feminitzats 

 Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil amb un 94,54 % de dones i 

5,46 %. Amb una diferència de 89,08 % a favor de les dones. 

 

 Grau en Traducció i Interpretació amb un 84,65 % de dones i un 15,35 % 

d’homes. Amb una diferència de 69,30 % a favor de les dones. 

 

 Grau en Infermeria amb un 79,87% de dones i un 20,13 % d’homes. Amb 

una diferència de 59,73 a favor de les dones. 

 

 

Graus masculinitzats 

 Grau en Enginyeria Mecànica amb un 90,24 % d’homes i un  9,76 

% de dones. Amb una diferència de 80,47 % a favor dels homes. 

 

 Grau en Enginyeria Elèctrica amb un 89,39 % d’homes i un 10,61 % de 

dones. Amb una diferència de 78,79 % a favor dels homes. 

 

 Grau en Enginyeria Informàtica amb un 89,36 % d’homes i un  10,64% 

de dones. Amb una diferència de 78,72 %  a favor dels homes. 

 

 

Sabies que...? 

Margarita Salas Falgueras (1936) és 

bioquímica i ha publicat més de 200 treballs 

científics.  

A més, pertany a diverses de les més prestigioses 

societats i instituts científics nacionals i 

internacionals, col·laborant i sent membre del 

consell editorial d'importants publicacions 

científiques. Ha obtingut diferents guardons, sent 

nomenada "Investigadora europea 1999" per la 

Unesco i va rebre el premi Jaume I de recerca en 

1994. 

Font i imatge: AMIT 

 

Al curs 2018/2019 els 3 

graus més feminitzats (on 

el diferencial entre homes 

I dones és més gran) són: 

Al curs 2018/2019 els 3 

graus més feminitzats (on 

el diferencial entre homes 

I dones és més gran) són: 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l'UJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dones Homes Total Dones % Homes % % Diferencial 

Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret 39 24 63 61,90 38,10 23,81

Grau en Administració d'Empreses 291 359 650 44,77 55,23 -10,46

Grau en Criminologia i Seguretat 276 150 426 64,79 35,21 29,58

Grau en Dret 510 233 743 68,64 31,36 37,28

Grau en Economia 115 171 286 40,21 59,79 -19,58

Grau en Finances i Comptabilitat 236 241 477 49,48 50,52 -1,05

Grau en  Gestió i Administració Pública 73 57 130 56,15 43,85 12,31

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 211 111 322 65,53 34,47 31,06

Grau en Turisme 190 76 266 71,43 28,57 42,86

TO TAL FCJE 1.941 1.422 3.363 57,72 42,28 15,43

Dones Homes Total Dones % Homes % % Diferencial 

Grau en Comunicació Audiovisual 216 168 384 56,25 43,75 12,50

Grau en Estudis Anglesos 217 70 287 75,61 24,39 51,22

Grau en Història i Patrimoni 6 16 22 27,27 72,73 -45,45

Grau en Història i Patrimoni (Pla de 2015) 52 79 131 39,69 60,31 -20,61

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 10 10 20 50,00 50,00 0,00

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals (Pla de 2015) 49 25 74 66,22 33,78 32,43

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil 554 32 586 94,54 5,46 89,08

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018) 133 12 145 91,72 8,28 83,45

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària 503 326 829 60,68 39,32 21,35

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018) 128 94 222 57,66 42,34 15,32

Grau en Periodisme 231 153 384 60,16 39,84 20,31

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 314 107 421 74,58 25,42 49,17

Grau en Traducció i Interpretació 353 64 417 84,65 15,35 69,30

TO TAL FCHS 2.766 1.156 3.922 70,53 29,47 41,05

Dones Homes Total Dones % Homes % % Diferencial 

Grau en Arquitectura Tècnica 32 49 81 39,51 60,49 -20,99

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 44 223 267 16,48 83,52 -67,04

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 29 83 112 25,89 74,11 -48,21

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de

2018)
6 10 16 37,50 62,50 -25,00

Grau en Enginyeria Elèctrica 21 177 198 10,61 89,39 -78,79

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de

Productes
227 296 523 43,40 56,60 -13,19

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 54 206 260 20,77 79,23 -58,46

Grau en Enginyeria Informàtica 40 336 376 10,64 89,36 -78,72

Grau en Enginyeria Mecànica 33 305 338 9,76 90,24 -80,47

Grau en Enginyeria Química 58 93 151 38,41 61,59 -23,18

Grau en Matemàtica Computacional 38 69 107 35,51 64,49 -28,97

Grau en Química 144 127 271 53,14 46,86 6,27

TO TAL ESTCE 726 1.974 2.700 26,89 73,11 -46,22

Dones Homes Total Dones % Homes % % Diferencial 

Grau en Infermeria 238 60 298 79,87 20,13 59,73

Grau en Medicina 205 104 309 66,34 33,66 32,69

Grau en Medicina (Pla de 2017) 120 46 166 72,29 27,71 44,58

Grau en Psicologia 569 163 732 77,73 22,27 55,46

TO TAL FCS 1.132 373 1.505 75,22 24,78 50,43

Dones Homes Total Dones % Homes % % Diferencial 

TO TAL 6.565 4.925 11.490 57,14 42,86 14,27

     TOTAL DE L'ALUMNAT MATRICULAT EN GRAU PER SEXE. CURS 2018/2019 

Total

Facultat de Ciències Humanes i Socials

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Facultat de Ciències de la Salut

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Taula 2. Alumnat matriculat en grau. Curs 2018/2019 

  Presència equilibrada [60/40]  

  Presència desequilibrada [masculinitzada] 

  Presència desequilibrada [feminitzada] 
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55,84 %

44,16%

Figura 25. Total alumnat matriculat en els graus per sexe a les Universitats valencianes
Graus. Curs 2018/2019

% Dones

% Homes

62,19

26,10

67,11

66,53

53,42

37,81

73,90

32,89

33,47

46,58

Ciències Socials i Jurídiques

Engenyeria i Arquitectura

Art i Humanitats

Ciències de la Salut

Ciències

Figura 26. Total alumnat matriculat en els graus per àmbitos d'estudi i sexe a les universitats valencianes
Graus. Curs 2017/2018

% Dones

% Homes

Les xifres per graus i sexe de l’alumnat de les 

universitats valencianes 

 

Alumnat matriculat als graus a les universitats valencianes 

 La rama de coneixement que presenta xifres més equilibrades 

a les universitats valencianes és la de Ciències amb 53,42 % de 

dones i 46,58 % homes. Amb una diferencia 6,84 % de dones 

més. 

 

 La rama de coneixement que presenta unes xifres més 

desequilibrades a les universitats valencianes és Enginyeria i 

Arquitectura amb 73,90 % d’homes i 26,10 % de dones. Amb 

una diferencia de 47,79 % d’homes més. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Segons les últimes dades publicades 

referides a l’estudiantat (MCIU, 2019), 

a les universitats valencianes hi ha un 

44,16% d’homes i un 55,84% de dones 

en el curs 2017/2018. 

                Font: Elaboració pròpia a partir del “Avance de la Estadística de estudiantes. Curso 2017-2018”  del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. 

 

                Font: Elaboració pròpia a partir del “Avance de la Estadística de estudiantes. Curso 2017-2018”  del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. 
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59,81

24,97

61,60

69,98

50,98

40,19

75,03

38,40

30,02

49,02

Ciències Socials i Jurídiques

Enginyeria i Arquitectura

Art i Humanitats

Ciències de la Salut

Ciències

Figura 28. Total alumnat matriculat en graus per rames de coneixement i sexe a les universitats espanyoles

Graus. Curs 2017/2018

% Dones

%Homes

55,10 %

44,90 %

Figura 27. Total alumnat matriculat en els graus per sexe a les universitats espanyoles
Graus. Curs 2017/2018

% Dones

% Homes

Les xifres per graus i sexe de l’alumnat de les 

universitats espanyoles 

Alumnat matriculat als graus a les universitats espanyoles 

 

 La rama de coneixement que presenta unes xifres més 

equilibrades a les universitats espanyoles és la de Ciències amb 

50,98 % dones i 49,02%. Amb una diferència 1,97 % de dones més. 

 La rama de coneixement que presenta unes xifres més 

desequilibrades a les universitats espanyoles és Enginyeria i 

Arquitectura amb 75,03 % d’homes i 24,97 % de dones. Amb una 

diferencia de 50,07 % de dones més. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Segons les últimes dades publicades 

referides a l’estudiantat (MCIU, 

2019), a les universitats espanyoles 

hi ha un 44,90% d’homes i un 

55,10% de dones en el curs 

2017/2018. 

Font: Elaboració pròpia a partir del “Avance de la Estadística de estudiantes. Curso 2017-2018”  del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. 

Font: Elaboració pròpia a partir del “Avance de la Estadística de estudiantes. Curso 2017-2018”  del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. 
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Alumnat matriculat en 

màster 
_ _ _ 
 

 

 

 

Situació actual 

L’alumnat matriculat en màster a l’UJI per sexe està configurat per un 36,29 % d’homes i un 63,71% de 

dones. 

Segons les últimes dades publicades (MCIU, 2019) referides al curs 2017/2018, tant en el conjunt de les 

universitats espanyoles com en les valencianes hi ha més dones que homes matriculats en màster.  

A l’UJI, totes les facultats presenten proporcions de desequilibri en l’anàlisi de l’alumnat matriculat en 

màster per sexe. La facultat més feminitzada es la Facultat de Ciències de la Salut (85,60 % dones i 14,40 % 

homes). En canvi, el centre més masculinitzat es l’Escola Superior de Tecnologies i Ciències Experimentals 

(26,84 % dones i 73,16 %  homes). 

En el curs 2017/2018, tant en el conjunt de les universitats espanyoles com en les valencianes, la rama de 

coneixement que presenta unes dades de participació més equilibrades és la de Ciències. Tanmateix, a les 

universitats valencianes i a les espanyoles la rama de coneixement més feminitzada és la de Ciències de la 

Salut, amb una participació majoritària de dones. Per altra banda, la rama de coneixement més 

masculinitzada és la d’Enginyeria i Arquitectura.  
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63,71 %

36,29 %

Figura 29. Total alumnat matriculat per sexe 
Màsters. Curs 2018/2019

% Dones

% Homes

Alumnat matriculat en màster 
Total alumnat matriculat en màster 

En el curs 2018/2019, un total de 1513 alumnes s’han matriculat als estudis de 

màster. El 63,71 % són dones i el 36,29 % homes. 

 

   

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

De l’alumnat matriculat a 

l’UJI en màster, al curs 

acadèmic 2018/2019, el 

63,71 % [964] són dones i el 

36,29 % [549] són homes. 

 Hi ha una presència desequilibrada de dones i homes 

 

 El diferencial total de dones i homes és de 27,43 % a favor de dones. 

 

67,08%
73,26%

26,84%

85,60%

32,92% 
26,74 %

73,16%

14,40%

Facultat de Ciències Jurídiques i
Econòmiques

Facultat de Ciències Humanes i
Socials

Escola Superior de Tecnologia i
Ciències Experimentals

Facultat de Ciències de la Salut

Figura 30. Total alumnat matriculat per centres i sexe 
Másters. Curs 2018/2019

% Dones

% Homes

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 
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67,08 %

32,92 %

Figura 31. Total alumnat Facultat Ciències Jurídiques i Econòmiques per sexe
Màsters.  Curs 2018/2019

% Dones

% Homes

Les xifres per centres i sexe de l’alumnat 

matriculat en màster 

En el curs 2018/2019, tenint en compte l’alumnat matriculat en màster: 

• La FCJE, FCHS i la FCS estan feminitzades 

• L’ESTCE està masculinitzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Del total de l’alumnat 

matriculat en màsters de l’UJI 

al curs acadèmic 2018/2019 

per centres: 

 En La Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques,  les dones són el 

67,08 % [218] i els homes el 32,92 % [107]. 

Hi ha un desequilibri entre els sexes amb una diferència de 34,16 % a 

favor de les dones. 
 

 En la Facultat de Ciències Humanes i Socials, les dones són el 73,26 % 

[448] i els homes el 26,74 % [177].  

Hi ha un desequilibri entre els sexes amb una diferència de 46,52 % a 

favor de les dones. 
 

 En l’Escola Superior de Tecnologies i Ciències Experimentals, les dones 

són el 26,84 % [84] i els homes el 73,16 % [229].  

Hi ha un desequilibri entre els sexes amb una diferència de 46,32 % a 

favor dels homes. 
 

 En la Facultat de Ciències de la Salut, les dones són el 85,60 % [214] i 

els homes 14,40 % [36].  

Hi ha un desequilibri entre els sexes amb una diferència de 71,20 % a 

favor de les dones. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 
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73,26 %

26,74 %

Figura 32. Total alumnat Facultat de Ciències Humanes i Socials per sexe
Màsters. Curs 2018/2019

% Dones

% Homes

26,84 %

73,16 %

Figura 33. Total alumnat Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals per sexe
Màsters. Curs 2018/2019

% Dones

% Homes

85,60 %

14,40 %

Figura 34. Total alumnat Facultat de Ciències de la Salut per sexe 
Màsters. Curs 2018/2019

% Dones

% Homes

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 
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Les xifres per màsters i sexe de l’alumnat 

matriculat  

Els màsters per sexe 

 

 

 

 

 

 

Sabies que...? 

Rita Levi-Montalcini (1909-2012) fou una neuròloga i professora universitària italiana que va descobrir el 

primer factor de creixement conegut en el sistema nerviós.  

Aquesta investigació la va portar a guanyar el Premi Nobel de Fisiologia o Medicina en 1986.  

Els seus descobriments han sigut fonamentals per a la comprensió dels mecanismes de control que regulen 

el creixement de les cèl·lules. 

 

 

 

Al curs 2018/2019 els 3 

màsters on més dones 

s’han matriculat són: 

Al curs 2018/2019 els 3 

màsters on més homes 

s’han matriculat són: 

 Màster en  Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i 

Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes amb 

128 dones i 86 homes. Amb una diferencia de 42 dones més. 

 

 Màster en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat amb 84 

dones i 2 homes. Amb una diferència de 82 dones més. 

 

 Màster en Psicologia General Sanitària amb 59 dones i 8 homes. 

Amb una diferencia de 51 dones més. 

 Màster en Enginyeria Industrial amb 96 homes i 23 dones. Amb 

una diferència de 73 homes més. 

 

 Màster en  Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i 

Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes amb 

86 homes i 128 dones. Encara que és un dels màsters amb més 

homes matriculats, hi ha una diferència de 42 dones més que 

homes. 

 

 Màster en  Advocacia amb 38 homes i 46 dones. Amb una 

diferència de 8 dones més que homes. 
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46

37
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6 9

84

13 5
6

38

20

6
4 3 12 2 7 8 7

 Advocacia  Cooperació al
Desenvolupament

(Pla de 2015) (A
distància)

 Direcció
d´Empreses/Master

in Management

 Economia /
Econòmics
(pendent

d'autorització
d'implantació)

 Gestió de la
Qualitat

 Gestió Financera i
Comptabilitat

Avançada (Pla de
2013)

 Igualtat i Gènere en
l'Àmbit Públic i

Privat (Pla de 2013)

 Màrqueting i
Investigació de

Mercats

 Sostenibilitat i
Responsabilitat

Social Corporativa

 Sostenibilitat i
Responsabilitat

Social Corporativa
(Pla 2017)

Figura 35. Total alumnat matriculat Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques per sexe
Màsters. Curs 2018/2019

Total Dones

Total Homes

23
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11

47
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4

 Comunicació
Intercultural i

Ensenyament de
Llengües (Pla de

2013)

 Didàctica de la
Música
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Adquisició de la

Llengua Anglesa en
Contextos

Multilingües (Pla
de 2013) (A
distància)

 Ensenyament i
Adquisició de la

Llengua Anglesa en
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Multilingües (Pla
de 2013)

(Presencial)

 Estudis
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Pau, Conflictes i

Desenvolupament
(Pla de 2013)
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Occidental (segles

XV-XIX) (Pla de
2014)

 Investigació
Aplicada en Estudis

Feministes, de
Gènere i

Ciutadania (Pla de
2016)

Figura 36. Total alumnat matriculat Facultat de Ciències Humanes i Socials per sexe I 
Màsters. Curs 2018/2019

Total Dones

Total Homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 
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2013)
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Comerç Internacional
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Processos d'Innovació
en Comunicació (Pla

2016)
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Batxillerat, Formació
Professional i

Ensenyaments
d'Idiomes
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Figura 37. Total alumnat matriculat Facultat de Ciències Humanes i Socials per sexe II 
Màsters. Curs 2018/2019 

Total Dones

Total Homes
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Figura 38. Total alumnat matriculat Escola Superior de Ciències per sexe I
Màsters. Curs 2018/2019 

Total Dones
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 
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Figura 39. Total alumnat matriculat Escola Superior de Ciències per sexe II
Màsters. Curs 2018/2019 
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Figura 40. Total alumnat matriculat Facultat de Ciències de la Salut per sexe
Màsters. Curs 2018/2019
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 
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Màsters feminitzats 

 

 

 

 

 

 

Màsters masculinitzats 

 

 

 

 

Sabies que...? 

Hedy Lamarr (1914-2000) l’actriu que va ser considerada en Hollywood com la “dona més bella d’Europa”, 

va ajudar a inventar la tecnologia en la que es basa el WiFi modern.  

Va patentar una versió de comunicació d’espectre ampliat, un sistema de comunicació basat en els salts de 

freqüència, que es part de la base de tecnologies inalàmbriques com Bluetooth i WiFi. 

A Hedy Lamarr i a George Antheil (1900-1959) se lis va ocórrer la idea d’ajudar a crear un codi per a 

submarins durant la Segona Guerra Mundial, però la potencial aplicació de seua invenció no va ser 

reconeguda fins a més tard. 

 

 

En el curs 2018/2019 els 5 

màsters més feminitzats (on 

el diferencial entre homes i 

dones és més gran) són: 

 Màster en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat 97,67 % de 

dones i un 2,33 % d’homes. Amb una diferència 95,35 % a favor 

de les dones. 

 Màster en Psicopedagogia amb 96,97 % de dones i 3,03 % 

d’homes. Amb una diferencia de 93,94 % a favor de les dones. 

 Màster en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària 

amb  93,88 % de dones i  un 6,12 % d’homes.  Amb una diferencia 

de  87,76 % a favor de les dones. 

 Màster en  Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere 

i Ciutadania (Pla de 2016) amb 92,45 % de dones i un 7,55 % 

d’homes. Amb una diferencia de 84,91 % a favor de les dones. 

 Màster Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en 

Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància) amb 90,91 % de 

dones i un 9,09 % d’homes. Amb una diferència de 81,82 % a favor 

de les dones. 

En el curs 2018/2019 els 5 

màsters més masculinitzats 

(on el diferencial entre 

homes i dones és més gran) 

són: 

 Màster Matemàtica Computacional (Pla de 2013) tant la modalitat 

a Distància com la Presencial, hi ha un 100% d’homes.  

 Màster en Química Sostenible (Pla de 2015) amb un 100 % 

d’homes.  

 Màster en Química Teòrica i Modelització Computacional amb un 

100% d’homes. 

 Màster en Sistemes Intel·ligents (Pla de 2013) amb un 100% 

d’homes. 

 Màster en Erasmus Mundus en Robòtica Avançada amb un 100% 

d’homes. 
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Taula 3. Alumnat matriculat en màster. Curs 2018/2019 

 

 

  

 

 

 

 

Dones Homes TOTAL Dones % Homes % Diferencial %

 Advocacia 46 38 84 54,76 45,24 9,52

 Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància) 37 20 57 64,91 35,09 29,82

 Direcció d´Empreses/Master in Management 7 6 13 53,85 46,15 7,69

 Economia / Econòmics  (pendent d'autorització d'implantació) 5 4 9 55,56 44,44 11,11

 Gestió de la Qualitat 6 3 9 66,67 33,33 33,33

 Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013) 9 12 21 42,86 57,14 -14,29

 Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (Pla de 2013) 84 2 86 97,67 2,33 95,35

 Màrqueting i Investigació de Mercats 13 7 20 65,00 35,00 30,00

 Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa 5 8 13 38,46 61,54 -23,08

 Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (Pla 2017) 6 7 13 46,15 53,85 -7,69
TOTAL FCJE 218 107 325 67,08 32,92 34,15

Dones Homes TOTAL Dones % Homes %
Diferencial 

%
 Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 

2013)
23 4 27 85,19 14,81 70,37

 Didàctica de la Música 4 9 13 30,77 69,23 -38,46

 Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos 

Multilingües (Pla de 2013) (A distància)
20 2 22 90,91 9,09 81,82

 Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos 

Multilingües (Pla de 2013) (Presencial)
11 3 14 78,57 21,43 57,14

 Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla 

de 2013)
47 18 65 72,31 27,69 44,62

 Ètica i Democràcia (Pla de 2013) 3 2 5 60,00 40,00 20,00

 Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) 3 3 6 50,00 50,00 0,00

 Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i 

Ciutadania (Pla de 2016)
49 4 53 92,45 7,55 84,91

 Investigació en Traducció i Interpretació (Pla de 2013) 16 4 20 80,00 20,00 60,00

 Llengua Anglesa per al Comerç Internacional 20 9 29 68,97 31,03 37,93

 Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació (Pla 36 23 59 61,02 38,98 22,03

 Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 

Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
128 86 214 59,81 40,19 19,63

 Psicopedagogia 32 1 33 96,97 3,03 93,94

 Traducció Medicosanitària (Pla de 2013) 56 9 65 86,15 13,85 72,31

Total FCHS 448 177 625 71,68 28,32 43,36

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Facultat de Ciències Humanes i Socials

TOTAL ALUMNAT MATRICULAT EN MÀSTER PER SEXE. CURS 2018/2019

  Presència equilibrada [60/40]  

  Presència desequilibrada [masculinitzada] 

  Presència desequilibrada [feminitzada] 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 
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Dones Homes TOTAL Dones % Homes % Diferencial %

Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics (Pla de 2 4 6 33,33 66,67 -33,33

Disseny i Fabricació (Pla de 2015) 13 26 39 33,33 66,67 -33,33

Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2013) 1 4 5 20,00 80,00 -60,00

Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018) 4 4 8 50,00 50,00 0,00

Enginyeria Industrial 23 96 119 19,33 80,67 -61,34

Erasmus Mundus en Robòtica Avançada 0 7 7 0,00 100,00 -100,00

Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial (Pla de 2013) 10 32 42 23,81 76,19 -52,38

Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància) 0 7 7 0,00 100,00 -100,00

Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial) 0 2 2 0,00 100,00 -100,00

Prevenció de Riscos Laborals (Pla de 2013) 24 15 39 61,54 38,46 23,08

Química Aplicada i Farmacològica 4 8 12 33,33 66,67 -33,33

Química Sostenible (Pla de 2015) 0 4 4 0,00 100,00 -100,00

Química Teòrica i Modelització Computacional 0 2 2 0,00 100,00 -100,00

Sistemes Intel·ligents (Pla de 2013) 0 16 16 0,00 100,00 -100,00

Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013) 3 2 5 60,00 40,00 20,00

Total ESTCE 84 229 313 26,84 73,16 -46,33

Dones Homes TOTAL Dones % Homes % Diferencial %

Ciències de la Infermeria (Pla de 2013) 25 3 28 89,29 10,71 78,57

Intervenció i Mediació Familiar (Pla de 2014) 26 3 29 89,66 10,34 79,31

Investigació en Cervell i Conducta (pendent de verificació)  10 2 12 83,33 16,67 66,67

Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 

(Pla de 2014) (A distància)
22 7 29 75,86 24,14 51,72

Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 

(Pla de 2014) (Presencial)
26 10 36 72,22 27,78 44,44

Psicologia General Sanitària 59 8 67 88,06 11,94 76,12

Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària 46 3 49 93,88 6,12 87,76

Total FCS 214 36 250 85,60 14,40 71,20

Dones Homes Total Dones % Homes % Diferencial

Total 964 549 1513 63,71 36,29 27,43

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Total

Facultat de Ciències de la Salut

  Presència equilibrada [60/40]  

  Presència desequilibrada [masculinitzada] 

  Presència desequilibrada [feminitzada] 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 
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55,94 %

44,06 %

Figura 41. Total alumnat matriculat en els màsters per sexe a les universitas valencianes
Màsters. Curs 2017/2018

% Dones

%Homes

61,06

31,53

62,43

71,72

47,48

38,94

68,47

37,57

28,28

52,52

Ciències Socials i Jurídiques

Enginyeria i Arquitectura

Art i Humanitats

Ciències de la Salut

Ciències

Figura 42. Total alumnat matriculat en màsters per rames de coneixement i sexe a les universitats valencianes 
Màsters. Curs 2017/2018

% Dones

% Homes

Les xifres per rames de coneixement i sexe de 

l’alumnat de màster de les universitats 

valencianes 

Alumnat de màster a les universitats valencianes 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

Segons les últimes dades 

publicades referides a 

l’estudiantat (MCIU, 2019), a 

les universitats valencianes hi 

ha un 55,94 % de dones i un 

44,06 % d’homes, en el curs 

2017/2018. 

  La rama de coneixement que presenta unes xifres més equilibrades a 

les universitats espanyoles és la de Ciències amb un 47,48 % de dones 

i un 52,52 % d’homes. Amb una diferència 5,05 % a favor dels homes. 

 

 La rama de coneixement que presenta unes xifres més desequilibrades 

a les universitats espanyoles és la de Ciències de la Salut amb 71,72 % 

de dones i 28,28 % d’homes. Amb una diferència de 43,43 % a favor 

de les dones. 

Font: Elaboració pròpia a partir del “Avance de la Estadística de estudiantes. Curso 2017-2018”  del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del “Avance de la Estadística de estudiantes. Curso 2017-2018”  del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. 
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59,50

28,58

61,77

71,92

49,44

40,50

71,42

38,23

28,08

50,56

Ciències Socials i Jurídiques

Enginyeria i Arquitectura

Art i Humanitats

Ciències de la Salut

Ciències

Figura 44. Total alumnat matriculat en els màsters per rames de coneixement i sexe a les universitats espanyoles
Màsters. Curs 2017/2018

% Dones

% Homes

Les xifres per rames de coneixement i sexe de 

l’alumnat de màster a les universitats espanyoles 

Alumnat de màster a les universitats espanyoles 

 

Segons les últimes dades 

publicades referides a 

l’estudiantat (MCIU, 2019), a 

les universitats valencianes hi 

ha un 54,76 % de dones i un 

45,24 % d’homes en el curs 

2017/2018. 

 La rama de coneixement que presenta unes xifres més equilibrades a 

les universitats espanyoles és la de Ciències amb un 49,44 % de dones 

i un 50,56 % d’homes. Amb una diferència 1,11 a favor dels homes. 

 

 La rama de coneixement que presenta unes xifres més desequilibrades 

a les universitats espanyoles és la de Ciències de la Salut amb 71,92 % 

de dones i 28,08 % d’homes. Amb una diferència de 43,85 % a favor 

de les dones. 

54,76 %

45,24 %

Figura 43. Total alumnat matriculat en els màsters per sexe a les universitats espanyoles 
Màsters. Curs 2017/2018

% Dones

% Homes

Font: Elaboració pròpia a partir del “Avance de la Estadística de estudiantes. Curso 2017-2018”  del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del “Avance de la Estadística de estudiantes. Curso 2017-2018”  del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. 
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Alumnat matriculat en 

programes de doctorat 

___ 
 

 

 

Situació actual 

L’alumnat matriculat en programes de doctorat a l’UJI per sexe està configurat en un 55,39 % per dones 

i un 44,61 % per homes.  

Segons les últimes dades publicades (MCIU, 2019) referides al curs 2017/2018, en les universitats 

valencianes hi ha un 50,40 % de dones i un 49,60 d’homes.  

A les universitats espanyoles hi ha un 49,76 % de dones i un 50,24 % d’homes en el curs 2017/2018 

matriculades en doctorat. Segons el Avance de la Estadística de Estudiantes Universitarios (EEU). Curso 

2017-2018 (MCIU, 2019) el número de persones matriculades en doctorats regulats pel RD 99/2011 en 

el curs 2017-2018 va ser de 79.386. En el cas dels doctorats el nombre d'homes i dones és molt similar, 

39.886 homes enfront de 39.500 dones.  El 94,9% de l’estudiantat és d'universitats públiques. El grup 

d'edat que acumula un major nombre és el de 25 a 30 anys, amb un 35,5% del total. Pel que fa a la 

nacionalitat, cal destacar que una de cada quatre persones d’aquest estudiantat és estrangera. La major 

part són d'Amèrica Llatina i Carib, 55,1%, seguit per d'Unió Europea (28), 23,3%. 
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44,61 %

55,39 %

Figura 45. Total alumnat matriculat per sexe 
Programes de doctorat. Curs 2018/2019

% Dones

% Homes

68,54%

49,36 %

38,54%
33,59

73,68 %

31,46 %

50,64 %

61,46
66,41 %

26,32 %

 Arts i Humanitats Ciències Socials i
Jurídiques

Ciències Enginyeria i
Arquitectura

Ciències de la Salut

Figura 46. Total alumnat matriculat per rama de coneixement i sexe. 
Programes de doctorat. Curs 2018/2019

% Dones

% Homes

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

Alumnat matriculat en 

programes de doctorat 
Total alumnat matriculat en programes de 

doctorat 

Al curs 2018/2019, un total de 825 alumnes s’han matriculat als programes 

de doctorat. El 55,39 % són dones i el 44,61 % són homes 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

     

  

 

 

De l’alumnat matriculat a 

l’UJI en el curs acadèmic 

2018/2019, en programes 

de doctorat, el 55,39 % [457] 

són dones i el 44,61 % [368] 

són homes.  

 Hi ha una presència equilibrada de dones i homes. 

 

 El diferencial de dones i homes és de 10,79 % a favor de les dones. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 
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Les xifres per rames de coneixement i sexe de 

l’alumnat matriculat en programes de 

doctorat 

En el curs 2018/2019, tenint en compte l’alumnat matriculat en programes 

de doctorat: 

• Arts i Humanitats i Ciències de la Salut estan feminitzades 

• Enginyeria i Arquitectura està masculinitzada 

• Ciències Socials i Jurídiques i Ciències estan equilibrades 

  

Del total de l’alumnat 

matriculat en programes de 

doctorat de l’UJI en el curs 

acadèmic 2018/2019 per 

centres:  

 En Arts i Humanitats, les dones són el 68,54 % [122] 

i els homes el 31,46 % [56]. 

Hi ha un desequilibri entre els sexes amb una 

diferència de 37,08 % a favor de les dones. 

 

 En Ciències Socials i Jurídiques, les dones són el 

49,36  % [115] i els homes 50,64 % [118]. 

Hi ha un equilibri entre els sexes amb una diferència 

de 1,29 % a favor dels homes. 

 

 En Ciències, les dones són el 38,54 % [37] i els homes 

61,46 % [59]. 

Hi ha un desequilibri entre els sexes amb una 

diferència de 22,92 % a favor dels homes. 

 

 En Enginyeria i Arquitectura, les dones són el 33,59 

% [43] 66,41 % [85]. 

Hi ha un desequilibri entre eles sexes amb una 

diferència de 32,81 % a favor dels homes. 

 

 En Ciències de la Salut, les dones són el 73,68 % [140] 

i els homes. 26,32 % [50]. 

Hi ha un desequilibri entre els sexes amb una 

diferència de 47,37 % a favor de les dones. 



Igualtat en xifres a l’UJI – Curs 2018/2019 

42 

68,54 %

31,46 %

Figura 47. Total alumnat d'Arts i Humanitats per sexe 
Programes de doctorat. Curs 2018/2019

% Dones

% Homes

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI.

49,36 %50,64 %

Figura 48. Total alumnat de Ciències Socials i Jurídiques per sexe
Programes de doctorat. Curs 2018/2019

% Dones

% Homes

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI.

38,54 %

61,46 %

Figura 49. Total alumnat de Ciències per sexe
Programes de doctorat. Curs 2018/2019

% Dones

% Homes

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI.
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33,59 %

66,41 %

Figura 50. Total alumnat Enginyeria i Arquitectura per sexe 
Programes de doctorat. Curs 2018/2019

% Dones

% Homes

73,68 %

26,32 %

Figura 51. Total alumnat Ciències de la Salut per sexe
Programes de doctorat. Curs 2018/2019

% Dones

% Homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 
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Les xifres per programes de doctorat i sexe de 

l’alumnat matriculat 

 

Els programes de doctorat per sexe 

 

 

 

 

 

Sabies que...? 

Ada Lovelace (1815-1852), matemàtica i física, va ser la primera programadora de la historia.  

Durant tota la seva vida es va interessar pels desenvolupaments científics i l’actualitat, incloent-hi la 

frenologia i el mesmerisme. 

Esta científica va ser la primera persona en desenvolupar un codi de computació. Va descobrir que, a 

través d’una sèrie de símbols i normes matemàtiques, se podien calcular grans series de números, 

adelantant així les capacitats que més endavant tindrien els ordenadors. 

Estats Units va crear un llenguatge en la mateixa matèria que va batejar com Ada en el seu honor. 

 

  

En el curs 2018/2019 els 

3 programes de doctorat 

on més dones s’han 

matriculat són:  

En el curs 2018/2019 els 

3 programes de doctorat 

on més homes s’han 

matriculat són:  

 Programa de Doctorat Ciències de la Infermeria amb 72 

dones i  18 homes. Amb una diferència de 54 dones més. 

 Programa de Doctorat en Llengües Aplicades, Literatura i 

Traducció amb 59 dones i 13 homes. Amb una diferència de 

46 dones més. 

 Programa de Doctorat en Psicologia 46 dones i  20 homes. 

Amb una diferència de 26 dones més. 

 

 Programa de Doctorat Ciències amb 49 homes i 33 dones. 

Amb una diferència de 16 homes més. 

 Programa de Doctorat en Economia i Empresa 39 homes i 

28 dones . Amb una diferència de 11 homes més. 

 Programa de Doctorat en Informàtica amb 29 homes i 9 

dones. Amb una diferència de 20 homes més. 
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Internacionals de
Pau, Conflictes i
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de l'Art
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Estudis
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Figura 52. Total alumnat matriculat Arts i Humanitats per sexe
Programes de doctorat. Curs 2018/2019
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Figura 53. Total alumnat matriculat en Ciències Jurídiques i Socials per sexe
Programes de doctorat. Curs 2018/2019

Total Dones

Total Homes

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 
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33

2 2

49

7 3

Programa de Doctorat en Ciències Programa de Doctorat en Química
Sostenible

Programa de Doctorat en Química
Teórica i Modelització Computacional

Figura 54. Total alumnat matriculat en Ciències per sexe
Programes de doctorat. Curs 2018/2019

Total Dones

Total Homes

9 3
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44

Programa de Doctorat en Informàtica Programa de Doctorat Europeu
Conjunt Marie Sklodowska-Curie en

Geoinformàtica

Programa de Doctorat en Tecnologies
Industrials i Materials

Figura 55. Total alumnat matriculat en Enginyeria i Arquitectura per sexe
Programes de doctorat. Curs 2018/2019

Total Dones
Total Homes
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Infermeria

Programa de Doctorat en Ciències
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Figura 56. Total alumnat matriculat en Ciències de la Salut per sexe
Programes de doctorat. Curs 2018/2019 

 Total Dones

Total Homes

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 
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934 964
494 457
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4295

520 549 463 368

2017/2018 GRAU 2018/2019 GRAU 2017/2018 MÀSTER 2018/2019 MÀSTER 2017/2018 DOCTORAT 2018/2019 DOCTORAT

Total Dones

Total Homes

Figura 57. Total alumnat per sexes  i evolució per cicles 
Curs 2017/2018 - 2018/2019

Programes de doctorat feminitzats 

 

Programes de doctorat masculinitzats 

 

 

 

En el curs 2018/2019 

els 3 programes de 

doctorat on més dones 

s’han matriculat són:  

En el curs 2018/2019 

els 3 programes de 

doctorat on més 

homes s’han 

matriculat són:  

 Programa de Doctorat Llengües Aplicades, Literatura i Traducció 

amb 81,94 % de dones i un 18,06 % d’homes. Amb una diferència 

de 63,89 % a favor de les dones. 

 Programa de Doctorat Ciències de la Infermeria  80,00 % de dones i 

un 20,00 % d’homes. Amb una diferència de 60 % de dones més. 

 Programa de Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere amb 

72,73 % de dones i un 27,27 %. Amb una diferència de 45,45 % de 

dones més. 

 

 Programa de Doctorat Europeu Conjunt Marie Sklodowska-Curie 

en Geoinformàtica amb 80 % d’homes i 20 % de dones. Amb una 

diferència d’un 60 % d’homes més. 

 Programa de Doctorat en Química Sostenible 77,78 % d’homes i 

22,22  % de dones. Amb una diferència 55.56 % a favor dels 

homes. 

 Programa de Doctorat en Informàtica 76,32 % d’homes i  23,68 % 

de dones. Amb una diferència 52,63 % a favor dels homes. 

 

Sabies que...? 

En tots els cicles de la Universitat Jaume I hi ha més dones matriculades que homes. Es pot apreciar en 

l’evolució de l’alumnat matriculat en 1er, 2n i 3er cicle a l’UJI. 

El cicle on menys diferència hi ha entre dones i homes és el tercer, els estudis de doctorat, on la quantitat de 

homes augmenta respecte a la de dones que disminueix. 
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Taula 4. Total alumnat matriculat en programes de doctorat per sexe Curs 2018/2019 

 

 

  Presència equilibrada [60/40]   

  Presència desequilibrada [masculinitzada] 

  Presència desequilibrada [feminitzada]  

Dones Homes Total Dones % Homes %  % Diferencial

Programa de Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere 16 6 22 72,73 27,27 45,45

Programa de Doctorat Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i 

Desenvolupament 27 15 42 64,29 35,71 28,57

Programa de Doctorat en Ètica i Democràcia 2 5 7 28,57 71,43 -42,86

Programa de Doctorat en Història de l'Art 9 5 14 64,29 35,71 28,57

Programa de Doctorat en Història i Estudis Contemporani 9 12 21 42,86 57,14 -14,29

Programa de Doctorat Llengües Aplicades, Literatura i Traducció 59 13 72 81,94 18,06 63,89

Total Arts i Humanitats 122 56 178 68,54 31,46 37,08

Dones Homes Total Dones % Homes %  % Diferencial

Programa de Doctorat Ciències de la Comunicació 19 21 40 47,50 52,50 -5,00

Programa de Doctorat Desenvolupament Local i Cooperació 

Internacional 10 10 20 50,00 50,00 0,00

Programa de Doctorat en Diseny, Gestió i Avaluació de Polítiques 

Públiques de Benestar Social 7 6 13 53,85 46,15 7,69

Programa de Doctorat en Dret 21 17 38 55,26 44,74 10,53

Programa de Doctorat en Economia i Empresa 28 39 67 41,79 58,21 -16,42

Programa de Doctorat en Educació 23 20 43 53,49 46,51 6,98

Programa de Doctorat en Màrqueting 7 5 12 58,33 41,67 16,67

Total Ciències Socials i Jurídiques 115 118 233 49,36 50,64 -1,29

Dones Homes Total Dones % Homes %  % Diferencial

Programa de Doctorat en Ciències 33 49 82 40,24 59,76 -19,51

Programa de Doctorat en Química Sostenible 2 7 9 22,22 77,78 -55,56

Programa de Doctorat en Química Teórica i Modelització 

Computacional 2 3 5 40,00 60,00 -20,00

Total Ciències 37 59 96 38,54 61,46 -22,92

Dones Homes Total Dones % Homes %  % Diferencial

Programa de Doctorat en Informàtica 9 29 38 23,68 76,32 -52,63
Programa de Doctorat Europeu Conjunt Marie Sklodowska-Curie en 

Geoinformàtica 3 12 15 20,00 80,00 -60,00

Programa de Doctorat en Tecnologies Industrials i Materials 31 44 75 41,33 58,67 -17,33

Total Enginyeria i Arquitectura 43 85 128 33,59 66,41 -32,81

Dones Homes Total Dones % Homes %  % Diferencial

Programa de Doctorat Ciències de la Infermeria 72 18 90 80,00 20,00 60,00

Programa de Doctorat en Ciències Biomèdiques i Salut 22 12 34 64,71 35,29 29,41

Programa de Doctorat en Psicologia 46 20 66 69,70 30,30 39,39

Total Ciències de la Salut 140 50 190 73,68 26,32 47,37

Dones Homes Total Dones % Homes %  % Diferencial

Total 457 368 825 55,39 44,61 10,79

Ciències de la Salut

Total

     TOTAL ALUMNAT MATRICULAT EN PROGRAMA DE DOCTORAT PER SEXE. CURS 2018/2019

Arts i Humanitats

Ciències Socials i Jurídiques 

Ciències 

Enginyeria i Arquitectura

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 
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50,40 %
49,60 %

Figura 58. Total alumnat matriculat en els programes de doctorat per sexe a les universitats valencianes 
Programes de doctorat. Curs 2017/2018

% Dones

% Homes

53,40

28,46

56,00

62,29

46,53

46,60

71,54

44,00

37,71

53,47

Ciències Socials i Jurídiques

Enginyeria i Arquitectura

Art i Humanitats

Ciències de la Salut

Ciències

Figura 59. Total alumnat matriculat  en els programes de doctorat per rama de coneixement i 
sexe a les universitats valencianes
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Segons les últimes dades 

publicades referides a 

l’estudiantat (MCIU, 2019), a 

les universitats valencianes hi 

ha un  50,40 % de dones i un 

49,60 % d’homes matriculades 

en programes de doctorat en 

el curs 2017/2018. 

 Les rames de coneixement que presenten unes xifres més 

equilibrades a les universitats valencianes son la de 

Ciències Socials i Jurídiques, amb 53,40 % de dones i 46,60 

% homes i la de Ciències, amb 46,53 % de dones i 53,47 % 

homes. Amb una diferència de 6,87% a favor de les dones. 

 

 La rama de coneixement que presenta unes xifres més 

desequilibrades a les universitats valencianes és 

Enginyeria i Arquitectura amb 28,46% de dones i 71,54 % 

d’homes.  Amb una diferència de 43,08 % d’homes més.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 
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Figura 61. Total alumnat matriculat en programes de doctorat per rames de coneixement i sexe a les universitats espanyoles 
Programes de doctorat. Curs 2017/2018
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Segons les últimes dades 

publicades referides a 

l’estudiantat (MCIU, 2019), a 

les universitats espanyoles hi 

ha un  49,76% de dones i un 

50,24% de d’homes en el curs 

2017/2018 matriculades en 

doctorats. 

 La rama de coneixement que presenta unes xifres més 

equilibrades a les universitats valencianes és la de Ciències 

Socials i Jurídiques amb 50,16 % de dones i 49,84 % homes. 

Amb una diferència de 0,32 % de dones més. 

 

 La rama de coneixement que presenta unes xifres més 

desequilibrades a les universitats valencianes és Enginyeria 

i Arquitectura amb 29,62 % de dones i 70,38 % d’homes.  

Amb una diferència de 40,76 % d’homes més.  

49,76%
50,24 %

Figura 60. Total alumnat matriculat en els programes de doctorat per sexe a les universitats espanyoles
Programes de doctorat. Curs 2017/2018

% Dones

% Homes

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI. 
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Glossari 

 

Desagregació de dades per sexe 

 
Article 20. Adequació de les estadístiques i estudis. [LOI] 

A fi de fer efectives les disposicions contingudes en aquesta Llei i que es garantisca la integració de mode 
efectiu de la perspectiva de gènere en la seua activitat ordinària, els poders públics, en l’elaboració dels 
seus estudis i estadístiques, han de:  

a) Incloure sistemàticament la variable de sexe en les estadístiques, enquestes i recollida de dades 
que duguen a terme;  
b) Establir i incloure en les operacions estadístiques nous indicadors que possibiliten un millor 
coneixement de les diferències en els valors, rols, situacions, condicions, aspiracions i necessitats 
de dones i homes, la seua manifestació i interacció en la realitat que es vaja a analitzar;  
c) Dissenyar i introduir els indicadors i mecanismes necessaris que permeten el coneixement de la 
incidència d’altres variables la concurrència dels quals resulta generadora de situacions de 
discriminació múltiple en els diferents àmbits d’intervenció; 
 d) Realitzar mostres prou àmplies perquè les diverses variables incloses puguen ser explotades i 
analitzades en funció de la variable de sexe;  
e) Explotar les dades de què es disposen de manera que es puguen conèixer les diferents 
situacions, condicions, aspiracions i necessitats de dones i homes en els diferents àmbits 
d’intervenció;  
f) Revisar i, si escau, adequar les definicions estadístiques existents a fi de contribuir al 
reconeixement i valoració del treball de les dones i evitar l’estereotipació negativa de determinats 
col·lectius de dones. 
 
 

Divisió sexual del treball 

Repartiment social de tasques en funció del sexe.(…) Les dones tenen major responsabilitat que els 
homes en la cura i criança de les filles i els fills i en les ocupacions domèstiques, mentre que els homes 
es dediquen més a les tasques fora de la llar, que comprenen des de l'àmbit econòmic i polític fins al 
religiós i el cultural.  
 

Estereotips de gènere 

Conjunt de característiques que s'atribueixen a un grup humà (el seu aspecte, la seua cultura, els seus 
costums), que serveix de factor generalitzador per categoritzar a les persones, negant la seua identitat 
individual. 

 

Feminisme 

Moviment social i polític que s’inicia formalment a finals del segle XVIII i que suposa la presa de 
consciència de les dones com a grup o col·lectiu humà, de l’opressió, dominació i explotació de què han 
sigut i són objecte per part del col·lectiu d’homes en el si del patriarcat sota les seues distintes fases 
històriques de model de producció, la qual cosa les mou a l’acció per a l’alliberament del seu sexe amb 
totes les transformacions de la societat que aquella requerisca.  
 

Gènere 

Concepte que fa referència a les diferències socials (per oposició a les biològiques) entre homes i dones 
que han sigut apreses, canvien amb el temps i presenten grans variacions tant entre diverses cultures 
com dins d’una mateixa cultura.  
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Igualtat  

 Igualtat d'oportunitats entre dones i homes: absència de tota barrera sexista per a la participació 
econòmica, política i social.  

 Igualtat de tracte entre dones i homes: absència de discriminació, directa o indirecta, per raons de 
sexe.  

 Igualtat entre els sexes: situació en què tots els éssers humans són lliures de desenvolupar les seues 
capacitats personals i de prendre decisions, sense les limitacions imposades pels rols tradicionals, i 
en la qual es tenen en compte, valoren i potencien per igual les diferents conductes, aspiracions i 
necessitats d'homes i dones.  

 Igualtat entre dones i homes: principi d'igualtat de drets i de tracte entre homes i dones. (Vegeu 
“Igualtat entre els sexes”).  
 

Indicadors de gènere 
 Article 20. Adequació de les estadístiques i estudis. [LOI]  

A fi de fer efectives les disposicions contingudes en aquesta llei i que es garantisca la integració de 
mode efectiu de la perspectiva de gènere en la seua activitat ordinària, els poders públics, en 
l’elaboració dels seus estudis i estadístiques, han de: (…)  
b). Establir i incloure en les operacions estadístiques nous indicadors que possibiliten un millor 
coneixement de les diferències en els valors, rols, situacions, condicions, aspiracions i necessitats 
de dones i homes, la seua manifestació i interacció en la realitat que es vaja a analitzar. c). 
Dissenyar i introduir els indicadors i mecanismes necessaris que permeten el coneixement de la 
incidència d’altres variables la concurrència del qual resulta generadora de situacions de 
discriminació múltiple en els diferents àmbits d’intervenció.  

 

Presència equilibrada 
Disposició addicional primera. [LOI] 

Presència o composició equilibrada. Als efectes d’aquesta Llei, s’entendrà per composició equilibrada la 
presència de dones i homes de manera que, en el conjunt a què es referisca, les persones de cada sexe 
no superen el seixanta per cent ni siguen menys del quaranta per cent. 
 

Rol de gènere  

Els rols de gènere són el conjunt de papers i expectatives diferents per a dones i homes que marquen la 
diferència respecte a com ser, com sentir i com actuar.  
 

Sexe  

Correspon a un fet biològic, producte de la diferenciació sexual de l'espècie humana, que implica un 
procés complex amb diferents nivells, que no sempre coincideixen entre si, i que són denominats per la 
biologia i la medicina com a sexe cromosòmic, gonadial, hormonal, anatòmic i fisiològic. 
 

Segregació horitzontal 

Concentració de dones i d’homes en sectors i ocupacions específiques 
 
Segregació laboral 

Concentració de dones i homes en tipus i nivells diferents d’activitat i d’ocupació, on les dones es veuen 
confinades a una gamma més estreta d’ocupacions que els homes (segregació horitzontal), i a llocs de 
treball inferiors (segregació vertical). 
 
Segregació vertical 

Concentració de dones i d’homes en graus i nivells específics de responsabilitat o de lloc.

Les definicions del glossari s’han extret del II Pla d’Igualtat de la Universitat Jaume I | 2016-2020 
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