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CARPETA D’EXPERIÈNCIES

Vocació 
per la ciència

La meta europea és aconseguir una societat 
competitiva i dinàmica, basada en el coneixement, 

capaç de garantir un creixement econòmic 
sostenible amb més i millor ocupació i als nivells 
de cohesió, com marca la declaració de Lisboa. 

Però, alhora, el continent experimenta una dava-
llada de l’interès per les ciències i la tecnologia 

que xoca frontalment amb el model de futur basat 
en el progrés cientifi cotècnic. Una crisi de voca-
cions científi ques que s’agreuja en el cas de les 

dones, excepte en l’àmbit de la salut.

Maria Josep Picó
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L
a innovació pedagògica es mani-

festa imprescindible per des-

pertar l’interès per la ciència en 

edats primerenques i, així, poder frenar 

la crisi de vocacions per la ciència i la 

tecnologia en l’àmbit europeu, la qual 

podrà malmetre el progrés futur com a 

societat. Informes d’àmbit comunitari 

com ara Science Education Now (2007), 

adverteixen de la importància de la 

renovació educativa en l’ensenyament 

de la ciència i la tecnologia. Això no 

obstant, aquestes recomanacions no 

impliquen compromisos tangibles dels 

governs autonòmic i estatal. El canvi de 

tendència dependrà d’un treball comú 

de les diverses parts interessades i de 

l’aposta real per despertar la curiositat 

i potenciar les capacitats i l’enginy dels 

més menuts.

«Si abandonem el talent, estem per-

duts», adverteix el degà de la Facultat 

de Ciències Matemàtiques de la Uni-

versitat de València, Rafael Crespo, qui 

apunta que  programes com l’Estalmat 

d’estímul al talent matemàtic promo-

gut des d’aquest centre des de fa set 

anys –i que comporten un compro-

mís continuat de participar en activi-

tats extraescolars el cap de setmana 

a la Facultat –«cobreixen necessitats 

que les institucions autonòmiques 

haurien d’atendre i impulsar». Estal-

mat, com també les activitats de l’Aula 

Experimenta de la Facultat de Física de 

la Universitat de València, estan orien-

tades a alumnes a partir de dotze anys 

«precisament quan es desenvolupa la 

capacitat d’abstracció; de fet, és més 

important que els xiquets raonen que 

calculen», segons Crespo.

«Cal millorar la ciència que s’impar-

teix en l’educació primària si es volen 

promoure realment les vocacions; 

i no des d’un punt de vista teòric sinó 

mitjançant la curiositat i l’observa-

ció d’allò que ens envolta. Només així 

prepararem els estudiants per tenir un 

interès general per la ciència, alhora 

que incrementant les hores de contin-

guts de Física i Química en l’educa-

ció secundària, treballant també els 

aspectes experimentals amb els teò-

rics», assegura Chantal Ferrer, pro-

fessora de Física Aplicada a la Uni-

versitat de València i coordinadora del 

concurs Experimenta –per potenciar 

la ciència i la tecnologia– i del Grup 

de treball de Física Arquimedes, on 

participen professors universitaris 

i de batxillerat, creat a la Universitat 

de València el 1999.

En el mateix sentit, el professor Jordi 

Solbes, també secretari del Departa-

ment de Didàctica de les Ciències Expe-

rimentals i Socials de la Facultat de 

Magisteri de València, lamenta la recent 

desaparició de l’assignatura de batxille-

rat Ciències per al món contemporani, 

quan «l’informe fi nal de la ponència del 

Senat del 2003 sobre la situació dels 

ensenyaments científi cs a l’educació 

secundària, aprovat per consens par-

lamentari, recordava la importància de 

la formació científi ca bàsica per a la 

població i demanava un augment dels 

estudis científi cs en secundària».

La crisi de les enginyeries
Les enginyeries es troben entre les 

opcions més acusades de crisi de 

vocacions; especialment, s’hi registra 

una destacada manca de dones, ja que 

només representen el 20% de l’estu-

diantat. El problema per al director de 

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

de la Universitat de València, Vicente 

Cerverón, està en el moment de la 

selecció del batxillerat «quan els alum-

nes no tenen prou informació i es guien 

per l’aparent difi cultat de les Matemà-

tiques o la Física». «Per aquest motiu, 

en col·laboració amb altres centres, 

organitzem activitats per a alumnes de 

secundària a fi  d’incrementar l’atractiu 

d’aquestes disciplines i mostrar que la 

ciència i la tecnologia són fonamentals 

per al desenvolupament social i per 

aconseguir feines d’alta qualifi cació», 

indica Cerverón.

El nivell de masculinització de l’Àrea 

d’Enginyeria i Arquitectura roman quasi 

inalterat entre els cursos 2007-2011, 
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com indiquen les dades de la Unitat 

d’Igualtat de la Universitat de València. 

No obstant això, el curs 2010-2011, per 

primera vegada en la història d’aquesta 

branca de coneixement, hi ha un grau 

–Enginyeria Química– en què es dóna 

un equilibri de gènere real, ja que la 

proporció de dones matriculades en 

aquesta titulació (59%) coincideix exac-

tament amb la matrícula global feme-

nina de la Universitat de València. I la 

tendència es manté en l’àmbit de la 

investigació, com ratifi ca el director de 

l’Institut de Robòtica i Tecnologies de 

la Informació i de les Comunicacions 

(IRTIC) de la Universitat de València, 

Rafael J. Martínez, qui certifi ca que al 

seu centre hi ha poc més del 21% d’in-

vestigadores, un percentatge mantin-

gut des del 2007. 

Feminització a les Ciències 
de la Salut
En el vessant oposat es troben les 

Ciències de la Salut, on la presència 

femenina supera el 70%, i en aquesta 

branca no es pot parlar de pèrdua d’in-

terès sinó d’un increment remarcable. 

De fet, la nota d’accés a la Facultat de 

Medicina i Odontologia de la Univer-

sitat de València és la més elevada 

de tots els graus a nivell autonòmic. 

A més, els estudis de Medicina «són 

molt vocacionals; els nostres estudi-

ants es mouen pel servei i ajuda a la 

societat, es preparen per accedir-hi 

amb anys d’antelació i tenen arre-

lada la cultura de l’esforç», afi rma el 

degà, Federico Pallardó. Però també 

reconeix el biaix de gènere segons 

l’especialitat; per exemple, «tradici-

onalment hem tingut més uròlegs, 

traumatòlegs o cirurgians homes 

i més pediatres dones». Per la seua 

banda, Julio Fernández, degà de la 

Facultat d’Infermeria i Podologia de la 

Universitat de València, considera que 

el grau en Infermeria és atractiu per 

«l’alt nivell d’inserció laboral i la inde-

pendència professional», on encara 

destaca la presència femenina, vora 

un 80% de l’alumnat actual, «perquè 

implica una cura de les persones, 

històricament vinculada a les dones».

Vincle amb l’economia
La ciència no ha de ser una activitat 

aliena a la vida quotidiana i s’haurien 

de forjar els seus vincles, segons l’opi-

nió del professor de Sociologia Fran-

cesc Hernández i secretari de l’Institut 

de Creativitat i Innovacions Educa-

tives de la Universitat de València. 

«Un museu de la ciència a casa nos-

tra no hauria de presentar maquetes 

de coets espacials, sinó explicar els 

processos reals de la nostra econo-

mia, des de la ceràmica de Castelló al 

tèxtil o les joguines d’Alacant, passant 

per la indústria siderúrgica, l’automo-

bilística o les innovacions agràries. 

En aquests sectors hi ha investigació i, 

certament, d’avantguarda», exposa.

El Parc Científi c de la Universitat de 

València refl ecteix la confl uència de la 

recerca i l’activitat empresarial. I les 

xifres relatives al gènere també són 

similars. El sector acadèmic dels ins-

tituts d’investigació té al voltant d’un 

20% de dones; això no obstant, en l’em-

presarial –on també hi ha una ocupació 

d’alta qualifi cació per incloure empre-

ses molt innovadores– «està més igua-

lat, ja que la seua presència puja al 

45%», remarca el director, Toni Raga. 

Per contra, el lideratge empresarial 

femení és menor perquè les dones han 

creat el 17% de les empreses.

Una de les primeres empreses que 

es va instal·lar al Parc Científi c, el 

2008, va ser Valentia BioPharma, fun-

dada el 2008 per Mari Carmen Álvarez 

i Rebeca Lucas. «El nostre àmbit, la 

salut, és molt competitiu. A més, la 

inversió és més costosa que en altres 

àrees com les TIC. Però ser dona no 

implica cap entrebanc», assegura 

Lucas. I per a Àlvarez, l’atractiu de les 

ciències en general està en el fet que 

«és un àmbit on podem deixar la nos-

tra empremta, fer un treball enriqui-

dor per a altres persones i fer avançar 

la nostra societat». 
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«tradicionalment hem 

tingut més uròlegs, trauma-

tòlegs o cirurgians homes 

i més pediatres dones»

Federico Pallardó, degà de la Facultat 

de Medicina de la Universitat de València.  
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«Un museu de la ciència 

a casa nostra no hauria 

de presentar maquetes de 

coets espacials, sinó 

explicar els processos reals 

de la nostra economia»

Francesc Hernández, professor 

del Departament de Sociologia de la 

Universitat de València.
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