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El mercat laboral 
de les STEM



L’ocupació especialitzada en l’àmbit de les 
STEM creix a Europa malgrat la crisi i 

s’espera que continuï creixent.

En paral·lel, un nombre elevat de 
treballadors qualificats en aquests camps 

estan propers a l’edat de jubilació.

S’estima que hi ha a Europa uns

7 milions
de vacants en aquest sector.

Si bé, globalment, hi ha més persones 
titulades avui que fa deu anys, segueixen 
faltant tècnics (FP) i es manté el biaix de 

gènere.

Situació del mercat laboral a Europa
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Encouraging STEM Studies for the Labour Market (2015)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542199/IPOL_STU(2015)542199_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542199/IPOL_STU(2015)542199_EN.pdf


Estudis STEM a Catalunya
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Distribució dels estudiants per estudis segons la preinscripció 
universitària

Distribució per sexes de la preinscripció 
universitària

Distribució per sexes de la preinscripció en 
estudis STEM

Font: Informe de la preinscripció universitària a Catalunya (dades 

de juny de 2016)
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Distribució dels estudiants per estudis segons la preinscripció 
universitària

Distribució per sexes de la preinscripció 
universitària

Distribució per sexes de la preinscripció en 
estudis STEM

Font: Informe de la preinscripció universitària a Catalunya (dades 

de juny de 2016)

Només un

24%
dels estudiants escullen 
una titulació de l’àmbit 

STEM en la seva 
preinscripció



Estudis STEM a Catalunya
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Distribució dels estudiants per estudis segons la preinscripció 
universitària

Distribució per sexes de la preinscripció 
universitària

Distribució per sexes de la preinscripció en 
estudis STEM

Font: Informe de la preinscripció universitària a Catalunya (dades 

de juny de 2016)

Si bé un

56,4%
de les persones que fan la 
preinscripció universitària 

són dones, només un

33,4%
ho fan en estudis dels 

àmbits STEM
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I si ens centrem en el sector de 
les TIC?



Perspectives laborals de les TIC a Europa
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Fins el 2020 es crearan

674.000
nous llocs de treball en 

l’àmbit de les TIC a Europa 
però, si segueix la 

tendència actual, n’hi haurà 
uns

756.000
més que no es podran 
cobrir per manca de 

professionals

Font: e-Skills in Europe: Trends and Forecasts for the European ICT Professional and Digital 

Leadership Labour Markets (2015-2020)

Estimació de la demanda de llocs de treball en el sector de les 
TIC als països de l’EU28 fins 2020



Estudiants que trien les TIC a Catalunya
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Evolució de la preinscripció d'estudis universitaris en TIC a Catalunya

Font: Direcció General d’Universitats (abril de 2016)

El pes de les preinscripcions en els estudis
en TIC ha passat de ser superior al 10% el 

curs 2001-2002 a ser inferior al  5% el 
curs 2014-2015.

5% del total de preinscripcions 
son Enginyeries TIC



La dona en les TIC

13

Menys d’un

1%
de les dones 

preinscrites en 
estudis universitaris 
escullen estudis en 

TIC

Només un

18%
de les persones
ocupades en el 
sector de les TIC 

són dones

Només un

11%
de les persones 
preinscrites en 
estudis en TIC

són dones

Font: Direcció General d’Universitats (abril de 2016)



Per què hi ha aquesta mancança?
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Font: Factors influents en l’elecció d’estudis científics, tecnològics i matemàtics. Everis i 
Generalitat de Catalunya (2012)

Per què un sector econòmic amb un fort creixement, amb alta ocupabilitat 
i reconeixement social no atreu més joves?

L’autopercepció 
acadèmica: un

45%
de l’alumnat no es veu 
capaç de cursar aquest 

tipus d’estudis

El nivell sociocultural: 
només un

24%
de l’alumnat amb un nivell 
sociocultural baix opta per 
aquests estudis, 20 punts 
menys que en el nivell alt

La perspectiva de 
gènere: només un

20%
de les noies amb un 

nivell sociocultural baix 
opta per aquests estudis, 
18 punts menys que en 

el nivell alt

L’estudi “Factors influents en l’elecció d’estudis científics, tecnològics i 
matemàtics” apunta alguns motius



Quan i per què es pren la decisió?
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Font: Factors influents en l’elecció d’estudis científics, tecnològics i matemàtics. 
Everis i Generalitat de Catalunya (2012)

Elecció d’estudis posteriors a l’ESO 

Estudis escollits pels estudiants del batxillerat científic-
tecnològic

La decisió de cursar un batxillerat o 
un cicle formatiu científic-tecnològic 

ja està presa a 3r d’ESO

Només un 

27% 
dels estudiants que cursen el batxillerat 

científic-tecnològic es decanten per 
enginyeries o informàtica

En el cas de les noies, cau al 10%



Conclusions
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La manca de professionals en les STEM és un 
problema global a Europa.

Les accions per influir en les vocacions s’han de 
fer abans dels 14 anys.

S’han de fer accions específiques per aconseguir 
més presència de la dona en el món de les STEM



Resolució del Parlament de Catalunya
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5. Telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar les 

accions necessàries per garantir que tots els estudiants assoleixin, durant 

l’educació primària, les competències bàsiques necessàries per a ser, a més de 

consumidors, creadors de solucions tecnològiques en la societat digital, atenent la 

competència digital que han de desenvolupar els alumnes en aquesta etapa i, per 

tant, que la programació i la robòtica educativa siguin presents a l’escola des dels 

primers cursos de l’educació obligatòria, tot potenciant el que es coneix com a 

disciplines STEM (Science, Technology, Engineering and Maths). Així mateix, a 

desplegar iniciatives específiques per a enriquir l’oferta de les activitats 

extraescolars on es fomenti i desenvolupi la competència digital avançada, com 

poden ser la programació i la robòtica i les tecnologies digitals creatives a 

Catalunya.

Resolució del Parlament de Catalunya aprovada en el debat de política general d’Octubre del 2016



Acord de Govern
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(…) a proposta de les conselleres de la Presidència i d'Ensenyament i del conseller 

d'Empresa i Coneixement, el Govern

Acorda:

–1 Crear el grup de treball interdepartamental que té com a objectiu l'elaboració i el 

seguiment d'un pla d'impuls de les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i 

matemàtiques en  els estudiants de Catalunya (STEMcat), amb les línies següents:

a) potenciar la formació del professorat en els àmbits científics, tecnològics i matemàtics;

b) potenciar les competències científiques, tecnològiques i matemàtiques entre els 

estudiants de l'educació obligatòria i desenvolupar procediments per fer-ne l'avaluació;

c) encoratjar la participació de les empreses del sector a l'escola;

d) promoure la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques a la societat, fent 

especial èmfasi en les activitats adreçades a la comunitat educativa.

ACORD GOV/19/2017, de 28 de febrer, pel qual es crea el grup de treball interdepartamental STEMcat, de les 
vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques
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