
Hi ha diferències 
en l’èxit acadèmic 
d’homes i dones 

en el Curs de formació bàsica?

17 de maig 2012

Carles Cervera
Lola Vallès



2

PREGUNTES

1. Com evoluciona el percentatge d’homes i dones aspirants 
(ME i PL) a l’Escola de Policia / Institut de Seguretat 
Pública en les darreres 11 promocions?

2. Hi ha diferència en els percentatges d’homes i dones 
aprovats/ades i suspesos/ses? Hi ha diferències en la nota 
final obtinguda?

3. Què caracteritza l’èxit acadèmic, entès com l’obtenció de 
notes elevades (nota ≥ 8) dels homes i dones aspirants en 
la formació?
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ANTECEDENTS

Què diu la literatura científica?

La literatura científica internacional (i nacional) avala que hi ha 
diferències entre homes i dones a la formació i a les organitzacions 
(sociologia organitzacions policials; sociologia de l’educació; estudis 
sobre lideratge...) 

En el cas concret de la relació entre el nivell d’estudis previ i les 
qualificacions acadèmiques (notes) en les formacions d’una 
professió, la literatura diu: 

a. En general, les dones obtenen millors notes que els homes (bàsica, 
secundària, universitat...)

Ara veurem què succeeix a la formació policial

b. Per arribar a nivells d'excel·lència (treure bones notes), les dones des de 
més joves han d’esforçar-se més (estar més preparades) que els homes
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Evolució del percentatge d’homes i dones aspirants

Gràfic 1:
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Evolució del percentatge d’homes i dones 
aspirants aprovats/ades (2000-01  2010-11)

Gràfic 2: Percentatge d’aprovats/ades (2000-01 a 2010-11)
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Evolució del percentatge d’homes i dones 
aspirants suspesos/es (2000-01 a 2010-11)

Gràfic 3:
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Evolució de la nota acadèmica mitjana per a 
homes i dones (2000-01  2010-11) 

Gràfic 4:
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Èxit acadèmic

OBJECTIU DE L’ANÀLISI
Veure la relació entre el nivell d’estudis previ dels aspirants i l’èxit 
acadèmic al CFB
Com mesurem l’èxit acadèmic?

Variable 1: 

Excel·lència (grup d’aspirants que treuen una nota igual o superior a 8) 

Com mesurem el nivell d’estudis previ?
Variable 2: 

Nivell d’estudis previ (estudis bàsics obligatoris – estudis mitjans 1 – estudis

mitjans 2 - estudis superiors) 

Per què utilitzem la variable nivell d’estudis previ?
És la variable que més pes explicatiu té (predicció) en la nota final que l’aspirant
obté en el CFB (més que altres variables com classe social, edat, suport

familiar...)
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EXCEL·LÈNCIA  

Percentatge d’homes i dones en l'excel·lència (curs 2010-11)

Dels 1.268 aspirants del curs, 304 entren a l'excel·lència

EXCEL·LÈNCIA

Homes 80,9% (246)

Dones 19,1% (58)

TOTAL 100% (304)
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Percentatge d’homes i dones en l’excel·lència per nivell d’estudis 
previ (NOTA ≥ 8) (curs 2010-11) Estadísticament significatiu

Bàsics Mitjans 1 Mitjans 2 Superiors

Homes 13,8% 17,9% 42,3% 26%

Dones 3,4% 6,9% 27,6% 62,1%
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Percentatge d’homes i dones en l'excel·lència (curs 2010-11)

Per arribar a l’excel·lència les dones han 

d’estar més formades que els homes
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Evolució de la relació del pes dels estudis superiors per a homes i dones 
a l'excel·lència (2000-01 a 2010-11) Estadísticament significatiu
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CONCLUSIONS

1. El període on hi ha hagut menys diferències en l’èxit 
acadèmic entre homes i dones ha estat entre els cursos 
2003-04 i 2006-07. Període que coincideix amb un 
percentatge de dones aspirants més elevat que no pas en 
altres anys

3. Les dones han d’estar més formades (nivell d’estudis previ) 
per aconseguir una bona nota i/o entrar a l'excel·lència en 
comparació amb els homes

2. En comparació amb altres professions, no hi ha diferències 
significatives en la nota mitjana final (en el global de tots els 
anys) entre homes i dones
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Si volem que hi hagi més dones en els espais de lideratge...

I, en definitiva, treballar per disminuir les diferències... 

Per tant...
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RECOMANACIONS

1- Potenciar la recerca en la selecció i la formació (des d’una 
perspectiva de gènere) amb l’objectiu d’explicar per què hi 
ha aquestes diferències

2- Fer un seguiment de les cohorts d’aspirants (promocions) 
al llarg de la seva carrera professional
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