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Bona percepció sobre el futur professional de 
les enginyeries en informàtica i 

telecomunicacions mentre segueix baixant 
l’interés de cursar aquestes carreres. 



443	  famílies	  distribuïdes	  per	  22	  comarques	  de	  
Catalunya,	  han	  respòs	  l'enquesta 



Majoritàriament, els pares creuen 
que els estudis TIC poden ser una 
bona opció per als seus fills. 

Un 53% dels pares pensen que l'índex d'ocupació dels enginyers TIC és 
alt o molt alt.	  

La majoria de pares (45%) no tenen preferència pels estudis dels seus 
fills, tot i que en un 52% els hi agradaria, o no els hi semblaria 
malament, que els seus fills fessin una carrera. Només un 3% no voldrien 
que els seus fills estudiïn una carrera relacionada amb les TIC.	  

De manera majoritària (85%), els pares creuen que seria bo que 
enginyers TIC fessin xerrades a les escoles sobre la professió.	  



La valoració que els pares fan sobre 
els professionals TIC és molt positiva. 
El	  60%	  del	  pares	  mostren	  un	  bon	  coneixement	  de	  les	  sorCdes	  professionals	  vinculades	  a	  
les	  TIC	  i	  valoren	  posiCvament	  (acord	  o	  molt	  d’acord)	  la	  majoria	  dels	  criteris	  estudiats: 

Són professionals de futur	   80%	  
Grau d'exigència professional alt	   73%	  
Tenen un treball força creatiu	   65%	  

La seva tasca té un impacte social 
positiu	  

62%	  

Han de tenir bones capacitats 
comunicatives	  

55%	  

Prestigi i reconeixement social	   54%	  
Fan una feina amb força 
responsabilitat social	  

53%	  

Són professionals 
de futur; 80% 

Grau d'exigència 
professional alt; 

73% 

Tenen un 
treball força 
creatiu; 65% 

La seva tasca 
té un impacte 
social positiu; 

62% 

Han de tenir 
bones capacitats 
comunicatives; 

55% 

Prestigi i 
reconeixement 

social; 54% 

Fan una feina 
amb força 

responsabilitat 
social; 53% 



La valoració que els pares fan sobre 
els professionals TIC és molt positiva. 

Seguint el mateix criteri, els factors que menys és valoren són: 

Treballen fonamentalment en equip	   44%	  
Mantenen alta la seva motivació 
professional	  

42%	  

El seus ingressos són alts	   33%	  
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