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EDUCACIÓ PRIMÀRIA



COMPARTIM EXPERIÈNCIES 4 STUDENTS

 
Què diries que fa una enginyera? Les noies estudiants de
primària desconeixen què fa una enginyera i moltes vegades
l’encaixen com un ofici d’inventor. 
Aquesta activitat pretén donar a conèixer dones referents al
sector tecnològic perquè vegin les diferents possibilitats de
futur i mostrar la humanització de la tecnologia. Alhora, que
tant els nois com les noies coneixin recorreguts de dones de
referència en les TIC.
Per a fer-ho, a través de jocs, representacions de mímica i
materials característics dels oficis. De la mateixa manera,
s’utilitzaran els materials de la iniciativa amb missatges
encoratjadors per enfortir confiances a emprendre
tecnologia.

 
DURADA

1h

CREEM VINCLE

Amb aquesta activitat
esperem trencar estereotips i
despertar la il·lusió per
carreres tecnològiques.

 

 



ESCAPE ROOM: VIATGE EN EL TEMPS

 Diries que l’enginyeria pot arribar a ser divertida?
L’enginyeria i la tecnologia et dóna eines per resoldre reptes
i enigmes complexes. A través d’aquesta activitat els/les
alumnes viatjaran en el temps dins d’un Escape Room que
per tornar al present hauran d’utilitzar tot el seu enginy i
eines tecnològiques.

 
DURADA

1h

CREEM VINCLE

Si vols experimentar un altre
Escape Room de les Young IT
Girls senyal de que se t’ha
despertat un interès
tecnològic, ens encantaria
aprofundir-lo i convidar-te a
més activitats interactives:
mentoringstudents@youngitgir
ls.org

ESCOLES DE REFERÈNCIA

 



IDEATHON: TECH 4 THE PEOPLE

 
Sabies que amb una impressora 3D es pot construir una
pròtesi? En aquesta activitat es pretén mostrar la utilitat de
la tecnologia i l’enginyeria per resoldre problemes socials
com podria ser la mobilitat de les persones grans o el medi
ambient.
Es presentarà un tema als alumnes, ja sigui les persones
grans, el medi ambient, la mobilitat a les ciutats, etc, i
hauran de treballar en equip per plantejar els problemes que
hi poden haver en aquest àmbit. Un cop les problemàtiques
quedin clares, les Young IT Girls els mostrarem alguns
exemples de les tecnologies que es poden utilitzar per
millorar la qualitat de vida de les persones. Finalment,
els/les alumnes hauran de fer un mural on presentin les
seves propostes a la resta de la classe.

 
DURADA

1.5h

CREEM VINCLE

L’enginyeria TIC té una
component social i
humanitària que moltes
vegades no es visibilitza i que,
des de Young IT Girls es
considera molt rellevant per
poder inspirar vocacions
tecnològiques entre les noies.
Qualsevol informació
addicional que pugui ajudar al
professorat a mostrar aquesta
component es podrà sol·licitar
en el següent correu:
teachersupport@youngitgirls.o
rg

ESCOLES DE REFERÈNCIA

 



IMPRIMEIX UN CLAUER YITG !

 Vols crear de primera mà un producte en impressió 3D?
Aquesta activitat té per objectiu formar els/les estudiants
en noves tecnologies d’impressió 3D, tant en el disseny com
en el funcionament de l’equipament. Així mateix, aquesta
activitat convida als participants a imprimir un clauer Young
IT Girls.

 
DURADA

2 sessions d’una hora
cadascuna: Introducció al
disseny 3D i funcionament de
la impressió. Preferiblement,
decalar les sessions en dies
separats.

CREEM VINCLE

Volem donar a conèixer les
noves aplicacions de
l'enginyeria en 3D i deixar
volar la imaginació i fer ús de
la creativitat de les més
enginyoses i els més
enginyosos.

 

 



EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA



COMPARTIM EXPERIÈNCIES 4 STUDENTS

 

Saps què és l’enginyeria? Les noies tenen una idea molt
desdibuixada de l’ofici de l’enginyeria i es generen
estigmatismes com un ofici masculí i poc atractiu, tot i que
moltes vegades és degut a l’enfocament que se li ha donat a
la seva explicació. Aquesta activitat pretén donar a conèixer
dones referents al sector tecnològic, mostrar la component
social de la tecnologia i alhora compartir diferents
aplicacions reals de la tecnologia.
Per a fer-ho, a partir de quizzes interactius, representacions
de mímica i materials característics dels oficis i
metodologies think-pari-share es voldrà donar a conèixer la
realitat més propera i cool de l’enginyeria per les nenes i, a
més a més, visibilitzant referents femenins. 

 
DURADA

1h

CREEM VINCLE

Aquesta activitat vol donar a
conèixer al professorat el
servei de mentoring que
ofereix l'associació de Young
IT Girls, a través del qual es
vol donar suport a les
estudiants que requereixin
informació addicional en
qualsevol projecte tecnològic
individual, així com altres
informacions de seguiment
per fer créixer les seves
inquietuds TIC. 
mentoringstudents@youngitgi
rls.org
 

ESCOLES  DE REFERENCIA

 



IDEATHON: TECH 4 THE PEOPLE

 
Sabies que amb una impressora 3D es pot construir una
pròtesi? En aquesta activitat es pretén mostrar la utilitat de
la tecnologia i l’enginyeria per resoldre problemes socials
com podria ser la mobilitat de les persones grans o el medi
ambient.
Es presentarà un tema als alumnes, ja sigui les persones
grans, el medi ambient, la mobilitat a les ciutats, etc, i
hauran de treballar en equip per plantejar els problemes que
hi poden haver en aquest àmbit. Un cop les problemàtiques
quedin clares, les Young IT Girls els mostrarem alguns
exemples de les tecnologies que es poden utilitzar per
millorar la qualitat de vida de les persones. Finalment,
els/les alumnes hauran de fer un mural on presentin les
seves propostes a la resta de la classe.

DURADA

1h

CREEM VINCLE

L’enginyeria TIC té una
component social i
humanitària que moltes
vegades s’invisibilitza i que,
des de Young IT Girls es
considera molt rellevant per
poder inspirar vocacions
tecnològiques entre les noies.
Qualsevol informació
addicional que pugui ajudar al
professorat a mostrar
aquesta component es podrà
sol·licitar en el següent
correu:
teachersupport@youngitgirls.
org
 

ESCOLES  DE REFERENCIA

 



ESCAPE ROOM:  ATRAPA LA HACKER
D'INSTAGRAM!

 
Coneixes què és la ciberseguretat? En aquest Escape Room
els/les alumnes s’enfrontaran a una hacker que ha bloquejat
els seus comptes d’Instagram.
Per a fer-ho, els estudiants hauran de resoldre un seguit de
reptes tecnològics i atrapar-la per desxifrar el codi de
sortida de l’Escape Room.
Així mateix, aquesta activitat sensibilitza als participants
sobre l’ús responsable i segur de la internet i les nostres
dades.

DURADA

1h

CREEM VINCLE

L’enginyeria TIC també és
atractiva per les noies i això
depèn, en certa manera, del
seu enfocament a l’aula. Així,
volem donar a conèixer
aplicacions reals de
l’enginyeria que contribueixin
a inspirar vocacions
tecnològiques entre les noies.

ESCOLES  DE REFERENCIA

 



ESCAPE ROOM: VIATGE EN EL TEMPS

 Diries que l’enginyeria pot arribar a ser divertida?
L’enginyeria i la tecnologia et dóna eines per resoldre reptes
i enigmes complexes. A través d’aquesta activitat els/les
alumnes viatjaran en el temps dins d’un Escape Room que
per tornar al present hauran d’utilitzar tot el seu enginy i
eines tecnològiques.

 
DURADA

1h

CREEM VINCLE

Si vols experimentar un altre
Escape Room de les Young IT
Girls senyal de que se t’ha
despertat un interès
tecnològic, ens encantaria
aprofundir-lo i convidar-te a
més activitats interactives:
mentoringstudents@youngitgir
ls.org

ESCOLES DE REFERÈNCIA

 



SETMANA D'ORIENTACIÓ

 
Atenció individualitzada a les nenes que hagin d’escollir
batxillerat o carrera universitària. El format d’aquesta
activitat consisteix en un stand al que podran apropar-se les
nenes interessades a parlar amb nosaltres. Consisteix a
plantejar unes preguntes introductòries per a trencar el gel i
conèixer-les una mica més. A partir del seu feedback i les
seves preguntes, esperem poder donar exemples concrets i
personals que puguin ajudar-les en la seva decisió.

DURADA

El temps necessari per cada
alumne

CREEM VINCLE

Mitjançant aquest contacte
personalitzat, esperem
facilitar informació que seria
complicat obtenir d’una altra
manera. A més a més, a partir
d’aquest primer contacte,
poden contactar-nos de nou si
sorgeixen nous dubtes o
necessiten una sessió més
llarga de seguiment.

 

 



CONVIDADES REFERENTS

 

Sabries dir-me una dona referent en el sector tecnològic?
Nosaltres volem que tinguis en el punt de mira moltes
d’elles i per aquest motiu disposem d’una àmplia cartera de
dones referents en TIC, amb una trajectòria professional
rellevant. Elles podrien donar una xerrada als/les alumnes
per compartir les seves experiències i/o coneixements
tecnològics.
Cadascuna de les referents tenen experteses diverses en el
camp de la tecnologia, des de les Smart Cities, la
Intel·ligència Artificial, Data Analytics, etc.
Què voldries compartir a la teva escola?

DURADA

El temps necessari per cada
alumne

CREEM VINCLE

Mitjançant aquest contacte
personalitzat, esperem
facilitar informació que seria
complicat obtenir d’una altra
manera. A més a més, a partir
d’aquest primer contacte,
poden contactar-nos de nou si
sorgeixen nous dubtes o
necessiten una sessió més
llarga de seguiment.

 

 



CODI MORSE AMB MICROBIT

 
T'agradaria comunicar-te en secret amb els teus amics?
Amb la placa Micro:bit podem construir el nostre propi
transmissor i receptor de missatges. Cada grup d'amics
escull una placa i fent servir els botons envia un missatge
que apareix a la pantalla de l'altre! Haurem de programar les
plaques per a que puguin enviar i rebre missatges entre elles
i un cop ho haguem aconseguit, ho podrem provar.
 
Però per a que el vostre codi sigui secret, nosaltres us
haurem d'ensenyar un codi que ja és conegut per poder
practicar: el codi Morse.
 

DURACIÓN

1h

CREAMOS VÍNCULO

Encara que sembli que les
ciències i enginyeries no
poden ser carreres creatives
amb la programació es pot fer
de tot. Volem que els alumnes
experimentin un exemple del
que es pot fer amb
l'electrònica i la programació
per inspirar una carrera TIC o
l'interès en aquesta àrea.

 

 



BATXILLERAT



IDEATHON: TECH 4 THE PEOPLE

 

Sabies que amb una impressora 3D es pot construir una
pròtesi? En aquesta activitat es pretén mostrar la utilitat de
la tecnologia i l’enginyeria per resoldre problemes socials
com podria ser la mobilitat de les persones grans o el medi
ambient.
Es presentarà un tema als alumnes, ja sigui les persones
grans, el medi ambient, la mobilitat a les ciutats, etc, i
hauran de treballar en equip per plantejar els problemes que
hi poden haver en aquest àmbit. Un cop les problemàtiques
quedin clares, les Young IT Girls els hi mostrarem alguns
exemples de les tecnologies que es poden utilitzar per
millorar la qualitat de vida de les persones. Finalment,
els/les alumnes hauran de fer un mural on presentin les
seves propostes a la resta de la classe.

DURADA

2h

CREEM VINCLE

L’enginyeria TIC té una
component social i
humanitària que moltes
vegades s’invisibilitza i que,
des de Young IT Girls es
considera molt rellevant per
poder inspirar vocacions
tecnològiques entre les noies.
Qualsevol informació
addicional que pugui ajudar al
professorat a mostrar
aquesta component es podrà
sol·licitar en el següent
correu:
teachersupport@youngitgirls.
org

ESCOLES REFERÈNCIA

 



ACOMPANYAMENT DURANT EL
TREBALL DE RECERCA

 
Vols basar el TR en una aplicació mòbil? Necessites ajuda
amb disseny i impressió 3D per a fer el teu propi prototip per
al TR? Les Young IT Girls ens oferim a acompanyar-te durant
el teu TR per ajudar-te amb problemes tecnològics que
nosaltres ja ens hem trobat. En cas de requerir-se suport en
una temàtica concreta, es podran fer reunions amb les
dones convidades de l’associació a:
mentoringstudents@youngitgirls.org

DURADA

La requerida per cada
estudiant

CREEM VINCLE

Al ser una activitat amb una
duració prolongada es crea un
vincle més proper i
s’aconsegueix establir com a
referent a una jove enginyera.

 

 



CONVIDADES REFERENTS

 
Sabries dir-me una dona referent en el sector tecnològic?
Nosaltres volem que tinguis en el punt de mira moltes
d’elles i per aquest motiu disposem d’una àmplia cartera de
dones referents en TIC, amb una trajectòria professional
rellevant. Elles podrien donar una xerrada als/les alumnes
per compartir les seves experiències i/o coneixements
tecnològics.
Cadascuna de les referents tenen experteses diverses en el
camp de la tecnologia, des de les Smart Cities, la
Intel·ligència Artificial, Data Analytics, etc.
Què voldries compartir a la teva escola?

DURADA

1h

CREEM VINCLE

Les Ciutats Intel·ligents, el
blockchain, la cibersegurat
són alguns dels camps
d’expertesa de les referents
de l’entitat Young IT Girls.
Qualsevol informació
addicional per atendre els
interessos tecnològics de les
estudiants es podrà sol·licitar
al correu següent:
mentoringstudents@youngitgi
rls.org

 

 



PROFESSORAT



COMPARTIM EXPERIÈNCIES 4 TEACHERS

 

Com explicaries què fa una enginyera a les estudiants? De
quina manera creus que els professors poden contribuir a
augmentar el nombre de dones al sector tecnològic?
Aquesta activitat pretén fer reflexionar als professors sobre
la perspectiva de gènere i l’estigmatització del sector TIC
amb la finalitat d’adoptar noves metodologies i
informacions a classe que contribueixin a enfortir la
confiança de les nenes per emprendre carreres
tecnològiques. Com podem contribuir els professors?
Llenguatge, material i empoderament visibilitzant a dones
referents en aquest sector. L’activitat, així doncs, a través de
metodologies dinàmiques, pretén incitar una reflexió entre
els professors per a que incorporin la perspectiva de gènere
amb la finalitat de lluitar contra la bretxa digital en
qualsevol temàtica educativa.

DURADA

1h

CREEM VINCLE

Sabies que la creadora del Wi
Fi era una dona? Sabries dir-
me el seu nom? La majoria de
les vegades, la resposta és
negativa. Per aquest motiu,
Young IT Girls disposa d’una
cartera de dones
tecnològiques referents que
poden ser convidades de
forma puntual a classe per a
inspirar noves vocacions
tecnològiques, enfortint així
la confiança de les nenes a
explorar inquietuds
tecnològiques.
Necessites materials amb
missatges encoratjadors en
carreres TIC? Oferim suport
en molts àmbits i temàtiques
tecnològiques.

ESCOLES REFERÈNCIA

 



Y O U N G  IT  G IR LS

INSPIRANT LES FUTURES
GENERACIONS DE NOIES EN LA
TECNOLOGIA, INNOVACIÓ I EN

L’ENGINYERIA

 


