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Young IT Girls
Associació sense ànim de lucre compromesa a 
trencar estereotips de gènere, apropar la 
tecnologia a les nenes i nens i motivar-los 
perquè triïn formacions en l’àmbit STEAM 
(ciència, tecnologia, enginyeria, 
art/arquitectura i matemàtiques).  

Aquestes tasques les duem a terme mitjançant 
activitats a les escoles, centres i institucions 
de tot Catalunya. 

En aquest catàleg trobareu més informació 
sobre les activitats!



Activitats per a totes les edats

18 anys
16 anys

12 anys
7 anys

Adults



⋅ Totes les nostres activitats són gratuïtes.
⋅ Trobareu informació addicional si veieu la icona del megàfon.
⋅ Les activitats disponibles en línia també es poden fer presencials.
⋅ Si l’edat dels infants no està coberta per cap activitat, no dubtis 

consultar amb nosaltres altres opcions.
⋅ Si us plau, demanem dues setmanes d’antelació per organitzar 

una activitat al vostre centre. La disponibilitat horària de les 
voluntàries és a les tardes o a primera hora del matí.

⋅ A cada activitat s’indica el nombre de participants que 
recomanem. Si teniu un grup més gran, podem repartir-lo en dues 
activitats.



TOTES LES ACTIVITATS DEL CATÀLEG ES PODEN REALITZAR 
EN SESSIONS PER GRUPS NO-MIXTES. 

*Només realitzem sessions no-mixtes fora de l’horari lectiu.

L’objectiu és crear un espai segur i còmode on les noies se sentin amb 
més confiança per participar. 

Tot i això, volem que el nostre missatge arribi a tothom. És important 
també que els nois es familiaritzin amb la diversitat d'aquest sector IT, 
per tal de normalitzar-ho un cop siguin més grans, i així evitar situacions 
de discriminació. Per aquests motius no desitgem excloure als nois quan 
l’activitat es realitza en horari lectiu. 

Activitats No-Mixtes



COMPARTIM EXPERIÈNCIES

Disponible Online Edat: ≥7 Durada: 1 hora

Què diries que fa una enginyera? Com imagines a una 
persona que treballa en aquest sector?

En aquesta activitat reflexionem amb els infants i 
joves sobre el perfil d’una persona que es dedica a 
la tecnologia. A la vegada, donem a conèixer dones 
que han estat referents al llarg de la història i els 
expliquem la nostra experiència. L’objectiu principal 
d’aquesta activitat és trencar amb estereotips i 
mostrar diferents aplicacions de la tecnologia. 

Possibilitat d’adaptar 
segons edat.

Grup de: 4-35



COMPARTIM EXPERIÈNCIES amb 
convidada referent

Durant aquesta sessió, les Young IT Girls estarem 
acompanyades d’una de les nostres convidades 
referents. Elles són dones professionals del sector 
STEAM amb molt per compartir.
Parlarem sobre el perfil d’una enginyera i la nostra 
experiència. L’alumnat podrà resoldre dubtes sobre els 
estudis STEAM i les seves aplicacions.
A la vegada que compartim les nostres experiències, 
trenquem amb els estereotips que s’han imposat al 
llarg del temps.

Com imagines a una persona que es dedica a la 
tecnologia? Com és el dia a dia d’una enginyera? 

Disponible Online Edat: ≥12 Durada: 1 horaGrup de: 4-35



DISSENYANT LA MOBILITAT 
DEL FUTUR

Ens imaginem com serà la mobilitat del futur? Sabem quines 
problemàtiques han de tenir en compte les enginyeres i enginyers que 
dissenyen els cotxes autònoms per tal de fer els vehicles autònoms de 
qualitat?

Durant la sessió, plantejarem solucions als problemes que ens podrem 
trobar amb els cotxes autònoms. A la part pràctica, els infants podran 
descobrir per ells mateixos algunes de les funcionalitats bàsiques 
d’aquesta tecnologia. Amb els robots que es programen amb Scratch, 
els ensenyarem les eines perquè puguin aprendre a fer funcionar el robot 
a partir de programació amb blocs.
Pots veure un resum de l’activitat aquí!

Parlem dels vehicles autònoms i connectats i 
aprenem a programar amb els Codey Rocky

Recomanat l’accés a 
tablet o ordinador

Presencial Edat: ≥12 Durada: 1h 30mGrup de: 4-35

https://www.youtube.com/watch?v=8JVOaVlYbyo


INTRODUCCIÓ A LA 
VISUALITZACIÓ DE DADES

Taller on parlarem de l’origen de les dades i de les 
diferents maneres de tractar-les. Expliquem de forma 
pràctica aquelles situacions on es recullen dades en 
grans quantitats i la seva utilitat. Ho veurem a través 
d’exercicis de tractament de dades que ens ajudaran a 
treure conclusions sobre temes d'actualitat. 
Finalitzarem amb unes reflexions sobre la importància de 
la privacitat i de l'ús correcte de les dades. 

Les dades són l'or del segle XXI. Qui sàpiga com 
utilitzar-les, tindrà el futur en les seves mans!

Recomanat l’accés a 
ordinador

Disponible Online Edat: ≥12 Durada: 1 horaGrup de: 4-35



INTRODUCCIÓ A LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

En aquest taller els i les alumnes podran descobrir què 
és la intel·ligència artificial i algunes de les seves 
aplicacions. Aquesta sessió introductòria es pot 
combinar amb algun dels capítols del curs de IA de 
llarga durada. 

T’has preguntat mai com les màquines poden pensar? 
Què vol dir entrenar-les? Com poden guanyar un joc 
de cartes contra un humà?

Disponible Online Edat: 12 - 18 Durada: 1 horaGrup de: 4-35



ENVIEM MISSATGES AMB ELS NOSTRES 
MICRO:BITS

En aquest taller tindrà cadascú una petita placa que 
podem programar amb programació per blocs 
(Scratch). Aprendrem a utilitzar l'antena d'aquesta placa 
per a poder enviar el nostre propi codi morse, i així 
enviar missatges als nostres amics.

La programació ens permet fer el que vulguem amb 
els nostres ordinadors, avui aprendrem com enviar 
missatges!

Recomanat l’accés a 
ordinador

Presencial Edat: ≥12 Durada: 1 horaGrup de: 6-30



Presentem un tema als alumnes, que 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 
mostrarem alguns exemples de les tecnologies que es 
poden utilitzar per millorar la qualitat de vida de les 
persones. Finalment, l'alumnat haurà de fer un mural on 
presentin les seves propostes a la resta de la classe.

IDEATHON: TECH 4 THE PEOPLE
Crear solucions enginyoses per solucionar problemes 

de la societat, està en les nostres mans!

Possibilitat d’adaptar 
segons edat i temàtica 

a treballar a l’aula.

Disponible Online Edat: ≥7 Durada: 1 horaGrup de: 4-35



ESCAPE ROOM: VIATGE EN EL TEMPS

Aquest Escape Room proposa diferents enigmes i jocs que 
els estudiants hauran de resoldre. Els enigmes fomenten el 
treball en equip i la capacitat de deducció entre les nenes i 
els nens. No hi ha un equip guanyador, l'objectiu s’assoleix 
amb l'esforç de tota la classe. 
L'Escape Room està pensat per apropar la tecnologia i la 
ciència tant a petits com a grans. També vol introduir als 
estudiants el paper de la dona en aquest camp, donant a 
conèixer dones referents que han fet descobriments 
importants i han estat cabdals per la tecnologia que 
utilitzem en el nostre dia a dia. 

Seran capaços de resoldre els enigmes per tornar al 
present abans que algú els trobi a faltar?

Adaptem el nivell en 
funció de l’edat.

Presencial Edat: ≥8 Durada: 1 horaGrup de: 8-35



ESCAPE ROOM: ATRAPA LA HACKER D’INSTAGRAM

Atrapa la hacker d'Instagram, és un Escape Room ambientat en 
el món de la informàtica i en personatges que han estat 
importants per desenvolupar-la. Es proposen enigmes i jocs 
senzills que ajuden a fer una petita introducció sobre què hi ha 
darrere de la informàtica que utilitzem en la nostra vida 
quotidiana. A més, els grups han de col·laborar entre ells per 
aconseguir el seu objectiu final: desbloquejar els seus comptes 
d'Instagram. Aquest Escape Room intenta apropar conceptes 
de la informàtica, com per exemple un codi de programació o 
un codi QR, així com mostrar dones que han estat i són 
referents en aquest camp STEAM.

Què passa si una hacker et roba totes les teves fotos 
d’Instagram? Troba-la abans que sigui massa tard!

Presencial Edat: ≥12 Durada: 1 horaGrup de: 8-35



IMPRESSIÓ 3D

Disseny amb Thinkercad i impressió d'una 
peça senzilla en 3D amb la idea que cada nen i 
nena es quedi una peça.

Imprimeix el teu clauer en 3D! 

Es recomana disposar d’impressora 
3D i accés a ordinador.

Presencial Edat: ≥9 Durada: 1 horaGrup de: ≤15



TAULES RODONES, DEBATS I 
ALTRES XERRADES

L’objectiu és crear debat, sigui entre estudiants/es o amb 
convidades referents.
A. Crearem una taula rodona amb voluntàries, 

convidades referents o altres expertes segons la 
temàtica. Torn obert perquè els/les estudiants/es 
preguntin.

B. Fem reflexionar als estudiants/es amb preguntes 
polèmiques relacionades amb l’ètica i la tecnologia. 
Creem un espai de debat a l’aula.

Podem parlar de diferents temàtiques d’enginyeries, ciència i 
matemàtiques. També podem parlar de diferents carreres 
professionals, dels biaixos de gènere, etc. Pregunta’ns! 
Exemple: https://www.youtube.com/watch?v=vY5Wa1YeGFo

Recomanem demanar aquesta 
activitat amb temps

 (2 mesos abans)

Disponible Online Edat: ≥16 Durada: 1 horaGrup de: 4-35

https://www.youtube.com/watch?v=vY5Wa1YeGFo


ACTIVITATS DE 
LLARGA DURADA

Acompanyament del Treball de recerca
Per a alumnes de 4t d’ESO i batxillerat

Curs d’intel·ligència artificial
Curs per a persones a partir de 12 anys



CURS D’INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

01. Què és l’IA?

04. Neural Networks
Quins sistemes hi ha darrere del 

Machine Learning? Jugarem amb les 
xarxes neuronals i aprendrem 

alhora com funcionen!

05. Ètica a l’IA
Vols veure si la intel·ligència 

artificial és capaç d’enganyar els 
teus sentits i fer-te veure o sentir 

coses que no són reals?

Els programes ens ajuden en cada àrea de la 
vida, tant si intentem llegir el correu 

electrònic, utilitzar un ascensor o rebre 
indicacions mentre conduïm. Però no tots els 

programes utilitzen IA. Descobrim quines 
àrees utilitzen intel·ligència artificial i què és.

02. Sol·lucionant 
problemes amb IA

Tens curiositat per saber com 
algoritmes d’IA guanyen als 

humans en jocs com els escacs? 
Estudiem el procés d’una IA per 

guanyar al 3 en ratlla.

03. Machine 
Learning

T’has preguntat mai què volen dir les frases 
“Les màquines poden pensar”, “Les màquines 

poden aprendre automàticament” o “Les 
màquines poden aprendre de l’experiència”? 

Estudiem una aplicació d’IA anomenada 
Machine Learning per entendre millor com 
podem fer que les màquines aprenguin per 

elles mateixes.

Disponible Online

Edat: 12 - 18

Grup de: 4-35



ACOMPANYAMENT DURANT EL TREBALL DE RECERCA

Amb l'acompanyament d'una de les voluntàries de les 
YITG en el treball de recerca aproparem, explicarem i 
assessorarem les i els estudiants en les temàtiques de 
diferents enginyeries, ciència i matemàtiques. 

Les nostres sòcies han estudiat:
- Ciències aplicades (Física, Estadística, Mates)
- Ciències i tecnologies de la salut
- Enginyeria Civil, d’Obres Públiques i Geològica
- Enginyeria de Telecomunicacions
- Enginyeria Industrial
- Enginyeria Informàtica
- Enginyeria Aeronàutica

Vols fer un treball de recerca amb el qual descobrir 
les oportunitats que ofereixen les TIC? 

Envia’ns un correu si tens 
una idea o vols sentir les 

nostres propostes!

Disponible Online

Edat: ≥15



Contacta’ns
hello@youngitgirls.org

Més informació i reserves a www.youngitgirls.org

http://www.youngitgirls.org

