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Young IT GirlsAssociació 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. 



Young IT Girls

En aquest catàleg 
trobareu més informació 
sobre les activitats que 
oferim!



Activitats per a 
totes les edats

18 anys
16 anys

12 anys
7 anys

Adults



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



Informació important:



Informació important:
En TOTES les activitats és necessari que el centre disposi a 
l’aula de:

● Ordinador amb conexió a internet
● Projector

Si us plau, reviseu el material necessari específic per cada activitat 
a la seva descripció.



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?

Debat entre les dinamitzadores i les participants 
juntament amb alguns jocs per trencar estereotips i 
mostrar diferents aplicacions de la tecnologia. 
● Reflexionar sobre el perfil d’una persona que es 

dedica a la tecnologia. 
● Donar a conèixer dones que han estat referents 

al llarg de la història. 
● Compartir les nostres experiències. 

Adaptem l’activitat 
segons l’edat dels 

participants.

Grup de: 4-35



COMPARTIM EXPERIÈNCIES amb 
convidada referent
Com imagines a una persona que es dedica a la 
tecnologia? Com és el dia a dia d’una enginyera? 

Les Young IT Girls acompanyades d’una 
convidada referent (professional del sector 
STEAM):
● Parlar sobre el perfil d’una enginyeria. 
● Resolem dubtes sobre els estudis STEAM i 

les seves aplicacions.
● Compartim les nostres experiències des de 

l’institut fins al present.

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



Dinàmica en equips per crear solucions enginyoses per 
solucionar problemes de la societat on:
● Presentem un tema i els alumnes hauran de plantejar 

problemes que hi poden sorgir.
● Mostrem alguns exemples de les tecnologies que 

poden solucionar i millorar la qualitat de vida de les 
persones. 

● Les participants realitzant un mural on presenten les 
seves solucions tecnològiques 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

Escape Room que proposa diferents enigmes i jocs que els 
estudiants hauran de resoldre. 
La dinàmica per equips:
● Fomentar el treball en equip i la capacitat de 

deducció. 
● Apropar la tecnologia i la ciència de forma divertida. 
● Introduir el paper de la dona en aquest camp, donant a 

conèixer a dones referents i descobriments 
importants. 

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: 8-20



ESCAPE ROOM: ATRAPA LA 
HACKER D’INSTAGRAM

Escape Room ambientat en el món de la informàtica i en 
personatges que han estat importants per desenvolupar-la. 
La dinàmica per equips:
● Es proposen enigmes i jocs per descobrir que hi ha 

darrere de la informàtica que utilitzem en la nostra vida 
quotidiana. 

● Fomentar el treball en equip i la capacitat de deducció.
● Apropar conceptes d’informàtica com un codi de 

programació.
● 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: 8-20

Recorda que cal 
disposar de 3 

ordinadors a l’aula



Per les següents activitats cal 
disposar d’un ordinador per cada 

participant o parella.
En el cas de no disposar d’aquest material, contacteu amb 
nosaltres per comprovar si podem realitzar l’activitat.



DISSENYANT LA MOBILITAT 
DEL FUTUR

Dinamica que combina la teoria i la pràctica on parlem dels vehicles 
autònoms i connectats i aprenem a programar amb els robots 
Codey Rocky. 
● Plantejar solucions al problemes que ens podem trobar 

dissenyant cotxes autònoms. 
● A la part pràctica, els infants poden descobrir per ells 

mateixos algunes de les funcionalitats bàsiques d’aquesta 
tecnologia.

● Aprende a fer funcionar els robots amb Scratch a partir de la 
programació en blocs.

Pots veure un resum de l’activitat aquí!

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

Recorda que cal disposar 
d’ordinador o tablets per 

tots els participants

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

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


INTRODUCCIÓ A LA 
VISUALITZACIÓ DE DADES

Dinàmica combinant teoria i pràctica on parlem de 
l’origen de les dades i de les diferents maneres de 
tractar-les. 
● Conèixer situacions on es recullen dades en grans 

quantitats i la seva utilitat. A través d’exercicis de 
tractament de dades que permeten treure 
conclusions sobre temes d'actualitat. 

● Reflexionar 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!

Recorda que cal disposar 
d’ordinador per tots els 

participants

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



ENVIEM MISSATGES AMB ELS 
NOSTRES MICRO:BITS

Dinàmica en equips on s'aprèn a com enviar missatges 
amb plaques programables:
● Cadascú tindrà una petita placa que podem 

programar amb programació per blocs (Scratch).
● Aprendre a utilitzar l’antena d’aquesta placa per a 

enviar el nostre propi codi morse i enviar 
missatges als nostres amics.

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

Presencial Edat: ≥12 Durada: 1h 30mGrup de: 6-30

Recorda que cal disposar 
d’ordinador per tots els 

participants



INTRODUCCIÓ A LA 
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Dinàmica combinant teoria i pràctica on parlem de la 
intel·ligència artificial, el funcionament i les aplicacions: 
● Descobrir que és la intel.ligencia artifical. 
● Provar un algoritme de reconeixement d’imatges i 

comentar els resultats a l’aula.
● Reflexionar sobre la ètica en aquest sector.

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

Recorda que cal disposar 
d’ordinador o tablets per 

tots els participants



IMPRESSIÓ 3D

Dinàmica combinant teoria i pràctica on 
dissenyem amb Thinkercad una peça senzilla 
en 3D. 
Les peces resultats s’imprimeixen amb la 
impresora del centre despres de l’activitat.

Imprimeix el teu clauer en 3D! 

S’ha de disposar 
d’impressora 3D

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



ALTRES 
PROPOSTES



TAULES RODONES, DEBATS I 
ALTRES XERRADES

Dinàmiques per crear debats entre estudiants o públic que 
assisteix a la sessió. 
● Formem una taula rodona amb voluntàries, convidades 

referents o altres experts segons la temàtica. 
● Fer reflexionar al públic amb preguntes polèmiques 

relacionades amb l’ètica i la tecnologia. 
● Temes: enginyeries, ciència, matemàtiques, carreres 

professionals, biaixos de gènere, etc. 

Recomanem demanar 
aquesta activitat ~2 

mesos abans

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



ACOMPANYAMENT DURANT EL 
TREBALL DE RECERCA

Amb l'acompanyament d’una sòcia YITG aproparem, 
explicarem i assessorament en les temàtiques de 
enginyeries, ciència i matemàtiques. Juntament amb 
l’alumne i el centre, es decidirà el tema del treball.

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



Pots escoltar el nostre 
podcast “Un cafè amb” a 
Spotify i iVoox.

Allà trobareu entrevistes a 
dones referents del sector i 
podreu descobrir aplicacions i 
professions STEAM.



Contacta’ns

hello@youngitgirls.org

Més informació i reserves a 
www.youngitgirls.org

http://www.youngitgirls.org

