
PROGRAMES ESPECÍFICS PER A MOTIVAR A LES NOIES ALS ESTUDIS TECNOLÒGICS 

STEAM PC 

Aquí STEAM UPC és una iniciativa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per atreure talent femení als 

estudis de tecnologia i enginyeria, adreçada específicament a noies d’entre 9 i 14 anys de Catalunya. El programa 

vol trencar els estereotips i rols de gènere establerts en la societat i fer visibles nous referents femenins d’una 

manera atractiva i propera per a les noies.  

https://aquisteam.upc.edu/ca/homepage  

 

PROYECTO TECHNOVATION GIRLS 

(Esplugues de Llobregat participa en aquest projecte). 

https://technovationchallenge.org/ 

Cada año, Technovation invita a equipos de chicas jóvenes de todo el mundo a aprender y aplicar las habilidades 

necesarias para resolver problemas del mundo real a través de la tecnología. 

 

NOIES AL LAB 

https://noiesallab.es/ 

Noies al lab nace con la voluntad de acercar la ciencia y la tecnología a las más jóvenes mediante la impartición de 

talleres científicos prácticos y participativos. En nuestros talleres incorporamos las aportaciones de grandes 

científicas que han sido invisibilizadas por la historia.  

 

TECNO GIRL 

La TecnoGirl és un projecte que té com a objectiu principal la divulgació de la ciència i la tecnologia entre els 

estudiants de secundària, i que especialment pretén fomentar les vocacions tecnològiques en el col·lectiu de noies 

en edat compresa entre els 12 i 18 anys, per contribuir així a posar fi a la bretxa de gènere que hi ha en professions 

d’aquest àmbit. 

https://tecnogirl.tecnocampus.cat/ 

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA 

Vull ser científica: nenes i dones a la ciència 

http://www.ub.edu/laubdivulga/11f/vullsercientifica.html 

Com a acte principal, investigadores en diversos punts de la seva carrera científica reflexionaran sobre la seva 

experiència personal com a dones científiques, en una taula rodona en la què també es donarà veu a nenes i 

estudiants que tenen curiositat per descobrir el món de la recerca científica i tecnològica. 
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De nenes a científiques 

http://www.ub.edu/laubdivulga/11f/denenesacientifiques.html 

Per l’alumnat  de primària, s’han realitzat un vídeo dirigit a la motivació i l’emmirallament, on científiques parlen 

dels somnis que tenien quan eren petites i de com, al fer-se grans, han vist que la ciència és el camí de la seva vida, 

on poden assolir les seves expectatives. 

 

ACTIVITAT COSMOCAIXA 

https://educaixa.org/es/-/ellas-en-la-ciencia-1 

Referents: 

 Núria Salán Ballesteros 

https://www.ted.com/talks/nuria_salan_dones_ciencia_i_tecnologia_una_carrera_de_fons 

https://mnactec.cat/blog/dona-industria-ciencia-tecnologia/lenginy-invisible-el-programa-que-reivindica-el-paper-

de-la-dona-en-la-ciencia-i-la-tecnologia/ 

 Clara Isabel Grima Ruiz 

https://cosmocaixa.org/es/digital/p/leemos-con-clara-grima_a12981032 

 

V CONGRÉS DE DONES BAIX LLOBREGAT - DONES TECH 

https://www.elbaixllobregat.cat/5congresdones/donestech/comissions 

https://www.elbaixllobregat.cat/sites/default/files/dones_tech_0.pdf 
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