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dijous, 12 de març de 2020

ACTIVITAT POSPOSADA!
WomenTechmakers, la comunitat de dones
tecnòlogues de Lleida, a l'EPS
En el marc del Dia Internacional de la Dona

    Donada l'actual situació sanitària i actuant d'una
manera responsable,

  l'   WTM Lleida i EPS hem deciditpostergar
 l'esdeveniment fins a nou avís.

     Gràcies a tots els instituts, entitats i assistents
interessats.

Us mantindrem informats!

 

  El grup de  i el Google DevelopersWomenTechmakers Lleida [ https://www.womentechmakerslleida.com/ ]
Group Lleida, en col·laboració amb l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, el Parc Científic i

Informació de l'esdeveniment

Lloc:
Edifici Polivalent Campus de Cappont

Adreça:
Jaume II, 67

Organitza:
WomenTechmakers Lleida i EPS

Inici:
12 de de març de 2020

Descaregar imagen
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Tecnològic de Lleida i diferents centres escolars i associacions, organitza el proper dijous dia , un12 de març
nou esdeveniment en el marc del , donant a conèixer el treball i el coneixement deDia Internacional de la Dona
les dones en el sector tècnic, sent el seu focus les noies més joves, que encara estan pensant en quin serà el
seu futur professional.

 

Les noies tenim les mateixes oportunitats que els nois en l’àmbit tecnològic?

Les noies som menys vàlides que els nois en el camp de la tecnologia?

Perquè hi ha menys noies que noies en aquest àmbit?

Quines solucions podem proposar les noies per canviar aquesta tendència?

Com ens hi podem implicar cadascuna de nosaltres personalment per fer-ho?

 

Women Techmakers [ https://www.womentechmakers.com/ ] (WTM) es una iniciativa de Google a nivell
mundial per donar confiança, visibilitat, comunitat i recursos a les dones en el sector tecnològic, intentant trencar
l’escletxa de gènere i el desequilibri actual. A l’estat espanyol tan sols hi ha organitzats vuit grups WTM.

L'esdeveniment es realitzarà a les instal·lacions de l'EPS de l'Edifici Polivalent de Campus de Cappont de la
Universi tat de Lleida (C. Jaume II ,  67) (Link a Google Maps [ 
https://www.google.com/maps/place/Edifici+Polivalent/@41.6085767,0.6243075,17.71z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x18bf4bb09c856f6e!8m2!3d41.6076669!4d0.6229343?shorturl=1
)]

L' de l'activitat és:agenda 

09:00 Recepció d'assistents
09:30 Benvinguda
09:45 Presentació WTM Lleida
10:15 Presentació dels treballs del futur a càrrec d'Andreu Ibáñez
10:45 Presentació taller: iniciació senzilla a la AI
11:00 Esmorzar i creació de grups de treball
11:30 Treball a l'aula d'Informàtica
13:00 Presentació dels treballs i Foto de Grup
1 3 : 3 0  C o m i a t

F o r m u l a r i  d ' i n s c r i p c i ó  [  
https://www.womentechmakerslleida.com/2020/01/evento-de-celebracion-del-dia.html ]

Per a preguntes i informació general podeu enviar un mail a gdglleida@gmail.com [ 
mailto:gdglleida@gmail.com ]
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