
Web de la Escola Politècnica
Jaume II, 69 CP 25001 - Lleida, Catalunya (Espanya) | Tel. +34-973-70-2701

1

dimarts, 23 de març de 2021

Women Techmaker Lleida: Coratge per Crear.
Dia Internacional de la Dona 2021

El Grup de Womentechmakers Lleida [  
, que promou les vocacionshttps://www.womentechmakerslleida.com/ ]

de les dones al món tecnològic i científic, conjuntament amb l'Escola
Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, el Parc Científic de

 i altres entitats, com instituts, escoles iLleida [ http://www.pcital.es/ ]
associacions, organitzen per tercer any consecutiu un esdeveniment
especial per commemorar el Dia Internacional de la Dona:

COURAGE TO CREATE [ https://www.womentechmakerslleida.com/2021/01/IWD2021.html ]

Es tracta d’una jornada amb presentacions, tallers i un concurs que se celebrarà dimarts, 23 de març a les 12
, amb  a tothom, sense necessitat d’inscripció prèvia. L'esdeveniment serà onlinehores accés gratuït  i obert

mit jançant la plataforma Youtube, a l 'adreça d'streamnig:  

https://www.youtube.com/watch?v=_aahG3ulljc [ https://www.youtube.com/watch?v=_aahG3ulljc ]

L'objectiu de l’activitat és potenciar que les noies tinguin interès per les carreres tecnològiques i científiques. Per
això, s’han preparat diverses activitats que donen visibilitat a dones que ja han cursat els seus estudis i es
troben treballant en aquests sectors, així com a sessions de mentoria per compartir experiències i dubtes.

Informació de l'esdeveniment

Lloc:
VIRTUAL: Youtube

Adreça:
a determinar pròximament

Preu:
gratuït

Organitza:
WomenTechMakers Lleida

Web:
[ https://www.womentechmakerslleida.com/ ]

Inici:
23 de de març de 2021
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Programa

12:00 Paraules de Benvinguda

Magda Valls, Directora Escola Politécnica Superior de la Universitat de Lleida: http://www.eps.udl.cat/ca/
[ /sites/Eps/ca/ ]
Miquel Arán, Gerent Parc Científic de Lleida: http://www.pcital.es [ http://www.pcital.es/ ]
Andreu Ibàñez, Director dels Laboratoris TIC del Parc Científic de Lleida i WTM Ambassador: 
https://www.laboratoristic.com/ [ https://www.laboratoristic.com/ ]

12:10 Presentació del programa mundial Womentechmakers i del capítol WTM Lleida

Laura Morillo, WTM Lead España
Claudia Diosán i , Leads WTM Lleida: Paula Vidal WomentechmakersLleida.com [ 
http://WomentechmakersLleida.com ]

12:17 Presentació "Associacionisme i vida al barri”

Jos Farreny, Presidenta de Dóna Balàfia: https://donabalafiaassc.blogspot.com/ [ 
https://donabalafiaassc.blogspot.com/ ]

12:44 Presentació "La dona i la ciència i la tecnologia als medis de comunicació"

Míriam Garcia, UA1FM Ràdio, Lleida: ua1.cat [ http://ua1.cat ]

13:00 Presentació Women in Aerospace

Mireia Colina i : Anna Ruiz https://www.wia-europe.org/barcelona/ [ 
https://www.wia-europe.org/barcelona/ ]

13:13 Salutació Google Students Clubs

13:15 Sessió especial “Fes-me Qualsevol Pregunta sobre la Universitat”

Magda Valls, Directora de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida: 
http://www.eps.udl.cat/ca/ [ /sites/Eps/ca/ ]

En aquesta sessió les noies i els nois interessats a fer preguntes a la directora de l’Escola Politècnica les
hauran d’escriure prèviament al formulari web que podeu trobar al final d'aquest post. L’objectiu és que els
futurs universitaris puguin resoldre dubtes sobre l’accés a la universitat, titulacions a triar i qualsevol tema
relacionat amb l'esdeveniment. La directora respondrà a través de vídeo en aquesta sessió.

Per motivar la participació a la visualització de l'esdeveniment en streaming, farem un sorteig entre totes
aquelles noies i nois que enviin preguntes a la Magda Valls, Directora de l'EPS de Lleida, via el formulari
web al peu d'aquest post. El sorteig de regals inclourà 3 accessoris cedits per la marca Xtorm, incloent una
súper bateria pel mòbil o per tauleta i carregadors USB C, tot valorat en 200 €

 
13:30 Sessions de mentoring en grups escolars.
Tot i cercant l'intercanvi personal, i malgrat que haurà de ser mitjançant videotrucades a causa de la Covid,
farem 10 sessions prèvies al dia de la jornada on grups de 6 noies i nois d’una mateixa classe faran una trobada
per MEET de 45 minuts on podran intercanviar preguntes i experiències personals respecte a la seva educació
actual i futura.
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13:30 Fí de la jornada.

Contacte:

- Per a Instituts i Escoles que volguin participar en les sessions de mentoring amb grups de noies i nois:
contactar amb la organització pel formulari web de la nostra web: 
https://www.womentechmakerslleida.com/#section-7 [ https://www.womentechmakerslleida.com/#section-7 ]

-  Pe r  a  qua l sevo l  pe rsona  que  vo lgu i  co l . l abo ra r :  
contactar amb la organització pel formulari web de la nostra web: 
https://www.womentechmakerslleida.com/#section-7 [ https://www.womentechmakerslleida.com/#section-7 ]
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