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L'EPS participa en la Jornada de dones científiques
i tecnòlogues del WTM Lleida
L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida
va participar ahir activament en la Jornada Courage to

,   que clou les accions que WTM Lleida haCreate
organitzat pel Dia Internacional de la Dona i que té com a
principal objectiu fomentar les vocacions científiques i
tecnològiques entre les dones.

El grup Women Techmakers (WTM) Lleida [ 
, amb seu alhttps://www.womentechmakerslleida.com/ ]

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida,
conjuntament amb l’Escola Politècnica Superior de la
Universitat de Lleida (UdL) van organitzar aquesta jornada
en streaming amb tot un seguit d’activitats en què hi han
participat un equip de 25 mentores, mestres, coordinadores, uns 200 estudiants de diferents instituts de Lleida
(Torre Vicens, Gili i Gaya i La Mitjana) i Fraga (Bajo Cinca de Fraga) i uns 100 espectadors en directe al canal
de YouTube que retransmetia l'esdeveniment.

La Jornada es va organitzar d’acord amb un programa que incloïa 4 presentacions magistrals que pretenen
explicar experiències des de diferents àmbits professionals, donant visibilitat a les dones i motivant a les noies
en els seus futurs estudis en els àmbits de la ciència i la tecnologia, realitzades per Jos Farreny de l’Associació
Dóna Balàfia, Míriam García, periodista de l’UA1 Ràdio, Mireia Colina i Anna Ruiz del grup Women in
Aerospace i Magda Valls directora de l’Escola Politècnica Superior de la UdL.

En aquesta sessió les noies i els nois interessats van fer preguntes a la directora de l’Escola Politècnica amb
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’oferta docent de l’EPS.

També es va desenvolupar un taller-presentació previ per part de Cynthia Gálvez, sobre la tecnologia de
creació de filtres en Realitat Augmentada per a l’ús a xarxes socials i videoconferències.

Podeu veure la jornada completa en el següent vídeo disposat al canal de YouTube:

 Presentació de Magda Valls, directora de l'EPS, del 1:15:30 al 1:31:06
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