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Més de 130 alumnes gaudeixen de la Jornada "Som
noies, som TIC" de l'EPS

Alumnes d'ESO els instituts Samuel Gili i Gaya i La Mitjana de
Lleida
Més de 130 alumnes d'ESO dels Instituts Samuel Gili i
Gaya i La Mitjana de Lleida, amb els que l'Escola
Politècnica Superior manté un conveni de col·laboració, el
P r o j e c t e  S i n e r g i a  [  

, amb/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0194.xml ]
l'objectiu d'impulsar les vocacions científiques i
tecnològiques entre l'alumnat de Secundària i oferir una
formació específica per a l'accés als estudis universitaris
d'aquest àmbit, han gaudit aquest matí d'una
xerrada-col·loqui dedicada a incentivar i encoratjar a les
noies cap a una vida professional en el camp creixent de
les TIC.

Amb aquest motiu s'ha organitzat aquesta activitat,
emmarcada en el Girls in ITC Day que es va celebrar
mundialment el passat 26 d'abril, i que s'ha desenvolupat
d'acord al següent programa previst. En primer lloc s'ha
visionat el vídeo  “Careers in Engineering” [ 

 i, posteriorment   les cinchttps://youtu.be/OQzPfib7YyA ]
dones convidades a l'esdeveniment han explicat als nois i
noies la seva experiència acadèmica i laboral en el món
de l'enginyeria informàtica:

Sílvia Penas (GFT)
Gemma Sesé (INDRA)
Judith Pintó (ASIC–UdL)
Concepció Roig (Departament Informàtica i Enginyeria Industrial – UdL)
Cristina Rivas (Estudiant del Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE)

Posteriorment s'ha iniciat un col·loqui obert moderat per la professora Magda Valls on han sorgit temes força
interessant i dispars com ara quines capacitats són les necessàries per estudiar una enginyeria, si les
convidades a l'edat adolescent ja volien estudiar informàtica, si havien patit o detectat al món informàtic
discriminació per qüestió de gènere, etcètera.

Finalment la professora de l'EPS, Montserrat Sendín, ha explicat breument el projecte  alsEye Tracking
alumnes.

D'esquerra a dreta: Cristina Rivas, Concepció Roig, Gemma
Sesé, Judith Pintó i Sílvia Penas
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