
Dona i tecnologia: un tàndem de futur 
3 de desembre de 2019 





Algunes xifres (1) 
FMI: 26 milions de llocs de treball femenins en 30 països de la OCDE 

 desplaçats per la tecnologia en dues dècades 

Espanya (2017): 

Ocupacions digitals entre població ocupada: 5,2% homes / 2% dones 

Dones graduades universitàries: 

 53,2% del total, però 18,6% dels estudis tecnològics 

Tècnics del sector digital: 15,6% dones 

Comissió Europea: 24 dones per 1000 graduades en TIC 

    6  dones per 1000 treballen al sector tecnològic 

Situació similar des de 2010 MINECO- 2019 



Algunes xifres (2) 
Comissió Europea:  

Més  dones en treballs relacionats amb les noves tecnologies 

  creixement addicional de la economia europea: 16.000 milions euros anuals 

 

Dones matriculades a 

universitats espanyoles 

 

 

 



Barcelona Digital Talent:  

Al 2020 Europa necessitarà mes d’un milió de professionals digitals 

A Barcelona, creixement de la demanda d’aquests perfils: 40% en un any 

  creixement de l’oferta: 7,6% en un any 



Institut Català de les Dones (febrer 2019) 
Dones en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)  





Programa 2019 

Conferència inicial 

Bloc 1: L’educació 

Bloc 2: El món laboral 

Bloc 3: La societat 

Conferència final 

Carme Torras, IRI – CSIC 
 
La confluència de la robòtica i les 

humanitats atreu a les investigadores 

 

Ciència. Tecnologia. Humanitats. Ètica. 



Els tallers 

Metodologia basada en el Design Thinking. 

Emprada  per innovar. 

Molt útil per centrar-se en les necessitats de les  

persones, tenint en compte la tecnologia i  

que les solucions proposades esdevinguin viables i sostenibles. 

 

11 Tallers – 200 persones convidades 

  



Bloc 1: L’educació (febrer - abril) 

1.1: L’inici de les vocacions (0-6 anys) 

1.2: Treballant en igualtat: la primària (6-12 anys) 

1.3: El refinament de les vocacions (12-18 anys) 

1.4: La formació de les professionals (a partir dels 18) 

 Cloenda de bloc (4 d’abril) 

 Tonya Blowers, coordinadora de programes, OWSD 

 Reptes i propostes per a una educació en igualtat 

 



Bloc 2: El món laboral (maig - juny) 

2.1: L’empresa privada 

2.2: L’administració pública 

2.3: L’emprenedoria 

2.4: Universitat i recerca  

 Cloenda de bloc (20 de juny) 

 Eva Fabry, directora del ECWT 

 Impacte de la quarta revolució industrial sobre el biaix de gènere en el món laboral 

 



Bloc 3: La societat (octubre - novembre) 

Taller 3.1: Els mitjans de comunicació 

Taller 3.2: Associacions i tercer sector 

Taller 3.3: Les actuacions polítiques 

 

 Cloenda de bloc:  13 de novembre 

 

 



Les escoles 
i els instituts 
són la base 

Promoure que nenes i noies visquin la tecnologia 
Fomentar la seva curiositat 
Ajudar-les a perdre la por a equivocar-se 
Evitar que la tecnologia es vegi com un avorriment 
Fer que l’aprenentatge no sigui una imposició 
Potenciar l’interès per la tecnologia des de la família 
i l’escola 
Fomentar l’intercanvi d’experiències a través de les 
noves tecnologies i les xarxes 
Augmentar la visibilitat social de la tecnologia 
Reforçar i millorar l’orientació professional amb 
perspectiva de gènere 



En l'entorn laboral, 
molt a fer 

Visibilitzar i posar en valor el treball de les dones 
tecnòlogues 
Donar facilitats de conciliació personal, professional i familiar 
Fer complir les baixes maternals i paternals 
Donar oportunitat per reciclar-se professionalment en el 
camp científic i tecnològic 
Garantir l’actualització dels coneixements transversals: 
lideratge, treball, equip, comunicació 
Impulsar programes de coaching i mentoring  
Apoderar les professionals com a expertes perquè puguin 
arribar ser referents en el futur 
Desenvolupar el treball en xarxa 
Crear programes per apoderar les dones 
Forçar la rotació de càrrecs 
Establir quotes de participació en càrrecs directius 



Els mitjans de 
comunicació 
tenen molt a dir 

Establir uns criteris que garanteixin l’equitat de 
gènere 
Fomentar que les dones tecnòlogues siguin més 
visibles amb accions habituals 
Crear sèries de TV amb dones tecnòlogues 
Fer visibles les aportacions de les dones en l’àmbit 
científic i tecnològic 
Donar a conèixer que la tecnologia pot resoldre 
molts reptes que tenim plantejats 
Fer més visibles els perfils de dones tecnòlogues 
referents 
Alertar la societat que el món no es pot perdre 
l’aportació de les dones en ciència i tecnologia 



La política 
s’ha de 
posicionar 

Promoure un pacte social amb una visió home-
dona equilibrada 
Afavorir les bones praxis i penalitzar els 
incompliments. 
Fer complir la llei d’igualtat. 
Establir quotes en càrrecs de responsabilitat 
Impulsar millores en l’educació que no depenguin 
del canvi de partits 
Actualitzar els plans d’estudis perquè siguin més 
transformadors, inclusius i flexibles 
Impulsar programes de promoció de les dones en els 
diversos àmbits (ex. ICREA women) 



Gràcies !!! 
Conferenciants de taller 

Participants en els tallers 

Dinamitzadora del taller 

Conferenciants de les sessions públiques 

Portaveus dels tallers a les sessions de cloenda de bloc 

Assistents a les sessions públiques 

Personal de la UPC 

....... i al Palau Macaya 

 



Programa 2019 

Conferència inicial 

Bloc 1: L’educació 

Bloc 2: El món laboral 

Bloc 3: La societat 

Conferència final 

AVUI 



Gender Equality Index 2019 
work-life balance 
 



Gender Equality Index 2019 
work-life balance 
 



Programa 2019 

Conferència final 

Anita Nyberg, Universitat d’Estocolm 

Departament d’Etnologia, Història de les Religions i Estudis de Gènere.  

Ex-secretària del Comitè Suec per a la Distribució del Poder Econòmic i dels 

Recursos Econòmics entre Dones i Homes. 
 
 Gender Quotas for Gender Equality? The case of Sweden 
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