EN CLAU DE REFLEXIÓ

Cicle Dona i
tecnologia: un
tàndem de futur

Vivim en un món tecnològic en
contínua evolució. Un món on les dones
representen gairebé el 50 % de la
població, un món on les dones són una
gran minoria quan parlem de tecnologia.

LA PRESÈNCIA DE LES DONES EN LA TECNOLOGIA, EN GRÀFICS
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Accés de la dona als estudis
tecnològics a España
El 18,6 % de les
dones graduades
ho són en estudis
tecnològics

33,1 %

32,0 %
28,4 %

Segons la Comissió Europea

2017
El 53,2 %
de les dones
són graduades
universitàries

El 2,4 % de les
dones es graduen
en Tecnologia
i Ciència

QUINES PROPOSTES ES PLANTEGEN PER REVERTIR AQUESTA SITUACIÓ?

Les escoles
i els instituts
són la base

Fomentar la curiositat
de nenes i noies
Ajudar-les a perdre
la por a equivocar-se
Evitar que la
tecnologia es vegi
com un avorriment

Augmentar
la visibilitat social
de la tecnologia

Potenciar l’interès
per la tecnologia
des de la família
i l’escola

Fomentar l’intercanvi
d’experiències

Reforçar i millorar
l’orientació professional
amb perspectiva de gènere
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Posar en valor el
treball de les dones
tecnòlogues

Donar facilitats de
conciliació personal,
professional i familiar

En l’entorn laboral,
queda molt per fer

Donar oportunitat per reciclar-se
professionalment en el camp
científic i tecnològic
Activar programes per estimular la
participació de les dones en la tecnologia
i fer possibles projectes

Crear programes per apoderar
les dones i que puguin arribar
a ser referents en el futur
Establir quotes de participació
en càrrecs directius

Fomentar que les
dones tecnòlogues
siguin més visibles
amb accions habituals

Establir uns criteris
que garanteixin l’equitat
de gènere
Fer visibles les aportacions
de les dones en l’àmbit científic
i tecnològic

Alertar la societat
que el món no es pot
perdre l’aportació de
les dones en ciència
i tecnologia

Els mitjans de
comunicació hi
tenen molt a dir

Donar a conèixer que la tecnologia pot
resoldre molts dels reptes que tenim plantejats
i que obre moltes portes professionals

Promoure un pacte social
amb una visió home-dona
equilibrada

I des de les
administracions....

Establir quotes
en càrrecs de
responsabilitat

Actualitzar els plans d’estudis
perquè siguin més transformadors,
inclusius i flexibles

Afavorir les bones
praxis i penalitzar
els incompliments
Impulsar millores en
l’educació que no depenguin
del canvi de partits

