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A. Matemática Computacional
Data scientist en Inditex
Ganador del reto mundial «Zara data challenge»

B. Ingeniería Informática

C. Ingeniería Mecánica
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A. Ingeniería Agroalimentaria

B. Maestro de Educación infantil

C. Enfermería
Enfermero, especialidad Hemodiálisis en 
Fresenius Medical Care



A. Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos

B. Ingeniería Eléctrica

C. Ingeniería Química



A. Diseño y Desarrollo de Videojuegos
Estudiante de doctorado en informática centrado en 
evaluar e intervenir a pacientes con trastornos 
mentales o dolor crónico a través de videojuegos

B. Ingeniería Eléctrica

C. Ingeniería Química



Todas y todos tenemos estereotipos interiorizados

¿Qué estereotipos pueden alejar a las niñas de las STEM?

• Estereotipos negativos sobre las habilidades intelectuales de las niñas
incluso desde los 6 años

Cómo alentar a las niñas a estudiar carreras científicas y matemáticas: 7 estrategias
https://theconversation.com/como-alentar-a-las-ninas-a-estudiar-carreras-cientificas-y-matematicas-7-estrategias-102301
BIAN, Lin; LESLIE, Sarah-Jane; CIMPIAN, Andrei. Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and influence
children’s interests. Science, 2017, vol. 355, no 6323, p. 389-391.

https://theconversation.com/como-alentar-a-las-ninas-a-estudiar-carreras-cientificas-y-matematicas-7-estrategias-102301


ESTEREO Roles y estereotipos de género en la elección de estudios superiores
http://www.gender-ict.net/estereo/

http://www.gender-ict.net/estereo/
http://www.gender-ict.net/estereo/


https://mujeresconciencia.com/2017/06/23/estereo-roles-y-estereotipos-de-genero-en-la-eleccion-de-estudios-superiores/

https://mujeresconciencia.com/2017/06/23/estereo-roles-y-estereotipos-de-genero-en-la-eleccion-de-estudios-superiores/


Todas y todos tenemos estereotipos interiorizados

¿Qué estereotipos pueden alejar a las niñas de las STEM?

• Estereotipos negativos sobre las habilidades intelectuales de las niñas
incluso desde los 6 años

• Estereotipos sobre las personas que trabajan en carreras STEM
que son calificadas como “nerds”

Cómo alentar a las niñas a estudiar carreras científicas y matemáticas: 7 estrategias
https://theconversation.com/como-alentar-a-las-ninas-a-estudiar-carreras-cientificas-y-matematicas-7-estrategias-102301

https://theconversation.com/como-alentar-a-las-ninas-a-estudiar-carreras-cientificas-y-matematicas-7-estrategias-102301


En la Comunidad Valenciana

• Únicamente el 25% de las preinscripciones en ingenierías son de mujeres

• Menos del 15% en ingenierías informáticas, electrónica, mecánica

• El salario bruto promedio en ingeniería supera los 25.000 euros

• El mayor salario promedio (casi 30.000 euros) en TIC

Solo una de cada cuatro preinscripciones en ingenierías en la Comunitat son de mujeres
https://economia3.com/2019/07/24/212203-solo-una-de-cada-cuatro-preinscripciones-en-ingenierias-en-la-comunitat-son-de-mujeres/

https://economia3.com/2019/07/24/212203-solo-una-de-cada-cuatro-preinscripciones-en-ingenierias-en-la-comunitat-son-de-mujeres/


En la Unión Europea

Se espera que la demanda de profesionales STEM crezca alrededor 
del 8% entre 2.014 y 2.025, mientras que la media de crecimiento de la 
demanda de todos los empleos durante el mismo período es del 3%

No podemos desperdiciar el potencial del 50% de la población

She figures 2018. Comisión Europea 
https://ec.europa.eu/info/publications/she-figures-2018_es

https://ec.europa.eu/info/publications/she-figures-2018_es
https://ec.europa.eu/info/publications/she-figures-2018_es


https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018



a) porque es una cuestión de derechos humanos (todas las personas 
deben tener igualdad de oportunidades)

b) por razones de desarrollo, porque las desigualdades de género en las 
STEM repercute en la prolongación de las desigualdades de género 
tanto en cuanto a los ingresos como en el estatus

c) por razones científicas, porque la exclusión de las mujeres provoca 
sesgos y hacer investigaciones correctas puede salvar vidas y dinero 

UNESCO, 2019. Descifrar el código: la educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnologıá, ingenierı́a y matemáticas (STEM). 
Disponible a: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366649

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366649










Carreres universitàries més demandades per empreses, 
segons Adecco (18 juny 2015):

1. Administració i Direcció d’Empreses
2. Enginyeria Informàtica
3. Enginyeria Industrial
4. Comerç i Màrqueting
5. Infermeria
6. Economia
7.Enginyeria de Telecomunicacions
8. Dret
9. Relacions Laborals
10. Enginyeria Mecànica
11. Hosteleria i Turisme
12. Psicologia i Psicopedagogia 
13. Criminologia
14. Enginyeria en Electrònica
15. Filologia, Lingüística i Literatura 
16. Biologia, Bioquímica, Biotecnologia
17. Enginyeria en Electromecànica
18. Química
19. Arquitectura
20. Enginyeria Naval



11 de febrer, Dia Internacional de les Dones i les Xiquetes a la Ciència

L'Assemblea General de Nacions Unides va declarar el 2015 
el Dia Internacional de les Dones i les Xiquetes a la Ciència en 
reconeixement al paper clau que el gènere femení exerceix
en la comunitat científica i la tecnologia.

http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/index.shtml

https://www.youtube.com/watch?v=Sp-I6VaPNuA

https://www.youtube.com/watch?v=U7HhEX-MzJA

https://www.youtube.com/watch?v=uVs3JGVaLS0

http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/index.shtml


A Espanya, el setembre de 2016 un grup de persones de l'àmbit científic, de forma completament
voluntària i sense ànim de lucre, van llançar la Iniciativa 11 de febrer.

Amb la iniciativa es pretén omplir les agendes d'activitats que commemoren el Dia Internacional de la
Dona i la Xiqueta a la Ciència, que ajuden a visibilitzar el treball de les científiques, a crear rols femenins
en els àmbits de la ciència i la tecnologia i que promoguen pràctiques que afavoreixquen la igualtat de
gènere en l'àmbit científic-tecnològic. La iniciativa es realitza a tot Espanya.

https://11defebrero.org/

https://11defebrero.org/


El 2010 la Unió Internacional de 
Telecomunicacions (UIT), organisme de 
Nacions Unides especialitzat en 
telecomunicacions, va anunciar la creació
d'un "Dia de les xiquetes en les TIC", que té 
lloc el quart dijous del mes d'abril de cada 
any. Amb aquesta celebració mundial es 
vol encoratjar les vocacions tecnològiques
en les xiquetes i les dones, així com
promoure la igualtat en l'àmbit de les 
Tecnologies de la Informació i de la 
Comunicació (TIC).

Dia de les xiquetes en les TIC, 
quart dijous del mes d'abril de cada any

http://www.juntadeandalucia.es/iamindex.php/areas-tematicas-coeducacion/campana/dia-
internacional-tic-ninas-tic-hazticentufuturo

http://www.juntadeandalucia.es/iamindex.php/areas-tematicas-coeducacion/campana/dia-internacional-tic-ninas-tic-hazticentufuturo


Enginyera... Per què no?

«La genialidad no tiene color. 
La fuerza no tiene género. 

El valor no tiene límite»
Margot Lee Shetterly, 2016

https://www.filmaffinity.com/es/film947523.html



 Una campanya de…

 Que va néixer al 2012 a proposta de

 Que compta amb la col·laboració de



- Fomentar la incorporació de les dones en àmbits educatius
masculinitzats, com les carreres universitàries tècniques.
- Donar a conèixer la trajectòria i experiència de dones en l'àmbit de
les enginyeries.
-Apropar a l'alumnat la realitat del mercat laboral en relació amb les
enginyeries, les possibilitats existents i ajudar-los a reflexionar sobre
el paper d'homes i dones en la construcció d'una societat que vulgue
ser veritablement democràtica.

http://isonomia.uji.es/campana-ingeniera-por-que-no-2013/

http://isonomia.uji.es/campana-ingeniera-por-que-no-2013/
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Accions

1. Cicle de conferències sobre enginyeria, 
gènere i tecnologia

2. Material gràfic
3. Unitat didàctica "Enginyera ... per què

no?
4. Material audiovisual



Cicle de conferències sobre enginyeria, gènere i tecnologia



ESTUDIS DE L'ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I 
CIÈNCIES EXPERIMENTALS



A l’ESTCE (curs 2019/20) s’imparteixen 10 graus oficials

S’obté capacitació per a dissenyar, implantar i mantindre sistemes informàtics que
donen solució als problemes plantejats per les empreses i les organitzacions, amb
especial atenció a la interconnexió de computadores, als sistemes d’informació i a la
informàtica aplicada a la indústria.

1. Grau en Enginyeria Informàtica



Formació que uneix les matemàtiques amb la informàtica i es concentra en àrees on
ambdues són més rellevants. Es capacita per a la utilització de tots aquests
coneixements teòrics i pràctics en l'anàlisi, resolució i tractament informàtic i
matemàtic de problemes en el camp de la indústria, l'empresa, les finances, el
desenvolupament científic, etc.

2. Grau en Matemàtica Computacional



S’obté formació que combina coneixements teòrics i pràctics per al disseny dels
continguts digitals interactius. A més d’una formació bàsica pròpia de les TIC,
l'alumnat obté un perfil que completa aquests coneixements tecnològics amb
continguts d’art, disseny conceptual, comunicació, narrativa i producció, necessaris per
al disseny i desenvolupament de videojocs.

3. Grau en disseny i desenvolupament de videojocs



S'adquireixen competències per a afrontar amb garanties el desenvolupament complet
de projectes d’instal·lacions industrials, el disseny elèctric, electrònic i automatització
de màquines, processos productius i productes. També, l’operació, supervisió i
manteniment de centrals, xarxes i plantes industrials així com la direcció d’obra de
qualsevol instal·lació elèctrica.

4. Grau en Enginyeria Elèctrica



Formació generalista en els diferents àmbits industrials amb una formació més
específica dels camps d’enginyeria mecànica, estructures, fabricació i enginyeria tèrmica
i de fluids.

5. Grau en Enginyeria Mecànica 



Capacitació per a dissenyar processos i productes, així com calcular, projectar i dirigir
la construcció i el funcionament d’instal·lacions industrials en què es porten a terme
processos químics i de propiciar el desenvolupament de noves tecnologies per al
progrés de la ciència i de la societat, amb el mínim impacte advers sobre el medi
natural.

6. Grau en Enginyeria Química



S’obté formació per a comprendre els coneixements generals teòrics i aplicats de les
diverses especialitzacions presents en la indústria: mecànica, elèctrica, electrònica,
automàtica, estructures, fabricació, materials, fluïts, medi ambient, tèrmica,
informàtica, etc.

7. Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials



S'adquireixen competències per a conèixer, desenvolupar i aplicar coneixements
científics i tecnològics a la producció agrícola i ramadera, l’obtenció de productes de
més qualitat i seguretat alimentària, l’organització i gestió d’empreses
agroalimentàries, el disseny, implantació i manteniment de jardins i paisatges, la
implantació d’infraestructures agràries i la planificació i desenvolupament rural.

8. Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural



Habilitació per a executar obres d’edificació, redacció i coordinació d’estudis en matèria
de seguretat i salut laboral, elaboració de projectes tècnics, gestió de noves tecnologies
edificatòries, gestió de residus de demolició i de la construcció, així com
l’assessorament en tots els processos d’edificació des de la fabricació de materials fins a
la posada en obra i l’ús i manteniment.

9. Grau en Arquitectura tècnica



Formació per a realitzar el disseny i desenvolupament de nous productes i millora
dels existents, tant en els aspectes formals i estètics com en els aspectes tecnològics.

10. Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de 
Productes



• Des dels temps prehistòrics, quan el ésser humà comença a fer ciència, les dones ja fabricaven estris i 
acumulaven coneixements sobre plantes comestibles i medicinals. Les dones recol·lectores van ser les 
primeres "botàniques” (van aprendre a reconèixer plantes, els van donar nom i van descobrir mètodes
per neutralitzar o eliminar el verí d'algunes que, si no és per això, eren comestibles i van desenvolupar
instruments i tecnologia per recol·lectar, preparar i conservar el menjar -morter, molí primitiu per triturar 
llavors i grans…-).

• Però el camp científic no els atorga reconeixement i no les nomena, a més que les invisibilitza en els llibres
de text (per què signaven articles científics al costat dels seus marits; científiques a les que han robat els
seus descobriments; dones que no podien patentar els seus descobriments…)

Dones i ciència

Els 65 Científics Més Famosos 
i Importants de la Història

• https://www.lifeder.com/cientificos-famosos/



CIENTÍFIQUES I ENGINYERES



Hipàtia d’Alexandria (370 - 415)

• Matemàtica, filòsofa i astrònoma.
• Considerada la primera dona científica de la

història.
• Se li atribueix la millora de l’astrolabi, que

permet determinar la posició i altura dels estels
sobre el cel; un aparell per a destil·lar l’aigua;
un higroscopi, per a mesurar la presencia i
nivell de l’aigua i un hidròmetre graduat de
llautó per a determinar el pes dels líquids; i
l’aeròmetre, instrument per a mesurar les
propietats físiques de l’aire i els gasos.

› Pel·lícula Ágora (2009)



• Considerada la primera programadora.
• Va crear l’algoritme de càlcul dels nombres de

Bernoulli que fou un important programa
computacional.

• Desenvolupà una sèrie d’instruccions que li
permetien realitzar càlculs en una versió
rudimentària dels ordinadors (màquina
analítica).

• Hi ha un llenguatge informàtic que s’anomena
Ada.

• Segon dimarts d’octubre és el Dia d’Ada
Lovelace.

Ada Lovelace (1815-1852)



• La primera dona en graduar-se en Enginyeria
Elèctrica a Canadà.

• Realitzà cursos d’aeronàutica.
• En 1942 fou nombrada Presidenta de l’Institut

d’Enginyeria de Canadà i en 1947 presidí el
Comitè d’Anàlisis de Tensió de l’ONU.

• Fou la primera dissenyadora d’aeronaus del
món.

• Es va escriure el còmic “La reina dels huracans”
que es basava en la seua figura.

• Reivindicà els drets per a les dones.

› Pel·lícula Rosies of the North (2008)

Elizabeth Muriel Gregory "Elsie" 
MacGill (1905–1980) 



• Actriu, productora i enginyera de
telecomunicacions

• Coinventora de la primera versió de l’espectre
eixamplat que permetria les comunicacions
sense fils de llarga distància (WIFI, GPS, etc.)

• 9 de novembre Dia del Inventor/a

Hedy Lamarr (1914-2000)



• Katherine Johnson (1918- actualitat) i Dorothy
Vaughan (1910-2008) van ser matemàtiques i
Mary Jackson (1921-2005) enginyera.

• Van contribuir a l'aeronàutica dels Estats Units i
els seus programes espacials amb l'aplicació de
les primeres computadores electròniques
digitals en la NASA.

› Pel·lícula Figuras ocultas (2017)

Katherine Johnson, Dorothy Vaughan i 
Mary Jackson



PILAR CAREAGA BESABE (Madrid, 1908-1993) 

Primera dona enginyera d'Espanya. 
Es va graduar el 1929 a l'Escola d'Enginyers Industrials de Madrid, encara que mai va exercir la professió.



Enginyera… per què no? 

Tatiana Lázaro Bielba
Graduada en Enginyeria Mecànica



Unitat didàctica "Enginyera ... per què no?

Versió valencià http://isonomia.uji.es/wp-
content/uploads/2013/12/PDF-Isonomia-
Ingenieria-por-que_2013_VAL.pdf

Versió castellà http://isonomia.uji.es/wp-
content/uploads/2013/12/PDF-Isonomia-Ingenieria-por-
que_2013.pdf

http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/12/PDF-Isonomia-Ingenieria-por-que_2013_VAL.pdf
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/12/PDF-Isonomia-Ingenieria-por-que_2013_VAL.pdf
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/12/PDF-Isonomia-Ingenieria-por-que_2013.pdf


Material gràfic



Exposició fotogràfica “Enginyera.. Per què no?” 
Visibilitza 13 dones enginyeres per a familiaritzar les dones amb aquestes sortides laborals i reflexionar sobre la necessitat de canviar els papers
socials d'homes i dones per construir una societat més equilibrada, justa i democràtica.

Maria Eugenia Camps Álvarez (enginyera tècnica mecànica. Efi Cretaprint); Alicia Rubio Alcón (enginyera industrial en medi ambient. BP Oil
Espanya SAU. Refineria de Castelló); Laura Gabín Martínez (enginyera industrial superior. FACSA Castelló); Vanessa Escoí Tena (enginyera industrial
superior. BP Oil Espanya SAU. Refineria de Castelló); Isabel Arnau Querol (enginyera industrial a electromecànica. BP Oil Espanya SAU. Refineria de
Castelló); Beatriz Munarriz Cid (enginyera industrial superior. FACSA Castelló); Estela Rodríguez Heredia (enginyera tècnica industrial. Macalce
S.L.); Eva Bordás García (enginyera tècnica indústria, especialitat electrònica. Tallers Honori S.L.); Eva Soto Martínez (enginyera industrial superior.
Ferro Spain S.A.); Malú Barrera Traver (enginyera química. FACSA l'Alcora); María Gómez García (enginyera agrònoma. Martínez Loriente S.A.);
Rocío Moliner Montserrat (enginyera tècnica forestal i enginyera de forests. FOREST-TUBER COOP.V.) i María José Morte Ruiz (enginyera tècnica
informàtica. Universitat Jaume I).

Estela Rodríguez Heredia
Enginyera Tècnica Industrial. Macalce S.L.

Laura Gabín Martínez
Enginyera Industrial Superior. FACSA Castelló

Rocío Moliner Montserrat
Enginyera Tècnica Forestal i Enginyera de Forests.
FOREST-TUBER COOP.V.



María José Morte Ruiz
Enginyera Tècnica Informàtica. Universitat Jaume I

Eva Bordás García
Enginyera Tècnica Industrial. Especialitat Electrònica. Talleres Honorio S.L.



Alba Escrig Centelles | Sheyla Mestre Vicente | 
Anna Almenar Ribés

Material audiovisual

Tatiana Lázaro Bielba | Alba Beltrán Esteve | Cristina Reina 
Pérez | Inés Torán Gascón

https://youtu.be/iRuDHJA8wV0


https://www.youtube.com/watch?v=MNiSa_pOPAw

L'elecció acadèmica i professional ha d'estar basada en la lliure
decisió de les persones d’acord amb les capacitats, desitjos i
motivacions pròpies i no en els estereotips, rols i identitats de
gènere que ens marca la societat.







1. Enseñar una mentalidad de crecimiento:

• Considerar la inteligencia no como algo innato sino maleable, como si 
fuera un músculo, y que con entrenamiento, o sea con esfuerzo, se 
puede ganar masa muscular

• Enseñar a valorar los errores: enmarcar el fracaso como una 
oportunidad de aprendizaje, centrándose en el proceso de aprendizaje

Cómo alentar a las niñas a estudiar carreras científicas y matemáticas: 7 estrategias
https://theconversation.com/como-alentar-a-las-ninas-a-estudiar-carreras-cientificas-y-matematicas-7-estrategias-102301 



2. Hablar de mujeres STEM, mostrando cómo llegaron hasta ahí para que las 
chicas puedan visualizarse

Cómo alentar a las niñas a estudiar carreras científicas y matemáticas: 7 estrategias
https://theconversation.com/como-alentar-a-las-ninas-a-estudiar-carreras-cientificas-y-matematicas-7-estrategias-102301 



3. Refutar falsos estereotipos sobre carreras STEM

Cómo alentar a las niñas a estudiar carreras científicas y matemáticas: 7 estrategias
https://theconversation.com/como-alentar-a-las-ninas-a-estudiar-carreras-cientificas-y-matematicas-7-estrategias-102301



3. Refutar falsos estereotipos sobre carreras STEM

• La inmensísima mayoría no somos personas excéntricas, ni solitarias
• Trabajamos en equipo en colaboración con otras personas
• La ciencia y tecnología ayuda a las personas en su vida cotidiana

Cómo alentar a las niñas a estudiar carreras científicas y matemáticas: 7 estrategias
https://theconversation.com/como-alentar-a-las-ninas-a-estudiar-carreras-cientificas-y-matematicas-7-estrategias-102301 



Importante fomentar en las estudiantes una toma decisiones realista sobre 
la elección de estudios y ocupaciones lejos de la influencia de los roles de 
género y estereotipos

Sáinz, Milagros, et al. Gendered Motivations to Pursue Male-Dominated STEM Careers Among Spanish Young People: A Qualitative Study. 
Journal of Career Development (2018). https://www.researchgate.net/publication/327846610_Gendered_Motivations_to_Pursue_Male-
Dominated_STEM_Careers_Among_Spanish_Young_People_A_Qualitative_Study 



Intervención dirigida a las familias para guiar las decisiones de sus hijas e 
hijos de acuerdo con sus talentos en lugar de las expectativas de los 
padres y madres, si fuera preciso con ayuda de alguna mujer STEM

Sáinz, Milagros, et al. Gendered Motivations to Pursue Male-Dominated STEM Careers Among Spanish Young People: A Qualitative Study. 
Journal of Career Development (2018). https://www.researchgate.net/publication/327846610_Gendered_Motivations_to_Pursue_Male-
Dominated_STEM_Careers_Among_Spanish_Young_People_A_Qualitative_Study 
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