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Fa segles que les dones lluiten per demostrar que la ciència i la tecnologia no són només cosa d’homes. Però en 

quin punt d’aquest camí per la igualtat ens trobem? Què diuen les estadístiques sobre la presència de les dones a 

les empreses de l’àmbit cientificotecnològic?

 

TENEN GÈNERE, LES EMPRESES?

Abans de llegir l’article, de manera conjunta, digueu quin creieu que és el percentatge de dones en la plantilla 

d’aquestes grans empreses de l’àmbit tecnològic: Facebook, Google, Twitter, Yahoo!, Linkedin i Pinterest. 

Proposeu també hipòtesis que expliquin el per què de les dades que heu triat.

HOME BLANC AL PODER

1. Quin és el percentatge mitjà de dones que aquestes empreses tenen al seu equip? En quin tipus de posicions i 

perfils s’agreugen aquestes dades? 

2. S’han complert les vostres hipòtesis o el marge de desviació ha estat molt gran? Creieu que vivim en una 

societat menys igualitària del que sembla?

3. Ara consulteu l’article de eldiario.es citat al text: Quin és el perfil majoritari dels treballadors d’aquestes 

companyies? Quins són els col·lectius menys presents en la plantilla? 

Analitza
ELLES TAMBÉ VOLEN SER GOOGLERS

  Article: Álvaro Hernández, «Ellas también quieren ser googlers», Yorokobu

http://www.eldiario.es/hojaderouter/ciento-empleados-Facebook-mujeres-hispanos_0_275072512.html
http://www.yorokobu.es/brecha-genero-tecnologia/
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4. Quins avantatges creieu que aporta a una empresa el fet que hi hagi paritat i diversitat en la seva plantilla?

5. Quines són les raons per les quals hi ha tan poques dones en empreses de perfil tecnològic i en càrrecs de 

direcció?

6. Llegiu el cas de l’evolució de matriculacions en la carrera de Ciències de la Informació que recull aquesta 

notícia. Què n’opineu?

CANVIAR ELS PERCENTATGES

1. Quins tipus d’iniciatives se citen en aquest article com a mecanismes per canviar la tendència actual?

2. Quines altres accions o mesures creieu que s’han de dur a terme, tant a nivell polític com social, per canviar 

aquests percentatges?

3. Què podem fer de manera individual o en el nostre entorn més proper per contribuir a la igualtat i al canvi?

LINA BADIMÓN, MADAME BOVARY I EL FUTUR PROFESSIONAL

1. Llegiu l’entrada de Viquipèdia sobre la biografia de Lina Badimón Maestro i comenteu de manera conjunta els 

èxits professionals que ha aconseguit al llarg de la seva trajectòria.

2. En aquesta entrevista, Lina Badimón explica que certes novel·les del segle XIX van ser decisives en la seva vida. 

Per què? Com eren les protagonistes d’aquestes obres? Quin era el paper de les dones a la societat del XIX?

3. De manera individual, reflexioneu uns instants sobre el vostre futur professional. Què us agradaria fer? Quins 

estudis triaríeu? Creieu que canviaria la vostra elecció si en lloc de ser una noia fóssiu un noi? I a la inversa? Poseu 

en comú els resultats. Hi ha diferències significatives entre les respostes de les noies i les dels nois?

TUITEJA-HO!

Compartiu les vostres reflexions i els resultats d’aquesta activitat a Twitter amb el hashtag #wikidones per ajudar 

a la difusió del projecte i per intercanviar coneixement i punts de vista amb altres persones que hi participin. 

http://www.eldiario.es/hojaderouter/emprendedores/mujeres-emprendedoras-startups-tecnologia_0_276472358.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GShzgTrk7lMJ:d14aafm5ckv3lj.cloudfront.net/n144/01deCerca.pdf+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=es

