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És una iniciativa ideada per AMIT-CAT per
fomentar les vocacions en ciències,
tecnologia, enginyeria i matemàtiques,
integrant la dimensió de gènere per tal
d’oferir les mateixes oportunitats d’èxit
laboral a noies i nois.

amb

A QUI VA DIRIGIT
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QUÈ ÉS

A l’alumnat de SEGON I TERCER D’ESO de
Catalunya i consisteix en xerrades divulgatives
realitzades als CENTRES EDUCATIUS per part
de les AMBAIXADORES de la iniciativa.

TU

OBJECTIUS

Fer visibles les dones científiques i
tecnòlogues.

Presentar els biaixos de gènere existents,
les seves causes i conseqüències.

AMBAIXADORES

Promocionar les STEM entre les noies com
a professions apassionants i de futur.

CENTRES EDUCATIUS

VOLS SER AMBAIXADORA STEM amb TU?

VOLS REBRE UNA AMBAIXADORA AL TEU INSTITUT?

Les joves AMBAIXADORES, professionals, estudiants de màsters o
doctorat dels àmbits cientificotècnics, sereu les portaveus i
transmissores de la iniciativa als centres educatius mitjançant
xerrades divulgatives sobre les vostres activitats professionals o
de recerca, així com les motivacions i expectatives de futur
professional del vostre àmbit. Incorporareu la dimensió de gènere
en el discurs per tal de conscienciar l’alumnat d’ESO que el fet de
ser dona no pot ser un impediment per escollir una professió i
tenir una carrera excel·lent.

Oferim una activitat única de promoció i discussió de les
STEM amb dimensió de gènere. Les ambaixadores, dones
joves i emprenedores, seran les encarregades d’exercir de
models, especialment davant les noies que estan a punt de
decidir el seu futur acadèmic, presentant de forma amena i
amb discurs de gènere les seves activitats professionals.

Què guanyareu:

Una formació en perspectiva
de gènere i discurs oral,
desenvolupant així habilitats
transversals tant necessàries
per a la inserció i l’èxit
professional.

Contribuireu a la visibilitat de
les dones científiques i
tecnòlogues, exercint a més de
model i exemple per les joves
estudiants d’ESO.

Qui pot participar:
Tots els centres educatius de Catalunya amb classes de
segon i tercer d’ESO.
Candidatures dels centres educatius:
La recepció i la gestió de les candidatures
dels centres escolars estarà oberta fins
al setembre i es realitzarà a través del
Programa ARGÓ del ICE/UAB, entitat
col·laboradora de la iniciativa.
www.uab.cat/ice/

QUI SOM

Obtindreu un ajut econòmic.

Us farem sòcies de AMIT-CAT
gratuïtament durant un any .

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES I MÉS INFORMACIÓ A:
www.amit-cat.org/projectes/stemambtu

ENTITAT COL·LABORADORA
www.uab.cat/ice/

AMIT-CAT, associació de dones investigadores i tecnòlogues a Catalunya,
defensa la igualtat d’oportunitats en l’activitat investigadora i tecnòloga, en
la promoció professional i en la participació en la presa de decisions, i això
perquè és un dret, no una concessió.
La missió d’AMIT-CAT és afavorir i promoure la captació i l’avenç del talent
femení, fer més visible l’activitat professional de les investigadores i
tecnòlogues, denunciant l’existència de situacions discriminatòries i els
mecanismes que hi porten, tot i construint un país amb igualtat real.
Per aquest motiu tenim tres eixos principals d’actuació:

ENTITAT ORGANITZADORA

ENTITAT PATROCINADORA
Premi Creu Casas 2017

Defensar els drets
de les dones

Promoure el
reconeixement i
la captació del
talent femení

Difondre la ciència en
català i principalment
aquella realitzada
per les dones

