
INSPIRA STEAM 2019 busca mentores!

Inspira STEAM és un projecte pioner que busca fomentar la vocació cientificotecnològica entre
les noies, basat en accions de sensibilització i orientació, que imparteixen dones professionals
del  món de la investigació,  la ciència i  la tecnologia. És la primera vegada que s'utilitza la
tècnica del  mentoring grupal en un projecte de foment de les STEAM (Science, Technology,
Engineering, Arts and Maths) entre estudiants de primària.

Inspira  STEAM neix  de la  necessitat  de promocionar vocacions científiques i  tecnològiques
entre l'alumnat i de la urgència de fer-ho entre les noies. El nombre d'estudiants que opten per
una formació en tecnologia decreix cada any. I si ens referim al col·lectiu femení, les dades
s'aguditzen  encara  més.  Tot  i  que  el  54,3% del  total  d'estudiants  del  sistema  universitari
espanyol són dones, la seva presència a les titulacions tècniques com Enginyeria i Arquitectura
decau al 26,4%.

Inspira STEAM és un projecte promogut per la  Universitat  de Deusto,  que compta amb la
col·laboració del Consorci d'Educació de Barcelona i de Barcelona Activa.

Les claus del projecte són:

1. Volem facilitar nous referents de dones tecnòlogues properes.
2. Que noies i nois descobreixin les professions STEAM.
3. Conscienciar sobre la necessitat que el desenvolupament del país es produeixi entre

homes i dones.
4. Sensibilitzant i orientant sobre la carrera en tecnologia.
5. Aportant visibilitat i posant en valor a les dones tecnòlogues.
6. Donant a conèixer els estereotips existents perquè no condicionin l'elecció d'estudis.

Busquem dones professionals d'àrees cientificotecnològiques

que vulguin ser mentores el 2019!

Què implica ser mentora?

 Compromís,  il·lusió  i  ganes  de  promoure  les  àrees  STEAM  entre  els  estudiants,
especialment entre les noies.

 És  requisit  imprescindible  assistir  a  la  formació  gratuïta  per  a  ser  mentora,  que
consisteix en 8 hores dividides en dues sessions, sobre "La perspectiva de gènere del
projecte", "Dinàmiques de mentoring" i per conèixer el material que posem a la vostra
disposició  per  a  dur  a  terme  les  sessions.  Aquest  any  les  formacions  s'impartiran
durant el mes de setembre.



 Desenvolupar les 6 sessions de mentoring amb un grup de noies o nois del centre
educatiu que se us assigni (procurant respectar les vostres preferències d'ubicació i
idioma), d'una hora de durada aproximada, en horari escolar. El grup el formen totes
les noies o nois d'un dels grups del centre, entre 8 i 15, de 6è d'educació primària o 1r
de l'ESO.
o La  sessió  1  i  6  es  duran  a  terme  de  manera  conjunta,  noies  i  nois,  i  estarà

dinamitzada per la mentora (s) assignada al grup.
o Durant les sessions 2 a 5

 Les noies treballaran amb la mentora assignada.
 Els nois treballaran amb una mentora, si és possible, o amb una persona

del centre assignada per a això.
 Aquestes sessions es desenvoluparan d'octubre a desembre de 2019 aproximadament,

en els dies i hores que el centre i la mentora acordin.
 Completar els qüestionaris que faciliti la Universitat de Deusto.
 Participar en les accions de difusió que et permeti la teva agenda.
 Serà necessari tenir el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual, que s'ha d'enviar a

inspira@deusto.es

La Inspira STEAM ofereix:

 La formació per part de persones expertes en l'àrea.
 Material amb recursos i activitats per dur a terme les sessions de mentoring.
 Difusió del projecte i dels seus resultats.
 Suport i seguiment durant tot el procés.

Si  estàs  interessada,  completa  aquest  qüestionari  en  línia,  abans  del  31  de  juliol:
https://forms.gle/Je7it3Yfasmtopub9

Més informació a: http://inspirasteam.net/ o escrivint a lucia.gonzalez@edenwaygroup.com
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