Wisibilízalas
Bases del Concurs
_______________ Objectius
L'objectiu principal és lluitar contra els estereotips que associen el treball en ciència en
general, i en tecnologia en particular, amb el gènere masculí. Per a això, el Departament de
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra, Unitat
d'Excel·lència María de Maeztu, llancen un concurs dirigit a col·legis / instituts que permeti:
-

Generar reflexió en escoles i instituts sobre la menor visibilitat de les dones en
ciència i tecnologia
Donar visibilitat a dones que treballen en l'àmbit de les TIC
Potenciar les referències femenines en l'àmbit de la ciència i la tecnologia

Per a això, els participants hauran de crear una pàgina web en la qual descriguin la carrera
(biografia, resultats destacats, curiositats...) de manera lliure (incloent text, fotos, vídeos...),
seleccionant almenys dues dones espanyoles contemporànies que treballin en l'àmbit
de les TIC (a Espanya o a l'estranger).
- Perfils rellevants de dones capdavanteres en el seu àmbit
- Dones del seu entorn local que treballen en els àmbits de les TIC
Es publicarà una sèrie de noms de dones rellevants (veure annex al final d'aquest
document), però queda a elecció de l'equip participant usar aquests noms o proposar altres
dones de referència, sempre que s'ajustin als criteris indicats anteriorment.
La pàgina haurà de crear-se:
- En idioma lliure.
- En la pròpia web del centre (amb llibertat d'execució segons l'estructura d'aquesta
web).
- Creant una pàgina gratuïta en Google Sites. En aquest cas, es valorarà positivament
que la web del centre inclogui un enllaç visible a la participació en el concurs.
- Els millors continguts s'inclouran en pàgines de Viquipèdia, amb la col·laboració de
Viquidones, per la qual cosa es valorarà que segueixin les regles del’ANNEX II (mès
abaix).
_______________ Criteris d’avaluació
-

Originalitat
Entrevista amb les professionals triades
Completesa dels perfils seleccionats
Nombre de perfils creats (almenys dos)

_______________ Requisits de participació
1. El concurs va dirigit a grups de màxim 10 alumnes de qualsevol entitat educativa
d'Espanya d'entre 12 i 18 anys (cursant de 1º ESO a 2º *BAC).
2. Per participar és necessari inscriure's en el formulari indicat més abaix. Els grups
que no presentin en la inscripció les dades completes dels seus participants i/o
respecte dels quals no s'hagi rebut l'oportuna autorització dels pares/representants
legals no podran participar i, per tant, no podran resultar premiats.
3. La participació és gratuïta.
4. La participació estarà oberta fins el dia 9 de desembre de 2016 a les 17:00 hores.
5. Un mateix participant només podrà participar en un equip.
_______________ Jurat i premis
Hi haurà 3 premis:
1. Impressora 3D (categoria I)
2. Impressora 3D (categoria II)
3. 5 Kits Makey Makey
Serà condició indispensable l'assistència al lliurament de premis d’almenys, el/la professor/a
que ha supervisat a l'equip, el viatge serà finançat pel concurs. La resta de l'equip podrà
assistir mitjançant Google Hangouts.
El Jurat estarà format per representants dels organitzadors, a més de representants del món
educatiu. Els organitzadors es reserven el dret a no justificar els criteris d'elecció i la seva
decisió serà inapel·lable. Igualment, el Jurat es reserva el dret a declarar desert el premi.
_______________ Dades personals
Les dades personals dels participants proporcionats per a la participació en el concurs o per
a qualsevol consulta relacionada amb el mateix, a l'empara de l'autorització dels pares o
representants legals, quedaran incorporats de forma temporal en un fitxer titularitat dels
organitzadors, amb la finalitat de gestionar i controlar la participació en el concurs. Per
exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició hauran d'enviar una sol·licitud
juntament amb una fotocòpia del seu DNI a les adreces de contacte a baix indicades.
_______________ Contacte
Dubtes a: wisibilizalas@upf.edu
_______________ Formulari d’Inscripció
Cada centre podrà participar amb més d'un equip, amb un màxim de 10 participants per
equip. S'haurà de cobrir un formulari per cada grup inscrit a la URL:
https://docs.google.com/forms/d/e/1faipqlsc1fnvyslnkhepcd0894qhfo8udbafe9wkoo1fcj53h8
ku9ua/viewform

