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Nota de premsa

#FashionHackers
El taller per a combatre l’escletxa digital i científica de gènere
del programa SPARK GIRLS
Yomo 2019

1

Spark Girls és un programa que vol lluitar contra l’escletxa digital i científica de gènere
a través de diferents activitats de creació específicament dissenyades per atraure a
les nenes de primària i secundària.
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Cada any Spark Girls treballa conjuntament amb diverses comunitats, empreses i
organitzacions expertes en STEAM per a organitzar activitats que atraguin les nenes
a la ciència o la tecnologia.

3

Enguany, Monday Innovation Lab i Niueduca, dues empreses dirigides per dones i
residents al Centre Audiovisual de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, de Granollers,
han dissenyat el taller #FashionHackers en el marc del YoMo 2019, amb l’objectiu de
combinar la tecnologia i la creativitat en una activitat molt afí al moment maduratiu
de les nenes en aquesta edat.
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Què és Spark Girls?
Spark Girls és un programa impulsat per Monday Innovation Lab i apadrinat per Amanda Daflos (Directora d’Innovació de l’Ajuntament de Los Angeles) i Megan Eskey (ex Cap
de Comunicació i Govern Obert de la NASA) que neix a Barcelona amb vocació global, i
que pretén lluitar contra l’escletxa digital i científica de gènere. L’objectiu de Spark Girls
és el de treballar col.laborativament amb totes les comunitats, empreses, organitzacions
i institucions expertes en ciència, tecnologia, creativitat i innovació que vulguin sumar-se
a l’objectiu de despertar vocacions STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques) en les nenes de primària i secundària.
L’escletxa digital i científica de gènere és un problema global que preocupa a molts
governs, companyies tecnològiques, organitzacions internacionals i comunitats locals. A
més, la igualtat entre gèneres i l’apoderament de totes les dones i les nenes és el número
5 dels 17 objectius del desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.
Les nenes pre-adolescents comencen a sentir atracció per l’STEAM quan són petites
però acostumen a perdre l’interès al voltant dels 12-14 anys. En aquest sentit, també
s’identifica la falta de capacitació en STEAM i habilitats digitals en el professorat i en
altres persones de l’àmbit educacional o familiar de les nenes.
Spark Girls pretén dinamitzar el col·lectiu de les nenes pre-adolescents i adolescents i el
seu entorn, amb l’ajuda d’activitats creatives i innovadores, de descoberta de la ciència,
la tecnologia i, especialment la fabricació digital, el coneixement obert, la robòtica, la
programació i les dades obertes.
Spark Girls pretén aprofitar l’interès de les nenes d’aquesta edat per fomentar i enriquir
la seva vinculació emocional amb l’STEAM a través de la diversió i el lleure.
Spark Girls vol vincular també les famílies en la descoberta de les noves tècniques
d’aprenentatge basades en la creativitat i la innovació per fer més sostenible en el temps
l’interès de les nenes i contribuir a la seva evolució cap a la selecció de carreres STEAM
quan arribi el moment adient.
L’activitat dissenyada específicament per al YoMo 2019, anomenada #FashionHackers
es realitzarà del 26 de febrer al 2 de març, de la mà de Monday Innovation Lab i Niueduca, dues empeses dirigides per dones i residents al Centre Audiovisual de Roca Umbert
Fàbrica de les Arts, de Granollers, i està pensada per a que les nenes gaudeixin d’una
activitat STEAM adient als seus interessos. A partir de l’experimentació amb la programació en l’àmbit de la indumentària, les nenes aprendran a programar-se elles mateixes
un dispositiu interactiu amb el que es podran “vestir” i anar a la moda. Tot i que no serà
un taller exclusivament per a nenes, tindrà una especial atenció al gènere, fomentant el
pensament crític, l’aprenentatge col·laboratiu, l’ús responsable de la tecnologia i la inclusió social.

CREATE
LEARN
INNOVATE

Spark Girls participa amb
el taller #FashionHackers
al YoMo 2019, el festival
mòbil per a joves del Mobile World Congress, que
es durà a terme a la Farga de l’Hospitalet del Llobregat del 26 de febrer al
2 de març del 2019.

#FashionHackers:
Aprèn a hackejar la teva roba i crea els teus propis dissenys
personalitzant-los de manera única.
En aquest taller interactiu, organitzat per Spark Girls, es combinen les nocions de programació amb el foment de la creativitat a partir d’un conjunt d’activitats manuals de
caire artístic i artesanal.
A partir del disseny de samarretes i la programació de wearables que puguin fabricar-se
les mateixes nenes, es pretén potenciar el seu coneixement computacional alhora que
desenvolupen les seves habilitats manuals i la seva creativitat. El fet de dissenyar i personalitzar la seva mateixa roba és una manera d’afavorir l’autoexpressió de les nenes i
aconseguir fer un pas cap a la tecnologia creativa, ajudant a la reflexió i al qüestionament sobre els rols binaris de gènere i la imatge que transmetem als nens i les nenes
sobre la tecnologia i els seus usos. Amb aquesta activitat es busca que les nenes apliquin
les seves capacitats tecnològiques a accions centrades en els seus mateixos interessos,
derivats de l’edat i del moment maduratiu en el que es troben.
Cal potenciar el domini tècnic del que les nenes ja disposen, però amb propostes que
siguin equiparables a les activitats habituals de les nenes en aquesta edat ja que les activitats tecnològiques que se’ls ofereixen acostumen a estar dissenyades des d’un punt
de vista masculí (baralles de robots, futbol...). Les activitats com #FashionHackers centren els seus esforços en ajudar a trencar els convencionalismes que fan que les nenes
no se sentin atretes per l’oferta tecnològica habitual ja que no hi troben aplicació al seu
món infantil, femení, social i creatiu. Atraure-les a través de l’assimilació de la tecnologia
en el seu món ens sembla vital per a crear llaços emocionals que vagin evolucionant al
llarg del temps.
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L’stand
L’activitat es desenvoluparà en un circuit composat per 4 espais diferenciats, tots ells
destinats a desplegar la imaginació i pensats per a la personalització continuada de les
creacions de les nenes:

1

Fashion Space, l’armari on podran escollir la samarreta que més els agradi.

2

Hacker Space, l’espai on podran programar la peça a partir de diferents interactivitats i personalitzar-la fent servir plaques Micro:bit, fil conductiu i leds.

3

Creative Space, on tindran materials i tècniques d’expressió plàstica a l’abast
per afegir a la seva composició i potenciar la seva creativitat.

4

Transmedia Space, l’espai amb photocall on podran incorporar els accessoris
que més els agradin a la seva creació i on podran compartir-la penjant una
foto al propi Instagram.

Una activitat enriquidora i divertida amb la que podran crear, programar, autoexpressar-se, col·laborar, interactuar i comunicar, alhora que presumeixen de modelet!
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Qui organitza #FashionHackers?

Monday Innovation Lab és un laboratori d’innovació social per a ciutats, i és el principal
impulsor de les Spark Girls. L’objectiu de Monday Innovation Lab és ajudar els ajuntaments de qualsevol ciutat, de qualsevol mida i recursos a innovar, creant equips de treball temporals que co-creen i impulsen amb l’ajuntament projectes amb impacte social
aplicats a situacions i necessitats reals del municipi.
Els projectes es co-creen amb l’ajuntament i amb la ciutadania i estan basats en la combinació d’estratègia, tecnologia i comunicació, buscant l’impacte social real en el municipi. La clau és apoderar els equips interns de l’ajuntament per a que puguin aprendre i
fer-se seus els processos d’innovació i s’impulsi un canvi cultural dins l’organització que
reverteixi directament en els col·lectius del municipi.
www.mondaybarcelona.com

Niueduca és una empresa d’innovació educativa que treballa a través de la robótica i
altres activitats creatives i lúdiques. La seva tasca es basa en l’assaig error com a font
d’aprenentatge. El treball amb les mans estimula la creativitat i programar fa desenvolupar la capacitat d’anàlisis i pensament lògic-matemàtic. Aposten per millorar la capacitat
de comunicació, així com la comprensió de les emocions a través del joc. La creativitat i
l’enginy junts tenen una gran força de creixement.
La tasca de Niueduca és aconseguir joves desperts, únics i proactius. Joves que sàpiguen compartir i treballar en equip. Que siguin capaços de trobar solucions creatives a
problemes reals. Nois i noies que es descobreixen a si mateixos, creatius i que porten les
seves idees a la realitat.
www.niueduca.com
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Més informació
Patricia Gonzàlez
Monday Innovation Lab
618 75 56 90
pat@mondaybarcelona.com
www.sparkgirls.cat
www.mondaybarcelona.com

www.sparkgirls.cat
Impulsa

@sparkgirls_cat

Amb la col.laboració de

