
26 de abril: Dia internacional
de les xiquetes en les TIC

La tecnologia SÍ que
és cosa de xiquetes

La bretxa digital de gènere persisteix
(A Espanya, només un 13% d'estudiants
en TIC són dones) i ens indica la
importància de continuar donant-li
visibilitat a dies com hui.

#DiaInternacionalXiquetesTIC

Hem d'educar per a superar
els estereotips de gènere, la
tecnologia SÍ que és cosa
de xiquetes!

#somhortasud#totsuma

Material didàctic
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Vivim en un món envoltat de tecnologia i cada vegada es fa més necessari l'aprenentatge d'habilitats TIC
(tecnologies de la informació i comunicació) per a accedir a les noves possibilitats creades en l'àmbit laboral,
professional i personal.

Per això, la Mancomunitat l'Horta Sud, planteja aquesta activitat dirigida als centres educatius amb la finalitat última
de visibilitzar a les dones en les Tics i incentivar la presència de xiquetes i joves en carreres relacionades amb
tecnologia i programació.

Resulta significatiu que malgrat els avanços, en l'actualitat, el sector de les TIC continua estant molt masculinizado i
el percentatge de dones graduades en els estudis TIC és generalment menor que en el conjunt d'estudis superiors. A
Espanya les dones graduades en els estudis TIC suposen només un 13%.

Els estereotips i rols de gènere condicionen des de la infància les nostres eleccions, inclosos els camins professionals.

En relació amb el camp tecnològic, és preocupant que encara siga present en molts àmbits la creença que les
habilitats en tecnologia en els xics són innates i, per contra, si les xiques sobreïxen, són casos puntuals. De la mateixa
manera, seria convenient desmuntar falses creences com, per exemple, “que la fòbia a la tecnologia és una cosa
típica de les dones”.

Introducció
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Dirigit a:

Alumnat de secundària i batxillerat

Objectius:

· L'alumnat reflexiona sobre el sexisme en la història de la computació, posant en valor el treball i la
contribució de les dones en la història de la informàtica.

· L'alumnat descobreix la història de la computació i les seues principals aportacions a través de la
contribució de les dones.

Materials necessaris:

Fitxes per a l'alumnat. Fitxes corresponents a 12 dones que van revolucionar la informàtica.

Duració:

50 minuts

Metodologia
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Primera part de l'activitat

Per al desenvolupament d'aquesta primera part es disposarà de 20 minutos.

Es formaran grups mixtos (xiques i xics) en funció del nombre total de participants que hi haja a l'aula. L'ideal
serà que cada grup tinga el mateix nombre de targetes de dones protagonistes per a resoldre. Cada grup
nomenarà dues persones (una xica i un xic) perquè assumisquen el càrrec de portaveu en plenari. Una
vegada constituïts els grups, es repartiran a cada grup les cartes corresponents a una o dues inventores.
Cada grup estudiarà a aqueixa inventora per a després realitzar una exposició sobre la mateixa a la resta de
la classe, podent buscar la informació necessària a través d'internet per a resoldre dubtes que puguen sorgir.

Segona part de l'activitat

Per a aquesta part, disposaran de 20 minutos.

En plenari, cada grup realitzarà una intervenció en la qual participaran els dos càrrecs de portaveu. En aquest
context, hauran de compartir els coneixements de cada inventora a la resta de la classe.

Tercera part de l'activitat

Per a aquesta part, disposaran de 10 minuts.

Finalment, la persona que facilite el taller plantejarà a la totalitat del grup les següents preguntes per al debat
i la reflexió grupal:

· Havíeu sentit parlar d'alguna d'aquestes dones?
· Per què creieu que no són tan conegudes?, o sí que ho són?
· Considereu que el fet de ser dones ha influït en la manera d'abordar els reptes i les seues solucions?

Desenvolupament
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Dones en les TIC
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Dones en les TIC

Va ser una xiqueta molt curiosa a la qual la seua mare li va ensenyar
matemàtiques perquè no volia que fóra poeta com el seu pare, Lord
Byron que s'havia desentés d'elles. Una de les seues mestres va ser una
altra gran matemàtica britànica, Mary Somerville. Ada Lovelace va ser
la primera persona en la història que va idear i va escriure com
programar una màquina, és a dir, l'antecedent directe de la
programació d'ordinadors. En el seu honor l'exèrcit nord-americà va
nomenar un llenguatge de programació ADA.

Ada Lovelace
(1815-1852) primera programadora
de la història, Gran Bretanya.

Aquesta pionera en enginyeria femenina va inventar la ‘calculadora Clarke’, un
senzill dispositiu gràfic que solucionava equacions lineals que impliquen funcions
hiperbòliques deu vegades més ràpid que mètodes anteriors. Malgrat les seues
aptituds li va ser molt difícil obtindre una posició com a enginyera, cosa que
finalment va obtindre en 1922 en GE. Va escriure articles científics, premiats per la
AIEE, un llibre de referència en el camp de l'enginyeria de l'energia, titulat Circuit
Analysis of A-C Power Systems, del qual va elaborar un segon tom basant-se en
les conferències que impartia als enginyers de GE. En 1947 va ser nomenada la
primera professora d'Enginyeria Elèctrica del país, convertint-se en una de les
dones enginyeres més rellevants de la història.

Edith Clarke
(1833-1959), enginyera, els EUA.
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Va ser una mestra que en 1949 va inventar una enciclopèdia
mecànica precursora dels llibres electrònics amb la qual volia
disminuir el pes que els seus alumnes portaven cada dia al col·legi.
Va rebre molts premis pel seu invent que ella volia que es fabricara a
Espanya, però no va trobar una empresa interessada a fer-ho.
També va ensenyar ortografia, mecanografia i comptabilitat i va
editar llibres sobre aquestes matèries en la seua editorial ELMACA,
acrònim dels noms de les seues filles Elvira,María i Carmen

Ángela Ruiz Robles
(1895-1975), inventora, Espanya.

Dones en les TIC

Va ser pionera en l'anàlisi de sistemes de programació, i amb la
programadora Betty Holberton va dissenyar el llenguatge de
programació C-10 a principis dels anys 50 per a la UNIVAC I. També
va dissenyar l'ordinador original utilitzat per l'Administració del Segur
Social. En 1949, el Departament de Comerç dels Estats Units li va
atorgar una Medalla d'Or per "un lideratge pioner significatiu i
contribucions destacades al progrés científic de la nació en el disseny
funcional i l'aplicació d'equips de computació digital electrònica"

Ida Rhodes
(1900-1986),matemàtica, Ucraïna/els EUA.
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Pionera en el món de les ciències de la computació, va aconseguir fer
programes informàtics utilitzant el llenguatge normal, en el seu cas
l'anglés que era la seua llengua, perquè va desenvolupar una manera
que els ordinadors traduïren per si mateixos aqueixa llengua als
símbols que les màquines entenen, la qual cosa es denomina un
compilador. Va ser també la responsable del llenguatge COBOL(1957).

Grace Hopper
(1906-1992), informàtica, els EUA.

Dones en les TIC

Va contribuir decisivament a la Teoria de les Funcions Especials
recursives i la seua aplicació a les computadores. Va definir una funció
de dues variables coneguda com a funció de Ackermann. Coneguda
com la mare fundadora de la Teoria de la Recursividad. Va ser primera
dona triada membre de l'Acadèmia Hongaresa de Ciències.

Rózsa Péter
(1905 - 1977),matemàtica, Hongria.
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L'atreia molt l'enginyeria però no va arribar a estudiar-la perquè es va
dedicar a la seua altra passió, l'actuació, i es va convertir en una de
les actrius europees més famoses. Uns anys després va emigrar als
Estats Units per a fugir del seu marit que era nazi. A Amèrica va
arribar a ser també en una de les actrius més populars de Hollywood.
Durant la Segona Guerra Mundial va inventar i va patentar un
sistema per a impedir que els torpedes foren detectats i li ho va oferir
a l'Exèrcit dels Estats Units. No es va usar fins a molts anys després,
però hui és la base de les comunicacions sense cable, com la WIFI.

Hedy Lamarr
(1914-2000), inventora, Austria.

Va ser una criptoanalista i numismàtica britànica que va treballar
en Bletchley Park durant la Segona Guerra Mundial i va ser l'única
dona que va treballar en l'equip del matemàtic Alan Turing en el
projecte Enigma, que va desencriptar les comunicacions secretes
de l'Alemanya nazi. El seu paper en aquest procés li va valdre
premis i citacions, com el nomenament com a membre de l'Ordre
de l'Imperi Britànic (MBE), en 1946.

Joan Clarke
(1917-1996),matemàtica, Regne Unit.

Dones en les TIC
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Encara que era molt bona en matemàtiques, va tindre una formació limitada
perquè només podia estudiar en escoles i universitats per a negres. Durant la
Segona Guerra Mundial va treballar per a l'exèrcit nord-americà a millorar el
disseny dels seus avions. Posteriorment va començar a treballar en la NASA,
l'Agència Espacial dels Estats Units, i els seus càlculs van permetre establir la
trajectòria per al vol de la missió Apollo 11, en la qual els humans van trepitjar
per primera vegada la Lluna.

Katherine Johnson
(1918-2020),matemàtica, els EUA.

Dones en les TIC

Pionera en el camp d'optimitzar compiladors. Els seus assoliments
inclouen treball en compiladors, optimització de codi, i computació
paral·lela. També va tindre un rol important en la creació de llenguatges
de programació i codis de seguretat per a l'Agència de Seguretat Nacional
Americana. Allen va ser la primera sòcia d'IBM i en 2006 es va convertir en
la primera dona guanyadora del Premi Turing. El seu paper és considerat
fonamental per a l'avanç de les dones en la tecnologia i CTIM.

Frances E. Allen
(1932-2020), informàtica, els EUA.

11



Treballa com operadora en Bull General Electric, una de les primeres
multinacionals d'ordinadors de l'època. Després de formar-se de manera
autodidacta i amb uns cursos, es va convertir en 19634 en la primera
programadora de Bull i de tota Espanya. Com a programadora escrivia en
COBOL i en llenguatge màquina, per a preparar les noves màquines que
arribaven a Bull. Als 21 anys era present en fires tecnològiques. Després de
deixar Bull va tornar a Galícia en 19697 i va començar a treballar en la
Caixa d'Estalvis de Santiago amb les màquines de Philips i IBM més
avançades de l'època.

Ana María Prieto López
(1942-2018), programadora,

Dones en les TIC

Va ser directora de la Divisió d'Enginyeria de Programari del Laboratori
d'Instrumentació del MIT, on amb el seu equip va desenvolupar el software de
navegació "on-board" per al Programa Espacial Apol·lo. En 1986, es va convertir en
la fundadora i CEO d'Hamilton Technologies, Inc. La companyia es va desenvolupar
al voltant del llenguatge universal de sistemes basada en el seu paradigma de
"desenvolupament abans del fet" per a sistemes de disseny de software. Va
encunyar el terme «enginyeria de programari» per a distingir entre el treball de
maquinari i altres enginyeries. El seu enfocament del disseny de software va ser
pioner per a l'època, ja que els requisits de robustesa i tolerància a fallades eren
una prioritat per a la seguretat i supervivència dels astronautes durant els viatges a
la Lluna, és per això que per a molts és considerada una de les primeres persones a
convertir-se en Enginyera de Confiabilitat del Lloc.

Margaret Hamilton
(1936),matemàtica, els EUA.
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Dones en les TIC

Creadora de software i enginyera de xarxes, experta en seguretat, més coneguda
com la Mare d'Internet. Actualment treballa per a Dell EMC a Seattle, els Estats Units,
i anteriorment va estar treballant per a Intel, per a la qual va aconseguir més de 47
patents. Famosa per ser la creadora del protocol Spanning Tree (STP), mentre va
treballar en Digital Equipment Corporation; el protocol és fonamental per a
permetre la redundància de rutes en les xarxes d'àrea local (LAN). Té més de 100
patents emeses. Va ser membre de Sun Microsystems i ha impartit cursos en la
Universitat de Washington, la Universitat d'Harvard i el MIT, i ha sigut ponent
principal en esdeveniments a tot el món.

Radia Perlman
(1951), enginyera en xarxes computacionals, els EUA.

Contractades per l'exèrcit Estatunidenc per a programar un dels
primers computadors, el ENIAC. Aquest grup de programadores
estava format per Betty Snyder Holberton, Jean Jennings Bartik,
Kathleen McNulty Mauchly Antonelli, Marlyn Wescoff Meltzer, Ruth
Lichterman Teitelbaum i Frances Bilas Spence. Van ser reclutades
durant la Segona Guerra Mundial, després de l'assalt de Pearl Harbor
de l'exèrcit Nipó. Aquest grup oblidat de dones va ser molt importants
ja que van fer grans aportacions a la programació i a la tecnologia
durant el segle XX.

Top Secret Rosies
(1942), programadores, els
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Creadora de molts dels elements de la interfície Apple Macintosh en la dècada de
1980. També va ser una dels empleades de NeXT (companyia de Steve Jobs
després de la seua eixida d'Apple en 1985), on va treballar com a directora creativa.
És la dissenyadora de diferents tipografies, icones i material de màrqueting per al
Macintosh US. De fet, alguns dels seus primers treballs encara es pot veure en
moltes eines. Va ser una pionera de píxel art. Les obres més reconegudes del seu
treball per a Apple són el tipus de lletra Chicago, el tipus Ginebra, el Perrovaca
Clarus, el Happy Mac (l'ordinador somrient que donava la benvinguda als usuaris
de Mac), i el símbol de la tecla Comando en els teclats d'Apple

Susan Kare
(1954),dissenyadora gràfica, els EUA.

La mare de les aventures gràfiques, cofundadora de Sierra On-Line,
més tard coneguda com a Sierra Entertainment, al costat de Ken
Williams. És coneguda principalment pel seu treball pioner en les
aventures gràfiques, on alguns dels títols més destacats són Mystery
House, la saga King's Quest i Phantasmagoria. És considerada una de
les figures fonamentals en la història dels vídeo jocs.

RobertaWilliams
(1953), dissenyadora de videojocs, els EUA.

Dones en les TIC
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Abans de finalitzar els seus estudis, l'empresa Atari la va reclutar per a treballar
com a dissenyadora de videojocs, oficialment exercint la labor d'Enginyera
microprocessadora de software, convertint-se d'aqueixa manera en la primera
dona dissenyadora de videojocs pels seus treballs en el joc de Polo, en 1978. Va
començar a l'agost i va invertir dos o tres mesos, va ser un programa de dos
kilobytes amb només 128 bytes de RAM. A l'any següent va programar i va
dissenyar el videojoc 3-D Tic-Tac-Toe per a la Atari 2600. Va deixar el seu
treball en Atari en 1980 i va passar a treballar per a Ordinadors Tandem. Va ser
contactada per Activision, en 1982 va programar el seu millor joc, el conegut
River Raid qualificat en alguns països europeus de joc violent i prohibit a
menors, convertint-se en el primer joc de vídeo consola prohibit per violència.

Carol Shaw
(1955), enginyera, els EUA.

És una enginyera elèctrica i científica de la computació que treballa
en el camp imatges generades per computadora. Va dirigir el
desenvolupament d'un algorisme per a l'obtenció d'imatges de forats
negres, conegut com a Reconstrucció Contínua d'Imatges d'Alta
Resolució utilitzant Prioritats de Pegat (CHIRP, per les seues sigles en
anglés), i va ser membre de l'equip del Telescopi Event Horizon que va
capturar la primera imatge d'un forat negre.

Katie Bouman
(1989), enginyera en computació, els EUA.

Dones en les TIC
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Fitxes
(Trets de "Programació creativa en

igualtat, Guia per al professorat" Institut
de la Dona,Ministeri d'Igualtat)

16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29

Quant saps de les
dones en les TIC?

Kahoot!:

*click*

Demostra els teus coneixement sobre les
dones en les tecnologies de la informació i
la comunicació amb aquestes 10 preguntes

https://rebrand.ly/kahootdonestic2021







