
Girls for a Change: crea una app 
mòbil que millori el teu món



Programa d'emprenedoria i tecnologia liderat per noies 
(De 10 a 18 anys)



+ 18.000 nenes al món el 2018 
(Des del 2010, 27.000 nenes han participat) 

4.485 mentores 
116 països 

el concurs d'emprenedoria digital per nenes  
més gran del món 

L'ambaixadora global, Anar Simpson, Glomo Awards 2017



En què 
consisteix?



Un repte: 
crear una app 
que millori el 

món



equips 
de fins 
5 noies 

+ 
1 o 2 

mentores



Treballem els Eixos de sostenibilitat de les Nacions Unides



júnior (10-14 anys)  

i sènior (14-18 anys)



Idea Tecnologia Emprenedoria Comunicació
Identificar un 

problema de la 
comunitat

Crear una app 
que doni 
resposta

desenvolupar un 
pla de negoci

Comunicar al 
mercat



Currículum on-line, i el suport de les 

mentores i Màster Educator. 

12 setmanes de treball





Entregables:

Una descripció de la vostra APP (100 paraules en 
anglès) 

Pantalles de la APP 

La APP (el codi) 

Code Checklist

Un vídeo-presentació (3 o 4’) de la vostra idea  
(en anglès o subtitulat)

Un vídeo de la APP (1 o 2’).  
(en anglès o subtitulat)

(només equips sènior) un pla d’empresa.



http://technovationchallenge.org/wp-content/uploads/judging-rubric.pdf 

http://technovationchallenge.org/wp-content/uploads/judging-rubric.pdf


Mentor training outline 
Mentoring Tech & Entrepreneurial Skills - How to build a conversation around women 
in technology and entrepreneurship.

• Ideation - Learn how to help your team evaluate problems in their community.
• Code 1 - Learn how to facilitate problem-solving skills instead of solving the 

problem.
• Code 2 - How to prepare students for learning difficult subjects and how to teach 

accountability.
• Code 3 - Learn how to mentor for Technovation without coding experience.
• Code 4 - Learn how to implement decision-making techniques.
• Code 5 - You will learn how to facilitate goal-setting with SMART goals.
• Code 6 - This course breaks down the process of planning.
• Business 1 - This course focuses on using business meeting essentials for 

decision making.
• Business 2 - Learn how to push people out of their comfort zone.
• Business 3 - This course breaks down the revenue model unit and explores some 

of the challenges girls face when thinking about how to generate revenue.
• Business 4 - Learn how to help your team build a business plan and how to 

leverage your network. 
• Fostering a Growth Mindset. 
• Recognising Unconcious Bias

https://iridescentacademy.thinkific.com/collections/technovation 

https://iridescentacademy.thinkific.com/collections/technovation


trobades



2018 Catalunya:  
307 noies i nenes participants, 

65 equips
76 mentore





Un jurat excepcional, virtual o presencial: aportacions, 
suggeriments, empatia, crítica constructiva



19 de maig de 2018:  
celebració final / esdeveniment amb jurat 

Prestigi - apoderament 
al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra



19 de maig de 2018:  

celebració final / esdeveniment amb jurat 
Prestigi - apoderament



Regals, premis i recompenses a l'esforç



Clima de treball en grup: professionals, 
persones de prestigi, equips de nenes



Recolzament de les famílies



Reconeixement a les mentores



Només noies?

37% més de dones que d'homes 
obtenen un títol universitari. 

La presència femenina en les 
carreres tècniques es redueix al 
28,4% 

Només el 15% de dones en 
enginyeria 

Només el 30% de treballadors del 
sector TIC europeu són dones 

Només el 10% de les dones 
treballadores són emprenedores



Programa d'emprenedoria i tecnologia 
liderat per noies 

Fomenta les vocacions tecnològiques.

Obre portes del món de la tecnologia a 
dones joves.

Fomenta l'actitud emprenedora.

Les participants aporten solucions 
solidàries.


Noies acompanyades per dones 
mentores 
Detecció de talent femení molt jove.

Col·laboració de dones professionals.


Impacte i visibilitat global: 

Catalunya i Espanya: regions líders en el 
món en el Technovation Challenge



Augment de l'interès de les noies participants en la tecnologia


Augment de l'interès de les noies participants en l'emprenedoria


Augment de l'interès de les noies participants en el lideratge en el món dels negocis


Noies que han iniciat formació en tecnologia 

Mentores que han augmentat els seus coneixements en emprenedoria


Mentores que consideren que Technovation ha ampliat el seu network

Technovation me ha enseñado que una persona como yo, sin 
ninguna experiencia en programación, puede acabar creando 

una app de verdad.

He aprendido también a hacer un plan de negocios, la 

estrategia para venderla, etc. He sido consciente de que, si 
pongo todo el esfuerzo,  tal como he hecho en este 

proyecto… puedo aprender y conseguir lo que quiera.

Silvia

En mi vida laboral quiero hacer algo que marque una 
diferencia positiva en la vida de las personas y 

Technovation me  ha enseñado como hacerlo a través 
de la tecnología y la colaboración.


Ana

“ “

“

Después de Technovation:

78%

70%

70%

67%

70%58%

70%67%

70%73%





és un moviment global 

#GirlsForAChange 
#Technovation2018





www.technovationchallenge.org

ciberespiral.org/girls4change 

Esther Subias

esther@ciberespiral.org

Ambaixadora:

Amb el suport de: 

http://www.technovationchallenge.org
http://ciberespiral.org/girls4change
mailto:esther@ciberespiral.org

