I Jornada formativa per a professionals
La Intel·ligència Artificial. Eina de transformació social amb
perspectiva de gènere?

Amb motiu del
Dia Internacional de les Dones
5 de març de 2020
Centre Cultural Tecla Sala, Avinguda Josep Tarradellas i Joan 44,
L’Hospitalet

Presentació
Cada cop utilitzem més aplicacions i eines que incorporen
intel·ligència artificial (IA). De vegades ni som conscients de que ho
estem fent. Amb aquesta Jornada volem presentar i, dialogar, sobre
què pot aportar la IA en la lluita contra la violència de gènere, en la
promoció de la igualtat de les dones i en l’educació en la igualtat de
gènere.
Aquest any amb motiu del Dia Internacional de les Dones, des del
Programa Municipal per a la Dona i en col·laboració amb la
Universitat de Barcelona i el seu programa Dret al Dret hem
organitzat aquesta Jornada.
La Jornada està adreçada a professionals i estudiants que estan
treballant per la promoció i l’educació en la igualtat de gènere, així
com en la lluita contra la violència de gènere.
Per la realització i execució hi comptem també amb la participació de
DF Diario Feminista i DIAR (Dret, Intel·ligència Artificial i Robòtica).
Inscripcions: caid@l-h.cat

PROGRAMA
9:15h.

Recepció.

9:45h.

Inauguració de la Jornada a càrrec de la Regidora
d’Igualtat i LGTBI de L’Hospitalet, Sra. Laura Garcia
Manota.

10h.

“Els algoritmes poden tenir perspectiva de
gènere?”, a càrrec de la Dra. Maite López Sánchez,
professora de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica
(UB). Coordinadora per la UB del Màster interuniversitari
en Intel·ligència artificial i Doctora vinculada del IIIA
(CSIC).
Modera: Mimar Ramis (DF Diario Feminista)

11h

“Usos de les xarxes socials que fomenten la igualtat
de gènere” a càrrec de la Dra. Mar Joanpere, professora
a la URV i membre de la Xarxa Solidària de les Víctimes
de Violència de Gènere a les Universitats.
Modera: Sara Ortega (DF Diario Feminista)

12h.

Pausa cafè

12:30h.

“Món digital i educació en la igualtat” a càrrec de
Marc Benito, responsable del departament d'educació de
Sumtic, mestre i expert Ed-Tech.
Modera: Sandra Girbés (DF Diario Feminista)

13:30h.

Cloenda

14h.

Lliurament certificats assistència.

