


























STES·INTERSINDICAL
Organización de Mujeres INTERSINDICAL

Objectius:
1. Conèixer dones que van tenir una gran importància en els orígens de 

la medicina i les aportacions que elles van fer.
2. Eliminar estereotips sobre la professió de cientí�ca.
3. Manipular i organitzar formes geomètriques, al mateix temps que 

desenvolupen la capacitat artística i creadora.
4. Valorar el treball de dones cientí�ques que no apareixen en els llibres.
5. Motivar a les nenes a endinsar-se en disciplines que segueixen mas-

culinitzades.
6. Re�exionar sobre les di�cultats que han tingut les dones a totes les 

èpoques per desenvolupar la tasca cientí�ca a causa dels estereotips 
de gènere. 

7. Reconèixer i valorar la �gura i l’obra de dones cien-
tí�ques pioneres.

INFANTIL: “Va haver-hi una vegada una metgessa….”
Materials: puzle, tisores, colors. 

Metodologia:Organitzarem l’activitat en diferents 
moments i agrupaments:

Moment 1: en assemblea s’escoltarà el conte sobre la 
metgessa Trótula de Salern que pots trobar a http://
www.pandoramirabilia.net/index.php/un-cuento-propio . 
Moment 2: després d’escoltar-lo la mestra o mestre 
anirà realitzant preguntes sobre la protagonista que el 
grup anirà responent: Com es diu? A què es dedicava? 
Per què va ser important? Què li succeeix a la història? 
Tot això provocarà un debat sobre la importància de 
la cura de la salut de les dones, i sobre el concepte 
de cientí�ca. 

INFANTIL
El talp Timoteu i Iolanda Jomateixa

Objectius:
- Detectar les desigualtats i els estereotips de gènere en la família.
- Re�exionar sobre la coresponsabilitat de les tasques a la llar.
- Fomentar el sentiment de llibertat per somiar què vull ser de major 

superant els estereotips de gènere que ha imposat la societat.
Materials:

Llibre: “El topo Timoteo y Yolanda Yomisma”. Autora: Maite Carranza.
Cartolines o folis de colors format A-4. Material de dibuix. Paper con-

tinu blanc.
Metodologia:

Lectura del llibre per part de la mestra/e o familiars que assisteixin a 
l’aula a l’hora de lectura. 

En assemblea establir debats d’opinió després de la lectura de cada 
capítol.

Cada alumna i alumne dibuixaran en la seva cartolina el que somia ser 
de major i es realitzarà una composició en el paper continu que formarà 
part del racó dels somnis del grup, amb el lema “SI VOLS, POTS”.

PRIMÀRIA
Primer Tram: La mateixa proposta d’infantil.
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INFANTIL
Objectiu: identi�car i donar a conèixer quins són els hàbits de menjars 

que ajuden a tenir bona salut des de la més tendra infància.
Activitat: Menja verdura, Menja fruita i beu aigua per tenir bona salut.
 El mestre o la mestra pot triar un dels vídeos de youtube en diferents 

dies ‘Menja vegetals’: https://www.youtube.com/watch?v=7RsjJionIGI, ‘Menja fruita’ 
https://www.youtube.com/watch?v=GKoyHe4Se_k i ‘8 gots al dia’ https://www.you-
tube.com/watch?v=GKoyHe4Se_k i apro�tar per repassar o aprendre el nom 
de les verdures i fruites i iniciar-los en el bon hàbit de menjar-les, així com 
el beure su�cient aigua per hidratar el cos.

Després es passa a comentar amb ells: Quina quantitat de verdura (o 
vegetals, com diuen en el vídeo) has de menjar en cada plat? Per què és 
bo menjar verdures? Quan aconsellen prendre la fruita?

S’ampliarà la conversa a l’àmbit particular de cada nen: quina és la seva 
preferida, quina és la més rara que han menjat, la més habitual, la d’estiu, la 
de tot l’any, la de les nostres comarques...

Materials. Enllaços: reproducció audiovisual. Dibuixos o fotogra�es de 
fruites. Peces de fruita variada.

Metodologia: activa, participativa i amb material manipulable. 

Segon Tram:
Objectius:
- Que l’alumnat conegui l’ampli ventall de possibilitats que té a l’hora 

de triar una professió, sense importar si és nena o nen.
- Començar a descobrir les habilitats personals, els propis gustos i 

interessos per triar una futura professió en llibertat superant els 
estereotips de gènere imposats per la societat.

- Conèixer a dones que destaquen en camps tan desconeguts com 
el de la Biotecnologia.

Materials:
Llibre: “El topo Timoteo y Yolanda Yomisma”. Autora: Maite Ca-

rranza.
Internet: Biogra�es i informació sobre la biotecnologia.
Metodologia: Lectura dialògica del llibre en grup classe. Re-

alització de tertúlies en assemblea d’aula en la qual es debatin les 
diferents postures dels personatges del llibre: Yolanda Yomisma, 
els passatgers de l’autobús, el seu marit i �lls i el talp Timoteo.

En grups de treball cooperatiu (heterogenis), s’investiga sobre 
la biotecnologia i sobre les tres dones proposades (Ángela Molina 
Gómez, Carmen Vetlla i Ada Lovelace), elaborant un PowerPoint 
amb les dades més rellevants del seu treball.

Moment 3: sota tens una imatge-puzle de Trótula. S’ampliarà aquesta 
imatge i es lliurarà individualment a cada alumna i alumne de la classe 
perquè la retallin i la reconstrueixin. (annex 2).

PRIMÀRIA: La ciència té nom de dona
Materials: per obtenir informació pots accedir als enllaços següents:

Hipatia d’Alexandría:
https://primaria3naranjos.wordpress.com/tag/hipatia-de-alejandria/
http://www.biogra�asyvidas.com/biogra�a/h/hipatia.htm
Trotula:
http://ermitiella.blogspot.com.es/2014/06/trotula-la-dama-de-salerno.html
http://www.mujeryciencia.es/2008/03/18/trotula-de-salerno/

 Hildegarda de Bingen:
h t t p s : // i n ve s t i g a d o r a e n a p u ro s . w o rd p re s s .
com/2011/05/06/hildegard-von-bingen/
http://www.musicaantigua.com/llega-a-espana-la-botica-
de-hildegard-von-bingen/

Metodologia: distribuirem la classe en grups 
reduïts, cadascun d’aquests triarà una dona de les 
quals apareixen a la pàgina de gener. Cada grup 
buscarà informació sobre la seva cientí�ca (annex). 
Posteriorment es realitzaran 3 dossiers-murals, 
un per a cada cientí�ca, on s’agruparà la informació 
sobre cadascuna d’elles que hagin recollit tots els 
grups que l’han treballat i s’exposarà a la resta de la 
classe. S’obrirà un debat amb el tema: si aquestes 
cientí�ques han fet coses tan importants, per què 
no les coneix gairebé ningú?

PRIMÀRIA 
Objectiu: 

Conèixer tres de les metgesses investigadores de major prestigi al nos-
tre país que descobreixen curacions per a la malaltia del càncer.

Conèixer quins són els aliments que ajuden a prevenir la malaltia.
Activitat: Tres metgesses importants.
Tres metgesses oncòlogues descobreixen cures per al càncer a través 

de la investigació.
ANNA LLUCH I HERNANDEZ - MARIA BLASCO MARHUENDA - MARINA 

ÀLVAREZ BENITO
(Vegeu en el document adjunt els enllaços per accedir a les fotos)
Materials:
(a) Fotos de les tres metgesses aferrades a una cartolina i plasti�ca-

des amb el nom i els cognoms que puguin separar-se de la foto. (b) Noms 
i cognoms de les tres metgesses amb lletres majúscules, separant noms i 
cadascun dels cognoms. El material pot extreure’s dels enllaços següents, 
on es troba la biogra�a i fotos de cadascuna d’elles:

- https://ca.wikipedia.org/wiki/Anna_Lluch_i_Hernández
- https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Blasco_Marhuenda
- http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Marina_Álvarez_Benito

Metodologia: A través de l’observació i l’anàlisi. Activa i participativa. 

Objectius: 
– Descobrir els invents i descobriments que han fet les dones per mi-

llorar la vida de tots i totes.
- Valorar les aportacions de les dones al descobriment i la tècnica.
- Estimular una actitud respecte a la igualtat entre homes i dones davant 

la ciència.

Metodologia: 
Activa i participativa, partint dels interessos de l’alumnat i de la seva 

motivació. Permetent-los desenvolupar la seva creativitat.
Treball en equip, ús d’internet i altres fonts d’informació, comunicació 

oral dels resultats.

INFANTIL
Activitats:
- Assemblea d’inici. Plantejar el tema dels avanços de la humanitat. Pre-

gunteu si quan van al metge, al dentista, són homes o dones.
- Parlar dels invents i descobriments que ens fan més fàcil la vida.
- Veure el vídeo “Erase una vez”.
- Que busquin a revistes fotos de dones investigadores. Fer un mural als 

passadissos del centre.
- Portar un ebook i tablet a classe i parlar d’Ángela Ruiz Robles. 
Materials: 
Video:
 Erase una vez….. los inventores . N� 22 Madame Curie 
Webs informació:
http://www.buzzfeed.com/hannahjewell/18-inventos-de-mujeres-que-cambiaron-

el-mundo#.suGmGZm5p.
http://quo.mx/noticias/2013/03/08/10-mujeres-inventoras-de-la-historia.
http://www.oei.es/salactsi/Invento.pdf
WEBs activitats:
http://www.educacioninicial.com/EI/areas/naturales/actividades/
http://www.educacioninicial.com/ei/areas/naturales/actividades/experiencias/index.

asp

NOMS I COGNOMS DELS COMPONENTS DEL GRUP (màxim 4)

Annex 1. RELACIONA CADA INVENTORA AMB L’OBJECTE QUE LI CORRESPON

STEPHANIE  KWOLEK LLIBRE ELECTRÒNIC

ÁNGELA RUÍZ ROBLES   TELEFONIA MÒBIL

HEDY LAMARR ARMILLA ANTIBALES

Núm. de preguntes amb resposta encertada Temps de realització

SECUNDÀRIA: Gimcana pioneres de les ciències (annex 3)
Materials: Cartells preparats amb les respostes i preguntes, ordina-

dors del centre, telèfons mòbils, llibres de biblioteca.
Metodologia: seguir les indicacions que segueixen:
 

 

Teniu una sèrie de preguntes que haureu de contestar en el menor 
temps possible. Es valoraran 2 aspectes: el núm. de preguntes encertades 
i el temps en què s’ha realitzat.

Podeu moure-us lliurement per l’institut. Quan tingueu totes les pre-
guntes contestades o s’acabi el temps haureu de lliurar només una fulla 
per grup amb totes les respostes. Per ser més e�caços organitzeu-vos i 
feu un pla d’actuació. L’equip guanyador rebrà la seva recompensa.

BATXILLERAT:
Materials: 
• Pel•lícula VISIÓ, vida de Hildegard von Bingen | http://gloria.tv/media/N1U-
Da31D2s6 de Margarethe von Trotta.
• Pel•lícula AGORA d’Alejandro Amenábar
• Quadre de qüestions (annex 4)

Metodologia: 
  Anem a veure les pel•lícula sobre Hipatia i sobre Hildegarda, dues 

de les nostres protagonistes. Després de respondre a les qüestions que 
apareixen sota, realitzareu l’activitat següent: en gran grup fareu un mapa 

conceptual comparatiu entre les dades extretes sobre elles.
Després d’obtenir aquesta informació escriviu una breu re�exió (200-

250 paraules) on expliqueu quins impediments creïs que van tenir pel 
fet de ser dones i la vostra opinió sobre aquest tema, re�exionant si a 
l’actualitat segueixen pervivint aquests impediments.

SECUNDÀRIA i BATXILLERAT
Objectius:

- Conèixer dones il•lustres científiques.
- Re�exionar sobre la capacitat d’esforç i de superació que han de-

mostrat aquestes dones intentant fer-se un lloc en un món d’homes.
- Re�exionar sobre les desigualtats que segueixen sofrint les dones a 

la nostra societat.
Materials:

- Paper continu.
- Retoladors de colors.
- Ordinadors amb connexió a internet (aula d’informàtica del centre).
- Impressora i folis. 

Metodologia:
L’activitat començarà plantejant la següent pregunta a l’alumnat: Quins 

cientí�cs coneixes?I dones cientí�ques, coneixeu alguna? Per què coneixem 
més homes que dones? A què es deu?. Per tancar el debat la professo-
ra o el professor citarà a diverses dones cientí�ques com Ángela Molina, 
Carmen Vetlla o Ada Lovelace i proposarà a les seves i als seus alumnes 
investigar sobre elles i sobre algunes cientí�ques més. Cercaran informa-
ció a internet.

En una altra sessió utilitzaran aquesta informació per crear una línia del 
temps de dones cientí�ques amb la seva foto i el que van aconseguir en el 
camp de la investigació. El mural s’exposarà en el passadís. 

SECUNDARIA
Objectiu: conèixer l’opinió cientí�ca de la investigadora María Blasco 

quant la importància de la genètica i hàbits de vida per prevenir la malaltia 
i re�exionar sobre la prevenció de la malaltia a través de l’alimentació i 
hàbits de vida.

Activitat: Genètica i hàbits de vida a la malaltia.
Analitza la següent frase de la investigadora María Blasco sobre el 

càncer: ‘’La nostra salut depèn en un 20% de la genètica i en un 80% dels 
hàbits de vida que portem”.

Què vol dir? Què s’entén per ‘genètica’? A quins hàbits de vida es pot 
referir?

Materials:
- Diccionari o enllaç a l’explicació del terme ‘genètica’: https://es.wikipedia.

org/wiki/Genética
 http://www.genagen.es/area-pacientes/servicio-integral-de-analisis-ge-

netico/analisis-genetico-de-cancer-hereditario/?gclid=CJW_iLqB3ccCFQ-
NGwodoUMGFA

- Còpia o projecció de ‘Deu regles d’or per evitar el càncer’: 
  http://www.canceryvida.es/habitossaludables.html#habitossaludables

Metodologia: 
A través de l’anàlisi i la cerca d’informació.

BATXILLERAT
Objectiu: adquirir nocions sobre la malaltia del càncer: què és, els seus 

símptomes i prevenció.
Conèixer a una de les oncòlogues de major reconeixement al nostre 

país: Anna Lluch. 

Activitat: Coneix a Anna Lluch. 
Activitat prèvia: informa’t sobre que és el càncer, els seus símptomes i 

prevenció, visitant l’enllaç: http://www.canceryvida.es/sabiasque.html#prevencion
Després passa a llegir les preguntes i escoltar l’entrevista per a poder 

contestar-la amb les teves pròpies paraules.
h t t p : // ca d e n a s e r . co m /e m i s o ra /2 01 5/0 6/ 1 2 / ra d i o _ va l e n -

cia/1434107162_441907.html
- Què és el que ha après dels seus pacients?
- Quina és l’especialitat mèdica que és objecte de la seva investigació?
- Quin és el missatge que vol llançar? Explica-ho.
- Quina és la preocupació de moltes de les seves pacients?
- Com ha pogut exercir la seva professió sent dona i mare?
- Com va iniciar els seus estudis en una societat on les dones no solien 

estudiar?
Finalment recull en unes quantes frases el contingut de l’entrevista i 

reprodueix l’entrevista interpretant-la amb una companya.
Materials:
Enllaços:reproducció audiovisual mitjançant connexió a internet segons 

els enllaços especi�cats a l’ ‘Activitat’, o bé mitjançant còpia d’aquests.
Metodologia: Activa, a través de la investigació.PRIMÀRIA  (de 1r de Primària a 3r de Primària)

Activitat
A l’alumnat se’l proposarà que relacioni cada dona amb l’objecte que 

ha contribuït a dissenyar. Annex1.
Buscaran informació a internet sobre dones que amb els seus desco-

briments han contribuït als avanços socials.
Materials:
Com a pàgines de consulta: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr.
https://es.wikipedia.org/wiki/Stephanie_Kwolek.
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngela_Ruiz_Robles.

PRIMÀRIA (de 4t de Primària a 6é de Primària)
Activitats:
Lectura de la biogra�a de Hedy Lamarr. Debat sobre els estereotips 

que va haver de trencar per demostrar que no era tan sol una 
dona bella.

Anàlisi de la frase de Hedy Lamrr.- •”Qualsevol noia pot ser glamo-
rosa. Tot el que has de fer és quedar-te quieta i amb mirada es-
túpida”.

Què volia dir ella amb aquesta frase?
Creïs que tenia raó en dir-la?

A l’actualitat se segueix tenint aquest concepte de les dones?
Les dones consideren que el seu aspecte físic té molta importància per 

triomfar? I els homes?

SECUNDÀRIA: (1r i 2n D’ESO)
Activitat:
Activitat  1: Debatre i re�exionar sobre les següents qüestions:
- Creïs que hi ha diferències genètiques que determinen les capacitats 

cientí�ques d’homes i dones?
- Quines capacitats creïs que ha de tenir una persona per dedicar-se 

al treball cientí�c? 
- Busca informació sobre les biogra�es de les següents cientí�ques i 

argumenta si les següents a�rmacions són vertaderes o falses:
- Trótula de Salern va ser la primera ginecòloga de la història. V
- Hipatia d’Alexandria va haver de disfressar-se de home per estudiar i 
exercir la Medicina. F
- La llei d’Atenes prohibia a les dones exercir la medicina sota pena de 
mort. V
- Agnodice va ser condemnada a mort acusada de practicar avortaments 
i de corrompre a les dones. V
- L’invent del “bany Maria” s’atribueix a María la Mongeta. V
- Hildegarda de Bingen, nascuda a Alemanya, va fer importants aporta-
cions a la Química. F

SECUNDÀRIA: (3r i 4t  D’ESO) i BATXILLERAT
Activitat  1

- Cerca d’informació individual, a Internet, sobre Stephanie Kwolek, 
Hady Lamarr, Angela Ruiz Robles.

- Cerca d’informació i re�exió, individual i per escrit, sobre la incor-
poració de la dona al món laboral durant la Segona Guerra Mundial. Hauria 
tingut la mateixa possibilitat de treballar en aquesta empresa, sent dona, 
si no hagués existit aquest buit?

- Debat sobre si a l’època en la qual va desenvolupar la seva tasca 
Stephanie Kwolek es valorava per igual la preparació intel•lectual i la crea-
tivitat d’homes i dones, a EUA i a Espanya. I en l’actualitat?

- Re�exió individual i posada en comú sobre l’actitud davant la vida de 
Hedy Lamarr. Consideres que va fer bé a apro�tar les oportunitats que 
tenia, �ns en les condicions més adverses?

- Re�exió individual i per escrit sobre si va fer bé en rebutjar la pro-
posta d’EUA. Quina és la diferència de pensament, als anys 70, a Espanya i 
als EUA, respecte a la consideració dels invents en general, i els realitzats 
per dones en particular? La societat espanyola era sensible als invents 
realitzats per a l’ensenyament? I ara?

BATXILLERAT 
Metodologia: 
Començarem l’activitat visionant la pel•lícula Agora. En finalitzar, 

s’obrirà un petit debat per re�exionar sobre aspectes que es re�ec-
teixen a la pel•lícula com la posició de la dona a la societat, desigualtats 
que s’aprecien, rols de gènere, situació actual de la dona a la nostra so-
cietat, etc.. Després del debat, la professora o el professor plantejarà a 
l’alumnat que investiguin a casa sobre alguna dona cientí�ca i facin una re-
dacció presentant-la i re�exionant sobre la temàtica que estem tractant. 
Com a cientí�ques sobre les quals poden investigar se citaran a Ángela 
Molina, Carmen Vetlla i Ada Lovelace. 

Les redaccions s’exposaran a la següent sessió a classe i acabarem 
fent una posada en comú per treure conclusions sobre el tema desen-
volupat. 

Més activitats i annexos en http://www.stes.es/mujer.html

Més activitats i annexos en http://www.stes.es/mujer.html

Activitats suggerides
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INFANTIL
Objectius:

- Combatre la discriminació.
- Visibilitzar a les dones cientí�ques i la seva tasca.

Metodologia:
La metodologia que utilitzarem serà la d’emmarcar l’activitat inicial a 

l’assemblea de classe per passar a posteriori al treball en grups.
Materials:
Materials fungibles, llapis de colors, tisores, plasti�cadora.
Activitats:
A l’assemblea, es mostren les fotogra�es de les dones cientí�ques 

del mes de maig.

La mestra o el mestre explica perquè aquestes dones són famoses. 
Se’ls mostren les fotos i elements de les seves investigacions. A continua-
ció l’alumnat es reuneix en grup i intenta associar la foto amb els objectes 
de les seves recerques. Dibuixar dones investigant. Exposar els dibuixos 
indicant sota, què és el que estan investigant i plasti�car-los per posar-
los en el mural.

PRIMÀRIA
Objectius:

- Visibilitzar a les dones cientí�ques.
- Investigar, amb els mitjans al seu abast, sobre les tres dones cientí�-

ques propostes.
- Descobrir l’aportació d’aquestes dones cientí�ques a la ciència.

- Valorar la lluita d’aquestes dones per obrir-se pas en la comunitat 
cientí�ca.

Metodologia:
- Partint de les idees prèvies de l’alumnat sobre les dones cientí�ques, 

elaborarem en la pissarra un mapa conceptual.
- La metodologia que utilitzarem serà deductiva, investigadora, que fo-

menti el treball grupal de l’alumnat i desperti la seva curiositat per 
aprendre. 

Materials:
- Ordinadors portàtils d’aula o de l’aula d’informàtica, pissarra digital 

d’aula.
- Quadern, llapis o bolígraf, llapis de colors, tisores, paper continu, pis-

sarra, folis, Blu tack.
Activitats:

- El grup classe s’organitza en tres grups de recerca, cadascun investiga 
sobre una de les dones. Abans de començar el treball consensuaran 
quins aspectes han d’investigar.

- Utilitzant els ordinadors d’aula o de l’aula d’informàtica, buscaran infor-
mació de la cientí�ca que investiguen.

- Per presentar el seu treball a la resta del grup, han de realitzar un pa-
nell amb la foto de la cientí�ca, dibuixos d’instruments utilitzats per les 
mateixes per investigar, i el seu nom destacat. La informació sobre 
la seva vida i el treball cientí�c realitzat, ho estructuraran en diversos 
textos al llarg del panell per facilitar la seva lectura.

- Debatran en els seus grups, sobre aquestes frases de Carolina Martí-
nez Polit, arribant a conclusions per exposar-les al gran grup:
“L’oblit que han sofert nombroses cientí�ques que van dedicar els seus 

esforços a investigar, queda re�ectit en els manuals universitaris o en els 
llibres de divulgació cientí�ca”.
“Les dones han estat presents en la construcció del pensament cientí�c 
des de l’antiguitat”.
“Fins a les últimes dècades del s.XIX, a les dones, se’ls va vetar l’accés a les 
universitats, les acadèmies i a algunes societats cientí�ques”.

- Investigar en grup i fer un llistat de noms de dones cientí�ques.
- Fer el mateix amb dones que han rebut el Premi Nobel.
- Com a treball �nal, se’ls proposarà entrar en el blog de Carolina Mar-

tínez (www.carolinapulido.es) i/o en el seu facebook i contactar amb ella 
per comentar-li el que han treballat sobre ella o preguntar-li el que 
considerin del seu interès..

SECUNDÀRIA I BATXILLERAT:
Objectius:

- Despertar el sentit crític.
- Valorar i prendre consciència dels assoliments d’aquestes tres dones.
- Visibilitzar la seva vida i la seva aportació a la ciència.

Metodologia:
– Treball individual de cerca d’informació i treball en grup.

Materials:
– Ordinador personal, d’aula o de l’aula d’informàtica, quadern, bolígraf, 

canó i pantalla.
Activitats per a secundària:

- En el blog www.carolinapulido.es , llegim l’article. “El lloc de la dona en la 
Naturalesa”, debatent després en gran grup.

- En www.buscabiografías.com, busquem informació sobre Bufona Buck.

- En www.lalineadelhorizonte.com/blog/jose�na-castellví, busquem informació 
sobre aquesta senyora.

- Posar en comú la informació buscada i debatre sobre ella.
- En tres grups, elaborar un panell sobre cadascuna de les cientí�ques 

investigades.

Activitats per a Batxillerat:
- Es demanarà per escrit a l’alumnat, una re�exió sobre la importància 

de les dones cientí�ques.
- Visualitzaran el documental d’Albert Solé, “Records del gel”.
- En tres grups, buscaran informació sobre les tres dones cientí�ques, 

elaborant, a posteriori, un panell il•lustrat, on es reculli el més des-
tacat de les seves recerques, així com una frase de cadascuna que 
re�ecteixi la seva tasca o les seves limitacions.

UNEIX AMB FLETXES
CAROLINA MARTÍNEZ 

PULIDO     AMERICANA FORMACIÓ DE CALLS IN VITRO DE PI 
CANARIENSIS

LINDA BUCK CATALANA DESCOBRIMENT DELS RECEPTORS D’OLOR

JOSEFINA CASTELLVÍ CANÀRIA VA ESTUDIAR REGISTRES PALEOCLIMÀTICS 
EN LES CAPES DE GEL

Objectius:  
- Conèixer en què consisteix el treball de les persones que es dediquen 

a la ciència.
- Conèixer el nom d’alguna cientí�ca espanyola o estrangera.
- Reconèixer diferents objectes emprats en el treball de laboratori.

INFANTIL
1. Descobrint un laboratori

Materials:
Ordinador amb connexió a Internet o �txa impresa de la cientí�ca en el 

laboratori, llapis de colors.
Activitats:
- Explicar a l’alumnat el treball de les cientí�ques i els cientí�cs. Parlar-

los sobre el que es fa en un laboratori i demanar-los que nomenin 
dones cientí�ques que coneguin.

- Demanar a l’alumnat que acoloreixi les �txes que es proposen.
- Margarita Salas i María Cascales són cientí�ques espanyoles de gran 

importància, al seu treball diari en el laboratori empren diversos ob-
jectes, anem a descobrir alguns d’ells: http://goo.gl/n4t28h

- Acoloreix els diferents instruments de laboratori:
 http://goo.gl/tqu7xz
- Identi�ca cadascun dels objectes que apareixen en ell. 

2. L’ou �otant
Materials:
Ampolla amb tapa, recipient, aigua, sal, ou.
Activitat:
Dividir a l’alumnat en grups de tres. Explicar-los els conceptes bàsics 

tals com a saturació, dissolució i decantació:
- Barreja en una ampolla amb tapa, aigua amb sal �ns que saturis la dis-

solució. Una vegada saturada la dissolució aboca la mescla en un altre 

recipient (aquest procés es denomina decantació).
- Col•loca un ou en un got ple d’aigua. Què ocorre flota o va al fons?
- Col•loca ara l’ou en un recipient i aboca la mescla d’aigua amb sal. Què 

ocorre?
- Podem aplicar aquests principis en situacions de la vida quotidiana com 

quan ens banyem en una piscina o en el mar?.

PRIMÀRIA 
La perseverança de Maria Cascales

Materials:
Ordinador amb connexió a Internet o article imprès.
Bolígraf i paper.

Metodologia:
Llegeix l’article: http://goo.gl/regyqw
Busca el signi�cat de la paraula misogínia.
Creïs que la presència de les dones en els llocs més alts del món cien-

tí�c es correspon amb la realitat de les quals estudien carreres de 
ciències?

Per què creïs que hi ha poques dones ocupant llocs en les acadèmies 
de ciències?

Llegeix la frase de Flora de Pablo D’Àvila: “El problema no és només 
quantes cientí�ques aconsegueixen arribar al graó superior de Pro-
fessora d’Investigaciò, sinó quan (14 anys més tard que els homes)”. 
Creïs que la situació que narra re�ecteix igualtat entre dones i ho-
mes?

SECUNDÀRIA 
1. Jugant a ser policia cientí�ca

Materials: 
Got de vidre, llapis, pinzell o brotxa petita, paper, tinta o tampó.

Metodologia: 
Dividir el grup-classe en grups de 5 alumnes.
Moldre un tros de mina del llapis.
Demanar a un alumne o alumna que prengui el got amb les seves mans.
Amb el pinzell o brotxa prendre una mica de la mina mòlta i escampar-la 

per la superfície del got.
Demanar a cada alumne/a del grup que imprimeixi en un paper les seves 

empremtes dactilars humitejant-les en la tinta o el tampó.
Comparar les petjades del got amb les petjades impreses.

2. La utilitat dels descobriments de Margarita Salas 
Materials:
Ordinador amb connexió a Internet o bé la �txa sobre Margarita Salas 

impresa. 
Metodologia: 
Explicar al grup classe la �gura de Margarita Salas i el seu treball com 

a bioquímica. 
Llegiu l’entrevista que podeu trobar en la següent adreça web http://

goo.gl/zDb6vS i responeu a les preguntes: 
-  Quan Margarita Salas va començar en la investigació era fàcil per a les 

dones triar aquesta professió? Per què?
- L’acceptaven bé els seus companys de treball?

- Quin era el treball pel qual es pensava que la dona estava destinada?
- Explica amb les teves paraules el treball que realitza aquesta investi-

gadora i la seva utilitat per a la societat.
- Creïs que el seu treball és reconegut su�cientment a l’actualitat?

BATXILLERAT  
1. Existeix la igualtat real al món cientí�c?

Materials:
Ordinador amb connexió a Internet
Metodologia: 
Dividir el grup-classe en grups de 5 alumnes.
Llegiu l’article: http://goo.gl/YgH69g
Re�exiona i respon a les següents qüestions:

- Et sembla adequada la diferència de percentatge al món de la investi-
gació entre homes i dones? Per què?

- Quines són les raons per les quals descendeix el nombre de dones en 
els àmbits de la investigació de grau més alt?

- Quines mesures creïs que haurien de prendre’s per esmenar aquesta 
diferència de percentatge entre homes i dones?

Objectius
- Entendre que la ciència és un camp on poden treballar, en igualtat, 

nens i nenes.
- Participar activament en les activitats proposades.
- Experimentar amb dos elements: l’aire i l’aigua. Observant les seves 

característiques i diferències.
- Conèixer les cientí�ques d’aquest mes: Montserrat Casas, Lise Meit-

ner i M. Teresa Barriuso Pérez.
- Introduir el mètode cientí�c mitjançant experiments: observar, formu-

lar hipòtesi, experimentar i treure conclusions.

INFANTIL
“L’aire ocupa lloc”

Materials
- Un got, tassa o ampolla; un recipient, gerra o gerro, i un ordinador 

amb accés a internet.
Activitats
Realitzar aquesta activitat: http://experimentoscaseros.net/2011/07/el-aire-

ocupa-lugar-experimentos-para-ninos/
Recomanem fer els grups de treball mixts per a fomentar la igualtat.

PRIMÀRIA
“Com in�ar un globus sense bufar”

Materials
- Ordinador, internet; una ampolla; un globus; un embut; 4 cullaradetes 

de bicarbonat sòdic; mig got de vinagre i ulleres de seguretat.
Activitats
Fer l’experiment del següent enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=sqqeHojlblg

 “Estudiem a Lise Meitner i la física nuclear”
Materials
- Un ordinador amb accés a internet; recursos web; programa infor-

màtic per fer la presentació; quadern; llapis i goma.
Metodologia
Començarem explicant que les tres cientí�ques a les quals se’ls dedica 

el mes de juliol es van especialitzar en física nuclear. Buscar la de�nició 
de física nuclear: http://�sica.laguia2000.com/�sica-atomica-y-molecular/�sica-
nuclear

Lise Meitner http://www.biogra�asyvidas.com/biogra�a/m/meitner.htm
L’alumnat, en grups mixts, haurà de fer de cientí�cs i cientí�ques i in-

vestigar que és la �ssió nuclear, l’energia nuclear o atòmica i la bomba 
atòmica. Es poden ajudar, per exemple, de les següents pàgines web: 

http://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear
http://www.rinconeducativo.org/abreventana_pontealdia.html
http://www.monogra�as.com/trabajos94/bomba-atomica/bomba-atomica.shtml

SECUNDÀRIA
1r CICLE
“La conciliació personal, laboral i familiar d’una dona cientí�ca: 
Teresa Barriuso Pérez”

Materials
Un ordinador; internet; programa per realitzar una presentació; pro-

grama per realitzar un vídeo muntatge; càmera de vídeo; quadern; bolí-
graf o llapis.

Activitats
En primer lloc, el treball pot realitzar-se en grup. A continuació, hau-

rem de buscar en un diccionari o pàgina web, com la següent: http://goo.
gl/gcr4gb  que signi�ca la conciliació personal, familiar i laboral. Després, 
hauran de llegir el text sobre Teresa Barriuso Pérez que apareix a les 

pàgines 10 i 11 del següent enllaç: http://goo.gl/ld9wnw
A la pàgina 52 d’aquest enllaç:
http://stei.cat/transversals/images/pdf/GuiaCorresponsabilitat.pdf ,  

s’esmenten una sèrie d’activitats. Cada alumne o alumna ha de copiar 
aquestes activitats, en el seu quadern, en una taula on afegiran les caselles 
amb els diferents membres de la família: i marcaran qui les realitza. Des-
prés ho posaran en comú amb la resta del grup i faran un debat sobre les 
conclusions a les quals arriben. Gravar el debat generat per les conclusions 
visionar-ho a la classe, uns dies després.

2n CICLE
“La contaminació radioactiva ambiental”

Materials
Ordinador; accés a internet; quadern; bolígraf...
Activitats
Un dels eixos de la pel•lícula Erin Brokovic d’Steven Soderbergh gira 

entorn de la contaminació per la �ltració en l’aigua de components tòxics 
presents al terra.

Es pot veure la pel•lícula completa en aquest enllaç: https://www.youtube.
com/watch?v=zZ2s-Sj4EM0

Després de veure la pel•lícula, contesta al teu quadern les següents 
consideracions que es poden posar en comú:

- Estereotips tant masculins com a femenins que es donen entre els 
personatges.

- Citar els personatges que sofreixen una evolució des de l’inici �ns al 
final de la pel•lícula  i perquè.

- Argumenta, referint-te al �lm, la següent frase feta: “Les aparences 
enganyen”.

- Opinió personal sobre la pel•lícula.

BATXILLERAT
Materials
DVD; pel•lícula “La veu dormida”; programa presentació tipus Power 

Point; quadern; bolígraf...
Activitats
En el mes de juliol, la frase de Montserrat Casas és la següent: 
“La Constitució ens protegeix a tots, existeix la llibertat d’expressió, 

encara que aquest país ha viscut èpoques molt fosques en aquest aspec-
te. I per tant, una persona ha de poder manifestar i ha de poder defensar 
totes aquelles idees que es poden defensar amb la llei i la paraula, mai 
amb la violència”

Després de veure la pel•lícula, és el moment d’aprofundir més sobre 
el paper de la dona durant la Guerra Civil, per a això poden ajudar-se dels 
següents enllaços:

http://guerracivilyrevolcionnsocial.blogspot.com.es/2012/07/mujeres-libres.html
http://www.guerracivil1936.galeon.com/mujeres.htm
http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/Mujeres/Mujeres.htm

Hauran de realitzar un treball monogrà�c, en grups mixts, en format 
Power Point, contextualitzant aquest moment de la història i aprofundint 
en el paper de la dona en aquesta època. 

Objectius:
- Conèixer les aportacions de les dones en el camp de la química.
- Entendre que la ciència no entén de sexisme.
- Fomentar pràctiques que afavoreixin la convivència democràtica entre 

tots dos sexes, basades en relacions d’equitat i respecte mutu.
Metodologia: 
Activa i participativa, partint dels interessos de l’alumnat i de la seva 

motivació. Permetent-los desenvolupar la seva creativitat.
Treball en equip, ús d’internet i altres fonts d’informació, comunicació 

oral dels resultats.

INFANTIL 
Som químics o químiques. 

Portarem a classe un concentrat d’aigua tenyida amb col llombarda 
(morada) cuita. En un recipient gran mullarem diferents tipus de paper (de 
cuina, d’estrassa, de dibuix,…) perquè s’impregnin amb l’aigua. Una vegada 
tenyits els deixem assecar. Una vegada secs, els aixafem amb algun ob-
jecte que els pressioni per a què s’estirin. 

Omplirem gots amb vinagre, suc de llimona, lleixiu, bicarbonat,… amb 
bastonets de cotó farem dibuixos sobre les fulles de paper per observar 
les diferents formes que s’obtenen en reaccionar la tinta de la col amb les 
altres substàncies. Els explicarem que és una reacció química.

Més experiments a: 
http://www.xn--experimentosparanios-l7b.org/category/experimentos-de-

quimica/

PRIMÁRIA:
De 1r a 3r de primària:

Començarem amb un debat sobre la importància de la química a la 
nostra vida. Parlarem de fets quotidians: a la cuina, trobem el vinagre i la 
sal; els medicaments; la majoria de les peces de vestir estan fetes amb 
materials plàstics i �bres sintètiques; el detergent, mescla de sulfats, ca-
talitzadors i pigments abrillantadors. A partir d’aquest debat, buscaran 
persones que es dediquin a l’estudi de la química. Posarem l’accent en les 
dones del calendari, Marie Curie, Adela Muñoz Páez i Juana Bellanato Fon-
techa. Buscaran per internet en quin camp de la química destaquen. De-
batrem a classe sobre la falta de visibilitat de les dones i la seva aportació 
a la ciència. 

Per �nalitzar realitzaran en grups mixts un experiment a triar entre els 
que �guren a la pàgina: http://www.experciencia.com/ .
De 4t a 6è de Primària: 

Buscaran per internet el signi�cat de les següents paraules: bioquími-
ca, radioactivitat, espectroscòpia. Una vegada que hagin trobat el signi�-
cat, buscaran persones que treballin en aquests camps. Quantes dones 

apareixen? Figuren Marie Curie, Adela Muñoz o Juana Bellanato? Iniciarem 
un debat sobre l’exclusió de les dones en els llibres malgrat destacar en 
camps com la bioquímica.

Elaboraran un Powerpoint amb dones químiques per destacar les se-
ves aportacions a la ciència.

SECUNDÀRIA
1r i 2n d’ESO:

Veuran el següent enllaç que explica les diferents branques de la quí-
mica. A continuació analitzaran els camps d’investigació de les tres dones 
del mes d’agost i indicaran a quina branca de la química pertanyen:

http://cienciasenbachillerato.blogspot.com.es/2014/11/ramas-de-la-quimica.
html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+Qumic
o+(QU%C3%8DMICO)&utm_content=FeedBurner
3r i 4t d’ESO:

Anem a utilitzar el mètode cientí�c per investigar, per a això llegiran el 
contingut d’aquest enllaç. A partir d’aquesta lectura, duran a terme en el 
laboratori el procés que s’explica.

http://www.fullexperimentos.com/metodo-cienti�co-del-huevo-en-vinagre/
A continuació buscaran algun dels estudis i conclusions de les tres quí-

miques que formen part del mes d’agost. 

BATXILLERAT
Buscaran informació sobre els estudis realitzats per les tres dones del 

mes d’agost. En parelles faran una exposició, utilitzant el mètode cientí�c, 
d’alguns dels estudis d’aquestes dones. 

Enllaços d’interès:
http://www.educ.ar/sitios/educar/noticias/ver?id=113670&referente=
http://www.huffingtonpost.es/adela-munoz-paez/la-quimica-de-las-

celulas_b_2236423.html
http://www.wikiwand.com/es/Juana_Bellanato

Més activitats i annexos en http://www.stes.es/mujer.html

Més activitats i annexos en http://www.stes.es/mujer.html

Activitats suggerides



STES·INTERSINDICAL
Organización de Mujeres INTERSINDICAL

Objectius: 
- Conèixer les característiques principals de la professió d’apotecària.
- Introduir vocabulari no sexista.
- Investigar el paper d’aquesta dona i les seves aportacions a la ciència.
- Re�exionar sobre els estereotips de gènere dins de l’àmbit cientí�c.
- Valorar la importància de la dieta en la vida diària per a la salut i qualitat 

de vida.
- Trencar amb estereotips de gènere, el paper de les dones en l’àmbit 

de la cura de la salut (alimentació). 
- Conèixer el paper d’alguna dona dins l’àmbit de la investigació.

INFANTIL: “El racó de l’apotequeria”
Materials: ordinador amb connexió a internet, farmaciola, paper, llapis, 

pintures de colors, plastilines, pots de plàstic o vidre: http://www.sabuco.eu/
Metodologia: partint de les idees o coneixements previs, es potencia 

l’autonomia i es treballa des d’una metodologia activa, participativa i dinà-
mica, de forma individual i en petits grups.

Activitats:
1. A l’assemblea d’inici del dia, es fa un recorregut per les professions 

dels pares i mares, de l’entorn o dels establiments amb els quals es 
troben habitualment pel carrer.

2. Introduirem l’activitat partint de la farmaciola de l’aula: on està situada, 
què porta a l’interior, on s’adquireixen aquests productes. Guiar-los 
al fet que pensin en la farmàcia del barri. Cridar a aquesta secció “El 
racó de l’apotequeria”

3. A continuació parlar sobre com es diu la persona que exerceix aquesta 
professió. A partir d’un torn de preguntes, l’alumnat pot demanar: en 
què consisteix el seu treball?, quins instruments utilitza?, com vestei-
xen?, per a què serveix la seva professió?, hi ha homes i dones?, sol 
homes?, només dones?, per què?, etc. Se’ls presenta el personatge 
d’Oliva Sabuco i la seva professió d’apotecària. S’introdueix el terme 
d’apotequeria.

4. Crear un “ungüent curatiu o xarop” com alguna cosa simbòlica, utilitzant 
materials de l’aula (aigua, pintures, plastilina, etc.) o d’altres com a 
iogurt, mel... Es distribueixen en petits grups, es faran diversos pots 
amb ungüents o xarops i s’etiquetaran per fora amb conceptes com: 
empatia, respecte, igualtat… Es crea un espai per a aquests ungüents 
en “El racó de l’apotequeria”, i serviran com a recurs d’aula en cas de 
con�ictes.

PRIMÀRIA: ELENA DE CÉSPEDES
Materials: connexió a Internet i ordinador  
http://www.mujeresenlahistoria.com/2012/03/la-primera-cirujana-elena-de-

cespedes.html
Metodologia: treball en petits grups per a la cerca d’informació i ex-

posició grup-classe. 
Activitats:

1. Es presenta a l’alumnat la curiosa vida d’aquesta dona considerada com 
a la primera cirurgiana espanyola titulada, les seves crisis d’identitat 
entre home i dona, els diferents rols personals i socials al llarg de la 
seva vida. 

2. S’introdueix i explica nou vocabulari: hermafrodita, transsexualitat...
3. Cerca d’informació sobre la vida d’Elena de Gespes en petits grups.
4. Posada en comú i debat sobre el paper de la dona en la medicina, el rol 

de la dona, diferències de gènere, què entenen per transsexualitat, 
homosexualitat...

SECUNDÀRIA I BATXILLERAT: “La dieta”
Materials: connexió a internet per a la cerca d’informació, ordinador, 

projector, piràmide dels aliments...   

Metodologia: serà participativa i activa, basada en el treball en grup.
Activitats:

1. Presentació de la castellana-manxega Isabel Torres i la seva apor-
tació en l’elaboració de dietes: http://www.unican.es/campus-cul-
tural/pensamiento-y-letras/aula-interdisciplinar-isabel-torres/
isabel+torres-+info.htm

2. Posada en comú sobre els coneixements previs sobre alimentació, nu-
trició, dietes... partint d’una sèrie de preguntes: És el mateix alimen-
tació i nutrició? Què és un nutrient? Coneixes alguna dieta saludable 
i equilibrada? Enumera alguna malaltia relacionada amb l’alimentació. 
Conceptes d’anorèxia, bulímia, malalties relacionades amb una nutrició 
incorrecta.

3. A partir de la piràmide d’aliments, s’exposen i visualitzen els diferents 
grups i el seu valor: http://www.nutricion.org/recursos_y_utilidades/
pdf/usorueda.pdf

4. Debat sobre qui elabora el menjar, qui participa de l’elaboració de 
la dieta familiar; establir les diferències entre el paper de la dona i 
l’home en l’àmbit de l’alimentació. Qui assumeix el treball de les cures 
i manteniment de la família, si hauria d’estar reconegut i com s’hauria 
de valorar independentment de ser homes o dones. Per què no es va 
valorar la tasca d’Isabel Torres?

Durant aquest mes estudiarem a les següents dones: Isabel Torres Salas, Gertrudis de la Fonts i M. Elisa Alvarez Obaya. Les 
tres destaquen en el camp farmacèutic.

Objectius: 
- Trencar amb estereotips de gènere, el paper de les dones en l’àmbit de la cura de la salut (alimentació). 
- Conèixer el paper d’alguna dona dins de l’àmbit de la investigació.
- Entendre que la ciència és un camp on poden treballar, en igualtat, dones i homes.
Metodologia: 
Motivadora, partint dels coneixements previs de l’alumnat. Tant de forma grupal com de forma individual.
Materials:
Internet; materials fungibles.

INFANTIL:
Començarem explicant en què consisteix el treball d’un/una farmacèutic/a i la seva importància per a la cura de les malalties i el 

manteniment de la salut de les persones. Desenvoluparem un debat amb tota la classe perquè diguin què han de fer per no agafar 
malalties (rentar-se les mans, abrigar-se a l’hivern, menjar saludable…)

A continuació els explicarem la vida de les tres dones del mes d’octubre i les seves aportacions a la ciència. 
Cantarem la cançó de “A mi burro, a mi burro…”
Al racó de la ciència de classe, jugarem a ser farmacèutics, elaborarem els medicaments que necessita cada malaltia segons la 

cançó “A mi burro”. Els nens i nenes, explicaran la seva dolència al farmacèutic/a i aquest/a li donarà el remei corresponent.

PRIMÀRIA
ACTIVITATS 1r a 3r de PRIMARIA:

Llegirem la biogra�a de les tres dones que formen part del mes d’octubre. Analitzarem en gran grup les aportacions d’aquestes 
dones en el camp de la ciència. Debatrem si la condició de dona di�culta o no treballar en l’àmbit cientí�c i si les dones tenen qualitats 
diferents als homes perquè tinguin tants de problemes per a accedir als camps de la ciència. 

Per grups mixts elaboraran un mural amb una de les tres dones i els seus estudis o treballs realitzats.
ACTIVITATS 4t A 6è de PRIMÀRIA:

Els donarem els noms de les tres dones del calendari. Per grups hauran d’emplenar la �txa adjunta de cadascuna de les dones:

SECUNDÀRIA

ACTIVITATS 1r I 2n ESO:
Elaboraran la mateixa �txa que a Primària, afegint les següents preguntes:
Què és la bioquímica? Escriu el nom de tres dones que destaquin en aquest camp.
Què és l’alcohol metílic? Quin efecte té sobre les persones? Qui va investigar la relació d’aquest alcohol amb la mort de diverses 

persones?
L’estudi sobre dietes d’Isabel Torres Salas ha tingut el reconeixement que es mereix? Creïs que és a causa de la seva condició 

de dona?
ACTIVITATS 3r i 4t ESO

Buscaran per internet remeis naturals tant de bellesa com de salut. Al laboratori de l’institut elaboraran aquests remeis, 
s’envasaran i es distribuiran entre els companys i companyes de l’institut, cada envàs portarà la composició del contingut.

Per grups mixts de 4 alumnes, elaboraran un dossier amb dones destacades en l’àmbit cientí�c farmacèutic. Recollint una petita 
bibliogra�a de cadascuna d’elles.
BATXILLERAT:

Mateixes activitats que segon cicle d’ESO.

INFANTIL
Objectifs: améliorer la lecture compréhensive en langue maternelle; réviser 

l’alphabet et travailler le vocabulaire des nationalités et des professions.
Matériels: cahier de classe; internet.
Méthodologie: active et participative.

1. Lis avec ton/ta prof les biographies en espagnol d’Irène Joliot-Curie et 
Françoise Barré-Sinoussi  (http://www.biogra�asyvidas.com/) et May-Britt Mo-
ser (http://www.buscabiogra�as.com/) sur les sites proposés. Commentez en 
grand groupe ce que vous avez compris.

2. Substitue chaque nombre par la lettre correspondante pour découvrir nos 
personnages. À toi de mettre les voyelles -v-; pour t’aider, on te donne 
quelques indices

3. Réalise l’exercice proposé par TV5Monde à l’occasion de la Journée Inter-
nationale des Femmes:

http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/bilan-pouvez-vous-retrouver-
des-nationalites-et-des-professions

PRIMARIA
Objectifs: améliorer la compréhension écrite; mettre en évidence 

l’importance des femmes dans les sciences.
Matériels: cahier de classe; internet.
Méthodologie: active et participative. 

1. Fais l’activité 3 proposée aux élèves de «Infantil»; par couples préparez une 
grille en utilisant 4 caractéristiques di�érentes des femmes présentées 
au mois de novembre. Pour les biographies et les images utilisez: https://
fr.wikipedia.org

2. Qui est qui? Mets chaque scienti�que à côté de ses mérites (tu peux utiliser 
le site suivant: http://www.futura-sciences.com/

Irène Joliot-Curie  /  Françoise Barré-Sinoussi  /  May-Britt Moser

a) Prix Nobel de chimie (1935)
b) Prix Nobel de médecine (2014)
c) Sous-secrétaire d'État à la Recherche scienti�que (1936)
d) Prix de l'Académie de Médecine (1988)
e) 10e Prix Liliane Bettencourt pour les sciences du vivant (2006)
f) Prix international de la paix du Conseil mondial de la paix (1950)
g) Prix Nobel de médecine (2008)
h) Prix Sovac (Unité d'Oncologie Virale de l'Institut Pasteur) (1985)
i) Prix pour jeunes scienti�ques de l’Académie royale norvégienne des sciences 
et des lettres (1999)

SECUNDARIA
Objectifs: ré�exion sur la langue; compréhension orale et écrite; discuter sur 

le rôle des femmes.
Matériels: cahier de classe; internet.
Méthodologie: active et participative.

1. Les trois scienti�ques proposées travaillent dans les domaines de la 
psychologie, de la médecine et de la chimie; choisis deux autres disciplines 
scienti�ques et fais la famille de mots de chacune

Attention, ne confonds pas famille de mots avec champ lexical:
http://bv.alloprof.qc.ca/francais/le-lexique-et-le-vocabulaire/les-familles-de-mots.

aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/francais/le-lexique-et-le-vocabulaire/les-champs-lexicaux.aspx
2. Par couples, essayez de faire un petit résume du texte «La place des fem-

mes dans le monde du travail» que vous trouverez à l’onglet «Apprendre 
le français» de TV5Monde:

http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/cultures-la-place-des-fem-
mes-dans-le-monde-du-travail

Ensuite, écoutez la vidéo sur ce sujet et répondez aux questions:
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/cultures-la-place-des-fem-

mes-dans-le-monde-du-travail-0?exercice=1
3. Du 1er au 15 avril a eu lieu à Paris l’exposition «Les découvreu-
ses anonymes» dédiée aux femmes scienti�ques «oubliées» de 
l’Histoire.
http://www.animafac.net/kits-de-campagne/favoriser-visibilite-femmes-
les-sciences/
De la même manière, le Prix Irène Joliot-Curie sert à promou-
voir la place des femmes dans la recherche et la technologie 
en France.
http://www.madmoizelle.com/prix-joliot-curie-femmes-sciences-376689
En grand groupe, discutez sur le besoin ou pas de ce genre 

d’évènements à l’heure actuelle.

BACHILLERATO
Objectifs: améliorer la compréhension et l’expression orale et écrite; ré-

�échir sur le rôle de la femme.
Matériels: cahier de classe; internet.
Méthodologie: active et participative.

1. Prix Nobel de chimie, Irène Joliot-Curie est pourtant la grande inconnue de 
la science éclipsée par la notoriété de sa mère.

En utilisant Skype et PrettyMay, vous allez travailler par couples pour enre-
gistrer une conversation sur les avantages ou les inconvénients d’avoir des 
parents célèbres.

2. Regarde la vidéo de l’histoire du prix Nobel raconté en comics réalisé par Le 
Hu�Post et réponds aux questions suivantes:

http://www.dailymotion.com/video/k37aeVWgJNNWiK8ZXgw
a) Quels sont les domaines dans lesquels on accorde ce prix?

b) Combien de femmes sont nommées dans cette vidéo?
c) Dans quels domaines ont-elles obtenu le prix Nobel?
d) Est-elle vraie l’histoire racontée à propos de l’inexistence du prix Nobel de 
mathématiques?

Véri�e tes réponses: http://www.hu�ngtonpost.fr/2014/10/06/video-histoire-prix-
nobel_n_5928440.html

3. Lis l’article que tu trouveras au lien ci-dessous et écris une composition sur 
la présence des femmes au Prix Nobel. Es-tu d’accord avec le prétendu 
biais qui présume la présence croissante des femmes parmi les lauréats?

https://sanscompromisfeministeprogressiste.wordpress.com/2014/10/12/nobel-de-
medecine-may-britt-moser-11eme-femme-en-114-ans/

INFANTIL
“El sabor de les matemàtiques”

Objectius: promoure un gust igualitari per “cuinar” entre les nenes i els 
nens des d’edats primerenques, relacionant aquest aprenentatge “pràctic” 
amb coneixements “abstractes” com les formes geomètriques clàssiques.

Materials: fotogra�es aportades per la o el docent, així com diverses 
revistes i llibres de cuina amb abundant material grà�c. Aliments diversos 
i material de cuina.

Metodologia: ens inspirarem en el projecte de la catedràtica d’Àlgebra 
de la Universitat de Màlaga, Mercedes Siles Molina, que dóna nom a aques-
ta activitat: 

http://webpersonal.uma.es/%MSILESM/El_sabor_de_las_Matematicas.html
Es tracta d’“oferir un diàleg entre Matemàtiques i Cuina, i que la Foto-

gra�a faci de còmplice d’ambdues”.
Es procedirà a familiaritzar a l’alumnat amb diverses �gures geomè-

triques, establint una relació entre la �gura matemàtica abstracta i apro-
ximacions a les mateixes de la naturalesa, o reproduccions humanes en 
objectes relacionats amb el món de la cuina. Es demanarà a l’alumnat que 
“elabori” un plat de menjar amb representacions de �gures diverses, i que 
expliqui a les seves companyes i companys la composició del mateix. Es 
realitzaran fotogra�es de cada plat i s’exposaran en un panell amb el títol 
de l’activitat.

PRIMÀRIA  
“Sopa de matemàtiques”

Objectius: familiaritzar a l’alumnat amb l’existència de dones matemàti-
ques al llarg de la història, així com amb els noms de les més rellevants.

Materials: L’aportat en aquest calendari.

Metodologia: es lliurarà a l’alumnat, desordenada, la següent llista de 
dones matemàtiques i el seu any de naixement, amb el propòsit que les 
ordenin cronològicament i trobin el nom propi d’algunes d’elles a la se-
güent sopa de lletres. ANNEX 1

Theano(s. VI a.c) , Hipatia (370 a.c) ,Émilie de Châtelet (1706), María 
Gaetana Agnesi (1718), Sophie Germain (1776), Mary Somerville (1780), 
Ada Lovelace (1815), Florence Nightingale (1820), Sofía Kovalevski (1850), 
Grace Chisholm Young ( 1868),Mileva Maric (1875), Emmy Noether (1882), 
Grace Murray Hopper(1906)

SECUNDÀRIA
Sophie Germain, el senyor Li Blanc

Objectius: familiaritzar a l’alumnat amb les aportacions matemàtiques 
de Sophie Germain, així com amb les di�cultats que dones brillants com 
ella van trobar per poder desenvolupar el seu talent en una època en la 
qual no es permetia la formació cientí�ca de les dones.

Materials: els proposats en aquest calendari.
Metodologia: 

1. Un número és primer si només pot dividir-se de forma exacta entre 
si mateix i la unitat. Un número primer és de Germain si el següent 
del seu doble també és primer. Troba els dotze primers nombres 
“primers de Germain”.

2. Un dels resultats més cèlebres d’aquesta matemàtica és la coneguda 
com a “identitat de Sophie Germain”. A matemàtiques, una identitat 
és una igualtat entre dues expressions algebraiques que sigui cer-
ta siguin quins siguin els valors de les diferents variables emprades. 
Comprova la identitat de Germain per a diversos valors d’x i y:

 
3. Indaga a la biogra�a de Sophie Germain els motius que li van portar a 

signar com a “senyor Li Blanc”.Re�exiona sobre tots aquells aspectes 
que trobis a la seva vida en els quals el fet de ser dona va di�cultar la 
seva dedicació a les matemàtiques.
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FICHA

Nom
Lloc de 

naixement
Data de 

naixement
Estudis 

realitzats
Trajectòria professional

Camp en el qual ha destacat
Nom d’alguna dona que hagi treba-

llat en el mateix àmbit cientí�c

Di�cultats trobades, per desen-
volupar la seva professió, pel fet 

de ser dona

Octubre Novembre
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BATXILLERAT 
Objectius: conèixer el model de feminitat postulat per la ideologia 

feixista durant el franquisme i les di�cultats que van trobar les dones a 
Espanya per dedicar-se a la ciència.

Materials:  “Dona, franquisme i educació cientí�ca”, d’Antonio F. Canales 
Serrano http://www.oei.es/congresoctg/memoria/pdf/AntonioCanales.pdf

Metodologia:  es demanarà a l’alumnat que investigui la biogra�a de 
María Josefa Wonenburger i l’article “Dona, franquisme i educació cientí�ca” 
per justi�car la conveniència del text proposat a continuació: annex 2

Activitats suggerides

Més activitats i annexos en http://www.stes.es/mujer.html
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