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Les accions de divulgació i sensibilització són essencials per aconseguir una societat lliure i diversa. En aquest 

sentit, tothom pot contribuir a conscienciar les persones del seu entorn per tal de fer una societat més justa i 

respectuosa. Com podem fer-ho des del nostre centre educatiu?

DIVULGACIÓ CIENTÍFICA

En aquesta activitat us proposem que lidereu una iniciativa que ajudi a fer visible, en el vostre entorn, la contribució 

de les dones al món de la ciència. Organitzareu una exposició. 

1. A continuació, us presentem una taula que haureu d’omplir per tal de fer una bona planificació i establir les 

bases sobre les quals treballar. 

Comunica
SENSIBILITZAR L’ENTORN

Objectiu general

Objectius concrets

Públic al que va dirigida

Ubicació

Data en què es farà

Penseu quin és l’objectiu central d’aquesta acció.

Penseu en els objectius concrets o més específics que us agradaria assolir. 

Decidiu a quin tipus de públic la voleu enfocar (alumnes del vostre centre, 
famílies, públic general...).

En relació al punt anterior, podeu decidir si l’organitzeu al centre o bé en 
algun espai públic del vostre poble o ciutat.

Establiu les dates en què us agradaria organitzar-la i si voleu fer-la coincidir 
amb alguna efemèride relacionada amb la ciència.

Les dones informàtiques que treballaven amb l’astrònom E.C. Pickering a l’Observatori de Harvard eren 
conegudes com l’harem de Pickering.

http://www.lavanguardia.com/vida/20141015/54417134275/apple-y-facebook-financian-la-congelacion-de-ovulos-de-sus-empleadas.html
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2. Un cop resoltes les qüestions anteriors, és important que definiu la temàtica i l’enfocament que voleu donar-li. 

Per fer-ho, aquestes preguntes us poden servir com a guia:

• Voleu parlar de dones i ciència des d’una perspectiva històrica o actual?

• Us agradaria retre un homenatge a dones concretes i a la seva contribució a la ciència o bé preferiu parlar de 

la situació de les dones en àmbits concrets? Per exemple, dones i carreres de ciències, dones i empresa, dones 

i llibres de text, dones científiques i maternitat, etc. 

3. Tan important com triar el contingut és triar el format i l’estructura que tindrà l’exposició. I perquè sigui 

interessant i atractiva al nostre públic, cal buscar un format innovador. Feu una pluja d’idees conjunta per buscar 

propostes i solucions creatives al vostre repte. Per fer-la, podeu utilitzar com a guia aquestes qüestions:

• Com fer una exposició que fomenti la interacció amb el públic?

• Com podem incorporar elements multimèdia i 2.0?

• Com aconseguir que sigui divertida i original?

• Com podem incorporar-hi les xarxes socials?

4. Ara només us queda dur-la a terme. Per garantir un procés de treball eficient, recordeu que és important 

que organitzeu la feina, feu comissions de treball i planifiqueu bé les tasques i les responsabilitats de cadascú.  

Molta sort!

TUITEJA-HO!

Compartiu les vostres reflexions i els resultats d’aquesta activitat a Twitter amb el hashtag #wikidones per ajudar 

a la difusió del projecte i per intercanviar coneixement i punts de vista amb altres persones que hi participin.  


