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Fa segles que les dones lluiten per demostrar que la ciència i la tecnologia no són només cosa d’homes. Però en 

quin punt d’aquest camí per la igualtat ens trobem? Què diuen les estadístiques sobre la presència de les dones a 

les empreses de l’àmbit cientificotecnològic?

 

TENEN GÈNERE, LES EMPRESES?

Abans de llegir l’article, de manera conjunta, digueu quin creieu que és el percentatge de dones en la plantilla 

d’aquestes grans empreses de l’àmbit tecnològic: Facebook, Google, Twitter, Yahoo!, Linkedin i Pinterest. 

Proposeu també hipòtesis que expliquin el per què de les dades que heu triat.

HOME BLANC AL PODER

1. Quin és el percentatge mitjà de dones que aquestes empreses tenen al seu equip? En quin tipus de posicions i 

perfils s’agreugen aquestes dades? 

2. S’han complert les vostres hipòtesis o el marge de desviació ha estat molt gran? Creieu que vivim en una 

societat menys igualitària del que sembla?

3. Ara consulteu l’article de eldiario.es citat al text: Quin és el perfil majoritari dels treballadors d’aquestes 

companyies? Quins són els col·lectius menys presents en la plantilla? 

Analitza
ELLES TAMBÉ VOLEN SER GOOGLERS

  Article: Álvaro Hernández, «Ellas también quieren ser googlers», Yorokobu

http://www.eldiario.es/hojaderouter/ciento-empleados-Facebook-mujeres-hispanos_0_275072512.html
http://www.yorokobu.es/brecha-genero-tecnologia/
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4. Quins avantatges creieu que aporta a una empresa el fet que hi hagi paritat i diversitat en la seva plantilla?

5. Quines són les raons per les quals hi ha tan poques dones en empreses de perfil tecnològic i en càrrecs de 

direcció?

6. Llegiu el cas de l’evolució de matriculacions en la carrera de Ciències de la Informació que recull aquesta 

notícia. Què n’opineu?

CANVIAR ELS PERCENTATGES

1. Quins tipus d’iniciatives se citen en aquest article com a mecanismes per canviar la tendència actual?

2. Quines altres accions o mesures creieu que s’han de dur a terme, tant a nivell polític com social, per canviar 

aquests percentatges?

3. Què podem fer de manera individual o en el nostre entorn més proper per contribuir a la igualtat i al canvi?

LINA BADIMÓN, MADAME BOVARY I EL FUTUR PROFESSIONAL

1. Llegiu l’entrada de Viquipèdia sobre la biografia de Lina Badimón Maestro i comenteu de manera conjunta els 

èxits professionals que ha aconseguit al llarg de la seva trajectòria.

2. En aquesta entrevista, Lina Badimón explica que certes novel·les del segle XIX van ser decisives en la seva vida. 

Per què? Com eren les protagonistes d’aquestes obres? Quin era el paper de les dones a la societat del XIX?

3. De manera individual, reflexioneu uns instants sobre el vostre futur professional. Què us agradaria fer? Quins 

estudis triaríeu? Creieu que canviaria la vostra elecció si en lloc de ser una noia fóssiu un noi? I a la inversa? Poseu 

en comú els resultats. Hi ha diferències significatives entre les respostes de les noies i les dels nois?

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. 

http://www.eldiario.es/hojaderouter/emprendedores/mujeres-emprendedoras-startups-tecnologia_0_276472358.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GShzgTrk7lMJ:d14aafm5ckv3lj.cloudfront.net/n144/01deCerca.pdf+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=es
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En algunes carreres de l’àmbit cientificotecnològic, especialment en certes enginyeries, el percentatge de noies 

que s’hi matriculen no només és molt baix sinó que està estancat des de fa anys. Com podem invertir aquestes 

xifres? Què s’ha de fer per atraure les dones a aquest tipus de carreres? Què passa en sortir de la universitat? La 

tasca d’aquestes científiques està prou reconeguda socialment?

 

LA CIÈNCIA DEL PINTALLAVIS

La Comssió Europea va llançar, el 2012, la campanya Science: It’s a girl thing amb l’objectiu de despertar l’interès 

per les carreres científiques entre les noies joves. El vídeo es va convertir ràpidament en un viral i no precisament 

per la seva efectivitat. Mireu-lo i després reflexioneu conjuntament sobre les qüestions següents.

1. Us sembla una iniciativa adient?

2. Creieu que les dones que apareixen al vídeo responen al perfil real de les professionals de la ciència?

3. Quina imatge de les dones transmet la campanya?

4. Quina relació home-dona / científic-científica es desprèn del que succeeix al començament del vídeo?

Analitza
SCIENCE: IT’S A GIRL THING

  Vídeo: Sciencies: It’s a girl thing

http://youtu.be/g032MPrSjFA
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GIRL’S DAY

La MUCIT (Asociación de Mujeres Científicas y Técnicas) porta a terme, des de fa anys, el programa Girl’s Day. 

Mireu aquest vídeo explicatiu de la iniciativa i després reflexioneu conjuntament sobre les qüestions que trobareu 

a continuació. 

1. Quins són els objectius del programa Girl’s Day? 

2. Quin any va obtenir el títol d’enginyera industrial la primera dona a Espanya? Quin és el percentatge de dones 

que estudien aquesta titulació actualment a la Universitat de Saragossa? Quants anys porta estancat aquest 

percentatge?

3. A banda del percentatge de matriculades, quin és l’altre problema que frena la presència de les dones en aquest 

sector?

4. Segons María Villarroya, què aporta a la investigació la presència d’un equip format tant per dones com per 

homes? Hi esteu d’acord?

5. Quins són els motius pels quals, segons les impulsores d’aquest programa, les noies descarten aquest tipus de 

carreres? Compartiu aquests motius?

6. Segons Pilar Molina, per invertir la tendència és important que s’impliquin en aquestes iniciatives familiars, 

escoles i docents. Per què creieu que és important la seva col·laboració? Què hi poden fer?

CIENTÍFIQUES AMB NOM PROPI

Els noms següents corresponen a sis dones catalanes que exerceixen un paper protagonista en la ciència actual; sis 

dones reconegudes internacionalment per la seva contribució al sector i de les quals se n’ha recollit la trajectòria 

en una entrada a Viquipèdia. 

  Vídeo: Girl’s Day

http://youtu.be/dIl_mcCiEBQ
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1. Dividiu-vos en grups i trieu el nom d’una d’aquestes professionals. 

Carme Jordi Nebot

Pilar Bayer i Isant

Marta Sanz Solé

2. Cada grup s’encarregarà de cercar informació sobre la trajectòria de la científica que ha escollit i d’elaborar una 

breu presentació amb el seu currículum.

• Estudis 

• Projectes en els que ha participat i investigacions que ha fet

• Entitats i òrgans en els que ha treballat

• Altres dades destacables de la seva carrera

Recordeu que podeu trobar la seva biografia a l’entrada de Viquièdia, però també podeu complementar aquesta 

informació amb altres fonts (entrevistes, vídeos, etc.).

3. Presenteu davant de la resta del grup els resultats de la vostra cerca per tal que tothom pugui conèixer la vostra 

científica.

4. Quins projectes dels que heu vist us semblen més interessants? En quins àmbits us agradaria investigar si 

triéssiu una carrera científica?

VÍDEO ENTREVISTA

Al portal de la Comissió Europea Science-girl-thing.eu es poden veure una sèrie de vídeo entrevistes a dones 

d’arreu d’Europa que treballen com a professionals de l’àmbit cientificotecnològic.

Alícia Casals i Gelpí

Maria Dolors Baró i Mariné

Linda Badimon Maestro

  Web: Science-girl-thing.eu 

http://science-girl-thing.eu/es/profiles-of-women-in-science
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1. Consulteu-ne uns quants per veure quina estructura segueixen les entrevistes, què expliquen les protagonistes, 

què es vol transmetre, etc. 

2. Dividiu-vos en grups i penseu en dones del vostre entorn (familiar, social, local) que siguin científiques i a qui 

poguéssiu fer una vídeo entrevista per tal que el seu testimoni ajudi a difondre la presència de dones dins d’aquest 

àmbit i a atraure l’interès de les noies per aquestes carreres.   

3. Escriviu el guió del vídeo tenint en compte tots aquests detalls:

• Duració: establir un màxim de minuts, ja que això determinarà el contingut.

• Localitzacions: on us agradaria gravar-lo, què us agradaria mostrar (el seu laboratori o centre de treball, 

plànols on es vegi quines tasques fa, etc.).

• Entrevista: preguntes que voleu fer-li, aspectes que us agradaria potenciar del missatge, etc.

• Necessitats de producció: equip tècnic i possibles elements d’atrezzo.

4. Graveu l’entrevista, editeu el vídeo, publiqueu-lo a Youtube i feu-ne difusió per tal que tothom pugui conèixer 

la feina de la vostra científica. 

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.  
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La història està plena de grans científiques: dones inventores, dones investigadores, creadores, visionàries 

i innovadores. Quins són aquests noms? Les seves creacions formen part del coneixement col·lectiu, però les 

coneixem a elles?

 

FITES OCULTES

No és que no hi hagi hagut dones de ciència al llarg de la història, sinó que moltes vegades la història les ha 

silenciat. Molts dels objectes que fem servir habitualment i dels coneixements científics actuals tenen nom de 

dona, però no ho sabem.  

1. Feu grups i repartiu-vos aquests objectes o fenòmens.

Investiga
MADE BY DONES

De què estan compostes les estrelles?   Font imatge: ESA/Hubble.

Bolquers   
Font: morguefile.com

Fibra kevlar   

Font: morguefile.com
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Anells d’Einstein
Font: Alainr, commons.wikimedia.org 

Cromosomes que determinen el sexe 
Font: Piolinfax, commons.wikimedia.org

Corrector 
Font: Quatrostein, en.wikipedia.org

Polítops
Font: commons.wikimedia.org

Eixugaparabrises
Font: www.dejatver.com

Les estrelles estan compostes per hidrogen
Font imatge: ESA/Hubble.
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2. El vostre objectiu és descobrir quina de les dones de la llista següent va inventar o descobrir l’objecte o fenomen 

que us ha tocat. A més, haureu de fer una selecció de les dades més rellevants en la trajectòria professional 

d’aquesta científica. 

Per fer-ho, haureu de consultar l’entrada corresponent a la seva biografia a Viquipèdia.

• Jacqueline N. Hewitt

• Cecilia Payne-Gaposchkin

• Sthepanhie Kwolek

• Alicia Boole Stott

• Nettie Stevens 

• Mary Anderson

• Bette Nesmith Graham

• Marion Donovan

3. A continuació, presenteu davant la resta del grup els resultats de la vostra investigació.

4. Acabem de veure una mostra molt petita de grans contribucions fetes per dones. Però n’hi ha moltes més. 

Amplieu la investigació i busqueu, amb l’ajuda d’Internet, altres objectes, productes o fenòmens que tinguin 

segell femení. 

5. Feu un mural digital amb els resultats on s’exposi una imatge de la fita i una petita biografia de la professional 

que n’és responsable. Podeu fer servir, per exemple, Pinterest o Flickr. 

#EMOJIRESEARCH

El passat mes d’octubre es va generar un viral a Twitter en què científics i científiques d’arreu del món explicaven 

les seves investigacions en aquesta xarxa social a través d’emoticones. 

Tuit de @xanabm
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1. Busqueu a Twitter el hashtag #emojiresearch i fixeu-vos en què consisteix el viral i quines estratègies utilitza la 

gent per expressar amb aquest llenguatge tan senzill conceptes tan complexos. 

2. Escriviu un tuit per a cada una de les científiques que heu descobert en aquesta activitat. Difoneu la seva 

contribució a la ciència amb el hashtag #emojiresearch.

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.  
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La igualtat laboral entre homes i dones s’aconsegueix dia a dia gràcies a petites accions. Però més enllà dels gestos 

individuals és necessari un canvi en els discursos educatius que configuren l’imaginari cultural i col·lectiu d’una 

societat. Quins són aquests discursos? Com podem canviar-ne la perspectiva?

 

LA IMPORTÀNCIA DELS REFERENTS

1. Reflexioneu en grup sobre les qüestions següents: 

• Creieu que la societat actual té més referents masculins o femenins? Penseu en diferents disciplines: cuina, 

esport, art, música, ciència, política...  

• Quina importància creieu que tenen els llibres de text en l’educació d’una persona? Quin paper poden tenir 

en la creació de referents i, per tant, d’una societat diversa? 

• Quins altres factors són determinants en aquest sentit (cinema, televisió, mitjans de comunicació, família, 

etc.)? 

2. Llegiu aquest fragment de text, extret de la publicació Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la 

ESO: una genealogía de conocimiento ocultada.

DONES PIONERES, DONES REFERENTS

Investiga

Dones programadores de l’ENIAC
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«El objetivo de este artículo es presentar los resultados de un análisis llevado a cabo en la Universitat de 

València sobre la presencia de mujeres y hombres en los libros de texto de la ESO. El propósito del estudio es 

medir la presencia y la importancia que se les concede a las mujeres en la visión de mundo que se transmite 

desde la enseñanza y delimitar las carencias que presentan cada una de las asignaturas y sus implicaciones. 

Para ello se analizaron 115 manuales de tres editoriales en todas las asignaturas de los cuatro cursos de 

la ESO. Utilizamos indicadores de presencia y recurrencia, junto a otros de modo, lugar y contenido que 

posibilitan un análisis cuantitativo y cualitativo de la etapa».

3. Busqueu a Internet l’article complet «Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO: una 

genealogía de conocimiento ocultada» i contesteu les preguntes següents.

• Quina metodologia es va fer servir per recollir les dades? 

• Quins indicadors van triar? Què mesuraven? Quins filtres hi van afegir?

• Quins d’aquests indicadors serveixen per fer una anàlisi quantitativa i quins qualitativa?

• Compareu els resultats de presència i aparició de les dones en els diferents cursos de la ESO. Quina n’és 

l’evolució del primer a l’últim curs?

• En quines matèries s’observa major presència de dones i en quina menys?

4. Reflexioneu sobre aquesta qüestió. Hi esteu d’acord?

«Los resultados muestran una muy escasa presencia de mujeres: 12,8 %, que revela la falta de consideración 

social de las mujeres y su práctica exclusión de la visión de mundo que se traslada desde la enseñanza. Esto 

implica una considerable falta de rigor en los contenidos académicos. Asimismo, esta exclusión, que para las 

mujeres supone una ausencia de referentes que fragiliza su situación social y perpetúa las desigualdades, 

es, además, una grave carencia colectiva porque, al desconocer la memoria y el saber de las mujeres, toda 

la sociedad pierde parte de su acervo cultural y cuenta con menos recursos para comprender el presente y 

proyectar el futuro». 

5. Per últim, analitzeu els vostres manuals. Què podeu observar en un cop d’ull? Segueixen els patrons descrits 

en la investigació o són més inclusius? Quines accions podríeu fer de manera individual o com a grup per millorar 

aquesta situació? 

GRÀCIES, PIONERES

En els últims segles s’ha avançat molt respecte a la igualtat d’oportunitats laborals entre homes i dones. I això ho 

devem, sens dubte, a una sèrie de dones que, amb constància, esforç i valentia, van trencar motlles i no es van 

cansar de reivindicar els seus drets fins que van demostrar a la societat que era possible fer-ho. 

1. El llistat següent està compost per dones que van ser les primeres en obrir camí dins d’un àmbit concret o 

en aconseguir una fita rellevant per a la igualtat d’oportunitats laborals. Cerqueu informació en l’entrada 

corresponent de la Viquipèdia i esbrineu quina va ser la seva contribució.

• Cecilia Payne-Gaposchkin

• Ellen Amanda Hayes

• Irmgard Flügge-Lotz

• Ruby Violet Payne-Scott

• Martina Castells i Ballespí

• Marta Sanz Solé

• Maria Assumpció Català i Poch
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2. Ordeneu cronològicament aquestes efemèrides i reconstruïu l’evolució històrica de les dones en l’àmbit de 

la ciència en un fris cronològic. Podeu fer servir una de les moltes eines 2.0 que trobareu a la xarxa: Dipity i 

TimeRime en són alguns exemples. Recordeu d’incloure:

• Nom i imatge de la científica

• Període històric

• Àmbit en què va ser pionera

• Principal contribució científica

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.  
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Les noies no saben córrer, les noies només volen jugar amb princeses, a les noies no els interessen els videojocs... 

Alguns tòpics sexistes sobre les dones estan tan arrelats que eliminar-los es converteix en una tasca ben difícil. 

Quins són i què podem fer per combatre’ls?

 

DO IT #LIKEAGIRL

A continuació veureu el vídeo d’una campanya titulada Always #likeagirl. Abans, interpreteu corporalment les 

expressions següents: córrer com una noia, lluitar com una noia, tirar una pedra com una noia. Observeu si hi ha 

diferència en la manera com ho interpreten les noies i en com ho interpreten els nois.

1. Debateu conjuntament sobre les qüestions següents: 

• Per què existeix aquesta idea sobre «fer les coses com una noia» a l’imaginari col·lectiu? Com pot ser que sigui 

una concepció compartida tant per nois com per noies?

• Què fa que aquest pensament es generi durant l’adolescència?

• Com creieu que afecta el llenguatge masclista en relació amb la lluita per la igualtat d’oportunitats laborals 

entre homes i dones?

Reflexiona
TRENCANT BARRERES, TRENCANT TÒPICS

  Vídeo: Always like a girl

http://youtu.be/XjJQBjWYDTs
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PRINCESES I ROSA

Tradicionalment, parlar de joguines per a noies ha estat sinònim de rosa i de princeses però, cada vegada més, les 

noies reivindiquen una altra manera de jugar. Mireu aquests dos vídeos sobre el tema: 

  Vídeo: Potty-Mouthed Princesses 

  Vídeo: Goldie Blox

http://youtu.be/XqHYzYn3WZw
http://youtu.be/IIGyVa5Xftw
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1. Penseu, individualment, quin tipus de joguines teníeu o us regalaven els vostres familiars durant la infància. 

Penseu també quines joguines regalaríeu ara a un nen i quines a una nena.

2. Poseu en comú els resultats de l’activitat anterior i observeu quines diferències hi ha entre nois i noies, tant en 

el passat com en el que faríeu actualment. 

NOIES, VIDEOJOCS I PROGRAMACIÓ

Actualment hi ha una tendència a incloure assignatures com programació i disseny de videojocs en els programes 

escolars per proporcionar als estudiants habilitats que els exigirà la societat del futur. Dins d’aquesta tendència, 

han sorgit iniciatives destinades específicament a les noies. Aquestes en són un exemple:

• Girls who code: girlswhocode.com

• Girl developed it: girldevelopit.com

• Women who code: womenwhocode.com

• Made with code: madewithcode.com

• Girls make games: girlsmakegames.com

Navegueu per aquests webs i reflexioneu conjuntament sobre les qüestions següents:

• Creieu que calen iniciatives específiques per a noies?

• Considereu que és necessari emprar un llenguatge diferent per atraure les noies cap a aquestes disciplines?

TRENCANT BARRERES, TRENCANT TÒPICS

1. A l’exposició Trencant barreres, dones i ciència, organitzada per la Universitat de València han volgut fer visibles 

tots aquests tòpics sexistes sobre les dones que estan tan arrelats a la nostra societat. Mireu el vídeo sobre 

l’exposició i fixeu-vos en com ho han fet:

  Vídeo: Trencant barreres, dones i ciència

http://girlswhocode.com/
http://www.girldevelopit.com/
http://girlsmakegames.com/
http://www.fundacio.es/videos.asp
http://www.fundacio.es/index.asp?video=26
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2. Feu grups de tres i escriviu en un paper tots els tòpics sexistes sobre les dones que us vinguin al cap. Després, 

poseu en comú la llista amb la resta del grup i reconstruïu el repertori de tòpics que circulen per la nostra societat. 

3. Organitzeu al vostre centre un «passadís dels tòpics» com el de l’exposició, per tal de fer visible aquest tema i 

contribuir a eliminar, en el vostre entorn, aquest tipus de percepcions sexistes sobre les dones. 

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.  
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La conciliació de la vida professional i la vida personal és una assignatura pendent a moltes societats. Però en el cas 

de la investigació científica, el problema s’agreuja encara més per les exigències de la professió. Com condiciona 

la ciència la vida personal d’una investigadora? Què cal canviar per aconseguir la conciliació?

 

LA LLUITA CONTRA EL TEMPS

1. Algunes empreses com Apple i Facebook financen a les seves treballadores la congelació d’òvuls per tal que 

puguin compaginar carrera professional i vida familiar. 

Llegiu la notícia on s’informa dels detalls d’aquesta iniciativa i reflexioneu conjuntament entorn d’aquestes 

qüestions:

• Us sembla adient aquesta solució?

• Com afecta a la vida personal d’una dona?

• Quina concepció de la maternitat i de la família se’n desprèn?

• Com creieu que s’han de gestionar les polítiques de maternitat i paternitat en una empresa?

CIÈNCIA I FAMÍLIA

1. Moltes dones que es dediquen a la investigació científica asseguren que els resulta molt difícil compaginar vida 

professional i vida personal. Intenteu esbrinar-ne els motius responent conjuntament les qüestions següents.

• Com és la feina d’una científica: Les jornades de treball són molt llargues? On treballa? Ha de viatjar per 

motius professionals? 

CARRERA CIENTÍFICA I MATERNITAT

Reflexiona

  Article: «Apple y Facebook financiarán la congelación de óvulos a sus empleadas», La Vanguardia



Wikidones | Itinerari educatiu de Ciència i Tecnologia 20

Itineraris educatius elaborats per Eduxarxa. 

• A quina edat es forma la carrera d’una científica? Quins són els anys determinants?

• Com xoca això amb el desig (i la pressió social) de tenir fills?

• Quines solucions se’ns acudeixen per conciliar feina i vida personal?

ROL PLAY: UNA VACANT LABORAL

En aquesta activitat fareu una dinàmica de rol play en la qual haureu de resoldre una situació conflictiva o complexa 

interpretant uns papers, debatent i reflexionant de manera conjunta. 

El cas

El Departament de Química Orgànica ha obert un procés de selecció per cobrir una beca d’investigació de tres 

anys destinada a químics postdoctorats. Es tracta d’una beca d’alt nivell que ofereix bons incentius econòmics i la 

possibilitat de treballar en un programa internacional en col·laboració amb universitats d’arreu del món. 

Després de conèixer molts candidats i candidates, els caps de departament tenen dos finalistes i es preparen per 

a l’entrevista definitiva. Hi ha una qüestió, però, que els preocupa: es tracta d’una feina molt exigent, que suposarà 

llargues jornades de treball i viatges mensuals per assistir a congressos. Per això, necessiten persones que s’hi 

puguin implicar un 100%, però sospiten que, atesa l’edat dels seus candidats, puguin sorgir incompatibilitats 

entre la vida laboral i la personal. 

Els rols

Teresa Homs: cap de departament. És una persona molt rígida i molt exigent. Busca l’excel·lència professional per 

damunt de tot. Ha dedicat tota la seva vida a la investigació i no té fills.

Joan Munné: cap de departament. És una persona més flexible, conegut en el departament com el «poli bo». És 

pare de dos fills. 

Ingrid Sanz: candidata a la beca. Té 32 anys i un gran currículum. Vol dedicar-se a la investigació tota la vida, però 

en els propers 2 anys li agradaria ser mare.

Eloy Rius: candidat a la beca. Té 33 anys i un gran currículum. Vol dedicar-se a la investigació tota la vida, però en 

els propers 2 anys li agradaria ser pare. 

La interpretació

Feu grups de 4 persones i repartiu-vos els rols. Haureu d’interpretar els papers tot simulant l’entrevista del 

procés de selecció. 

Solucions

Quan acabeu, poseu en comú amb la resta del grup quines consideracions heu fet els intèrprets de cada paper i a 

quina solució arribeu: quin candidat triaria la Teresa? I el Joan? Què contestaria l’Íngrid sobre el seu desig de ser 

mare? I l’Eloy? Quines solucions o raonaments de tots els exposats us semblen més lògics o justos?

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.  
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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.  
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Més enllà dels grans noms que omplen les enciclopèdies, els carrers que ens envolten estan plens d’històries 

sobre dones que han generat coneixement i cultura, i que han contribuït a millorar l’entorn. En aquesta activitat 

us proposem que participeu en la construcció de Cartografies femenines, un mapa col·laboratiu 2.0 que recull els 

noms de dones que han tingut un paper rellevant en el nostre entorn més proper. 

MEMÒRIA COL·LECTIVA

1. Consulteu la pàgina del projecte Cartografies femenines per descobrir-ne el funcionament. 

2. Quines són les dones del vostre barri, poble o ciutat que mereixen un espai a la història col·lectiva i que 

haurien d’aparèixer al mapa de Cartografies femenines? Investigueu qui són aquestes dones, quina n’és la biografia 

i la trajectòria professional i quines aportacions van fer en el seu camp. Per fer-ho, podeu dividir-vos en grups i 

repartir-vos els àmbits d’investigació per tal d’acotar la vostra feina a un sector concret: ciència, cultura, educació, 

art, història, política, etc. 

Recordeu d’utilitzar totes les fonts possibles: 

• Internet, biblioteques i arxius locals.

• Persones de l’entorn.

• Historiadors i historiadores, periodistes, etc. 

• Entitats culturals de l’entorn. 

• Altres entitats relacionades amb l’àmbit d’investigació que heu escollit. 

CARTOGRAFIES FEMENINES

Col·labora

  Cartografies femenines

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zENWhDldZ6GY.k3JfTHvEpq-0
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REDACCIÓ DE L’ENTRADA

Després de la investigació, seleccioneu aquelles dones de les quals vulgueu fer una entrada i redacteu-la: citeu les 

dades biogràfiques essencials i, sobretot, les seves aportacions a l’entorn o a una disciplina concreta. Per últim, 

podeu afegir-hi una imatge.

UN PUNT AL MAPA

Trieu un punt que sigui representatiu en la història de cada una de les vostres protagonistes per posar-hi l’entrada: 

la casa on van néixer, l’escola on van estudiar, el lloc on van treballar, etc. i afegiu un marcador. Un cop l’hagueu 

fet, afegiu la informació que se us demana: lloc i data de naixement, professió i fites significatives de la seva vida 

personal i professional. 

Ara només us quedarà publicar-lo. Recordeu que en aquest enllaç trobareu instruccions i vídeos tutorials per fer 

servir l’eina. 

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.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zENWhDldZ6GY.k3JfTHvEpq-0

