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Un esdeveniment

 
 

Una iniciativa

 
 

Una exposició

L’exposició “Científiques catalanes 2.0”

pretén donar una major visibilitat al paper

estratègic de les dones científiques del nostre

territori, que es preocupen per comunicar la

ciència a fi de contribuir a crear i divulgar rols

i models femenins, especialment en els àmbits

de les ciències i les enginyeries.

 

L'exposició es pot visitar del dilluns 7 al dilluns

28 de febrer a la casa de Cultura d'Abrera

(c.de Federico García Lorca, 17) 

 

Una pel·lícula

Madame Curie
Pionera. Rebel. Geni. Radioactive és la

història real i increible de Marie Sklodowska-
Curie i el seu treball guanyador del premi
Nobel que va canviar el món per sempre. 

A mesura que descobreix elements
radioactius prèviament desconeguts, aviat es

torna terriblement evident que la seva
investigació podria conduir a aplicacions en
medicina que podrien salvar milers de vides,
però també a usos en la guerra que podrien

destruir milions d'elles.

Las que cuentan la
ciencia

Espectacle de divulgació
que uneix ciència i humor.

L'objectiu és acostar la
ciència a tots els públics i
fer visible el paper de les
dones en la ciència d’una

manera rigorosa i divertida.
 
 
 

Un còmic

La iniciativa Inspiring Girls està focalitzada en augmentar l'ambició professional de les nenes, així com les
seves expectatives laborals, sobre tot en sectors menys feminitzats como els STEM. Es tracta de posar en
contacte a nenes en edat escolar amb dones professionals de tots els sectors, que serveixin d'exemple i

referent, ajudant-les a visibilitzar l'àmplia varietat de professions i treballs que existeixen sense que el gènere
suposi cap limitació. Aquestes voluntàries comparteixen la seva experiència amb les nenes, inspirant-les i

transmetent valors com l'esforç i la constància, per que apuntin alt i puguin ser el que vulguin ser.
 

Inspiringirls

Servei d'Igualtat
c.Major,3 
93.770.29.11
dones.igualtat@abrera.cat

Clicka sobre les imatges per
dirigir-te als recursos online

La primera mujer
"La primera mujer: la promesa de la NASA
para la humanidad" imagina la història de

Callie Rodríguez, una dona llatina que,
motivada per la seva família i superant

numeroses dificultats, arriba a convertir-se
en la primera dona en trepitjar la Lluna.

L'acompanya en aquest viatge el seu robot
RT (que no sempre actua com la seva

programadora espera)i el Dan, un astronauta
del programa Artemisa.

 

https://www.accc.cat/cientifiques-catalanes-2-0/
https://www.youtube.com/watch?v=l0TMezN5etQ
https://www.nomorematildas.com/
https://www.ajuntamentabrera.cat/serveis/dones-i-igualtat.htm
https://www.youtube.com/watch?v=zmxVXJrYqr0
https://www.inspiring-girls.es/
https://www.nasa.gov/specials/calliefirst/media/book/nia21_nasa_spanishoption_graphicnovel.pdf


Dos calendaris

 
 

Selecció
de jocs

 

Selecció
bibliogràfica

La Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera
ens realitza un recull de recomanacions
bibliogràfiques que podem trobar a la

biblioteca municipal.

Servei d'Igualtat
c.Major,3 
93.770.29.11
dones.igualtat@abrera.cat

Calendari 2022 Dones
Historiadores
Publicat per l'Observatori per
la Igualtat de la Universitat
Rovira i Virgili

Calendari científic escolar
Dirigit a l'alumnat d'educació
primària i secundària
obligatòria

Picture a Scientist
 

Varies científiques d'èxit parlen sobre les
desigualtats que han experimentat mentre

desenvolupaven una nova fòrmula perquè la
ciència estigui a l'abast de tothom.

 
 

Disponible a Netflix i a
https://www.pictureascientist.com/ 

Un documental

Un projecte 

 
 
 

Joc "¿Quién es ella?"

Sapiencia. Un joc de ciència

L’Auca de les científiques
del Mare Nostrum

 
 
 

Joc de cartes “Mujeres en
ciencia”

 
 
 
 
 

Versió Online:

Clicka sobre les imatges per
dirigir-te als recursos online

Oceánicas
Un grup d'investigadores
de l'Institut Espanyol
d'Oceanografia ha creat
el projecte Oceàniques.
La seva missió?: rescatar
la història de científiques
que feren grans
aportacions a l'estudi
dels oceans, i promoure
la igualtat de gènere en
aquesta disciplina.

https://youtu.be/uovOl-IzLr8
https://mujeresconciencia.com/2017/09/15/las-cientificas-favoritas-de-pelopanton/
https://luanagames.itch.io/wis-card-game
https://mujeresconciencia.com/2019/02/01/sapiencia-un-juego-de-ciencia/
https://mujeresconciencia.com/2021/01/22/la-oca-de-las-cientificas/
https://mujeresconciencia.com/2018/07/13/para-jugar-en-verano-quien-es-ella/
https://www.luanagames.com/index.es.html
https://www.ajuntamentabrera.cat/serveis/dones-i-igualtat.htm
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/Calendari/calendari_dones_historiadores_2022.pdf
https://digital.csic.es/handle/10261/256427
https://oceanicas.ieo.es/
https://www.pictureascientist.com/

