Una exposició

Una pel·lícula

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.
Aquest projecte ha estat coordinat pel Grup
de Perspectiva de Gènere de l’Associació
Catalana de Comunicació Científica.

La increïble història real de la Katherine G.
Johnson (Taraji P. Henson), la Dorothy
Vaughan (Octavia Spencer) i la Mary
Jackson (Janelle Monae), tres brillants dones
Afro-Americanes que van treballar en la
NASA. Conegudes com els "ordinadors
vivents", van ajudar en el llançament a
l'òrbita de l'astronauta John Glenn, un
assoliment que va restaurar la confiança del
país i va donar la volta a la carrera espacial.

Vídeos inspiradors
La bretxa de somnis. Sobre la
distància entre el que les nenes
creuen que poden aconseguir i
el seu vertader potencial.
Xerrada de Debbie Sterling,
enginyera i fundadora de
GoldieBlox, una companyia de
joguines per inspirar la següent
generació d'enginyeres.

-Figures Ocultes-

Una sèrie animada
El Museu de Ciències Universitat de
Navarra presenta el projecte “La dona en la
ciència”: una sèrie d'animació que narra, a
través de petits vídeos i en un to divulgatiu,
la biografia de científiques rellevants en el
seu camp, però que resulten desconegudes
per al públic general.

Una campanya
#NO MORE MATILDAS
La campanya pretén visibilitzar la falta de referents femenines en els llibres de text escolars i denunciar
que les aportacions científiques de les dones al llarg de la història s'han ignorat de forma sistemàtica,
incidint aquest fet directament en les aspiracions professionals de les nenes i traduint-se així en una
menor presència d'aquestes en les carretres STEAM.
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Un web

Dos calendaris
Calendari 2021 Dones i
Geografia
Publicat per l'Observatori per
la Igualtat de la Universitat
Rovira i Virgili
Calendari científic escolar
Dirigit a 'alumnat d'educació
primària i secundària
obligatòria

https://mujeresconciencia.com

Un canal de
youtube
ValPat STEAM

Selecció
bibliogràfica

Un projecte
Creatiu

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

Les científiques preferides de Pelopantón

Selecció
de jocs

A través del disseny i la il·lustració l'artista
Luis Resines crea la serie dedicada a
científiques (i científics)amb uns dibuixos i
una seleccio de cites per a cada un d'ells,
molt inspiradors.

L’Auca de les científiques
del Mare Nostrum

Joc de cartes “Mujeres en
ciencia”
Joc "¿Quién es ella?"

Sapiencia. Un joc de ciència
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