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Efemèrides Dones en la Ciència

Efemèrides - Dones i Ciència

DONES I CIÈNCIA

Les dones científiques
Genially

Breakout Katalin Karikó Català by
(Elisa Beltrán) on Genially
començar Operació Vacuna ARN
missatger anem! 10 100 Per a acabar
amb l'epidèmia del Coronavirus que
assola el món, necessitem la vostra
ajuda. S'ha perdut la clau del frigorífic on es guarden les vacunes. Hi
ha una altra còpia de la clau en una caixa forta. Necessitem que ens
ajudeu a esbrinar la clau.

GENIALLY

Les dones en la ciència
Vídeo de la Universitat de València, 2020

Les dones en la ciència
per SFPIE UV

YOUTUBE

CITA
"Defensa el teu dret a pensar, perquè inclús pensar de manera
equivocada és millor que no pensar" 

HIPÀCIA D'ALEXANDRIA (�lòsofa, astrònoma i matemàtica)  

INCLUSIÓ
Els centres educatius sempre s'han considerat llocs acollidors i
inclusius. Des del IES Bajo Cinca ens comprometem a continuar
lluitant per tal que, tant els xiquets com les xiquetes, vegin en la
ciència un futur a l'abast de tothom, independentment del
gènere.

COMPARTIM Referents a l'escola de treball i
constància per la justícia.

TOTS ELS DIES
SÓN l'11 DE FEBRER!

US ANIMEM ...
Que totes les xiquetes que tinguin la curiositat d'aprendre al
fabulós món de la ciència, puguin desenvolupar-se i créixer.  I
que tots els descobriments que facin siguin reconeguts com a
ments brillants.

Dones científiques: història i actualitat
https://www.youtube.com/watch?v=AydUtOkVtSI
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※※※※※※

Dones científiques a la llum amb Lily Brick - Efecte wow 25
per Super3

YOUTUBE

CITA
"El demà pertany a la gent que creiem que el demà pertany a
tothom" 

Audre Lorde, escriptora  
(1934-1992)

SOMNIS
Des del CEIP San Juan Bautista de Saidí, animem a totes les
nenes que vulguin ser cientí�ques a perseguir els seus somnis
�ns a aconseguir-los.

Visibilitat des de l'escola
Com a mestres podem ajudar a donar visibilitat a totes aquelles
dones que han lluitat i segueixen lluitant per l'avanç cientí�c, ja
que tradicionalment mai se'ls hi ha donat la rellevància que
mereixen.

IGUALTAT
La ciència no entén de gèneres :)

TREBALLANT JUNTES

I per què no treballar juntes? Ajudant-mos, col�laborant,
demostrant que amb constància i esforç podem aconseguir este
objectiu comú. 

L'estel
N'hi ha d'haver més que d'estels al cel

MÉS REFERENTS
Necessitem més referents per a les nenes i nens als llibres de
text! La igualtat és bona per a tothom.

UN MOTIU JUST
Des de l'EOI Ignacio Luzán també reivindiquem aquesta causa
justa. Tant de bo no calgui fer-ho en el futur.

Hi ha moltes dones científiques!

ENS HI SUMEM!
El professorat de català d'Aragó ens sumem a la reivindicació del
Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència per tal de
donar visibilitat al paper de la dona en la ciència i motivar totes
les nostres alumnes que així ho desitgen a ser unes grans
cientí�ques.

MOTIVACIÓ
Cap prejudici de gènere hauria d'aturar la motivació d'una
xiqueta per ser una gran cientí�ca!

VISIBILITAT
Qui ha dit que no hi ha dones cientí�ques? El que passa és que
no se'ls ha fet difusió. El que manca és visibilitat

https://www.youtube.com/watch?v=AydUtOkVtSI

