
LA BIBLIOTECA RECOMANA:

“CIENTÍFICAS: LA APASIONANTE HISTORIA DE LAS
MUJERES DETRÁS DE LOS GRANDES
DESCUBRIMIENTOS DE LA CIENCIA”

Científicas : la apasionante historia de las mujeres detrás de
los grandes descubrimientos de la ciencia [Llibres] /  Jorge
Bolívar. 1ª ed. [Córdoba] : Guadalmazán, 2018. 379 p. : il. ; 24
cm. (Colección Divulgación científica). 978-84-94608-56-8

Aquest llibre, guardonat amb el Premi Prismas de Divulgació
Científica i escrit en un to accessible i pròxim, recorre la vida
d'algunes dones que van ser clau per a l'avanç de la ciència:
Hipatia d'Alexandria, Sophie Germain, Ada Lovelace, Henrietta
Swan Leavitt, Emmy Noether, Marie Curie, Rosalind Franklin,
Chien-Shiung  Wu,  Vera  Rubin,  Margarita  Salas...  Visitant
ciutats  magnífiques,  èpoques  esplendoroses  i  terribles,  i
apassionants biografies; les seues pàgines acaben per constituir
una desconeguda història de la ciència on es restituïx, en part,
la  verdadera  aportació  femenina  al  coneixement  de  la
naturalesa.

Cada capítol  d'aquest llibre  acosta  la  figura d'una d'elles:  LES CIENTÍFIQUES. No sols  es  fa
referència, i és el que més destaca, a la seua labor com a científiques i els descobriments que van
fer, sinó que aporta dades sobre la seua vida més personal, alguns d'ells, estremidors. Perquè, com
va dir Rosalind Franklin: “La ciència i la vida quotidiana no poden, i no deuen, ser separades”.

Per això, volem acostar-vos un còmic, també dedicat a les científiques, que podeu descarregar-vos
des de casa per a disfrutar llegint amb tota la família la història de cinc grans científiques. Així com
complementar la seua lectura amb una guia didàctica d'activitats pensades per a l'aula, però que ara
podeu fer des de casa amb la família. En aquest còmic, igual que en el nostre llibre ressenyat, també
es fa un recorregut sobre la vida científica i personal de cinc investigadores, en este cas, del passat:
Hipatia d'Alexandria, Ada Lovelace, Marie Curie, Rosalind Franklin i Hedy Lamarr.  

Dir  que  ambdós  llibres:  “Científicas:  la  apasionante  historia  de  las  mujeres  detrás  de  los
grandes descubrimientos  de la  ciencia” i  “Científicas:  pasado,  presente  y futuro”  són una
biografia, però també obres de referència bàsiques tant des del punt de vista de la ciència com del
feminisme i la reivindicació del paper de la dona.
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CÒMIC: “CIENTÍFICAS: PASADO, PRESENTE Y
FUTURO”

El còmic “Científicas: pasado, presente y futuro” és l'adaptació d'una activitat de teatre científic
dirigida a xiquetes i xiquets d'entre 8 i 14 anys que porta representant-se des de 2016, principalment
a Sevilla, però també en altres punts d'Espanya. És una idea original de Francisco Vega, en la que
cinc investigadores de la Universitat de Sevilla donen vida a cinc investigadores del passat, per a
després parlar-los de la seua vida com a científiques i invitar-los a formar part de l'apassionant món
de la ciència.

L'obra ha sigut guardonada amb el premi Equit@t 2017 a la promoció de l'equitat de gènere, amb el
primer  premi  en  la  modalitat  «Posada  en  Escena»  de  la  XIX edició  del  concurs  internacional
Ciència en Acció 2018, i amb el Premi Universitat de Sevilla a la Divulgació Científica 2018. 

Per a la realització d'aquesta versió en còmic de l'obra, s'ha comptat amb la col·laboració de la
Unitat d'Igualtat de la Universitat de Sevilla i amb la il·lustradora Raquel Gu. Amb aquest còmic es
vol fer arribar l'obra a tots els centres educatius que no poden assistir a les representacions. A més,
com a complement a la lectura del còmic, s'ha realitzat també una guia didàctica amb activitats per a
realitzar en l'aula.

Descarrega't el còmic ací 

Descarrega't la guia didàctica ací 

Més informació:

https://institucional.us.es/cientificas/ 
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http://departamento.us.es/dfisap1/vega/
https://institucional.us.es/cientificas/
http://institucional.us.es/cientificas/wp-content/uploads/2020/01/Gui%CC%81a-dida%CC%81ctica-Cienti%CC%81ficas-CC.pdf
http://institucional.us.es/cientificas/wp-content/uploads/2020/01/comic_cienti%CC%81ficas_small.pdf
https://laradibuixa.blogspot.com/
http://igualdad.us.es/
http://canalciencia.us.es/premios-investigacion-y-divulgacion-2018-en-la-universidad-de-sevilla/
https://cienciaenaccion.org/
http://premi-equitat.uoc.edu/es/1edicio/
http://institucional.us.es/cientificas/las-cientificas-del-pasado/
http://institucional.us.es/cientificas/las-cientificas-del-presente/

