
Dia Internacional de la Dona i la
Xiqueta en la Ciència: 11 de febrer de

2021

A fi  d'aconseguir  l'accés  i  la  participació  plena  i  equitativa en la  ciència  per  a  les  dones  i  les
xiquetes, i a més per a aconseguir la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones i les xiquetes,
l'Assemblea General de les Nacions Unides (resolució A/RES/70/212) decidix proclamar l'11 de
febrer com el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència.

Actualment, el brot de la pandèmia per COVID-19 ha demostrat clarament el paper crucial de les
dones investigadores en els diferents fronts en la lluita contra la COVID-19, des dels avanços en el
coneixement del virus fins al desenvolupament de tècniques per a les proves de COVID-19 i les
vacunes contra el virus. 

Al  mateix  temps,  la  pandèmia  ha  tingut  un  impacte  negatiu  molt  significatiu  en  les  dones
científiques. Ha afectat especialment les que es trobaven en els inicis de les seues carreres; la qual
cosa ha contribuït que s'eixample la bretxa de gènere existent en la ciència. Ha revelat novament les
disparitats de gènere en el sistema científic. És necessari corregir aquestes disparitats per mitjà de
noves polítiques, iniciatives i mecanismes per a recolzar les dones i les xiquetes en la ciència. 
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https://undocs.org/es/A/RES/70/212
https://es.unesco.org/node/281830


Per això, la celebració d'enguany del Dia es centra en el tema: “Les dones científiques, líders en la
lluita contra COVID-19” i reunirà expertes que treballen en camps relacionats amb la pandèmia de
diferents parts del món. A causa de les causes excepcionals provocades per aquesta crisi sanitària,
l'esdeveniment d'enguany es du a terme de manera virtual. 

La  bretxa de gènere als sectors de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques
(STEM) persistix des de fa anys en tot el món. A pesar que la participació de les dones en les
carreres  de  grau  superior  ha augmentat  enormement,  aquestes  encara  es  troben insuficientment
representades en aquestos camps. 

La  ciència  i  la  igualtat  de  gènere  són vitals  per  a  assolir  els  Objectius  de  Desenvolupament
Sostenible (ODS), inclosos en l'Agenda 2030. L'objectiu 5 és “Lograr la igualtat entre els gèneres i
empoderar a totes les dones i les   xiquetes  ”. Als últims 15 anys, la comunitat internacional ha fet un
gran esforç inspirant i promovent la participació de les dones i les xiquetes en la ciència. No obstant
això, elles es continuen trobant amb barreres que els impedixen participar plenament en aquesta
disciplina.

Més informació:
• Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (UNESCO)  

• In Focus: International Day of Women and Girls in Sciencie (UN Women)  

• Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 11 de febrero (Naciones Unidas)  

• Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas  
(ODS, Agenda 2030)

• Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas para proclamar el 11 de febrero  
como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

• Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC):   La Unitat de Dones i Ciència (UMyC) s'encarrega
de promoure l'aplicació adequada del principi de transversalitat (mainstreaming) de gènere
en els àmbits científic, tecnològic i d'innovació.

• Observatorio  “Mujeres,  Ciencia  e  Innovación”  (OMCI):   Òrgan col·legiat  interministerial
que té la responsabilitat d'analitzar i realitzar el seguiment i mesurament d'impactes sobre la
situació de les dones en l'àmbit de la investigació, el desenrotllament i la innovació; així
com  fomentar,  proposar,  assessorar  i  impulsar  la  realització  de  polítiques  públiques  i
d'actuacions als dits àmbits; i promoure la millora de la situació de les dones en el Sistema
Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. 
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https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=92d6894e42204710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=92d6894e42204710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://undocs.org/es/A/RES/70/212
https://undocs.org/es/A/RES/70/212
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/international-day-of-women-and-girls-in-science
https://es.unesco.org/commemorations/womenandgirlinscienceday
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://news.un.org/es/story/2019/01/1449492
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


• 11deFebrero  : Promou la realització d'activitats que, visibilitzant la tasca de les científiques,
commemoren aquest dia, fomenten vocacions científiques en les xiquetes i ajuden a tancar la
bretxa de gènere en ciència. 

• ChicaSTEM  (INTEF)  :  Pretén  donar  visibilitat  i  suscitar  debat  i  reflexió  en  els  centres
escolars perquè les xiques s'animen a seguir carreres científiques.  

• Científicas  Invisibles  : Es  tracta  d'una  pàgina  de  Facebook  de  la  Xarxa  d'Universitats
Valencianes creada per al foment de la I+D+I, que té per objectiu recuperar i reconéixer el
treball desenrotllat per moltes dones. 

• Mujeres con ciencia  :   Web que té com objectiu mostrar el que fan i han fet les dones que
s'han dedicat i dediquen a la ciència i a la tecnologia: biografies, entrevistes, esdeveniments,
efemèrides i tot tipus de cròniques o fets rellevants.  

• Asociación  de  Mujeres  Investigadoras  y  Tecnólogas  (AMIT)  : Organització  no
governamental  i  sense  ànim  de  lucre,  d'àmbit  estatal,  integrada  per  investigadores  i
tecnòlogues  de  variades  disciplines  que  desenrotllen  la  seua  labor  investigadora,
tecnològica,  o  de  gestió  de  la  ciència  en  organismes  i  centres  d'investigació  espanyols
públics i privats. 

• #NoMoreMatildas  :   Campanya  de  l'Associació  de  Dones  Investigadores  i  Tecnòlogues
(AMIT) que busca denunciar les conseqüències de l'Efecte Matilda. 

• Mujeres Tech  : Associació sense ànim de lucre que naix a principis de 2015 amb l'objectiu de
donar  visibilitat  a  les  dones  en  el  sector  digital,  fomentar  les  vocacions  científic-
tecnològiques entre les més jóvens, i servir de plataforma per a establir una xarxa entre les
dones professionals del sector a Espanya. 

• Asociación Womenteck:   Organització no governamental amb el propòsit  de promoure la
figura de la dona en l'àmbit tecnològic, així com en visibilitzar el seu paper al llarg de la
història i contribuir per mitjà de la formació al progrés social. 

• Mujeres y Ciencia (CSIC)  :   El CSIC va fer que la Junta de Govern aprovara en 2002 aquesta
Comissió  amb  dos  objectius  especialment  rellevants:  estudiar  les  possibles  causes  que
dificulten tant l'ingrés com la carrera de les dones i  proposar a la  Presidència possibles
accions destinades a aconseguir la igualtat entre dones i hòmens en el CSIC. 

• Women in the Digital  Ecosystem (WIDE)  : Té com a objectiu incrementar la igualtat  de
gènere en la indústria de la tecnologia, fent focus en la inclusió i importància de disciplines
no tradicionals en eixa àrea.

• Comisión de Mujeres y Matemáticas de la Real Sociedad Matemática Española (RSME)  :  
Pretén  abordar,  junt  amb el  col·lectiu  de  dones  matemàtiques  del  nostre  país,  diversos
estudis  relatius  a  la  situació  actual  de les  dones  matemàtiques  a  Espanya en l'àmbit  de
l'educació i de la investigació. 
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https://www.rsme.es/category/mujeres/
https://www.rsme.es/category/mujeres/
https://wideinitiative.org/
https://wideinitiative.org/
https://www.csic.es/es/el-csic/ciencia-en-igualdad/mujeres-y-ciencia
https://www.csic.es/es/el-csic/ciencia-en-igualdad/mujeres-y-ciencia
https://www.womenteck.org/
https://www.mujerestech.com/
https://www.mujerestech.com/
https://www.nomorematildas.com/
https://www.nomorematildas.com/
https://www.amit-es.org/
https://www.amit-es.org/
https://mujeresconciencia.com/
https://mujeresconciencia.com/
https://es-la.facebook.com/cientificasinvisibles
https://es-la.facebook.com/cientificasinvisibles
http://code.intef.es/chicastem/
https://11defebrero.org/


• Inspira STEAM  : Projecte pioner per al foment de la vocació cientificotecnològica entre les
xiquetes,  basat  en  accions  de  sensibilització  i  orientació,  que  imparteixen  dones
professionals del món de la investigació, la ciència i la tecnologia. Es tracta de la primera
vegada  que  s'utilitza  la  tècnica  del mentoring grupal en  un  projecte  de  foment  de
les STEAM  (Science,  Technology,  Engineering,  Arts  and  Maths)  entre  estudiants  de
primària. 

• Oceánicas, la mujer y la oceanografía  : Projecte que té com a objectiu divulgar el treball de
científiques dedicades a l'estudi dels oceans, tant actuals com del passat, donar a conéixer la
seua  vida  i  obra,  tractant  així  de  generar  vocacions  científiques  en  xiquetes  i  xiquets,
fomentar la seua creativitat, la seua capacitat de decisió i el tracte igualitari enfront de les
desigualtats de gènere des d'edats primerenques. 

• STEM  Talent  Girl  :    Projecte  educatiu  impulsat  per  la Fundación  ASTI para  el
desenrotllament  del  talent  i  el  foment  de  vocacions  cientificotecnològiques  dirigit
específicament a dones amb l'objectiu d'inspirar i empoderar a xiquetes i adolescents perquè
prosseguisquen brillants  carreres STEM, mentorizades  per  dones  que  exercixen activitats
professionals en l'àmbit de la ciència i la tecnologia. 

• Inspiring  Girls  : Fundació  que  té  como  a  objectiu  augmentar  l'autoestima  i  l'ambició
professional  de  les  xiquetes  en  edat  escolar,  així  com  les  seues  expectatives  laborals,
ajudant-les a visibilitzar l'àmplia varietat de professions i treballs que existeixen, sense que
el fet de ser dona supose cap limitació per a elles, sempre que es basen en el treball i l'esforç.

• Girls4STEM  : Projecte  dirigit  al  foment  de  les vocacions  STEM  (Science,  Technology,
Engineering, Mathematics), molt especialment entre les xiques, a través de l'organització
d'activitats de divulgació. 

• EllasInspiranSTEM:   Iniciativa  d'ESERO  (European  Space  Education  Resource  Office)
Spain, naix amb l'objectiu de visibilitzar a dones que treballen dins de l'àmbit aeroespacial i
tecnològic  per  a  servir  d'exemple  i  fomentar  les  vocacions  científiques  entre  el  públic
femení.  

Materials i recursos:

• Mi científica favorita (Instituto de Ciencias Matemáticas)  :   Aquesta lectura va començar sent
un projecte que es va iniciar en 2017 i en ell van participar professors i estudiants de 5t i 6t
de Primària junt amb divulgadors i investigadors per a fer-se eco de la contribució de les
dones  a  la  ciència.  En concret,  reuneix  un  total  de  28  biografies  de  dones  científiques
pertanyents a llocs geogràfics, disciplines i moments històrics diferents entre si. 
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https://www.icmat.es/divulgacion/mi-cientifica-favorita/Mi_Cientifica_Favorita.pdf
https://www.icmat.es/divulgacion/mi-cientifica-favorita/Mi_Cientifica_Favorita.pdf
http://esero.es/ellas-inspiran-stem/
http://www.girls4stem.es/#/principal%23home
https://www.inspiring-girls.es/que-somos/
https://www.inspiring-girls.es/que-somos/
https://talent-girl.com/
https://talent-girl.com/
https://oceanicas.ieo.es/
https://oceanicas.ieo.es/
https://inspirasteam.net/
https://inspirasteam.net/


• Científicas:  pasado,  presente y futuro  :   Còmic que 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.  S'acompanya  d'una  guia
didàctica amb activitats per a treballar amb el teu alumnat.  

• Mujeres en la ciencia (#científicasCASIO)  :   Col·lecció de recursos didàctics de la campanya
#científicasCASIO per a visibilitzar a científiques, trencar estereotips de gènere i donar un
referent en el món STEAM. 

• Annex #NoMoreMatildas (AMIT i Mujeres con Ciencia)  :   Encartament que torna a alguna
de les "Matildas" ignorades al lloc que sempre degueren d'ocupar: els llibres de text. S'han
triat els de cinqué de primària en avant, per ser el primer curs en què es comencen a estudiar
les figures dels científics.

• Llibres  en  PDF  "Exploradores  de  la  Ciència"  (ACICOM,  Asociación  Ciudadanía  y  
Comunicación; amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport): Aquest
recurs  (editat  en  castellà  i  valencià)  permet  treballar  en  les  aules  aquesta  efemèride  en
diferents  etapes  educatives,  des  de  tercer  cicle  de  Primària  fins  a  Batxillerat,  amb  la
singularitat d'estar adaptat en contingut i disseny a les diferents etapes, a més d'estar centrat
majoritàriament en dones científiques valencianes i elaborat de manera atractiva i accessible
per a l'alumnat. 

• Descifrar  el  código:  la  educación  de  las  niñas  y  las  mujeres  en  ciencias,  tecnología,  
ingeniería y matemáticas (STEM). UNESCO

• Mujeres en la ciencia: guía didáctica sobre el papel de la mujer en la historia de la ciencia  

• Directorio de mujeres tecnólogas que han hecho historia #WomenInTech  

• Dones i ciència a la història (  Generalitat de Catalunya, Universitats i Recerca)  

• 15 mujeres referentes en STEM para conmemorar el Día de la Mujer (Educación 3.0)  

• Mujeres referentes en ciencia y tecnología (Educación 3.0)  

• 10 mujeres que han hecho historia en el mundo de la tecnología  

• Las 10 mujeres científicas más importantes de la historia  

• Científicas españolas en la actualidad (Viraliza una científica)  

• 6 científicas españolas para inspirarte a estudiar Ciencias (Educaweb)  

• 7 mujeres científicas españolas que están revolucionando la ciencia  

• 10 científicas españolas en el ‘top’ de la investigación (Fundación Aquae)  

• 15 mujeres científicas para estudiar en el aula (Educación 3.0)  

5

 #AçòPassarà
 #EstemAmbTu

https://portal.edu.gva.es/coeduca/es/11f/
https://portal.edu.gva.es/coeduca/es/11f/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/mujeres-cientificas-aula/70277.html
https://www.fundacionaquae.org/10-cientificas-espanolas-en-la-vanguardia-de-la-investigacion-2/
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/mujeres-cientificas-espanolas/
https://www.educaweb.com/noticia/2020/02/11/6-cientificas-espanolas-inspirarte-estudiar-ciencias-19078/
http://viraliza.fundaciontatianapgb.org/cientificas-espanolas-en-la-actualidad/
https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/2009/07/05/las-10-mujeres-cientificas-mas-importantes-de-la-historia
https://www.tuexperto.com/2018/04/13/10-mujeres-hecho-historia-mundo-la-tecnologia/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/mujeres-referentes-en-ciencia/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/mujeres-referentes-stem-2/74242.html
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/ciencia_i_societat/dones_i_ciencia/dones_de_ciencia_i_historia/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/ciencia_i_societat/dones_i_ciencia/dones_de_ciencia_i_historia/
http://blog.loretahur.net/2017/11/directorio-de-mujeres-tecnologas-que-han-hecho-historia-womenintech.html
http://www.ehu.eus/astronomasbilbao/AAstronomasES.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366649
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366649
https://www.nomorematildas.com/pdf/encartes/Anexo_NoMoreMatildas_va.pdf
https://www.nomorematildas.com/pdf/encartes/Anexo_NoMoreMatildas_va.pdf
https://www.cientificascasio.com/
https://www.cientificascasio.com/
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/Gui%CC%81a-dida%CC%81ctica-Cienti%CC%81ficas-CC.pdf
http://institucional.us.es/cientificas/las-cientificas-del-pasado/
http://institucional.us.es/cientificas/las-cientificas-del-pasado/
http://institucional.us.es/cientificas/las-cientificas-del-presente/
http://departamento.us.es/dfisap1/vega/
http://institucional.us.es/cientificas/wp-content/uploads/2020/01/comic_cienti%CC%81ficas_small.pdf
http://institucional.us.es/cientificas/wp-content/uploads/2020/01/comic_cienti%CC%81ficas_small.pdf


• 5 mujeres clave en el desarrollo de la Inteligencia Artificial (Educación 3.0)  

• 5 películas para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (Educación  
3.0)

• Las claves para fomentar el interés de las niñas por las materias STEM (Educación 3.0)  

• Las mujeres matemáticas más importantes de la Historia  

• Mujeres matemáticas: rompiendo esquemas (Aprendiendo Matemáticas)  

• Mujeres matemáticas  

• ‘  Las chicas son de ciencias’: “Hay que fomentar que los alumnos exploren sus vocaciones”  
(Educación 3.0)

• “  Las niñas programan exactamente igual de bien que los niños” (Educación 3.0)  

• “El  enigma  Agustina”:  un  documental    con  voz  de  mujer   para  aprender  sobre  ciencia  
(Educación 3.0)

• Se buscan ingenieras, físicas y tecnólogas (Fundación Telefónica)  

• La Tabla Periódica de las Científicas (11defebrero.org)  

• Cuento "La científica y el guisante" (11defebrero.org)  

• Proyecto educativo #20yearsMujeryCienciaChallenge  

• Iniciativas y recursos con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia  
(Educación 3.0)

• Ciència amb veu de dona   [Vídeos]   (Universitat de València)  

• La ciencia que se esconde en los saberes de las mujeres (Sorkin)  

• Mujeres de la Ciencia (El País)  

• 5 propostes didàctiques   (pel Dia de la Dona en la Ciència) de Pilar Etxebarria per a fer en
una o dues sessions de classe. 

• Repositori de recursos de Dones i TIC (Generalitat de Catalunya):   Conté recursos educatius
per  a  treballar  en  l'aula,  vídeos,  campanyes,  investigacions,  ferramentes  i  productes  de
tecnologia educativa... 

• Microsoft lanza una campaña para promover STEM entre las niñas (Educación 3.0)  

• La industria tecnológica fomenta el interés de las jóvenes por las STEM (Educación 3.0)  

• Hipatia  de Alejandría:  La  Dama de  las  Ciencias  :  Proposta  interdisciplinària  centrada  en
Hipatia d'Alexandria duta a terme en una aula de 5t de primària. A través de l'ús de textos i
preguntes sobre el text, es coneix a Hipatia d'Alexandria i el seu context. Autores: María
José Sáez Bondía i Nathalie Clavari Pagés.
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http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92046968009
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/la-industria-tecnologica-fomenta-interes-las-jovenes-las-stem/35572.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/promover-stem-entre-las-ninas/46638.html
https://punttic.gencat.cat/blog/dones-i-tic
https://docs.google.com/presentation/d/1qaUjYyMGDxmeE92sxfP_4d6yCiwdKLAukJN-YVKbHPo/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://elpais.com/especiales/2018/mujeres-de-la-ciencia/
http://sorkinsaberes.org/sites/default/files/archivos/sorkin_guia_completa_cas.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL93JwyiDr2hhhO-8uD56f9rHHtpQt2CXg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL93JwyiDr2hhhO-8uD56f9rHHtpQt2CXg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL93JwyiDr2hhhO-8uD56f9rHHtpQt2CXg
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/recursos-dia-internacional-mujer-nina-ciencia/71811.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/recursos-dia-internacional-mujer-nina-ciencia/71811.html
https://conecta13.com/se_habla_de/11-de-febrero-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-
https://11defebrero.files.wordpress.com/2018/01/la-cienticc81fica-y-el-guisante-11f-1.pdf
https://11defebrero.org/2018/11/28/la-tabla-periodica-de-las-cientificas/
https://www.fundaciontelefonica.com/cultura-digital/publicaciones/590/
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/el-enigma-agustina/
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/el-enigma-agustina/
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/el-enigma-agustina/
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/el-enigma-agustina/
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/el-enigma-agustina/
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/las-ninas-programan-steam-en-las-aulas/
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/las-ninas-programan-steam-en-las-aulas/
https://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/mujeres-ciencia-libro/81682.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/mujeres-ciencia-libro/81682.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/mujeres-ciencia-libro/81682.html
http://www.xtec.cat/~fgonzal2/mujeres_mat.html
https://aprendiendomatematicas.com/mujeres-matematicas-rompiendo-esquemas/
https://educacion.elpensante.com/las-mujeres-matematicas-mas-importantes-de-la-historia/
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/las-claves-para-fomentar-el-interes-de-las-ninas-por-las-materias-stem/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/peliculas-para-celebrar-el-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/peliculas-para-celebrar-el-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/mujeres-desarrollo-inteligencia-artificial/


• La ciencia es cosa de chicas   és una iniciativa de la Comissió Europea. A través d'activitats
online i presencials amb científiques que poden ser preses com a models en aquest camp, la
campanya es dirigeix a les xiques per a oferir-los informació real sobre la diversió i els
reptes  de  ser  una  científica  o enginyera  professional.  Es  combina  amb altres  iniciatives
europees, com el  Concurs de Jóvens Científics de la Unió Europea (EUCYS) i el projecte
finançat per la UE «SCIENTIX», la Plataforma Europea per a professors de ciència. 

• Mujeres a la sombra:   Aquest blog és el resultat del treball d'una gran part de l'alumnat i del
professorat de l'Institut Ramón María del Valle-Inclán de Sevilla. Amb ell es fa un reconegut
homenatge a dones de la història que mai van aparéixer en els llibres o mai seran conegudes
més que com a dones, germanes o filles d'algun personatge famós. 

• Calendari  científic  escolar  2021  (lnstituto de Ganadería de Montaña del CSIC (IGM) i  
Universidad  de  León): Dirigit  a  l'alumnat  d'educació  primària  i  secundària  obligatòria,
aquest calendari inclou cada dia un aniversari relacionat amb la ciència o la tecnologia. Es
complementa  amb  una  guia  didàctica  que  inclou  consells  per  a  l'aprofitament  educatiu
transversal del calendari en l'aula així com activitats adaptades a cada rang d'edat. 

• La mujer y la actividad científica (Educ.ar):   En aquesta seqüència didàctica els/les alumnes
investigaran alguns descobriments realitzats per dones científiques i realitzaran exercicis que
els permetran contextualitzar l'activitat científica realitzada per dones. 

• Mujeres,  Ciencia  y  Tecnología.  Recursos  didácticos  para  visibilizar  y  reconocer  la  
participación de las mujeres en la ciencia:  L'Institut Andalús de la Dona comparteix nous
recursos  per  a  la  coeducació,  amb  el  propòsit  de  donar  a  conéixer  la  labor  de  dones
científiques i tecnòlogues, ignorades pel fet  de ser dona,  a pesar dels seus èxits. Posa a
disposició  una  guia  didàctica,  panells  gràfics  de  ciència,  tecnologia,  enginyeria  i
matemàtiques, trencaclosques didàctics i càpsules audiovisuals.

Activitats i esdeveniments 2021:

• Col·loqui “Mujeres y niñas en pie de ciencia” (Alianza STEAM por el talento femenino):  
Organitzat  pel  Ministerio  de  Educación  y  Formación  Profesional.  La  seua  emissió
començarà dijous que ve 11 de febrer a les 11:00 h. 

• Activitats  de  la  Comisión  Mujer  y  Astronomía  de la  Sociedad Española  de  Astronomía  
(SEA):  Xat amb astrònomes, concurs de relats curts per a escolars “Mujer y Astronomía”,
especial web “Astrónomas de la SEA”.
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http://www.igm.ule-csic.es/calendario-cientifico
http://www.igm.ule-csic.es/calendario-cientifico
https://www.sea-astronomia.es/comision-mujer-y-astronomia-11-de-febrero
https://www.sea-astronomia.es/comision-mujer-y-astronomia-11-de-febrero
https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
https://educacionfpsteam.com/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/areas-tematicas-coeducacion/curso-2018-2019/mujeres-ciencia-y-tecnologia?fbclid=IwAR2F1FrqxxNLF7Ina6bDz35rBWOyDFVeVMH4UxbgvEiVOzXupNr8WcjSjNQ
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/areas-tematicas-coeducacion/curso-2018-2019/mujeres-ciencia-y-tecnologia?fbclid=IwAR2F1FrqxxNLF7Ina6bDz35rBWOyDFVeVMH4UxbgvEiVOzXupNr8WcjSjNQ
https://www.educ.ar/recursos/15035/la-mujer-y-la-actividad-cientifica
http://mujeresalasombra.blogspot.com.es/p/presentacion.html
http://www.scientix.eu/web/guest;jsessionid=35F3E1E115D3F0288E36109BA9D0EC42
http://ec.europa.eu/research/eucys/index_en.cfm?pg=home
http://www.scientix.eu/es/science-girl-thing


• IV Jornada de Dones en Neurociència (Facultat de Medicina i Odontolgia, Universitat de  
València)

• Activitats organitzades per la Universitat d'Alacant:   Programa d'activitats (xarrades, tallers,
trobades, taula redona, activitat virtual, exposicions...) per a ajudar a visibilitzar el treball de
les científiques, així com a crear rols femenins, despertar talents i promoure pràctiques que
afavorisquen la igualtat de gènere, principalment en l'àmbit cientificotecnològic on menys
incidència femenina es detecta. 

• 2ª Edición Jornada  "VLC Tech Women" (ACM-W UPV y Área de Actividades Culturales  
UPV): L'esdeveniment  reunirà  a  associacions,  institucions,  empreses  i  col·lectius  de  la
província  de  València  per  a  analitzar  la  problemàtica  de  gènere  en  les  carreres  STEM,
acrònim en anglés de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. 

• Activitats  organitzades  per  l'ICMAT (Instituto  de  Ciencias  Matemáticas)  :  Xarrada-taller
"Constelaciones matemáticas" y vídeos "¿Qué matemática te ha inspirado más?" 

• Xarrada per mitjà de videoconferència "¡La ciencia también es cosa de chicas!" (Instituto de  
Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV):  S'impartiran dos xarrades:
una dirigida a alumnes de 1r i 2n ESO, sobre una retrospectiva històrica de la contribució de
les dones en la ciència i la situació actual de les dones en la ciència; i l'altra, dirigida a
alumnes de 4t ESO, sobre les eixides professionals de les carreres biològiques.

• Esdeveniments virtuals UNESCO: “Women scientists at the forefront of the fight against  
COVID-19”

• Activitats i esdeveniments, Espacios de Igualdad (Ayuntamiento de Madrid)  

• Exposició "Científiques catalanes 2.0" (Associació Catalana de Comunicació Científica):  
Dirigida  a  alumnat  de  Batxillerat,  FP i  universitat  en  què  es  visibiliza  el  treball  de  24
científiques en centres d'investigació i universitats catalanes. 

• Col·loquis  (Instituto  de  Física  Teórica-UAM  CSIC):   Dos  col·loquis  sobre  Emmanuelle
Charpentier i Jennifer A. Doudna, Premis Nobel de Física i Química 2020, els dies 9 i 11 de
febrer per mitjà de videoconferència. 

• Activitat  online  "MNCN en femenino"  (Museo Nacional  de  Ciencias  Naturales):   Busca
visibilizar el treball de les dones en el museu i despertar vocacions científiques. Una experta
en educació i  divulgació científica,  una conservadora i  una investigadora impartiran una
taula redona online dirigida a estudiants d'entre 10 i 14 anys en què mostraran el seu treball i
la seua trajectòria professional.  

• V Jornadas  de  la  Mujer  y  la  Niña  en  la  Ciencia  (CIEMAT,  Centro  de  Investigaciones  
Energéticas,  Medioambientales y Tecnológicas)  :   Les  activitats  previstes estan dirigides  a
alumnes d'ESO i  Batxillerat  amb l'objectiu  d'acostar-los  la  labor  científica  i  tecnològica
desenrotllada per dones en el CIEMAT. 
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http://11febrero.ciemat.es/
http://11febrero.ciemat.es/
http://11febrero.ciemat.es/
https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/actividades/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-2021#:~:text=Fecha%20y%20horario,%3A00%20a%2013%3A00.
https://projects.ift.uam-csic.es/ed/nobeles-2020/
https://www.accc.cat/cientifiques-catalanes-2-0/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Dia-Internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/?vgnextfmt=default&vgnextoid=44e16a717dd37710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD#
https://events.unesco.org/event?id=1008262432&lang=1033
https://events.unesco.org/event?id=1008262432&lang=1033
https://twitter.com/ibmcp/status/1094549793983078400?lang=es
https://twitter.com/ibmcp/status/1094549793983078400?lang=es
https://www.icmat.es/es/estructura/comisiones/igualdad/acciones/11-febrero/year-2021/
http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-11804-vlc-tech-women-es.html
http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-11804-vlc-tech-women-es.html
https://web.ua.es/es/vr-transferencia/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia.html
https://donesineuro.blogs.uv.es/
https://donesineuro.blogs.uv.es/


• IV Jornada Mujeres y Geología: Geólogas en Red (Mujeres y Geología, Sociedad Geológica  
Española):  Podràs  conéixer,  de  primera  mà,  l'experiència  més  personal  de  diverses
geòlogues que oferiran els seus millors consells a les més jóvens. 

• Debat  obert  “La ciencia  navega por  la  igualdad” (12 de febrero 2021 de a  las  17:00 h  
(online), Sail the Way) 

• Activitats  online,  Servicio  Mujer  e  Igualdad  (Ayuntamiento  de  Zaragoza)  :  "5  mujeres
científicas",  "La Ciencia desde diversas  perspectivas"  (diàlegs  online)  i  documental  "La
mujer que soñaba con números".

•  Projecció virtual "Picture a Scientist" (FECYT, Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología)

• Conferència "Lo que tu ojo no ve" dins del cicle "Ciencia en primera persona" (MUNCYT,  
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología): Conferència inspiradora sobre el  paper de la
dona en la ciència, dirigida a centres escolars d'Educació Secundària i Batxillerat. 

• Sèrie audiovisual “Niñas que rompieron un techo de cristal mirando al cielo” (IAC, Instituto  
de Astrofísica de Canarias): L'11 de febrer s'emetrà un nou capítol de la sèrie audiovisual
"Niñas  que  rompieron  un  techo  de  cristal  mirando  al  cielo", en  el  que  científiques  i
enginyeres  de  l'IAC relaten  les  seues  experiències  personals  i  el  que  els  va  inspirar  a
introduir-se en el món de l'Astrofísica.

• W  isibilízalas 5ª Edición  : Concurs organitzat per la Universitat Pompeu Fabra, per a trencar
els estereotips de gènere associats a carreres STEM, incrementar la visibilitat de la dona en
àmbits  tecnològics  i  fomentar  les  carreres  STEM  i  l'ús  de  la  tecnologia  entre  els/les
estudiants. 

• Activitats  de  la  Xarxa  Punt  TIC  de  Catalunya:   Campanya  de  sensibilització  amb  tres
accions: organitza un Kahoot, envia un vídeo, vine a la xarrada de dones TIC.

• Gimkana  “Florence  Nightingale:  el  misterio  de  los  datos”  (Universidad  Carlos  III  de  
Madrid): Dirigida a estudiants de Secundària (de 1r a 4t) . El repte proposat en la Gimkana
consisteix en la visualització i interpretació de dades de diversos tipus relacionats amb la
pandèmia de la COVID-19. 

• Desdejuni amb científques online,  9 de febrer de 2021 a les 12 h.  (Instituto de Síntesis  
Química  y  Catálisis  Homogénea,  ISQCH,  CSIC-UNIZAR): Activitat  emmarcada  en
l'esdeveniment internacional  Global Women Breakfast (IUPAC) que tracta d'acostar a les
dones científiques. L'esdeveniment busca crear un ambient distés en el que el públic general,
i en particular els estudiants de Secundària i universitaris, puguen conéixer de primera mà el
dia a dia del treball d'una investigadora.

• Concurso Mujeres Ingeniosas  en corto (2ª  Edición)  :   El seu objectiu  és acostar  la vida i
treball de dones enginyeres i tecnòlogues reconeixent la seua labor i el seu impacte en la
societat. Podran presentar-se a aquest concurs totes les persones matriculades en un centre
educatiu no universitari d'Espanya (distintes modalitats).
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https://mujeresingeniosas.es/concurso-mujeres-ingeniosas-en-corto/
https://mujeresingeniosas.es/concurso-mujeres-ingeniosas-en-corto/
http://isqch.unizar-csic.es/ISQCHportal/ControladorEventosAbierto.do?metodo=recuperarEventoPorID&id=831
http://isqch.unizar-csic.es/ISQCHportal/ControladorEventosAbierto.do?metodo=recuperarEventoPorID&id=831
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Secundaria/es/TextoDosColumnas/1371301503343/
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Secundaria/es/TextoDosColumnas/1371301503343/
https://punttic.gencat.cat/article/11-de-febrer-dia-internacional-de-la-dona-i-la-0
https://www.upf.edu/web/wisibilizalas
https://www.upf.edu/web/wisibilizalas
https://www.upf.edu/web/wisibilizalas
https://www.youtube.com/playlist?list=PL97-eCSWzY-jhDAkIpG5dye2kxYtcNkV3
https://www.youtube.com/playlist?list=PL97-eCSWzY-jhDAkIpG5dye2kxYtcNkV3
https://www.facebook.com/muncyt/
https://www.facebook.com/muncyt/
https://www.fecyt.es/es/proyeccion-picture-a-scientist/inscripcion
https://www.fecyt.es/es/proyeccion-picture-a-scientist/inscripcion
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/programa/1358
https://rallysailtheway.com/
https://rallysailtheway.com/
https://mujeresygeologia.wixsite.com/mujeresygeologia/post/iv-jornadas-mujeres-y-geolog%C3%ADa-ge%C3%B3logas-en-red
https://mujeresygeologia.wixsite.com/mujeresygeologia/post/iv-jornadas-mujeres-y-geolog%C3%ADa-ge%C3%B3logas-en-red


• Concurso Mujeres Ingeniosas en cómic (2ª Edición)  : El seu objectiu és acostar la vida i
treball de dones enginyeres i tecnòlogues reconeixent la seua labor i el seu impacte en la
societat. Es posa en valor el paper del còmic que potència la seua divulgació a totes les edats
de  manera  lúdica  i  divertida.  Podran  presentar-se  a  aquest  concurs  totes  les  persones
matriculades en un centre educatiu no universitari d'Espanya (distintes modalitats). 
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https://mujeresingeniosas.es/concurso-mujeres-ingeniosas-en-comic/
https://mujeresingeniosas.es/concurso-mujeres-ingeniosas-en-comic/

