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Nobel Laureates: Women Who Made History 
Link to project:https://docs.google.com/document/d/1IUrTj7JKg6C9Sbf wWu4QBvevo055uhHCc0y0lBqMAy0/edit?usp=sharing  
 
Objectius 
● Millorar les competències de comunicació de l’estudiant (listening, speaking, reading and writing).  
● Conscienciar l’alumnat de la importància de la discriminació, en diferents àmbits, que encara pateixen les 

dones en la nostra societat. 
● Fer un projecte multidisciplinari, treballant l’àrea de llengües, història i ciències. 
● Fomentar l’ús de les noves tecnologies per cercar la informació necessària per desenvolupar les 

activitats. 
● Presentar el que s’ha après a través de mitjans digitals. 
● Treballar en  petits grups de 2 o 3 persones de manera col·laborativa. 
● Avaluar el propi procés d’aprenentatge i el dels companys (self-assessment and peer assessment). 
 
Descripció de la proposta 
Aquest és un projecte col·laboratiu i multidisciplinari dissenyat entorn els premis Nobel de ciències obtinguts 
per dones al llarg de la història. El projecte té una durada de 6 sessions. La primera sessió serveix per 
introduir els objectius del projecte: crear una presentació amb dades biogràfiques sobre dones que han 
guanyat un Nobel de ciències. El fet de centrar-se en dones científiques té com a objectiu ajudar a fer-les 
visibles i a enfortir el rol de les dones en la construcció de la nostra societat. El projecte està emmarcat dins la 
celebració als centres del dia internacional de la dona el 8 de març. Durant el projecte els alumnes treballen 
els temps del passat i vocabulari relacionat amb dades biogràfiques i del camp de la ciència. El caràcter 
col·laboratiu del projecte convida a l’autoavaluació i a la crítica constructiva de la feina pròpia i dels altres per 
aconseguir els objectius establerts. 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 
● Metodologia basada en aprenentatge per projectes 
● Treball per tasques 
● Grups col·laboratius 
● Ús de les TIC a l’aula 
 
Recursos emprats 
Materials creats per al projecte: 
Session 1. 
 2. Podcast intro:  
https://drive.google.com/file/d/1G6ILOifyVYTAw78psQFYdrPuwLtpDaKa/view?ts=5a09fcf5 
Podcast text: https://drive.google.com/file/d/1LTEY6y1mMKIpjbnX8uv0Ff5AbkeUUnri/view 
3. Instructions: http://popplet.com/app/#/4359220 
Podcast. https://drive.google.com/file/d/0B6oP-
CaWwLGwZm1uazBJLWhWUDROakdqOE8xTG5jTEppclMw/view 
Video. https://www.powtoon.com/online-presentation/cyUwL7xK3au/?mode=movie 
 
Session 2. 
Google slides. 
https://docs.google.com/presentation/d/145sJiPs15M74Mh2sFDhICTwnFO0vmqydD9D8WBnMogI/edit#s
lide=id.p 
Video. https://drive.google.com/file/d/1h8xYCxeI3z5ASt1acBXo1urtJgAPrRpU/view 
Exercise. https://drive.google.com/file/d/13lgmDU8vlOMnpEnppPF1ebPG_m4-
BQcE/view?usp=drive_web 
Key. https://drive.google.com/file/d/1VEl85SlqvMFFhsbBu3aDUEQAVcTHpE5c/view 
Video. https://drive.google.com/file/d/1rMEf5tb9keS7ynNH_8eCLCOlwnywOM7W/view 
Video 1. https://animoto.com/play/QTPi1IF01E4lDzDk2Hh1Vg 



 

 
 

Video 2. https://animoto.com/play/20BjqNL783abCaDBIhLSOw 
Video 3. https://animoto.com/play/TJIvlyHLg5niYg4SAzBBgw 
Video 4. https://animoto.com/play/CnlmAOTp6x7CokoGpuQdcw 
Video 5. https://animoto.com/play/lznZgeYsuUAKcuOEDjGbVQ 
 
Session 6. 
https://www.powtoon.com/online-
presentation/gcaSVpDvzv6/?utm_campaign=twitter%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_medium=SocialSh
are&mode=movie&utm_source=player-page-social-share&utm_content=gcaSVpDvzv6 
Checklist. 
https://docs.google.com/document/d/1IAYp6kBNba3ll8zFUWjvHdwSC48LjMMLKsqUKuX_Hr0/edit 
Oral presentation assessment rubric.  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B2hdrKX6ibppIMg4udNClqvE4SFNv8hA9kRnHKIIu0E/edit#gid
=1578295575 
 

 
Continguts, competències i processos que es treball en de forma destacada 
 
Competència lingüística 
   
● Desenvolupar l'habilitat d’expressar-se oralment.  
● Aprendre nou vocabulari i expressions 
● Desenvolupar estratègies per tal d’obtenir informació i saber interpretar-la. 
● Utilitzar tècniques senzilles per iniciar, mantenir i acabar una presentació oral d’un projecte realitzat. 
● Fer una presentació en Powerpoint sobre científiques que van obtenir el premi nobel. 

 
Competència social i cívica 
● Crear un lligam entre la llengua que s’està aprenent i la cultura d’aquesta a través d’un projecte. 
● Valorar diferències culturals.  
● Treballar en grups de manera col·laborativa, respectuosa i proactiva. 
● Interactuar educadament i respectar gustos, opinions i opinions dels altres, i, alhora, explicar les pròpies. 
● Reflexionar i formular hipòtesis sobre el rol de la dona en la societat actual 
 
Competència digital: 
● Entendre la informació presentada oral i escrita 
● Ús de les noves tecnologies per accedir a la informació i per presentar-la 
● Ús dels podcasts per promoure la comunicació oral de la llengua anglesa 
● Buscar informació a Internet sobre les dones científiques i les fites aconseguides. 
● Interactuar amb un popplet per obtenir informació. 
 
Autonomia i iniciativa personal: 

● Desenvolupar iniciatives en l’organització i disseny del treball en grup: assignació de rols i gestió del temps. 
● Prendre consciència del propi estil d’aprenentatge i reflexionar sobre el procés d’aprenentatge com a 
alumne/a. 
● Practicar l’autoavaluació com a eina i recurs d’aprenentatge 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
Aquest projecte ha estat dissenyat tenint en consideració l’alumnat d’escoles de formació de persones 
adultes inscrit en l’aprenentatge d’una llengua estrangera, en aquest cas l’anglès. No obstant això, pot 
ser adaptat a altres grups, nivells i tipus de centre. 
 
Autoria 
Aquest projecte ha estat elaborat per: Gemma Colom Riera, Elena Garcia Gómez  i Antonio Martín 
Castillejo  
 
Aquesta proposta i les imatges que hi apareixen s’acullen a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 


