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Títol:  Dones en la ciència i l’enginyeria 

      

 

 

[Imatge de la divulgadora i il·lustradora Sandra Uve] 

 

Objectius  

Donar a conèixer les dones científiques -pioneres o no- presentant els seus descobriments, 

invents o estudis el quals han permès a altres homes i dones seguir les seves passes. Animar 

els estudiants a seguir el camí d’aquestes dones científiques i fomentant l’estudi de carreres 

científico-tècniques. 

 

1. Conèixer la situació actual de les dones en el món científic i com ha evolucionat al llarg 

de la història  

2. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns 

digitals 

3. Construir un nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la 

informació amb el suport d’aplicacions digitals 

4. Conèixer el paper de la dona a la ciència. 

5. Argumentar i exposar en públic els resultats amb una eina TIC per la presentació dels 

resultats de la  recerca. 

6. Fer una presentació fluida, ordenada i coherent 

 

 

Descripció de la proposta  

      

La proposta didàctica “Dones en la ciència i l’enginyeria” permet abordar el contingut curricular 

específic d’Eines digitals TIC de de 2n d’ESO de Tecnologia dissenyant els pòsters digitals, 

alhora que integra coneixements d’altres matèries com Matemàtiques, Ciències, Tecnologia, 

etc. Aquesta transversalitat fa que pugui considerar-se una unitat amb possible orientació 

STEAM. 

 

Es tracta d’organitzar una exposició amb pòsters i pòsters multimèdia de les dones científiques 
i amb els vídeos creats pels alumnes per animar als alumnes a estudiar carreres STEAM.  
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Quan: Setmanes anteriors a  l’11 de febrer fins el 8 de març,  per commemorar el dia 

Internacional de les noies i les dones de la Ciència i fins el dia de la Dona treballadora. 

 

Aquesta proposta didàctica ha estat pilotada durant el curs 2018/20 a un institut de Barcelona. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

Aprenentatge basat en projectes on es requereix que els estudiants generin una presentació i 

construeixen el seu coneixement a través d’una tasca concreta. (Swiden, 2013). Es tracta d’una 

metodologia pedagògica centrada en l’alumne on el rol del docent és el de facilitador. 

 

 El docent  presenta l’activitat, és el guia i dinamitzador de l’activitat. Recolzant aquests 

objectius bàsics 

 Prendre consciència del paper fonamental que les dones han tingut a la ciència i 

enginyeria al llarg del que ens explica la Història. 

 Donar a conèixer les dones científiques i les seves aportacions o investigacions. 

 Comprendre com ha evolucionat el paper i el protagonisme de les dones en la 

investigació científica.  

 Aquesta proposta té un enfocament orientat a adquirir competències digitals i 

habilitats TIC fent servir una metodologia d’aprenentatge més activa basada en 

el descobriment i la pràctica i en la implicació dinàmica de l’alumnat  per 

fomentar la autonomia, la creativitat, l’emprenedoria i la iniciativa personal.  

 La proposta d’activitats són de caire més competencial i estan dissenyades 

perquè es desenvolupin de manera molt pràctica fent servir eines digitals i 

equipament informàtic específic (ordinador, tauleta tàctil, telèfon intel·ligent...). 

També està pensada perquè es pugui desenvolupar en hores de desdoblament 

o amb grups reduïts, si l’organització del centre ho permet. 

 

L’orientació de la proposta té un eix central a partir del qual s’articula el contingut i les activitats: 

Dones en la ciència i l’enginyeria. La relació històrica que les dones han tingut en el món de la 

ciència ha estat basada bé en les dificultats per poder desenvolupar un coneixement que la 

societat considerava “d’homes” o bé en la invisibilització de les aportacions d’aquelles que van 

poder salvar aquesta situació. El que coneixem de la Història (o el que ens han explicat de la 

Història) ens ha amagat en gran mesura, l’obra i/o les aportacions de dones científiques que 

han estat poc conegudes. 



 

  

 

 

 Aquesta proposta s’acull a una llicència CreativeCommons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

3 de 6 

 

Aquest projecte neix per la necessitat de seguir alentant i visibilitzant el treball d’aquestes 

dones científiques i al mateix temps, reivindicar la figura de les dones científiques i d’oferir una 

nova imatge de la ciència allunyada de la visió androcèntrica que habitualment se’ns ha ofert. 

 

      

Recursos emprats  

 

En aquesta proposta es proposen activitats fent servir aplicacions gratuïtes o amb versions de 

prova. Tanmateix, podria donar-se el cas que alguna de les webs desapareguessin o passessin 

a ser de pagament. Recomano comprovar prèviament la seva disponibilitat i, si ja no estan 

disponibles, fer una cerca d'aplicacions semblants. 

 

La pràctica totalitat de les activitats proposades poden ser adaptades a qualsevol tipus 

d’alumnat i a ritmes d’aprenentatge diversos, atès que són activitats de caire competencial i de 

tipus molt pràctic que no requereixen un nivell conceptual exigent. 

 

Nota: Glogster, permet fer el pòster digital sempre que no superem els sis elements dins del 

pòster digital. 

 

● Aplicacions on-line: 
○ Glogster 
○ Padlet 
○ Canvas 
○ Prezi. 

● Celebrating women in Science 
● https://11defebrero.org/ 
● Universitats i Recerca: Dones i ciència a la història 
● Dones i ciència: Debats ICREA - CCCB 2015 

 
● Articles científics i Premsa: 

○ Les dones més influents en la història de la Ciència 
○ Dones i ciència: història per comprendre el passat, xifres per canviar el 

present 
● Contactes (sandrauve@gmail.com) 

https://sandrauve.wordpress.com/  
                

En els documents de treball es proposen diferents lectures de notícies aparegudes en mitjans 

digitals, de les que s’indiquen els enllaços corresponents. Per tal de garantir la seva 

disponibilitat es baixaran en format pdf. 
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A més a més, fem un taller/jornada amb aquesta finalitat es convida a una científica o 

divulgadora com la Sandra Uve (sandrauve@gmail.com) per a donar visibilitat a totes 

aquestes dones per fer una xerrada divulgativa, i que els alumnes participin dissenyat uns 

murals. Altra opció que també hem treballat nosaltres va ser convidar a una de les científiques 

que treballen al supercomputador, i ens va venir a fer una visita al centre per a tots els grups de 

primer o fer una connexió amb la classe mitjançant una reunió virtual i la científica.  

 

Us deixo l’enllaç https://www.bsc.es/es/descubre-el-bsc/visita-nuestro-supercomputador.  

 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

      

2n d’ESO 

 

Continguts: 

 

 Unitat d’EINES DIGITALS TIC 

 

Criteris d’avaluació: 

 Comunicar els projectes realitzats utilitzant mitjans digitals, emprant el llenguatge 
tecnològic adient, i incloent diferents elements visuals (taules, gràfics, imatges). 

 Seleccionar, gestionar i tractar la informació d’Internet de forma correcta per tal de 
generar nou coneixement. 

 

Dimensió “Instruments aplicacions” 

 CBAD1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a 

realitzar. 

 CBAD2. Utilitzar les aplicacions d'edició de textos, presentacions multimèdia, tractament 

de dades numèriques per a la producció de documents digitals. 

 

Dimensió “Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i 

aprenentatge” 

 CBAD4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adient per al treball a realitzar. 

 CBAD5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la 

informació amb el suport d’aplicacions digitals. 

Competències implicades 

1. Competència cientificotecnològica 
2. Competència matemàtica. 
3. Competència digital. 
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4. Competència lingüística 

5. Competència d'aprendre a aprendre.  

6. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. 

Competències clau 

CC25. Aparells i sistemes d’informació i comunicació. 

CCD9. Eines d'edició de documents de text i presentacions multimèdia. 

CCD13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració. 

CCD16. Tractament de la informació. 

CCD22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu. 

CCD24. Recursos per a l’aprenentatge formal i no formal a la xarxa. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

La proposta s’adreça a la globalitat d’alumnat de 2n d’ESO. 

L’aprenentatge va dirigit a una ratio d’un grup-classe de 2n d’ESO. Desdoblat amb un 

màxim de  20 alumnes quan toca anar a l’aula d’informàtica, que és la seva màxima 

capacitat. Per fer treball transversal i interdisciplinari de les assignatures de 

matemàtiques, tecnologia, ciències, les TIC i l’anglès. 

 
      

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

En el desenvolupament de la proposta a l’aula es pot vincular, parcialment, amb Matemàtiques, 

Física i Química, Ciències de la Naturalesa, Anglès, Català, Castellà, inclòs tutoria, de manera 

que pot abordar-se com una activitat STEAM. 

 

De fet, la meva proposta va ser coordinar-nos amb els equips de primer d’ESO perquè una 

vegada enllestits els pòsters digitals, fer una campanya dels mateixos alumnes presentant allò 

que han investigat a companys de primer d’ESO en una hora de tutoria, fent servir els 

passadissos del centre. 
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Documents adjunts 

      

Els documents estan en versió pdf. Per obtenir les versions editables baixeu-les d'aquest. 

https://app.box.com/s/2nipsuivpjgatn1cqpeg448qikq9qrr1 

 

 

 

Autoria 

      

Cristina Blaya Góngora INS Premià de Mar 

 

      

Vaig presentar amb un treball a un Seminari de Competència Digital Docent, al 

Desembre de 2018, com Cristina Blaya, Eva Lindo, Pilar Mateo, Mónica Rodríguez, 

basat en aquesta idea. 

I també l’he fet servir en el curs de competència digital docent avançat del 2020. 

 

 

 

 


