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Objectius

Una de  les  línies  de  treball  en  el  marc  del  Projecte  Magnet  entre  l’Institut

Nicolau  Copèrnic  i  el  mNACTEC,  és  la  d’ajudar  a  consolidar  el  projecte

educatiu   i  contribuir  a visibilitzar  la feina dels seus docents i  professionals

educatius, així com a reforçar el seu sentiment de pertinença i cohesió de grup.

El blog del museu, Dones, industria i  tecnologia20,  ens ha servit  de punt de

partida i de material de recerca per començar a dissenyar el nostre projecte de

fer efectiu els principis de la coeducació i la perspectiva de gènere, incorporant-

los a tots  els  nivells  del  currículum de l’àmbit  tecnocientífic  (física,  química,

biologia, geologia, tecnologia i matemàtiques) per afavorir el desenvolupament

de l’alumnat al marge dels estereotips i rols de gènere, entenent el gènere, com

una construcció  social   que  diferencia  les responsabilitats,  els rols,  els

condicionants així com les oportunitats i necessitats de homes i dones en un

context determinat i de garantir una orientació acadèmica i professional lliure de

biaixos sexistes.

La nostra proposta d’activitats es mou al voltant de dos eixos:

- La perspectiva de gènere  comporta incloure el coneixement produït

per les dones científiques i expertes, sovint invisibilitzades en nombroses

disciplines. (Elaboració de la taula periòdica)

-  L’anàlisi  de  sexe  i/o  gènere,  per  a  ser  considerats  perspectiva  de

gènere, han d’incloure una anàlisi  i el debat que desvetlli les causes i

mecanismes socials i culturals que sustenten les desigualtats de gènere.

(Xerrada  col·loqui  amb  científiques  que  aportin  dades  i  permetin

reflexionar sobre el context actual)

20 https://mnactec.cat/blog/dona-industria-ciencia-tecnologia/ 
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Desenvolupament

En aquesta comunicació es presenten  les activitats desenvolupades a l’Institut

Nicolau Copèrnic

- L’elaboració cooperativa d’una taula periòdica de dones científiques (2n

cicle  ESO i Batxillerat)

- La xerrada col·loqui amb una dona científica: la dra. Maria Cabello (2n

cicle ESO)

Elaboració de la taula periòdica de dones científiques

Es tracta d’una activitat de recerca sobre dones científiques  i la seva biografia,

context social i aportacions al coneixement.

A les classes de Biologia quan ha sorgit un tema on l’estudi, el descobriment, el

treball de científiques no ha estat reconegut com a tal, pel fet de ser dones ,

hem fet  una reflexió .

Per exemple:

 Parlar  del  paper  clau  de  Rosalind  Franklin  en  el  descobriment   de

l’estructura de doble hèlix  de l’ADN i  com no va ser  anomenada per

Watson i Crik quan a l’any 1962 van rebre el Premi Nobel pels estudis

sobre l’estructura de l’ADN.

 Parlar  de  Lynn  Margulis,  la  biòloga  rebel  que  amb  la  teoria  de  la

endosimbiosi va proposar un nou paradigma sobre l’evolució de la vida i

l’origen  de  les  cèl·lules  modernes.  Unes  investigacions  que  la  van

enfrontar amb bona part de la comunitat científica de la seva època per

qüestionar la teoria de la selecció natural.

L’activitat està basada en la taula periòdica21 creada per l’enginyera química i

investigadora del CSIC, Teresa Valdés-Solís Iglesias l ’any 2019, per celebrar

internacionalment el 150è aniversari de la taula periòdica en el marc de l ’Any

Internacional de la taula periòdica.  En homenatge a la taula, va crear una

taula periòdica substituint els elements químics pels noms de 118 científiques,

amb l’objectiu de donar visibilitat al paper de la dona a la ciència al llarg de la

21 https://mnactec.cat/blog/dona-industria-ciencia-tecnologia/taula-periodica-tambe-de-dones/
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història.  Les  seleccionades  estan  agrupades  per  àrees  de  coneixement  i

provenen de diferents zones geogràfiques i de diferents períodes històrics.

L’activitat s’ha treballat de forma cooperativa a les classes de Biologia, Química

i CMC a 3r, 4t i Batxillerat a l’Institut Nicolau Copèrnic. Cada curs ha treballat

una àrea de coneixement. Cada alumne/a ha investigat una o dues científiques

per poder arribar a les 118 de la taula. Cada fitxa inclou dades rellevants d’una

científica i cada color de les fitxes correspon a una àrea de coneixement. Cada

grup va enganxar a un mural les seves fitxes seguint l’esquema de la taula

periòdica dels elements , i van informar cadascú als companys quina científica

havien treballat i les dades rellevants dels seus estudis. Posteriorment amb la

taula periòdica ja penjada , per grups classes, es va fer una reflexió final sobre

la situació de la dona a la ciència al passat ,al present i al  futur i que es pot fer

per millorar-ho. L’activitat va tenir una durada de tres hores.

Xerrada col·loqui amb científiques actuals

El  nostre  objectiu  es  obrir   un  espai  obert  a  la  conversa  al  voltant  de  la

incidència i importància del treball de la dona al món industrial, tècnic i científic

proper  a la  realitat  dels  nostres estudiants,  amb les etiquetes que permetin

conèixer i opinar amb respecte sobre discriminació de gènere, drets laborals,

condicions de treball, igualtat d’oportunitats, sostre de vidre, segregació vertical

d’ocupació, equitat de gènere...sempre lligat al seu entorn més proper.

La  dra. Maria Cabello, graduada en física, màster en enginyeria biomèdica  i

dra. en enginyeria electrònica, ens va ajudar a pensar en la importància dels

referents en els quals identificar-nos i en tots els imputs socials, econòmics i

educatius que van configurant la nostra visió de gènere sobre el món.

Resultats

Figura 1: Model de fitxa Figura 2: La taula periòdica de les dones
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Figura 3: Imatges xerrada col·loqui

Valoracions de les activitats

Segons  els  estudiants22,  el  missatge  els  ha  arribat,  ja  que  el  fet  que  una

científica  jove  els  parli  del  que hauran de decidir  sobre  el  seu futur,  amb

exemples del seu entorn tant acadèmic com professional ,els dona un altre punt

de vista.

Els alumnes han remarcat que els va suggerir ser curiosos i crítics i a triar el
que realment els motivi, i que sempre cal pensar en plans alternatius.

22 L’enllaç a l’article del Canal Terrassa digital amb valoracions de les activitats. 

https://www.youtube.com/watch?v=h1xzEKih7dM

202 


