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Les vostres representacions

Eva 



Les vostres representacions

Miguel Angel

Treball en equip.

Interrelació de conceptes i disciplines.

Inquietud constant i investigació. 

Perseverança.



Les vostres representacions

Jaume

Aquest avatar el vaig generar 
per una felicitació de nadal 
familiar. Representa a la meva 
germana, ella és informàtica i 
especialista en visió artificial i 
estadística. Treballa a la 
universitat, com a docent i 
personal de recerca.



Les vostres representacions

Carmen

Una mestra



Les vostres representacions

Ferran



Les vostres representacions

Jessica – Cisco - Roberto



Les vostres representacions

Carmen

Una professió científica per a mi és aquella que
intenta veure més enllà del que a simple vista
es veu. Es qüestiona, i intenta millorar el seu
voltant a partir d'una intervenció ben
meditada. Torna a observar i valorar de nou.

Sovint científica o no, hi ha una 
sobrecàrrega mental i física extra...



Les vostres representacions

Anna



I si li preguntem a 
l’alumnat?

Font: https://www.edutopia.org/article/50-years-children-drawing-scientists

https://www.edutopia.org/article/50-years-children-drawing-scientists
https://www.edutopia.org/article/50-years-children-drawing-scientists


I si li preguntem a l’alumnat?

Font: https://www.edutopia.org/article/50-years-children-drawing-scientists

PERCENTATGE D’ALUMNAT (NOIS I NOIES) 
QUE DIBUIXEN UN HOME, PER EDATS

EDAT

50 ANYS D’ESTUDIS DEL TIPUS 
“DIBUIXA UN CIENTÍFIC”

PERCENTATGE DE NENES QUE DIBUIXEN UNA DONA

1966-1977 1985 2016

https://www.edutopia.org/article/50-years-children-drawing-scientists
https://www.edutopia.org/article/50-years-children-drawing-scientists
https://www.edutopia.org/article/50-years-children-drawing-scientists
https://www.edutopia.org/article/50-years-children-drawing-scientists


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

Què ha passat entre els 6 i els 
16 anys?

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


La imatge del científic, un 
estereotip cultural



Nous referents



Pseudohistòria de la ciència a l’escola?

•Invisibilització de les dones:
- de les seves contribucions a la ciència, que 

són nombroses tot i el bloqueig

-i de les dificultats de les dones en la història per 
a accedir al coneixement i per a exercir una 
professió científica

Més concreció sobre això a: 
https://www.youtube.com/watch?v=9okrkfIUkxI

• La ciència com a producte final elaborat per genis (homes)

• Els models científics fora de context

• Representacions idealitzades del passat, que no expliquen les dificultats.

• La ciència no es tracta com a activitat humana que pertany al teixit social, 
polític i econòmic, i amb biaixos de diversos tipus, entre ells el de gènere

https://www.youtube.com/watch?v=9okrkfIUkxI
https://www.youtube.com/watch?v=9okrkfIUkxI


Dones ciència i tecnologia: algunes dades
3 de cada 10  
persones 
investigadores al 
món són dones

a Espanya, 26,4% de científiques i 
enginyeres hi-tech són dones  
(19, 8% és la mitjana europea)

la bretxa salarial pot arribar fins el  
32,23 % per a professions 
tècniques. 18,6 % a Catalunya  
(gencat, 2016)

8% 
rectores

21% 
catedrà-
tiques

7% 
cúpules 

directives 
gran tech

15% 
consells 
directius 
gran tech

Les dones que 
ocupen càrrecs 
directius en les 

empreses 
tecnològiques 

estan més 
formades que els 

seus homòlegs 
homes

UNIVERSITAT
EMPRESA

https://www.abc.es/familia/mujeres/abci-igualdad-salarial-siete-claves-para-explicar-diferencia-entre-cobran-hombres-y-mujeres-201902220251_noticia.html
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/La-bretxa-salarial-a-Catalunya-es-del-234
https://www.epdata.es/datos/mujer-ciencia-espanola-datos-estadisticas/298
https://www.epdata.es/datos/mujer-ciencia-espanola-datos-estadisticas/298
https://www.abc.es/familia/mujeres/abci-igualdad-salarial-siete-claves-para-explicar-diferencia-entre-cobran-hombres-y-mujeres-201902220251_noticia.html
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/La-bretxa-salarial-a-Catalunya-es-del-234


Per què cal feminitzar la ciència?

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Inve
stigacion/FICHEROS/El_genero_en_la_investig
acion.pdf

• Equitat

• Està demostrat que els equips 
mixtes són més eficaços

• Aprofitar tot el talent 

• Resultats més vàlids

• Productes més útils i per a 
tothom

• ...

https://maldita.es/malditaciencia/2020/0
3/06/ciencia-sesgo-genero-estudios-
mujer/

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/El_genero_en_la_investigacion.pdf
https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/06/ciencia-sesgo-genero-estudios-mujer/


Com podem fer un STEAM a l’escola 
sensible al gènere i que promogui les 
vocacions científiques de les noies?

Contesteu de paraula o al xat

Per exemple: 

• Utilitzant un llenguatge sensible al 
gènere en la classe de ciències

• ...
• ...



Què podem fer a l’escola: un cop de mà

VISIBILITZACIÓ

TREBALL EXPLÍCIT DE LA 
QÜESTIÓ DE GÈNERE

DISCURS

REFERENTS

AUTOEFICÀCIA



VISIBILITZACIÓ

Només el 7,5% dels referents culturals i científics que 
apareixen als llibres de text de la ESO són dones.

Cal visibilitzar el treball que fan les dones en el món de la 
ciència i la tecnologia, i també les aportacions fetes per dones

Aquí trobareu algunes pioneres amb descobriments o invents de 
molta rellevància. Sabíeu que el GPS o el wi-fi no existirien si no 

fos pel treball de la Hedy Lamar? O que les púlsars van ser 
descoberts per Jocelly Bell Burnell ?

recull de llibres
recull de pel·lícules

recerques bibliogràfiques, exposicions col·laboratives, fer 
presents les dones en temes que ja expliquem, pòsters, 
campanyes, publicacions a les xarxes...

Perill: La visibilització de les científiques com a súper-dones no ajuda!

https://www.eldiario.es/catalunya/educacion/mujeres-libros-texto_1_4992553.html
https://11defebrero.org/category/pioneras/
https://11defebrero.org/2019/09/06/libros-y-peliculas/
https://www.xataka.com/cine-y-tv/nueve-peliculas-series-y-documentales-que-muestran-el-papel-de-la-mujer-en-la-ciencia-y-la-tecnologia
https://11defebrero.org/category/pioneras/
https://11defebrero.org/2019/09/06/libros-y-peliculas/
https://www.xataka.com/cine-y-tv/nueve-peliculas-series-y-documentales-que-muestran-el-papel-de-la-mujer-en-la-ciencia-y-la-tecnologia
https://www.eldiario.es/catalunya/educacion/mujeres-libros-texto_1_4992553.html


Premi NAT pòstum 2021

https://divergenteeducacion.wordpress.com/2018/03/12/lynn-margulis/

https://divergenteeducacion.wordpress.com/2018/03/12/lynn-margulis/
https://divergenteeducacion.wordpress.com/2018/03/12/lynn-margulis/


REFERENTS
Està demostrat que aprenem per socialització i models de 

referència. Està comprovat que l'interès de les nenes per la ciència i 
la tecnologia es duplica quan tenen referents femenins.

Cal oferir a les nenes models en els que es puguin reflectir, veient 
que tenen coses en comú i explicant com van arribar a ser 

científiques 

Mostrem el treball d’una dona científica actual a través de 
entrevistes, xerrades, correspondència, biografies, 

documentals...

tenim alguna mare (o germana, 
tieta...) entre les famílies de 
l’escola que treballi en ciència?

https://www.skypeascientist.com/

https://www.skypeascientist.com/
https://blog.thenounproject.com/the-redefining-women-icon-collection-e18e1c4229c7


DISCURS
El llenguatge construeix, modela, reforça o canvia les 

nostres maneres de veure el món. La nostra manera de 
parlar pot reforçar els estereotips de gènere

Siguem conscients del llenguatge i vigilem el nostre 
discurs.. 

Treballem el nostre discurs verbal, corporal i visual (The 
Redefining Women Icon Collection). Vigilem les 

nostres reaccions i aprovacions, els usos de l’espai...

“el treball de les persones científiques”

quan usem imatges, 
equilibrem rols masculins i femenins

https://blog.thenounproject.com/the-redefining-women-icon-collection-e18e1c4229c7
http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD2horiz.pdf
https://blog.thenounproject.com/the-redefining-women-icon-collection-e18e1c4229c7


AUTOEFICÀCIA

Diversos estudis demostren que les noies tenen percepcions 
d’autoeficàcia menors que els nois. en igualtat de nota, per exemple, les 

noies tenen una probabilitat inferior de reconèixer que són bones.

Cal reforçar la confiança de les noies i mostrar-lis que són tan capaces 
com els nois per a la ciència i la tecnologia. 

Donem el mateix tipus de feedback, espai i temps a nois i noies

No atribuïm els èxits del nois a la genialitat i a les noies a la capacitat 
de treball (Liu, 2006)

No mostrem la nostra angoixa cap a certes matèries (com les mates), 
doncs sovint les noies empatitzen amb aquesta ansietat.

Donem a les noies oportunitats de joc i d’èxit relacionades amb 
STEAM

Promoure projectes STEAM relacionats amb el bé comú

https://elpais.com/elpais/2019/02/10/ciencia/1549790650_356604.html
https://elpais.com/elpais/2019/02/10/ciencia/1549790650_356604.html


TREBALL EXPLÍCIT DE LA 
QÜESTIÓ DE GÈNERE

La ciència no es tracta com a activitat humana que pertany 
al teixit social, polític i econòmic, i amb biaixos de diversos 

tipus, entre ells el de gènere

Expliquem com funciona la ciència i fem ciència a l’escola. 
Reflexionem alguna vegada sobre les influències socials y 

culturals en la producció del saber científic.

Investiguem les barreres que han trobat les dones 
històricament.

Materials per treballar el sexisme amb l’alumnat (podem 
fer una anàlisi per exemple dels llibres de ciències)

http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD2horiz.pdf
http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD2horiz.pdf


Recursos

https://www.youtube.com/watch?v=9okrkfIUkxI

Article: Cómo alentar a las niñas a 
estudiar carreras científicas y 
matemáticas: 7 estrategias

i a més, trobareu enllaços a les diapositives amb aquesta icona:

https://www.youtube.com/watch?v=9okrkfIUkxI
https://mujeresconciencia.com/2019/08/28/como-alentar-a-las-ninas-a-estudiar-carreras-cientificas-y-matematicas-7-estrategias/


En la propera sessió (15/12)...

Recapitularem les idees principals de les 
visions compartides sobre STEAM i 
gènere,

les relacionarem amb l’EA,

i, sobretot, posarem fil a l’agulla sobre 
com implantar-ho a la classe
(podeu començar a pensar que us 
agradaria fer)



Moltes gràcies per la vostra 
atenció i les vostres aportacions!

Torn obert de paraula per a 
dubtes, opinions, 
recomanacions, peticions...

lvaldes@Fundesplai.org

mailto:lvaldes@Fundesplai.org

