DÍA DA MULLER E A NENA NA CIENCIA
FACEMOS CIENCIA EN GALEGO

NON
PRESENCIAL

DÍA DA MULLER E A NENA NA CIENCIA. FACEMOS
CIENCIA EN GALEGO
PRESENTACIÓN
A continuación presentamos tres propostas que teñen unha dobre
finalidade. Pór en valor o uso do galego como lingua de Ciencia e
visibilizar as mulleres científicas, fomentando as vocacións científico
técnicas entre o alumnado de Vigo.
Derivado da situación actual, e para garantir o acceso de todos os
centros as actividades, ofertamos a posibilidade de participar nas
propostas a través de transmisión en directo pola Internet ou fóra de
liña, descargando os materias para a realización da actividade dirixida
por a profesora ou profesor.
Todas as opcións contarán con materias complementarios para o persoal
docente para facilitar a organización e aproveitamento da actividade.
Os materiais para a realización dos obradoiros estarán a disposición
dos centros de ensino na rede municipal durante todo o curso escolar.

DÍA DA MULLER E A NENA NA CIENCIA
CIENTÍFICAS HOMENAXEADAS
Nesta edición imos centrar a nosa actividade en cinco científicas que como tantas outras, non
gozan do recoñecemento que merecen. Quixemos integrar tanto a científicas en activo como
outras que abriron o camiño en tempos de enorme dificultade.
África González, catedrática de inmunoloxía da UVIGO e premio Premio Women CEO na
categoría Muller e Ciencia 2021.
Maria José Alonso, é catedrática de farmacia da USC e está na actualidade traballando en
proxectos de vacinas para a pandemia do COVID 19.
Joceyn Bell, descubridora das estrelas pulsantes, non recibiu o premio Nobel polo seu
descubrimento pero si o seu director de tese. Un dos exemplos máis vergoñosos de
discriminación por unha cuestión de xénero.
Frances Northcutt. Coñecida como Poppy, unha matemática e avogada de biografía
fascinante. Controladora das misións Apolo, dedícase na actualidade á loita pola igualdade.
Antonia Ferrin. Todo un referente que recuperar. Matemática e astrónoma, esta galega foi
a primeira española en realizar un doutoramento en Astronomía.

1. RETO – XOGO DE PISTAS EN LIÑA MULLERES SABIAS
A proposta é organizar un reto – xogo de pistas en liña baseado nas mulleres científicas. O
desenvolvemento da actividade é o seguinte:
A unha hora que se indicará previamente, os centros participantes deberán conectarse a unha
web para ver en directo a presentación da actividade. Nesa presentación liberaranse unhas
pistas que permitirán o inicio da pescuda de novos datos e informacións a través da Internet. A
actividade finaliza cando o alumnado completa todos os restos e manda un correo coa última
clave a presentadora do evento. Para solucionar dúbidas, haberá un chat público durante o
tempo que dura a actividade.
Para a resolución dos retos os alumnos e alumas deberán pescudar pola Internet, resolver retos,
utilizar criptografía básica e traballar de xeito coordinado.
Punto de partida. As científicas non teñen o recoñecemento que merecen. Os seus méritos e a
súa figura son as grandes esquecidas da historia da Ciencia. A nosa misión é compensar ese
gran erro histórico e conectar a cinco grandes científicas coas súas obras. Axúdasnos?
Duración: 50 min.
Cursos: Secundaria, BAC e módulos FP
Datas: 23, 24, 25 e 26 de febreiro.

2 – KAHOOT - MENTIMETER
A segunda proposta, que pode desenvolverse de forma complementaria ou independente á anterior é un xogo en liña
utilizando as plataformas Kahoot e Mentimeter. Dun xeito lúdico, iremos mergullándonos na historia da Ciencia e da
importancia das mulleres inxustamente esquecidas. As preguntas de Ciencia irán intercaladas con preguntas sobre termos
científicos en galego.
A actividade iniciarase con Mentimeter, un recurso en liña que permite interactuar ao público coa presentación que se está a
utilizar. Utilizaremos esta ferramenta para contextualizar a xornada e coñecer as inquietudes das e dos participantes.
Duración: 50 min.
Cursos: Secundaria, BAC e módulos FP.

OBRADOIRO SEN CONEXIÓN
No caso de non ter garantido o acceso a Internet, ou desexar facer a actividade noutra data que a proposta, pomos tamén á
disposición dos centros unha opción descargable para o seu uso na aula.
Parte da mesma premisa que a proposta en liña, coa diferencia de que a/o docente deberá descargar uns materiais para a
realización da actividade. Os devanditos materiais inclúen.
-

Documento – guía para o profesorado.
Presentación da actividade.
Presentación con retos e videos con pistas para a resolución do xogo..
Chatbot (cárgase nun computador e permite comprobar respostas e recibir novas pistas).
Pistas para imprimir e que o alumnado utilice como materiais do reto.
- Diarios con novas sobre mulleres científicas.
- Enigmas
- Mapas
- Fichas con información.
Duración: 50 min.
Cursos: Secundaria, BAC e módulos FP.

